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Resum 

L’ànim d’aquest projecte és descriure una iniciativa duta a terme en el municipi de Mataró 
(El Maresme) per, a partir de diverses fonts energètiques que es podrien classificar com a 
residuals, generar una xarxa de distribució d’aigua calenta que proporcionaria calefacció, 
ACS i en algun  cas fred, a diferents instal·lacions municipals i a habitatges de nova 
promoció. 

Les instal·lacions municipals que es preveu dotar del subministrament en qüestió son un 
nou centre esportiu amb piscines cobertes i sales diverses, varies escoles, una altra 
piscina municipal i l’Hospital de Mataró, amb capacitat per més de 300 llits. 

Cal dir que aquest és un projecte viu i que va evolucionant sobretot pel que fa a la 
possibilitat de nous consumidors, afegint-se’n o descartant-se’n en funció de la seva 
predisposició a estar dintre el projecte o la conveniència per qüestions de consum i per 
tant econòmiques. 

Tots els possibles consumidors, a excepció del centre esportiu, i naturalment les noves 
promocions d’habitatges, estan en funcionament des de fa més o menys anys i per tant 
tots ells disposen de les seves pròpies fonts de climatització i ACS. En el centre esportiu, 
però, el sistema de climatització i ACS ja es dissenyarà pensant en que el 
subministrament energètic prové de la xarxa d’aigua calenta. En aquesta instal·lació, a 
més, i a partir d’una màquina d’absorció es generarà aigua freda que proporcionarà les 
necessitats de deshumectació del recinte de les piscines així com la climatització de les 
diferents estances. A més, el calor de baixa entalpia, subproducte de la màquina 
d’absorció, que en instal·lacions que usen aquesta tecnologia cal evacuar mitjançant una 
torre de refredament, és utilitzat en part en aquest cas, donat que es disposa d’un 
possible receptor per aquesta calor, que és l’aigua de les piscines. 

Aquest document, s’estructurarà de manera que doni una visió clara de cada una de les 
fonts de calor, del sistema de transport de l’aigua (canonada, sistema de bombeig i 
d’expansió) així com un estudi de cada un dels consumidors. Per últim es realitzarà un 
pressupost de les inversions a realitzar així com també un breu estudi econòmic del 
projecte. 



Pág. 2  Memoria 

 



Xarxa de distribució d’aigua calenta  Pág. 3 

 

 

Sumari 

MEMORIA 

 

RESUM_________________________________________________________1 

SUMARI ________________________________________________________3 

1. PREFACI ___________________________________________________7 

1.1. Origen del projecte ................................................................................................ 7 

2. INTRODUCCIÓ ______________________________________________9 

3. LES FONTS DE CALOR______________________________________11 

3.1. Planta d’assecatge de llots de depuradora .....................................................11 
3.1.1. Recuperació de la calor d’alta temperatura dels motors................................12 
3.1.2. Recuperació de la calor dels gasos d’escapament dels motors ...................13 

3.2. Planta de valorització energètica de residus sòlids urbans ...........................15 
3.2.1. Càlcul de la potència elèctrica perduda per causa de l’extracció de vapor per 

la xarxa ............................................................................................................16 
3.3. Calderes de biogàs de digestió anaeròbica dels llots ...................................21 

3.3.1. Introducció .......................................................................................................21 
3.3.2. Descripció de la planta de digestió anaeròbica de llots ..................................21 
3.3.3. Aprofitament de la calor de baixa temperatura dels motors ...........................23 
3.3.4. Aprofitament del calor del biogas per la xarxa de distribució..........................25 

3.4. Caldera de gas natural .......................................................................................27 

4. LA CONDUCCIÓ ____________________________________________30 

4.1. La canonada........................................................................................................30 

4.2. El traçat.................................................................................................................32 

4.3. Les pèrdues de calor ..........................................................................................34 

5. ELS CONSUMIDORS ________________________________________36 

5.1. L’Hospital de Mataró...........................................................................................36 
5.1.1. Estudi de necessitats ......................................................................................36 
5.1.2. Mòdul d’intercanvi ............................................................................................39 

5.2. Les Escoles .........................................................................................................43 
5.2.1. Estudi de necessitats ......................................................................................43 



Pág. 4  Memoria 

 

5.2.2. Mòdul d’intercanvi ............................................................................................44 
5.3. La Piscina Municipal...........................................................................................47 

5.3.1. Estudi de necessitats ......................................................................................47 
5.3.2. Mòdul d’intercanvi ............................................................................................48 

5.4. Centre Esportiu El Sorrall...................................................................................50 
5.4.1. Introducció .......................................................................................................50 
5.4.2. Estudi de necessitats ......................................................................................51 
5.4.3. Mòdul d’intercanvi ............................................................................................51 
5.4.4. Màquina d’absorció..........................................................................................54 

5.5. El Pavelló..............................................................................................................57 
5.5.1. Estudi de necessitats ......................................................................................57 
5.5.2. Mòdul d’intercanvi ............................................................................................57 

6. EQUIPS DE BOMBEIG, EXPANSIÓ I AUXILIARS _________________ 59 

6.1. Estacions de bombeig........................................................................................59 

6.2. Equips de bombeig.............................................................................................60 
6.2.1. Càlcul de la pèrdua de càrrega.......................................................................60 
6.2.2. Les bombes.....................................................................................................62 

6.3. Els equips d’expansió.........................................................................................65 

6.4. Sistemes Auxiliars...............................................................................................67 

6.5. Sistema d’intercanvi tèrmic entre el tram 1 i tram 2 ........................................68 

7. CONTROL DEL SISTEMA ____________________________________ 71 

8. PRESSUPOST _____________________________________________ 73 

8.1. Pressupost Fase I ...............................................................................................73 
8.1.1. Projecte ...........................................................................................................73 
8.1.2. Canonada........................................................................................................73 
8.1.3. Estació de bombeig 1......................................................................................74 
8.1.4. Sistemes de vigilància.....................................................................................74 
8.1.5. Caldera de gas natural ....................................................................................74 
8.1.6. Modificació Sorrall ...........................................................................................75 
8.1.7. Total Fase I......................................................................................................75 

8.2. Pressupost Fase II...............................................................................................76 
8.2.1. Projecte ...........................................................................................................76 
8.2.2. Canonada........................................................................................................76 
8.2.3. Estació de bombeig 2......................................................................................76 
8.2.4. Modificació planta incineradora .......................................................................77 
8.2.5. Modificació planta assecatge ..........................................................................78 
8.2.6. Modificació Hospital.........................................................................................78 



Xarxa de distribució d’aigua calenta  Pág. 5 

 

 

8.2.7. Modificació piscina ..........................................................................................79 
8.2.8. Pavelló esportiu ...............................................................................................79 
8.2.9. Escoles............................................................................................................80 
8.2.10. Sistemes de vigilància.....................................................................................80 
8.2.11. Diversos ..........................................................................................................80 
8.2.12. Total Fase II .....................................................................................................81 

8.3. Pressupost total...................................................................................................81 

CONCLUSIONS _________________________________________________83 

AGRAÏMENTS __________________________________________________85 

BIBLIOGRAFIA__________________________________________________87 

Referències bibliogràfiques .........................................................................................87 

 ANNEXOS 

RESUM 

SUMARI 

A. TAULES, CÀLCULS I GRÀFICS 

A.1. Càlcul de l’energia elèctrica perduda per cada kW tèrmic extret a partir de 

vapor de la incineradora de residus municipals 

A.2. Taules i gràfics dels consums de l’Hospital de Mataró 
A.2.1. Històric de consums de l’Hospital 
A.2.2. Mitjanes de consum 
A.2.3. Distribució de freqüències 

A.3. Consums de la piscina municipal 

A.4. Consums tèrmics de les escoles 

A.5. Càlculs genèrics de la xarxa 

B. CATÀLEGS 

C. PLÀNOLS 

 

 

 



Pág. 6  Memoria 

 

 



Xarxa de distribució d’aigua calenta  Pág. 7 

 

 

1. Prefaci 

Hi ha països situats al nord d’Europa (Finlàndia, Suècia, Àustria, Dinamarca, França i 
Alemanya), i per tant en climes més freds, que tenen instal·lades xarxes de distribució 
d’aigua calenta que son utilitzades per proporcionar de manera centralitzada i per tant en 
principi més eficient, als consumidors calefacció i aigua calenta sanitària (ACS). És per 
tant, igual que un subministrament més, tal i com pot ser el gas, l’electricitat o l’aigua 
potable, subministraments que en les nostres latituds son habituals. 

Moltes de les instal·lacions situades en els països abans esmentats utilitzen 
biocombustibles sòlids per la producció de calor, havent assolit un important 
desenvolupament tecnològic no només en la primera transformació del biocombustible en 
energia tèrmica si no també en la posterior distribució d’aquesta. Tot i que en les nostres 
latituds pot haver un potencial important en disponibilitat de biocombustibles per a aquests 
usos, l’existència de certes barreres (tecnològiques, de mercat de combustible, de 
sensibilitat social, etc) dificulten la implantació de sistemes com aquells. 

Per tant, la Unió Europea impulsa programes com l’Intelligent Energy Europe (EIE) i dintre 
aquest el seu subprograma ALTENER, en que es pretén la identificació d’aquelles 
barreres, i proposar mesures eficients per eliminar-les, mitjançant l’ús i adaptació de 
l’experiència de països on els biocombustibles sòlids han assolit una quota de mercat 
important. Aquest programa pot suposar un impuls important a iniciatives com la de 
Mataró o d’altres existents ja al territori català com poden ser la de San Pere de Torelló o 
la de la Urbanització La Granja de Molins de Rei. 

1.1. Origen del projecte 

El municipi de Mataró té una especial sensibilitat per a les qüestions relacionades amb el 
medi ambient. Prova d’això és la existència de la planta incineradora de residus urbans del 
Maresme que gestiona fins a 160.000 tones/any de brossa maresmenca, una planta de 
tractament tèrmic eficient de fangs de depuradora i en fase de construcció una digestió 
anaeròbica d’aquests fangs. Els seus representants polítics han pres la decisió de tirar 
endavant aquests projectes tot i les, a vegades sonades protestes de grups “ecologistes”. 
Tot i que la bondat d’aquestes instal·lacions tant a nivell ambiental, econòmic i de salut 
pública està més que demostrada, cal sempre buscar nous projectes relacionats amb 
elles que les faci més properes al ciutadà. 
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En principi doncs, aquest projecte que aquí es presenta, neix, entre d’altres raons, amb la 
voluntat anterior, és a dir proporcionar un nou benefici d’aquestes instal·lacions que sigui 
fàcilment mesurable per el ciutadà i que a la vegada aporti globalment beneficis 
ambientals com son en aquest cas un important estalvi de combustibles fòssils i per tant 
d’emissions de diòxid de carboni, així com una millora en l’eficiència energètica particular 
de cada una de les fonts productores de calor. 

Amb aquest ànim, es va crear la societat Mataró Energia Sostenible S.A. (MESSA) 
formada en un 65% per Aigües de Mataró S.A. (Societat privada de capital 100% 
municipal), un 25% per Eficiència Energètica, S.A. (filial al 100% del Institut Català 
d’Energia) i un 10% del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) 
depenent del Ministeri d’Industria. Tot i que aquesta empresa ha realitzat alguna actuació 
en el municipi de Mataró dintre del sector de l’estalvi energètic, aquest projecte que aquí 
es presenta és el seu projecte estrella i gairebé la seva raó de ser com a empresa.   
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2. Introducció 

El projecte objecte d’aquest document, és un projecte viu, en el que degut als diferents 
sectors municipals implicats es van descobrint per una banda noves fonts possibles de 
calor i per altra nous possibles consumidors. 

Els consumidors que fins a la data s’han presentat com a possibles son: el centre 
esportiu El Sorrall, l’Hospital de Mataró, set escoles i instituts municipals, un nou pavelló 
esportiu, la piscina municipal, 500 habitatges de nova promoció a la zona de Ctra. De 
Cirera, 300 habitatges i un hotel a la zona del Rengle, també de nova promoció i 1000 
habitatges a la nova promoció en els terrenys actuals de Iveco-Pegaso. 

Així mateix, les fonts de calor també en son vàries: La planta d’assecatge de llots de 
depuradora, la planta de valorització energètica de residus sòlids urbans, una planta de 
biomassa, unes calderes de biogas obtingut en la digestió anaeròbica de fangs de 
depuradora i una caldera de gas natural. 

De totes les actuacions que han de relacionar aquestes fonts i consumidors n’hi ha que ja 
estan executades, d’altres que estan en període de projecte i/o execució i d’altres que de 
moment son tant sols possibilitats però que s’han de tenir en compte a fi de realitzar un 
dimensionament correcte de moltes de les instal·lacions comuns (canonada, bombes, 
etc).  

Així doncs en aquest document es consideraran pel que respecta a les fonts de calor, les 
instal·lacions de la caldera de gas natural, la planta de secatge de llots, la planta 
incineradora, les calderes de biogas i pel que respecta als consumidors, el centre esportiu 
El Sorrall, l’Hospital de Mataró, les escoles, el pavelló i la piscina municipal. Tot i això, en 
algun moment caldrà fer referència a les previsions futures a fi de justificar 
dimensionaments en instal·lacions comunes com poden ser la canonada o els sistemes 
de bombeig. 
 

Les instal·lacions tindran quatre parts ben diferenciades, i que seran tractades per separat 

en aquest document: 

 

- Fonts de calor 

- Conduccions  

- Equips de bombes, expansió i auxiliars 

- Equips en els centres consumidors 
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- Control del sistema 
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3. Les fonts de calor 

Com s’ha dit anteriorment, les fonts de calor que es consideraran en aquest document, en 
son vàries: 

- Planta d’assecatge de llots de depuradora 

- Planta de valorització energètica de residus sòlids urbans 

- Calderes de biogas obtingut en la digestió anaeròbica de fangs de 
depuradora. 

- Caldera de gas natural 

Tot i que inicialment s’havia pensat en disposar les fonts en sèrie, cosa que simplificava el 
control de la temperatura de les mateixes, la inclusió de noves fonts per la seva 
disponibilitat i per la seva necessitat al incrementar-se les possibilitats de nous 
consumidors i per tant major demanda de potència, han fet que s’hagi optat per la seva 
connexió en paral·lel, cosa que complica una mica el control global però per contra 
possibilita el seu funcionament independent. 

Tot seguit s’aniran exposant una a una, fent incís en les seves peculiaritats i les dificultats 
que s’han de solventar per poder utilitzar-les com a fonts de calor viables tècnica i 
econòmicament. 

3.1. Planta d’assecatge de llots de depuradora 

La planta d’assecatge de llots de depuradora està situada en el polígon industrial del 
Rengle, dintre del recinte de la planta depuradora i a tocar de la planta de valorització 
energètica de residus urbans. 

La planta d’assecatge de llots utilitza l’energia calorífica de dos motors alternatius de gas 
natural en concret l’aigua de camises per a realitzar un preescalfament dels fangs i els 
gasos d’escapament per a l’assecatge pròpiament dit. 

Cal dir que els responsables del projecte i la instal·lació de la planta d’assecatge no van 
tenir en compte, donat que ho desconeixien, la possibilitat de aprofitar part de la potència 
calorífica de la seva instal·lació per a la xarxa de subministrament d’aigua calenta. Així 
doncs, les instal·lacions per a recuperar calor per a la xarxa, es realitzen a base de 
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modificar un projecte inicial, realitzat per l’empresa Servicios de Gestión Tecnológica, S.A. 
l’any 2001, que res tenia a veure amb ell.  

Així els dos motors, de la marca Rolls Royce, a més del fluxe de gasos calents disposen 
de dos circuits d’aigua de refrigeració. Un d’alta temperatura, que cedeix aigua a 85ºC i un 
segon de baixa temperatura que la cedeix amb aigua a 50’6ºC. El primer circuit disposa 
d’una potència de 735 kW per cada motor, mentre que el segon en té 590 kW també per 
cada motor. El projecte inicial preveia l’aprofitament del calor d’alta temperatura per al 
preescalfament dels llots abans del seu assecatge, mentre que la calor de baixa 
temperatura era dissipada en dos bescanviadors aprofitant l’aigua de la pròpia 
depuradora. En aquests bescanviadors, es dissipava la calor que no s’havia pogut 
recuperar del circuit d’alta temperatura. D’aquesta manera, el bescanviador de baixa 
temperatura estava dimensionat per a evacuar o bé els 590 kW del circuit de BT o bé 
1325 kW (590 + 735 kW) en cas de que no s’hagués recuperat res del circuit d’AT. 

Amb l’aparició del projecte de la xarxa d’aigua calenta, s’obren les portes a altres 
possibilitats de recuperació de les calors excedents. Després de que les diferents 
administracions i entitats responsables de cada una de les parts de les instal·lacions, es 
posessin d’acord en tots els termes que un projecte així comporta, es pren la decisió 
d’aprofitar la calor per al circuit centralitzat d’aigua calenta, aprofitant aquests, però allò 
que la instal·lació d’assecatge inicial no hagi pogut aprofitar i dissenyant les noves 
instal·lacions de manera que interferissin el menys possible en el funcionament autònom 
de la planta d’assecatge. 

Aquestes instal·lacions també mantindran sinèrgies, tal i com es desenvoluparà en 
l’apartat corresponent de la planta de metanització i aprofitament de biogas, que es 
tractarà a continuació en aquest mateix document.    

3.1.1. Recuperació de la calor d’alta temperatura dels motors 

Com s’ha dit anteriorment, es disposa d’un cabal de 42’2 m3/h per cada motor a una 
temperatura de 85ºC que ha de ser retornada a 70ºC, pel que es disposa de 1.470 kW 
potencialment aprofitables, tot i que degut als nivells tèrmics de cada una de les dues 
bandes, no tots es podran aprofitar. 

Així doncs, el bescanviador de recuperació es situaria a l’entrada del primari del 
bescanviador d’escalfament dels fangs, governat per un sistema de vàlvules que 
prioritzarà l’ús de la calor per l’escalfament de fangs.  

Un altra consideració a tenir en compte, és que com podria ser possible que en moments 
de baixa demanda de calor, la temperatura de retorn de l’aigua calenta del sistema sigui 
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força elevada, per evitar que es produïssin efectes indesitjats (escalfament de l’aigua dels 
motors i refredament de l’aigua de la xarxa), una vàlvula de tres vies, bypassaria l’aigua de 
la xarxa evitant que aquesta entrés al bescanviador en cas de que l’aigua de la xarxa 
estigui més calenta que la dels motors. A la taula 3.1. es poden veure les característiques 
d’aquest bescanviador. 

 

CARACTERÍSTICA C. calent  C. fred 

Pressió disseny (kPa) 1.000 1.000 

Fluid Aigua Aigua 

Cabal (kg/s) 15 17’9 

Temperatura 

d’entrada (ºC) 

85 74 

Temperatura de 

sortida (ºC) 

77 81 

Potència (kW) 505 505 

Pèrdua de carrega 

(kPa) 

80 60 

Direcció dels fluids Contracorrent Contracorrent 

3.1.2. Recuperació de la calor dels gasos d’escapament dels motors 

En sèrie amb l’anterior bescanviador es situarà una caldera de recuperació dels gasos de 
motor. Els motors emeten un total de 35.600 kg/h de gasos a una temperatura de 465ºC i 
per tant una potència, considerant poder refredar-los fins a 125ºC, de 3.510 kW. Aquests 
gasos es fan passar inicialment per un escalfador d’oli tèrmic utilitzat per el procés 
d’assecatge, de potència 1.140 kW, d’on surten a 350ºC, posteriorment passen per un 

Taula  3.1. Característiques del bescanviador d’aigua de motors 
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bescanviador gasos-aire que escalfa l’aire del procés d’assecatge, amb una potència de 
1.020 kW, sortint a 247ºC. Aquesta temperatura que en el projecte inicial de la instal·lació 
de secat era la d’emissió a l’atmosfera, és temperatura suficient com per a poder aprofitar 
encara fins a 1350 kW reduint la seva temperatura fins a 125ºC, incrementant encara més 
el rendiment energètic de la instal·lació d’assecatge. 

La caldera de recuperació es dissenya per a treballar en by-pass amb la xemeneia actual 
a través d’un conducte de diàmetre 1200 mm, i equipat amb una vàlvula de tres vies del 
tipus papallona, d’accionament pneumàtic, per elecció de circuits. Aquesta caldera, 
consisteix en feixos de tubs aletejats de construcció especial per a altes temperatures, 
per l’interior del qual circularà a contracorrent l’aigua del circuit de distribució d’aigua 
calenta. 

Les característiques de disseny de la caldera de recuperació es poden veure a la taula 
3.2. Cal fer-hi però les següents consideracions: La caldera s’ha dissenyat de manera que 
pugui suportar la màxima temperatura dels gasos, és a dir els 465ºC, tal i com surten dels 
motors, degut a aturades en el sistema de secat dels llots. La temperatura d’entrada 
d’aigua també està sobredimensionada per a poder en cas de necessitat elevar la 
temperatura del sistema, tot i que es preveu un nivell tèrmic entorn dels 90º. Per últim, cal 
dir que la pèrdua de càrrega del costat dels gasos és un factor crític doncs la instal·lació 
actual ja proporciona una pèrdua de 250 mmca, i segons les característiques dels motors, 
aquests no funcionarien correctament amb pèrdues superiors als 350 mmca, per tant la 
caldera, vàlvules i canonades no poden afegir més de 100 mmca.    

 

CARACTERÍSTICA  

Potencia nominal (kW) 1.350 

T. d’operació (ºC) 110 

T. entrada d’aigua (ºC) 92 

T. màxima dels gasos (ºC) 465 

T. entrada gasos (ºC) 247 

Cabal de gasos (kg/h) 35.600 
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Cabal d’aigua (m3/h) 67’18 

Pèrdua càrrega c. Aigua (kPa) <74 

Pèrdua càrrega c. Gasos (mmca) <100 

Pressió d’operació (bar) 7 

 

3.2. Planta de valorització energètica de residus sòlids 

urbans 

La planta incineradora de residus municipals de Mataró, està situada a tocar de la planta 
depuradora d’aigües residuals i per tant també de la planta de secatge de llots. Es tracta 
d’una instal·lació inaugurada l’any 1994 i que tracta via incineració 160.000 tn/any de 
residus municipals. 

Aquest procés es realitza gràcies a dues línies d’incineració basades en un forn de 
graelles del tipus Marteen i una caldera de recuperació dels gasos de la combustió amb el 
sistema de filtratge de gasos posterior que disposa d’una injecció de lletada de calç i 
carbó activat i un electrofiltre. 

El vapor generat a les dues calderes, a una pressió de 61 bar i 380ºC de reescalfament, 
és expansionat en la seva major part en una turbina a condensació que genera 11 MW 
elèctrics, condensant-se posteriorment el vapor en un aerocondensador. 

A l’actualitat doncs, aquesta és una instal·lació optimitzada energèticament i que sense 
realitzar grans modificacions en el seu cicle de vapor, no és possible obtenir potència 
tèrmica excedent sense disminuir els resultats econòmics de la planta. 

Per això, la via d’extracció de calor de la planta ha de venir d’una extracció de vapor viu  
abans de l’entrada d’aquest a la turbina. Aquest vapor serà conduït a un bescanviador que 
el condensarà, tot escalfant l’aigua de la xarxa. 

Taula  3.2. Característiques del bescanviador d’aigua de motors 
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La clau doncs està en trobar la relació que hi ha entre els kW elèctrics que es deixen de 
produir pel fet d’extreure un kW tèrmic. 

 

 

3.2.1. Càlcul de la potència elèctrica perduda per causa de l’extracció de 

vapor per la xarxa 

Per iniciar el càlcul, cal fer les següents hipòtesi: 

- El càlcul es realitza en base a un funcionament de la planta al seu 
règim nominal, és a dir amb les dues calderes en marxa. 

- El vapor pel desgassificador s’extraurà d’una extracció intermitja del 
cos de baixa. 

- El rendiment del bescanviador de calor es suposa de 98%. 

- La disminució de cabal a l’admissió de la turbina suposa tot una sèrie 
de factors que modifiquen la potència generada pel grup 
turboalternador. Aquests son: 

o Disminució del cabal que circula per la turbina 

o Modificació del rendiment isoentròpic 

o Modificació del cabal de vapor d’extracció pel desgassificador 
degut a un canvi en les condicions de l’aigua i del vapor a 
l’entrada del desgassificador. 

- La temperatura del condensat a la sortida de l’aerocondensador, és de 
mitjana 3º per sobre de la temperatura de saturació a la pressió de 
condensació. Aquesta aigua és reescalfada pel condensador dels 
ejectors i es considera que l’augment de temperatura de l’aigua a la 
sortida d’aquest condensador és de 12ºC.  

- La potència neta produïda es corregeix per un factor de pèrdues 
electromecàniques de 97’5%. 

- La presencia de gotes d’aigua en el vapor en les darreres etapes de la 
turbina, fan que sigui necessari calcular la potència generada tenint en 
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compte únicament el vapor sec que travessa la turbina. Per això cal 
considerar els títols del vapor. 

A la figura 3.1., es pot veure un esquema il·lustratiu del cicle que segueix la planta, un cicle 
de Rankine amb regeneració, on s’aprecia l’extracció (2) del vapor per la xarxa de calor 
abans de l’entrada a la turbina. 

 

Considerant les hipòtesi anteriors, es pot calcular la relació entre la potència elèctrica 

perduda per cada kW tèrmic extret en forma de vapor. 

El cabal de vapor sec (Qvs), que circularà per la turbina és 

 amb  

on 

QTQ mvs ⋅=  (Ec.  3.1) 

2
ji

m

TT
T

+
=            

2
1 '1T

TmHP
+

=               
2

5'1 TT
TmBP

+
=             

2
54 TT

TmfBP
+

=   (Ec.  3.2) 

Fig.  3.1. Cicle de vapor de la incineradora de residus urbans 
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Q: Cabal total de vapor (kg/s) 

Qvs: Cabal de vapor sec (kg/s) 

Tm: Títol mitjà entre les etapes corresponents 

Ti: Títol a l’entrada de les etapes corresponents 

Tj: Títol a la sortida de les etapes corresponents 

TmHP: Títol mitjà del vapor entre les darreres etapes del cos d’alta i l’admissió del cos de 
baixa 

TmBP: Títol mitjà del vapor entre l’admissió i l’extracció intermitja del cos de baixa 

TmfBP: Títol mitjà del vapor entre l’extracció i l’escapament del cos de baixa 

A partir d’aquí, s’ha de calcular el vapor a extreure per a poder subministrar una potència 
tèrmica de 1 kW a la xarxa de calor. Donat que 

es dedueix 

on  

Qt: Cabal de vapor a extreure per produir una potència de 1 kW tèrmic (kg/s) 

kb: Eficiència del bescanviador 

( ) kbhh
Qt ⋅−

=
31

1  (Ec.  3.4) 

kbhhQP tt ⋅−⋅= )( 31  (Ec.  3.3) 
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El següent pas és calcular el cabal de vapor que ha d’anar al desgassificador, i que haurà 

variat en variar les condicions dels condensats que li arriben. Es calcula primer el cabal 
necessari suposant que no hi ha cap mena d’extracció de vapor per la xarxa, així, 
realitzant un balanç de masses i un d’energia en el desgassificador, s’obté: 

D’on, treballant les equacions 3.5 i 3.6, surt: 

Repetint el mateix procediment però ara considerant que hi ha extracció de vapor per la 
xarxa 

Que treballant-les proporciona 

Així doncs, la diferència entre les dues situacions dona una variació del cabal al 
desgassificador de  

648 QQQ +=  (Ec.  3.5) 

664488 hQhQhQ ⋅+⋅=⋅  (Ec.  3.6) 

)(
)(

64

688
4 hh

hhQ
Q

−
−⋅

=  (Ec.  3.7) 

6438 QQQQ ++=  (Ec.  3.8) 

6644388 hQhQhQhQ t ⋅+⋅+⋅=⋅  (Ec.  3.9) 

)(
)()(

64

363688
4 hh

hhQhhQ
Q

−
−⋅+−⋅

=  (Ec.  3.10) 

)(
)(

'
64

363
4 hh

hhQ
Q

−
−⋅

=  (Ec.  3.11) 
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Donat que el valor entàlpic del punt 3 és més elevat que el del punt 6, resulta que amb 
l’extracció de vapor per la xarxa, és necessari menys vapor pel desgassificador. 

Per això, es pot calcular la variació de potència elèctrica produïda, que per una banda 

vindrà disminuïda donat que hi ha una extracció de vapor per la xarxa que ja no 
s’expansionarà a la turbina i que per tant deixarà de generar treball en ella, però per altra 

vindrà augmentada donat que serà necessari extreure menys vapor pel desgassificador el 
que suposa més vapor que s’expansiona dins el cos de baixa i que per tant produirà treball 
útil. 

Així doncs, la potència perduda per el cabal Qt  que no circula per la turbina és: 

on k, representa el percentatge del salt total dins el cos de alta pressió realitzat en vapor 
sec. 

Per altra banda, la potència elèctrica neta guanyada per la disminució de cabal cap al 
desgassificador, és: 

Per tant la potència elèctrica neta perduda per a subministrar 1 kW a la xarxa de calor és 

Donat que la temperatura ambiental fa variar les condicions de condensació, aquesta 
potència es calcula per diferents valors de la temperatura de l’aire exterior en els valors 
usuals assolibles a Mataró. Així, la potència elèctrica perduda i que per tant s’haurà de 
recompensar als explotadors de la incineradora per cada kW tèrmic que s’extregui del flux 
de vapor variarà entre els 0’288 i els 0’319 kWe/kWt per temperatures de l’aire ambient de 
35º i 5º respectivament. 

 

( )( ) ( )[ ])(1 5'1'11 hhThhkTkQkaP mBPmHPtp −⋅+−⋅−⋅+⋅⋅=  (Ec.  3.12) 

)(' 544 hhTQkaP mfBPg −⋅⋅=  (Ec.  3.13) 

gpn PPP −=  (Ec.  3.14) 
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3.3. Calderes de biogàs de digestió anaeròbica dels llots 

3.3.1. Introducció 

En la línia d’aconseguir treure dels residus, en aquest cas líquids, el màxim profit, a la 
planta depuradora d’aigües residuals de Mataró, es construirà una línia de digestió 
anaeròbica de llots que disminuirà notablement la quantitat de matèria volàtil dels llots 
transformant-la en un gas pobre. 

Inicialment, com passa en la resta de fonts de calor contemplades en aquest projecte, la 
instal·lació estava pensada per ser autosuficient energèticament, donat que la calor 
necessària per el manteniment de la temperatura òptima dels digestors s’aconsegueix 
combustionant part del propi gas generat. Tot i això, un estudi més global d’aquesta i de 
les instal·lacions veïnes delata que amb una redistribució dels fluxes energètics, es pot 
aconseguir una millor eficiència energètica global. 

Així, cal recordar que la planta de secatge de llots té un excedent de com a mínim 1.180 
kW (2 x 590 kW) a un nivell tèrmic de 50’6 ºC, suficient per les necessitats dels digestors. 

Per tant, aquest projecte unirà aquests altres projectes en principi independents, creant 
entre ells unes sinèrgies que afavoriran un major estalvi energètic global. Aquestes 
sinèrgies seran: 

 

- La planta de secatge de llots subministrarà calor de baixa temperatura 
a la planta de digestió per a mantenir la temperatura òptima dels 
digestors. 

- La planta de digestió cedirà el seu calor obtingut a partir de la 
combustió del biogas generat, a la xarxa de distribució d’aigua calenta. 

 

3.3.2. Descripció de la planta de digestió anaeròbica de llots 

Segons el projecte redactat per Acsa Agbar Construcción, S.A., la planta de digestió 
anaeròbica de llots de depuradora, ha estat dissenyada per a digerir els llots primaris i 
secundaris de la estació depuradora d’aigües residuals de Mataró. La seva capacitat de 
disseny és per a tractar 311 m3/dia de llots mixtes (tant primaris com secundaris) que 
representen 18.000 kg de matèria seca al dia (13.500 kg m.s./d de fangs primaris i 4.500 
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kg m.s./d de fangs biològics), de la qual un 71’6% és matèria volàtil, és a dir, 12.886 kg 
m.s.v./d. 

La planta disposa de dos digestors de 3.500 m3 cada un, que per tant proporcionen un 
temps d’estada de 22 dies. Al final del procés s’ha d’haver obtingut una reducció d’un 45% 
de la matèria volàtil, és a dir 5.799 kg m.s.v./d que amb un ratio de generació de gas de 
0’9 Nm3/kg m.s.v. eliminada proporciona, 5.219 Nm3/d que representa 217’5 Nm3/h de 
gas pobre amb un PCI de 5.000 kcal/Nm3. 

La digestió es realitza en una sola etapa, en dos digestors cilíndrics, amb sistema 
d’operació d’alta càrrega, amb un període mitjà de retenció de 22,47 dies i calentament 
exterior. 

Es projecten dos elements unitaris formats per un digestor de 18,00 m de diàmetre, 11,85 
m d’alçada cilíndrica útil, 3,20 m d’alçada tronc-cònica superior i 4,50 m d’alçada tronc-
cònica inferior, sent el volum unitari útil de 3.500 m3. 

Estructuralment, el digestor està totalment projectat en formigó armat, post - tensat. 

Perquè la digestió primària sigui efectiva s’ha de garantir una bona mescla. L’agitació dels 
digestors es realitza mitjançant un agitador submergit tipus “Scaba”, i complementat amb 
una mescla de fang gràcies a una recirculació que al mateix temps serà utilitzada per 
mantenir-lo calent i que reintroduiran el llot dins el reactor a diferents alçades. Es preveu 
una recirculació del volum del digestor entre 10 i 16 hores. 

Per a mantenir la temperatura òptima de digestió, 35°C, és necessari subministrar calor al 
fang per portar-lo i mantenir-lo a aquesta temperatura, compensant les pèrdues del 
sistema. 

Com s’ha dit, s’aprofita la recirculació per a mantenir la temperatura del digestor, fent-lo 
circular per dintre un bescanviador de calor pel primari del qual hi circularà aigua calenta. 
Inicialment aquesta aigua calenta era produïda per les calderes de biogas, tot i que amb 
aquest projecte, aquesta aigua provindrà de l’excedent de baixa temperatura dels motors 
de l’assecatge.  

Per a garantir la temperatura de 35º en el digestor, cal aportar una energia mitja de 484 
kW i màxima de 685 kW. 

Inicialment per a cobrir aquesta demanda s’anaven a instal·lar dues calderes que 
utilitzarien com a combustible el biogas generat. Aquestes calderes tindran un cremador 
de potència equivalent a 650 kW cadascuna d’elles i subministrarien l’energia a un 
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col·lector d’on penjaran dos bescanviadors de 311 kW cada un que escalfaran els llots 
dels digestors. 

La reforma del projecte ha anat encaminada a realitzar uns picatges en aquest col·lector 
de manera que l’aigua per els bescanviadors vingui del circuit de baixa temperatura dels 
motors de l’assecatge i que l’aigua calenta de les calderes s’enviï a la xarxa de distribució 
de calor. 

Es preveu però, un joc de vàlvules per que de manera manual en casos en que el 
subministre d’aigua de motors no estigui garantit, canviar el subministrament dels 
bescanviadors de gasos a partir de les calderes de biogas. 

L’emmagatzematge de biogas a baixa pressió es realitza en un gasòmetre de membrana 
de 1.580 m3 de capacitat i pressió de 27 bars, capaç per a emmagatzemar el 30,27 % de 
la producció diària. 

A fi de poder donar una sortida a possibles excessos de gas, es disposarà d’una torxa 
amb flama pilot i equipada amb vàlvula antiexplosió, de capacitat 459 m3/h. 

3.3.3. Aprofitament de la calor de baixa temperatura dels motors 

Amb aquesta instal·lació es pretén utilitzar l’aigua de baixa temperatura dels motors de 
gas de la instal·lació d’assecatge, per escalfar els digestors. 

Actualment aquesta aigua es refreda amb aigua de l’EDAR, per això hi ha dos 
bescanviadors, un per cada motor. Per aprofitar aquesta calor i sempre amb l’ànim 
d’interferir el menys possible amb els processos ja projectats, s’instal·laran dos 
bescanviadors amb els costats primaris en sèrie amb els bescanviadors existents, de tal 
manera que l’aigua procedent dels motors passi primer per aquests bescanviadors i 
després s’acabi de refredar amb l’aigua de l’EDAR. 

Les sortides i entrades dels secundaris d’aquests bescanviadors s’ajuntaran i s’aniria amb 
dues canonades fins als col·lectors que alimentaran els bescanviadors del digestors. 

Els bescanviadors seran del tipus de plaques de 650 kW de potencia cada un i de les 
característiques de la taula 3.3. 

Cada un d’aquest bescanviadors tindrà els elements següents: 

2 vàlvules d’aïllament al costat primari 

1 vàlvula per desairejar a l’entrada del costat primari 
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1 vàlvula de buidat a la sortida del costat primari 

1 vàlvula per fer el “by pass” del costat primari 

1 manòmetre connectat a l’entrada i la sortida amb es vàlvules corresponents 

2 vàlvules d’aïllament al costat secundari 

1 vàlvula per desairejar a la sortida del costat primari 

1 vàlvula de buidat a l’entrada del costat primari 

1 manòmetre connectat a l’entrada i la sortida amb les vàlvules corresponents 

1 vàlvula per fer el “by pass” del costat secundari 

1 Bomba per un cabal de 30 kg/s i l’alçada manomètrica de 10 mca amb els 
accessoris corresponents que seran: 

1 vàlvula d’aspiració 

1 vàlvula d’impulsió 

1 vàlvula de retenció 

1 filtre d’aspiració 

canonades de connexió  

 

CARACTERÍSTICA C. calent C. fred 

Pressió disseny (kPa) 1.000 1.000 

Fluid Aigua Aigua 

Cabal (kg/s) 10’3 15’5 

Temp. d’entrada (ºC) 71 40 

Temp. de sortida (ºC) 56 50 
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Potència (kW) 650 650 

Pèrdua de carrega (kPa) 80 60 

Direcció dels fluids Contracorrent Contracorrent 

A partir del final de la instal·lació dels bescanviadors hi hauran dues canonades, que els 
connectaran amb els col·lectors de la instal·lació de digestió. 

 

3.3.4. Aprofitament del calor del biogas per la xarxa de distribució 

Des dels col·lectors alimentats per les calderes de biogàs hi haurà una canonada que els 
connectarà amb la canonada de la xarxa de distribució. 

Dintre l’edifici de la planta de metanització, s’instal·larà un bescanviador que subministrarà 
a partir de l’aigua calenta generada en les calderes de biogas, calor per la xarxa de 
distribució.  

El bescanviador tindrà les característiques de la taula 3.4. 

 

CARACTERÍSTICA C. calent C. fred 

Pressió disseny (kPa) 1.000 1.000 

Fluid Aigua Aigua 

Cabal (kg/s) 70 70 

Temperatura 

d’entrada (ºC) 

100 75 

Temperatura de 

sortida (ºC) 

80 95 

Taula  3.3. Característiques dels bescanviadors de baixa temperatura dels motors 
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Potència (kW) 1400 1400 

Pèrdua de carrega 

(kPa) 

25 30 

Direcció dels fluids Contracorrent Contracorrent 

Aquest bescanviador tindrà els elements següents: 

 

COSTAT PRIMARI 

2 vàlvules d’aïllament al costat primari 

1 vàlvula per desairejar a l’entrada del costat primari 

1 vàlvula de buidat a la sortida del costat primari 

1 manòmetre connectat a l’entrada i la sortida amb es vàlvules corresponents 

1 Bomba al costat primari per un cabal de 70 kg/s, l’alçada manomètrica de 10 
mcda i les condicions de l’aigua del primari amb els accessoris corresponents que seran: 

1 vàlvula d’aspiració 

1 vàlvula d’impulsió 

1 vàlvula de retenció 

1 filtre d’aspiració 

1 vàlvula de regulació de tres vies, amb accionament elèctric, que regularà d’acord 
amb la temperatura de sortida del secundari. 

1 Comptador d’energia. 

 

Taula  3.4. Característiques del bescanviador d’aprofitament del biogas 
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COSTAT SECUNDARI 

 

2 vàlvules d’aïllament al costat secundari 

1 vàlvula per desairejar a la sortida del costat primari 

1 vàlvula de buidat a l’entrada del costat primari 

1 manòmetre connectat a l’entrada i la sortida amb les vàlvules corresponents 

1 Bomba al costat primari per un cabal de 70 kg/s, l’alçada manomètrica de 20 
mcda i les condicions de l’aigua del secundari amb els accessoris corresponents que 
seran: 

1 vàlvula d’aspiració 

1 vàlvula d’impulsió 

1 vàlvula de retenció 

1 filtre d’aspiració 

3.4. Caldera de gas natural 

A fi i efecte de poder garantir el subministrament de calor a la xarxa en cas d’aturada de 
les fonts principals i/o puntes de demanda que aquelles per si soles no poguessin garantir 
s’instal·larà una caldera de gas natural.   

Les característiques principals de la caldera extretes del catàleg del fabricant, son les 
següents: 

- Marca i model: Lasian, TL-2000 

- Potència calorífica: 2 Mcal/h 

- Potència útil nominal: 2.139 kW 

- Rendiment: 92% 

- Pressió de disseny: 8 bar 

- Pèrdua de càrrega: 270 mm.c.a. 
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- Volum cambra d’aigua: 1’853 m3. 

- Pes en buit: 3.747 kg 

- Tipus: Pirotubular de flama invertida, amb dos passos en la llar i un el feix tubular 

- Aïllament: llana de vidre d’alta densitat. 

La caldera disposarà de tots els elements de seguretat que li son prescriptius d’acord 
amb la legislació vigent. 

A la caldera, anirà acoblat un cremador de gas de les següents característiques: 

- Marca i model: Giersch, MG 3.3 MLN 

- Regulació: progressiva modulant  

- Potència màxima: 2.500 kW 

- Sobrepressió: 5-6 mbar 

- Pressió de gas: 30-50 mbar 

Disposa de: 

- Carcassa d’alumini injectat 

- Tub de flama en acer 

- Brida d’ancoratge 

- Junta aïllant 

- Frontissa d’obertura 

- Línia d’injecció de gas 

- Estabilitzador de flama 

- Electrode d’encesa 

- Elèctrode d’ionització 

- Roda de ventilador equilibrada 

- Mireta d’inspecció 
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- Caixa d’admissió d’aire insonoritzada 

- Clapeta de regulació d’entrada d’aire comburent 

- Servomotor per regulació de la clapeta d’aire 

- Quadre de comanaments amb programador de control de flama 
mitjançant cèl·lula UV amb contactor tèrmic pel motor 

- Rampa de gas amb electrovàlvula de treball amb obertura lenta, 
tancament instantani amb regulació progressiva de cabal. 
Electrovalvula de seguretat d’obertura lenta i tancament ràpid. 
Pressostat de control de pressió mínima de l’aire. Pressostat de control 
de pressió mínima de gas, control de estanqueitat per barboteig. 
Regulador proporcional de temperatura amb sonda. 

A la sortida de la caldera es disposarà una xemeneia per la sortida de fums de 550 mm de 
diàmetre i una alçada total de 9m, construïda en doble paret de xapa d’acer inoxidable 
AISI-304 amb aïllament interior en base a llana de roca. 
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4. La conducció 

4.1. La canonada 

Per transportar l’aigua calenta s’utilitza una canonada especial per aquest ús. D’acord 
amb les característiques que s’extreuen del catàleg del fabricant que s’adjunta com a 
annex a aquest document, aquesta canonada es d’acer amb un aïllament tèrmic 
d’escuma de poliuretà  i una protecció exterior de polietilè d’alta densitat, construcció que 
garanteix unes pèrdues de calor baixes. 

L’aïllament tèrmic està enganxat sòlidament al tub d’acer i a la protecció plàstica exterior, 
de tal manera que les forces degudes a la dilatació del tub i la fricció amb el sol es 
transmetin en les dues direccions. 

La part interior que ha de transportar l’aigua es d’acer al carboni soldat en espiral. Aquesta 
canonada pot treballar a una pressió màxima de 2,5 MPa (25 bar) i a una temperatura 
màxima de 140 ºC. 

Sobre la canonada hi ha una capa d’aïllament tèrmic de escuma de poliuretà, que pot 
treballar de manera continua a 140 ºC durant 30 anys, i pot arribar a una temperatura 
màxima de 150 ºC. Aquest aïllant tèrmic està adherit al acer. La conductivitat tèrmica 
d’aquest material està compresa entre 0,027 i 0,028 W/m.K. 

Per protegir l’aïllant hi ha una carcassa exterior de polietilè d’alta densitat de color negre, 
també adherit al aïllant. 

Aquesta canonada es subministra en trams de 6, 12 o 16 m, amb els extrems sense 
aïllament ni carcassa exterior de projecció, per tal de permetre la soldadura. 

Cada tram de tub un cop posat al seu lloc es solda elèctricament als trams veïns, i un cop 
feta i comprovada aquesta operació, s’ha d’aïllar tèrmicament el tros de tub que queda 
descobert. Per aquesta operació cada fabricant te el seu sistema per tal de garantir un 
aïllament tèrmic i una protecció mecànica adequada per la unió. 

Aquests tubs tenen un sistema de detecció de les fuites, que es poden produir a les 
soldadures, ja sigui per defectes de l’operació o per corrosió posterior. El principi bàsic del 
sistema es la mesura de la resistència elèctrica entre dos fils conductors que van a dintre 
de l’aïllant tèrmic. Aquesta resistència baixa de manera important quan el poliuretà està 
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xop d’aigua. L’equip que controla aquest sistema indica de manera força exacta el punt on 
hi ha la fuita. 

La canonada principal d’aquesta instal·lació serà de 219,1 mm de diàmetre exterior,  als 
clients principals s’hi arribarà amb canonada de 168,3 mm, i per els clients més petits s’hi 
anirà amb 60,3 mm. 

 Les característiques concretes dels diàmetres de canonada utilitzats en el projecte son 
les que es veuen en la taula 4.1. 

 

Diàmetre exterior tub d’acer (mm) 60’3 168’3 219’1 

Gruix tub d’acer (mm) 2’9 4 4’5 

Diàmetre interior tub d’acer (mm) 54’5 160’3 210’1 

Diàmetre exterior total (mm) 125 250 315 

Gruix carcassa polietilè (mm) 2’5 3’9 4’4 

Coef. Transmissió (W/m/K) 0’219 0’391 0’425 

 

Amb el diàmetre seleccionat per al tram principal, de 210’1 mm, i considerant una velocitat 

màxima de l’aigua dintre el tub de 2 m/s a fi d’evitar grans pèrdues de càrrega, el cabal 
màxim a circular és de   

Tenint en compte el salt tèrmic previst pel circuit amb una temperatura en el circuit 
d’anada de 95ºC i un retorn de 74ºC, suposa una potència màxima transportable pel circuit 
de 

s
kg

h
mSvQ 35'672503600

4
210'02

32
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Naturalment, aquesta màxima potència es podria augmentar en cas de necessitat per 
futures demandes, només incrementant el salt tèrmic entre l’anada i el retorn, sempre i 
quan les característiques dels consumidors permetin provocar aquest salt tèrmic. 

El sistema de canonada anirà soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, en rases de 
dimensions diferents segons el diàmetre de canonada. 

En el annex, es pot trobar el catàleg sencer del fabricant dels tubs on es poden consultar 
totes i cada una de les particularitats del tub com sistemes de fixació, soldadures, 
sistemes d’expansió, etc. 

 

4.2. El traçat 

Com s’ha comentat anteriorment, el circuit es divideix en dos trams, el que comporta 
certes avantatges que ja s’han tractat. 

Així doncs, el primer tram compren les fonts de calor, fins a l’estació de bombament 
número dos on hi haurà el bescanviador intermig que al seu temps subministrarà la calor 
al segon tram. Aquest segon tram partirà doncs d’aquesta estació i arribarà per una 
branca a l’Hospital i per una altra a la piscina municipal. Tant un tram com l’altre, al llarg 
del trajecte aniran tenint petites bifurcacions per a poder subministrar als consumidors 
que tinguin contractat el servei. 

La diferencia de cotes entre la part més baixa del circuit (les fonts de calor) i la més 
elevada (Hospital) és de 130 m. Això, pel fet de tractar-se d’un circuit tancat no suposarà 
cap problema pel sistema de bombeig més que considerar que els equips hauran de 
suportar la pressió de la columna d’aigua a més de la pròpia del circuit.   

En el primer tram hi haurà: 

- Les fonts de calor: la planta de assecatge, la planta de tractament de residus 
sòlids urbans, les calderes de biogas i la caldera de gas natural. 

kWK
Kkg

kJ
s

kg
TCespQP 940.5212'435'67 =⋅

⋅
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- Una estació de bombeig amb el propi equip de bombeig, un equip per controlar 
l’expansió de l’aigua, els sistema de detecció de fuites i el sistema de tractament d’aigua 
d’omplerta. 

- Com a consumidors, hi haurà el polisportiu del Sorrall i dues escoles, tot i que 
d’acord amb la filosofia del projecte, sempre i quan el sistema ho suporti i hi hagi suficient 
potència es poden admetre nous consumidors. Entre ells nous habitatges de futura 
construcció i d’altres escoles públiques. 

Aquest tram acabarà en el bescanviador intermedi, a on començarà el segon tram. 

En el segon tram hi haurà: 

- El propi bescanviador intermedi, que actuarà com a font de calor per tot el tram. 

- Un equip de bombeig, un equip per controlar l’expansió de l’aigua, els sistema de 
detecció de fuites i els comptadors de producció. 

- Els consumidors, l’hospital de Mataró, quatre escoles, la piscina municipal, un 
pavelló esportiu de pròxima construcció, i uns blocs d’habitatges també de futura 
construcció. 

Les cotes dels punts singulars del traçat son les següents: 

 

Planta d’assecatge, depuradora, caldera gas 10 m 

Planta incineradora 11 m 

Estació de bombeig 1 14 m 

Estació de bombeig 2 58 m 

Centre esportiu El Sorrall 39 m 

Hospital 140 m 

 

Taula  4.2. Cotes singulars del trajecte 
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El traçat total de la conducció es pot veure en els plànols que s’adjunten com a annex. 

4.3. Les pèrdues de calor 

Un punt important per el bon funcionament d’un projecte d’aquest estil és minimitzar les 
pèrdues per conducció del tub cap al terra, que produiran una disminució en la 
temperatura del fluid al llarg del seu recorregut per la canonada. 

Aquestes pèrdues es poden avaluar en funció del coeficient de transmissió del tub, de la 

diferència de temperatura entre el fluid i el terra, i de la longitud del conducte, segons 
l’expressió 

On: 

- PL: Pèrdues (W) 

- Ct: Coeficient de transmissió (W/m/K) 

- Tf: Temperatura del fluid (ºC) 

- Ts: Temperatura del terra (ºC) 

- L: longitud de la canonada (m) 

Coneixent les pèrdues, es pot trobar la temperatura final del fluid després de circular per 
una longitud donada de canonada segons 

On: 

- To: Temperatura final (ºC) 

- Ti: Temperatura inicial (ºC) 

LTTCP sftL ⋅−⋅= )(  (Ec.  4.3) 
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- Cesp: Calor específic del fluid (kJ/kg/K) 

- Qm: Cabal màssic (kg/s) 

De l’ expressió 4.3 es pot deduir una conclusió obvia: les pèrdues, no depenen del cabal 
que està circulant sino únicament de la diferència de temperatura entre el terra i el fluid (a 
més naturalment de la longitud i del coeficient de transmissió), i, si es considera constant 
la temperatura del terra, únicament de la temperatura del fluid, de tal manera que per una 
longitud i característica de tub donada, les pèrdues s’incrementaran a mesura que la 
temperatura del fluid pugi. 

Per altra banda, de l’expressió 4.4. es dedueix que donades unes pèrdues i una 
temperatura a l’inici de la canonada, la variació entre la temperatura final i la inicial 
disminuirà a mesura que augmenti el cabal.  

Per tot això es veu que és molt important que el consum de potència per part dels 
consumidors (i per tant la circulació de cabal) sigui el més gran possible. Aquest punt pot 
ser un problema en el cas de inici de tenir pocs consumidors, si és que el control es fes 
amb cabal variable donat que per cabals molt petits la pèrdua de temperatura del fluid dins 
el conducte serà molt elevada, podent-se arribar a donar el cas que el bescanvi tèrmic en 
les instal·lacions del consumidor sigui impossible. 

Tal i com es pot veure en el full de càlcul que s’adjunta a l’annex, per els cabals nominals, 
les pèrdues de temperatura son insignificants, no arribant en la majoria de casos al grau 
centígrad, després de recorreguts de varis quilòmetres.     
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5. Els consumidors 

5.1. L’Hospital de Mataró 

5.1.1. Estudi de necessitats 

L’Hospital de Mataró és una instal·lació gestionada pel Consorci Hospitalari de Mataró, 
posada en marxa a finals de la dècada dels noranta i que disposa d’uns 320 llits i d’una 
superfície climatitzada de 39.625 m2. Des del seu inici, l’Hospital, disposa dels seus 
propis equips de generació d’energia tèrmica. Aquestes son dues calderes de gas natural 
amb una potència unitària de 1630 kW. Aquestes dues calderes proporcionen aigua 
calenta per als circuits de calefacció i per un bescanviador d’ACS. En el temps que porta 
en funcionament la instal·lació rara vegada s’han necessitat les dues calderes en 
funcionament simultani. 

Es disposa de dades facilitades pel propi hospital, que es poden veure en el annex 
d’aquesta Memòria, i que proporcionen informació del consum diari de gas natural dels 
anys 2000 fins maig de 2004.   

Ordenant aquestes dades i graficant-les s’observa com és natural, un major consum diari 
durant els mesos d’hivern. Així mateix també es pot apreciar un increment en els 
consums des de l’any 2.003, degut sens dubte a l’entrada en vigor de la normativa de 
prevenció de la legionel·losi. A la figura 5.1, es pot apreciar l’evolució de les mitjanes de 
consum mensuals des de l’any 2.000. 
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Fig.  5.1. Mitjanes de consums mensuals de l’hospital (00-04) 
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Analitzant la distribució de consums diaris, hom es pot adonar que es tracta d’una 
distribució molt esbiaixada cap al origen tal i com es pot veure a la figura 5.2.  
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A la Taula 5.1. hi ha els valors de consums diaris, el percentatge que aquests suposen 
sobre el màxim (39.924kWh/dia), el percentatge de dies en que el consum és inferior al 
considerat i la potència que suposaria aquell consum afectant-lo d’un factor de majoració 
d’imprevistos d’un 10% i un per hora punta diària del 18%. 

 

Consum diari 

(kWh/dia) 

% sobre el màxim % dies amb 

consum inferior 

Potència (kW) 

5.000 12’5 26’74 270 

10.000 25 44’34 541 

15.000 37’6 63’18 811 

20.000 50 83’14 1.082 

25.000 62’6 93’77 1.352 

30.000 75’1 97’81 1.623 

Fig.  5.2. Distribució de freqüències de consums 
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35.000 87’7 99’49 1.893 

40.000 100 100 2.163 

Com es pot veure un valor de consum que es el 62’6% del màxim, te per sota més del 
90% de dies de funcionament. Per tant dimensionar la instal·lació per el valor màxim 
sembla que no es massa convenient ni encertat. 

Davant de tot això, les possibilitats son les següents: 

1.- Valor màxim 

La potencia a instal·lar és de 2.163 kW considerant un factor de correcció horari del 18 % i 
un d’imprevistos de 10%. Amb aquest valor es cobreix el màxim històric de l’hospital. 

2.- Garantir el 99,5 % dels dies 

La potencia a instal·lar és de 1.893 kW amb un factor de correcció horari del 18 % i un 
d’imprevistos de 10%. Amb aquest valor es cobreixen completament 363 dies. 

3.- Garantir el 95 % dels dies 

La potencia a instal·lar és de 1.406 kW amb un factor de correcció horari del 18 % i un 
d’imprevistos de 10%. Això suposa garantir el subministrament durant 347 dies a l’any.  

4.- Garantir el 90 % dels dies 

La potencia a instal·lar és de 1.244 kW amb un factor de correcció horari del 18 % i un 
d’imprevistos de 10%. Son sis setmanes de falta de subministrament.  

5.- Garantir el 75 % dels dies 

La potencia a instal·lar és de 974 kW amb un factor de correcció horari del 18 % i un 
d’imprevistos de 10%. 

El tercer cas sembla el més interessant tenint en compte que a l’hospital tenen calderes 
que convindria engegar de tant en tant per al seu bon manteniment, essent els dies 

Taula  5.1. Distribució de consums de l’hospital 
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d’hivern més freds quan caldria que aquelles s’encenguessin per a suplementar la calor 
aportada per la xarxa. 

Pel que fa al consum, la mitja anual de l’hospital és de 4.123.300 kWh/any, amb un valor 
màxim de 4.720.400 i un de mínim de 3.312.500 kWh. Els valors exactes de cada any es 
poden veure a la taula 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Les consideracions anteriors fan que es proposi uns solució intermitja, amb les hipòtesis 
següents: 

a.- La xarxa de calor és una energia de base, i te un límit de potencia. 

b.- La potencia garantida que donarà el sistema d’aigua calenta serà de 1000 kW per 
calefacció i 600 per ACS. Amb aquestes condicions es podrà cobrir la demanda total de 
l’hospital en el 97% dels dies. 

c.- El disseny de la instal·lació serà de 1.500 kW per calefacció i 600 per ACS, aquestes 
potències podran ser utilitzades normalment i garantirien el subministrament en 
pràcticament el 99% de dies, excepte en casos de consums molt elevats per els altres 
clients de la xarxa. 

 

5.1.2. Mòdul d’intercanvi 

Degut a la nova normativa en matèria de prevenció de la legionel·losi, l’empresa 
encarregada de la gestió i manteniment del sistema energètic de l’hospital, manté la 

ANY kWh/any 

2.000 4.720.379 

2.001 4.350.603 

2.002 3.312.540 

2.003 4.109.525 

MITJANA 4.123.262 

Taula  5.2. Mitjanes de consums anuals de l’hospital 
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temperatura de sortida de l’aigua de la caldera a 85-90ºC, per poder mantenir l’aigua 
sanitària dintre els acumuladors, per sobre de 70ºC.  

A fi d’interferir el menys possible en el sistema actual i amb l’ànim de deixar-lo plenament 
operatiu per a possibles aturades del sistema de subministrament d’aigua calenta 
centralitzada, i/o de la manca de potència per part d’aquest, s’instal·laran dos 
bescanviadors. Un per aigua calenta sanitària, el secundari del qual estarà unit amb el 
secundari del bescanviador actual, de manera que mitjançant vàlvules manuals, es pugui 
escollir entre el funcionament de qualsevol d’ells dos. L’altre bescanviador serà el del 
sistema de calefacció , el secundari del qual es connectarà als col·lectors actuals d’on 
surten o arriben els diferents circuits de calefacció de l’hospital. L’aigua a aquests 
col·lectors, s’enviarà a 70º, retornant a 60º.    

Donat que el nivell tèrmic sol·licitat per l’ACS és superior que el de la calefacció, es 
disposaran els equips de manera que l’aigua de la xarxa passi primer per el bescanviador 
d’ACS governat per una vàlvula de tres vies que dirigirà l’aigua excedent cap a l’entrada del 
primari del bescanviador de calefacció on s’ajuntarà amb la de sortida del primari del 
bescanviador d’ACS. D’aquesta manera, a més de garantir els nivells tèrmics en els 
secundaris, s’aconsegueix la mínima temperatura de retorn de l’aigua de la xarxa, 
necessària per a un òptim funcionament des del punt de vista energètic del sistema. 

Els bescanviadors es disposaran en un mòdul compacte que disposarà de tots els 

accessoris necessaris per al seu correcte i segur funcionament.  

Tot l’equip anirà muntat en una bancada metàl·lica de tal manera que es pugui instal·lar en 

el seu lloc, amb un mínim de fonaments i una subjecció estàndard.  

Les característiques principals dels bescanviadors d’ACS i de calefacció son les que es 

reflecteixen en la taula 5.3. 

 

 

CARACTERÍSTICA Primari ACS Secundari ACS Primari 

Calefacció 

Secundari 

Calefacció 

Pressió disseny (kPa) 1.000 1.000 1.000 1.000 

Fluid Aigua Aigua Aigua Aigua 
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Cabal (kg/s) 10 22 20 25 

Temperatura 

d’entrada (ºC) 

85 63 76’5 60 

Temperatura de 

sortida (ºC) 

68’1 70’7 64’1 70 

Potència (kW) 600 600 1.000 1.000 

Pèrdua de carrega 

(kPa) 

25 30 25 30 

Direcció dels fluids Contracorrent Contracorrent Contracorrent Contracorrent 

L’equip disposarà d’un sistema de regulació de la temperatura de sortida dels 

bescanviadors cap a les instal·lacions de l’Hospital. 

Aquest sistema de regulació es basa en la mesura de la temperatura de sortida del circuit 

secundari en base a una sonda de temperatura que governa una vàlvula de tres vies 

situada al circuit primari.  

El sistema disposarà d’un regulador PID, que mesurarà l’error entre la temperatura de 

consigna i la mesurada, governant la vàlvula del circuit primari. La temperatura de 

consigna es pot variar manualment entre uns marges de 65 i 80 ºC. El regulador tindrà 

indicació visible tant de la temperatura mesurada com de la desitjada. El sistema de 

variació de la temperatura desitjada ha d’estar protegit contra manipulacions no volgudes. 

L’element final de la cadena serà una vàlvula automàtica, d’accionament elèctric,  

l’obertura de la qual serà d’acord amb el senyal de sortida del regulador. Aquesta vàlvula 

tindrà indicació local de la seva posició així com d’un sistema de “by pass” per casos 

d’avaria. 

Taula  5.3. Característiques dels bescanviadors de l’hospital 
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L’alimentació elèctrica del sistema de regulació serà 230 VCA, amb una tolerància del 15 

%. 

Els bescanviadors aniran recoberts d’aïllant tèrmic, de les característiques adequades per 

les temperatures de treball. Aquest aïllant anirà protegit per resistir el tracte normal dins 

d’un entorn industrial. 

Les vàlvules manuals, la de control, el regulador i el comptador seran accessibles 

directament per una persona dreta, sense cap mena d’ajuda. 

Entre les canonades principals d’entrada i sortida de la instal·lació de l’Hospital, 

s’instal·larà un comptador d’energia tèrmica. Aquest comptador calcularà, com a mínim 

cada minut, l’energia subministrada al client, a partir de l’equació següent: 

On les variables tenen els significats següents: 

E: Energia total que s’ha subministrat en un minut 

Q: Cabal d’aigua que ha circulat per el comptador en un minut 

Cesp: Calor específic de l’aigua 

Te: Temperatura d’entrada de l’aigua 

Ts: Temperatura de sortida de l’aigua 

 El calor específic, es fixarà manualment amb tres xifres decimals, però el sistema de fer-

ho haurà de ser precintat o protegit. La precisió global del sistema serà millor del 0,2 %. 

Aquest comptador acumularà automàticament l’energia que hi ha passat des de l’origen. 
En el comptador hi haurà un “display” a on s’hi podrà veure, prèvia selecció manual, 
qualsevol de les variables que arriben al comptador i qualsevol del valors que ha calculat. 

El comptador emmagatzemarà els valors de consum horari i les temperatures mitjanes 

horàries, tant d’entrada com de sortida dels darrers dos mesos. 

( )seesp TTCQE −⋅⋅=  (Ec.  5.1) 
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Els valors guardats al comptador podran ser enviats, mitjançant qualsevol sistema de 

telecomunicació de reconeguda solvència a un ordinador central situat a la seu de la 

Companyia d’Aigües de Mataró o bé bolcats a un ordinador portàtil “in situ”. 

L’alimentació elèctrica per aquest dispositiu serà 230 VCA, amb una tolerància del 15 % 

5.2. Les Escoles 

5.2.1. Estudi de necessitats 

Fins aquest moment, s’han tancat acords amb dues escoles que queden situades a tocar 
una de l’altra per la zona del Camí del Mig i per tant es connectaran al tram 1 del sistema. 
Aquestes escoles son la del Cross i la de les Aigües. 

Per a poder realitzar l’estudi de les seves necessitats, s’ha partit de dos punts: un és les 
calderes instal·lades en l’actualitat i que porten donant servei des de l’inici de les 
instal·lacions. Un altra punt son les lectures de comptador de gas i per tant consum 
d’aquestes calderes. 

En quant a les calderes, hi ha instal·lades les següents: 

- Escola el Cross: 2 calderes de 83 kW cada una 

- Escola Les Aigües: 2 calderes de 101 kW cada una 

Pel que respecta al consum, es disposa dels consums en kWh des de l’any 1997 fins a la 
meitat del 2003. Aquests consums es poden veure en el annex d’aquesta memòria. Un 
resum dels mateixos es pot veure a la taula 5.4. 

 

 Màxim anual El 

Cross 

(kWh/mes) 

Total anual El 

Cross 

(kWh/any) 

Màxim anual Les 

Aigües 

(kWh/mes) 

Total anual Les 

Aigües 

(kWh/any) 

1997 22.897 79.560 92.266 355.815 

1998 42.796 138.109 95.446 405.139 
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1999 50.413 159.773 93.511 433.997 

2000 45.976 170.835 107.124 436.536 

2001 47.112 192.983 82655 365.510 

2002 60.362 175.490 125.282 417.616 

Amb aquestes dades i considerant que segons les experiències dels mantenidors de les 

escoles, en els dies punta d’hivern, les dues calderes van simultàniament, s’ha decidit 

instal·lar una potència de 205 kW per l’escola de Les Aigües i 180 kW per l’escola del 

Cross. 

 

5.2.2. Mòdul d’intercanvi 

Des de la xarxa de subministrament es farà una derivació després de la qual s’instal·larà 
una vàlvula de tall que ha de permetre interrompre el subministre al centre escolar. 

Ja dins el recinte de l’escola es construirà una cabina d’obra on s’instal·larà el mòdul 
d’intercanvi. Aquest mòdul consistirà bàsicament en un comptador d’energia, una bomba 
per fer circular l’aigua entre la canonada d’anada i la de tornada de la xarxa,  una vàlvula 
de regulació de cabal i l’equip regulador de temperatura lligat a ella i un bescanviador de 
calor entre l’aigua de la xarxa i la de l’escola. L’aigua de la xarxa, circularà pel primari del 
bescanviador i l’aigua de l’escola pel secundari. 

Des del secundari del bescanviador hi haurà dues canonades, que es connectaran, en 
paral·lel, a la instal·lació existent a l’escola. 

Fins a la cabina s’hi portarà una alimentació elèctrica procedent de l’escola per poder 
alimentar la bomba de circulació d’aigua entre les dues canonades principals i l’equip de 
regulació de temperatura.  

A continuació, i a la canonada calenta, s’hi instal·larà un comptador d’energia. 

Taula  5.4. Consums anuals de les Escoles (kWh) 
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Aquest comptador calcularà, com a mínim cada minut, l’energia subministrada, a partir de 

l’equació 5.1. 

El calor específic, es fixarà manualment amb tres xifres decimals, però el sistema de fer-

ho haurà de ser precintat o protegit. La precisió global del sistema serà millor del 0,2 %. 

Aquest comptador acumularà automàticament l’energia que hi ha passat des de l’origen. 
En el comptador hi haurà un “display” a on s’hi podrà veure, prèvia selecció manual, 
qualsevol de les variables que arriben al comptador i qualsevol del valors que ha calculat. 

El comptador emmagatzemarà els valors de consum horari i les temperatures mitjanes 

horàries, tant d’entrada com de sortida dels darrers dos mesos. 

Els valors guardats al comptador podran ser enviats, mitjançant qualsevol sistema de 

telecomunicació de reconeguda solvència a un ordinador central situat a la seu de la 

Companyia d’Aigües de Mataró o bé bolcats a un ordinador portàtil “in situ”. 

La bomba de circulació d’aigua té com a finalitat garantir que l’aigua passi a traves del 
bescanviador. En algunes situacions podria ser que la pressió diferencial entre les 
canonades d’anada i de tornada de la xarxa, fos suficient per fer circular aquesta aigua, 
però com que aquesta dada depèn del règim de funcionament de la instal·lació, es posarà 
la bomba.  

El sistema de regulació, intentarà mantenir la temperatura de sortida del secundari al punt 
de consigna acordat amb l’escola. Aquesta temperatura no pot ser mai més alta de 80 ºC 
, i ha de poder ser ajustada entre 55 i 80 ºC. Per aconseguir això s’instal·larà un element 
de mesura de la temperatura a la sortida del secundari, que a través d’un regulador PID, 
actuarà sobre la vàlvula de regulació. L’accionament d’aquesta vàlvula serà el més 
convenient per aquesta aplicació  i la vàlvula estarà situada sobre la canonada calenta. 

Els bescanviadors seran de plaques i tindran les característiques de la taula 5.5. 

 

CARACTERÍSTICA Primari 

 Les Aigües 

Secundari 

 Les Aigües 

Primari 

 El Cross 

Secundari  

El Cross 

Pressió disseny (kPa) 1.600 1.600 1.600 1.600 
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Fluid Aigua Aigua Aigua Aigua 

Cabal (kg/s) 1’4 3 1’2 2’9 

Temperatura d’entrada (ºC) 90 50 90 50 

Temperatura de sortida (ºC) 55 66 55 65 

Potència (kW) 205 205 180 180 

Pèrdua de carrega (kPa) <25 <30 <25 <30 

Direcció dels fluids Contracorrent Contracorrent Contracorrent Contracorrent 

Els tubs que s’utilitzaran per unir la cabina amb les instal·lacions existent seran flexibles 

sempre que es pugui i tindran aïllament incorporat i una protecció mecànica, que permetrà 

enterrar-los directament. La velocitat màxima de l’aigua no superarà els 2 m/s. 

Els secundaris dels bescanviadors, estaran connectats mitjançant vàlvules manuals als 
col·lectors respectius de distribució de cada una de les escoles si aquests existeixen o si 
no directament i amb vàlvules de tres vies a la canonada de distribució (sortida de 
caldera). També s’hi incorporaran els elements necessaris per evitar circulacions no 
desitjades quan els equips, tant els bescanviadors com la caldera existent, estiguin 
parats. 

La instrumentació auxiliar consistirà en dos presses per pressió amb les seves vàlvules 
corresponents i dues preses per a mesurar la temperatura situades a les canonades 
d’anada i de tornada de la xarxa. La situació d’aquestes preses ha de permetre la 
instal·lació d’instruments fixes. També hi hauran els mateixos elements de mesura al 
secundari (podent aprofitar els existents a la instal·lació de l’escola) 

Els sistemes auxiliar es dissenyaran d’acord amb la instal·lació que tingui cada escola , 
tenint especial cura dels sistemes d’expansió. Totes les canonades amb les que hi pugui 
tenir contacte el personal de l’escola o els propis alumnes estaran degudament 
senyalitzades i aïllades tèrmicament per evitar cremades. 

Taula  5.5. Caracterís tiques dels bescanviadors de les escoles 
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La instal·lació estarà senyalitzada per que el personal de manteniment de l’escola pugui 
fer les maniobres de commutació de font de calor amb seguretat. 

 

5.3. La Piscina Municipal 

5.3.1. Estudi de necessitats 

La piscina municipal és una instal·lació d’aproximadament trenta anys situada a la part 
superior del Parc Central, a l’Avinguda del Velòdrom. Fins ara, la seva font de 
subministrament de calor, son quatre calderes de gas natural amb una potència unitària 
de 75.500 kcal/h (88 kW), és a dir, una potència total de 351 kW. 

Així mateix, es disposa d’un historial de consum de gas de l’any 2000 i part del 1999 i 
2001. En base a aquestes dades, que es poden veure en l’annex a la memòria, es poden 
desprendre les potències mensuals de la taula 5.6., obtingudes després de transformar 
els consums de gas a energia mensual i d’aquí dividint pel nombre de dies i suposant un 
funcionament continu de 20 hores per dia. 

 

Mes Potència (kW) 

Gener 345’52 

Febrer 281’14 

Març 253’93 

Abril 296’77 

Maig 287’20 

Juny 130’79 

Juliol 92’06 

Agost 78’29 
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Setembre 139’1 

Octubre 210’35 

Novembre 226’53 

Desembre 219’22 

D’acord amb aquestes dades, es dimensionarà l’equip bescanviador per una potència 
total de 351 kW que coincideix amb la potència actual instal·lada en les quatre calderes de 
que es disposa. 

 

5.3.2. Mòdul d’intercanvi 

Aquest mòdul disposa d’un bescanviador i de tots els accessoris necessaris per al seu 
correcte i segur funcionament.  

Tot l’equip anirà muntat en una bancada metàl·lica de tal manera que es pugui instal·lar en 
el seu lloc, amb un mínim de fonaments i una subjecció estàndard.  

El bescanviador serà de plaques i tindrà les característiques de la taula 5.7. 

 

 

CARACTERÍSTICA Primari Secundari 

Pressió disseny (kPa) 2.500 2.500 

Fluid Aigua Aigua 

Cabal (kg/s) 5’57 8’38 

Taula  5.6. Potències mensuals a la piscina municipal 
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Temperatura d’entrada (ºC) 85 60 

Temperatura de sortida (ºC) 70 70 

Potència (kW) 351 351 

Pèrdua de carrega (kPa) 14’5 14’5 

Direcció dels fluids Contracorrent Contracorrent 

L’equip ha de tenir un sistema de regulació de la temperatura de sortida del mòdul cap al 
sistema de la piscina. 

Aquest sistema de regulació es basa en la mesura de la temperatura de sortida del circuit 
secundari en base a una sonda de temperatura que governa una vàlvula de pas situada al 
circuit primari.  

El sistema disposarà d’un regulador PID, que mesurarà l’error entre la temperatura de 
consigna i la mesurada, governant la vàlvula del circuit primari. La temperatura de 
consigna es pot variar manualment entre uns marges de 65 i 80 ºC. El regulador tindrà 
indicació visible tant de la temperatura mesurada com de la desitjada. El sistema de 
variació de la temperatura desitjada ha d’estar protegit contra manipulacions no volgudes. 

L’element final de la cadena serà una vàlvula automàtica, d’accionament elèctric,  
l’obertura de la qual serà d’acord amb el senyal de sortida del regulador. Aquesta vàlvula 
tindrà indicació local de la seva posició així com d’un sistema de “by pass” per casos 
d’avaria. 

L’alimentació elèctrica del sistema de regulació serà 230 VCA, amb una tolerància del 15 
%. 

Els bescanviadors aniran recoberts d’aïllant tèrmic, de les caracterís tiques adequades per 
les temperatures de treball. Aquest aïllant anirà protegit per resistir el tracte normal dins 
d’un entorn industrial. 

Taula  5.7. Característiques del bescanviador de la piscina municipal 



Pág. 50  Memoria 

 

Les vàlvules manuals, la de control, el regulador i el comptador seran accessibles 
directament per una persona dreta, sense cap mena d’ajuda. 

A la canonada d'entrada d’aigua cap als bescanviadors s’instal·larà un comptador 
d’energia tèrmica. Aquest comptador calcularà, com a mínim cada minut, l’energia 
subministrada al client, a partir de l’equació 5.1. 

El calor específic, es fixarà manualment amb tres xifres decimals, però el sistema de fer-
ho haurà de ser precintat o protegit. La precisió global del sistema serà millor del 0,2 %. 

Aquest comptador acumularà automàticament l’energia que hi ha passat des de l’origen. 
En el comptador hi haurà un “display” a on s’hi podrà veure, prèvia selecció manual, 
qualsevol de les variables que arriben al comptador i qualsevol del valors que ha calculat. 

El comptador emmagatzemarà els valors de consum horari i les temperatures mitjanes 
horàries, tant d’entrada com de sortida dels últims dos mesos. 

Els valors guardats al comptador podran ser enviats, mitjançant qualsevol sistema de 
telecomunicació de reconeguda solvència a un ordinador central situat a la seu de la 
Companyia d’Aigües de Mataró o bé bolcats a un ordinador portàtil “in situ”. 

5.4. Centre Esportiu El Sorrall 

5.4.1. Introducció 

El centre esportiu El Sorrall, és una instal·lació municipal inaugurada el maig de 2003 i que 
disposa de tres piscines, gimnasos, vestidors, sales diverses, etc. Està prevista una 
futura ampliació del centre amb pistes exteriors i també una piscina exterior. 

En principi, la xarxa de calor és l’únic subministrament energètic a excepció de l’elèctric 
del que disposa el centre. Així tota la energia tèrmica tant de calor com de fred provindrà 
de la xarxa. Això és així, donat que les necessitats de refrigeració son aportades per una 
màquina d’absorció que utilitza com a font energètica l’aigua calenta de la xarxa. La 
novetat del sistema rau a més en que a diferència de les instal·lacions existents amb 
màquina d’absorció en que la calor excedent ha de ser evacuada a través d’una torre de 
refrigeració, i per tant malbaratada a l’atmosfera, en aquest cas aquesta calor es pot 
aprofitar al escalfar l’aigua de les piscines que per el seu nivell tèrmic és un possible focus 
fred per refredar en part el calor excedent de la màquina d’absorció. 
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5.4.2. Estudi de necessitats 

Les necessitats tèrmiques han sigut aportades per l’enginyeria redactora del projecte 
d’instal·lacions del centre, JG & Asociados, S.L., les necessitats tèrmiques de la 
instal·lació son les següents: 

- Potència per refrigeració: 345 kW 

- Potència per calefacció: 400 kW 

- Potència per manteniment piscina recreativa: 

o Posta a règim: 51 kW 

o Règim continu: 66 kW 

- Potència per manteniment piscina ensenyança: 

o Posta a règim: 82 kW 

o Règim continu: 57 kW 

- Potència per manteniment piscina polivalent: 

o Posta a règim: 488 kW 

o Règim continu: 288 kW 

- Aigua calenta sanitària: 292 kW 

 

5.4.3. Mòdul d’intercanvi 

Aquest mòdul disposa de dos bescanviadors idèntics, amb tots els accessoris necessaris 
per al seu correcte i segur funcionament.  

A fi de garantir la continuïtat del servei, es doblarà el bescanviador, disposant-se per tant 
de dos equips d’idèntiques característiques connectats en paral·lel i amb un sistema de 
vàlvules que permeti passar manualment d’un a l’altre.  

Tot l’equip anirà muntat en una bancada metàl·lica de tal manera que es pugui instal·lar en 
el seu lloc, amb un mínim de fonaments i una subjecció estàndard.  
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El fluid del circuit primari és aigua procedent de la xarxa de distribució, mentre que la del 
secundari és l’aigua del centre esportiu que anirà per una banda al sistema de 
climatització i per altra banda a la generació d’aigua calenta sanitària.  

El bescanviador serà de plaques i tindrà les característiques de la taula 5.8. 

 

 

 

CARACTERÍSTICA Primari Secundari 

Pressió disseny (kPa) 2.500 2.500 

Fluid Aigua Aigua 

Cabal (m3/h) 44’15 87’896 

Temperatura d’entrada (ºC) 90 65 

Temperatura de sortida (ºC) 70 75 

Potència (kW) 1000 1000 

Pèrdua de carrega (kPa) 14’5 48’4 

Direcció dels fluids Contracorrent Contracorrent 

L’equip ha de tenir un sistema de regulació de la temperatura de sortida dels 
bescanviadors cap a les instal·lacions de climatització i ACS del Sorrall. 

Aquest sistema de regulació es basa en la mesura de la temperatura de sortida del circuit 
secundari en base a una sonda de temperatura que governa una vàlvula de pas situada al 
circuit primari.  

Taula  5.8. Característiques dels bescanviador del Sorrall 
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El sistema disposarà d’un regulador PID, que mesurarà l’error entre la temperatura de 
consigna i la mesurada, governant la vàlvula del circuit primari. La temperatura de 
consigna es pot variar manualment entre uns marges de 65 i 80 ºC. El regulador tindrà 
indicació visible tant de la temperatura mesurada com de la desitjada. El sistema de 
variació de la temperatura desitjada ha d’estar protegit contra manipulacions no volgudes. 

L’element final de la cadena serà una vàlvula automàtica, d’accionament elèctric,  
l’obertura de la qual serà d’acord amb el senyal de sortida del regulador. Aquesta vàlvula 
tindrà indicació local de la seva posició així com d’un sistema de “by pass” per casos 
d’avaria. 

L’alimentació elèctrica del sistema de regulació serà 230 VCA, amb una tolerància del 15 
%. 

Els bescanviadors aniran recoberts d’aïllant tèrmic, de les característiques adequades per 
les temperatures de treball. Aquest aïllant anirà protegit per resistir el tracte normal dins 
d’un entorn industrial. 

Les vàlvules manuals, la de control, el regulador i el comptador seran accessibles 
directament per una persona dreta, sense cap mena d’ajuda. 

A la canonada d'entrada d’aigua cap als bescanviadors s’instal·larà un comptador 
d’energia tèrmica. Aquest comptador calcularà, com a mínim cada minut, l’energia 
subministrada al client, a partir de l’equació 5.1. 

 El calor específic, es fixarà manualment amb tres xifres decimals, però el sistema de fer-
ho haurà de ser precintat o protegit. La precisió global del sistema serà millor del 0,2 %. 

Aquest comptador acumularà automàticament l’energia que hi ha passat des de l’origen. 
En el comptador hi haurà un “display” a on s’hi podrà veure, prèvia selecció manual, 
qualsevol de les variables que arriben al comptador i qualsevol del valors que ha calculat. 

El comptador emmagatzemarà els valors de consum horari i les temperatures mitjanes 
horàries, tant d’entrada com de sortida dels últims dos mesos. 

Els valors guardats al comptador podran ser enviats, mitjançant qualsevol sistema de 
telecomunicació de reconeguda solvència a un ordinador central situat a la seu de la 
Companyia d’Aigües de Mataró o bé bolcats a un ordinador portàtil “in situ”. 
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5.4.4. Màquina d’absorció 

L'altre element que s'instal·larà al centre esportiu el Sorrall serà una maquina d'absorció 
de bromur de liti i aigua. 

Aquesta màquina proporcionarà part del fred necessari per a la climatització i 
deshumectació de la instal·lació. El fet de que només proporcioni part de la potència 
frigorífica rau en el fet de la dificultat de dissipació de l’energia excedent de la màquina. 
Aquesta energia es sol dissipar en una torre de refrigeració, però en aquest cas, donada la 
imposició municipal de no utilitzar aquests tipus d’instal·lacions, s’han hagut de buscar 
alternatives. Aquesta alternativa ha sortit de la utilització de la xarxa de reg que la 
Companyia d’Aigües de Mataró té a la zona. Aquesta aigua està a uns 19ºC de mitjana i es 
podria disposar d’un cabal d’aproximadament 50 m3/h. Això, tal i com es veurà més 
endavant ha suposat una limitació en el dimensionament de la màquina. 

Tornant a la màquina en sí, seguidament es descriurà el principi de l’absorció, tal i com 
s’exposa en el catàleg de la màquina que s’adjunta a aquesta memòria. 

Quan un líquid s’evapora, absorbeix calor del seu voltant. És el mateix que passa quan 
s’aboca alcohol sobre la mà, es nota fred doncs l’alcohol absorbeix calor de la mà. L’aigua 
s’evapora a pressió atmosfèrica a 100 º C, però es pot evaporar a temperatures molt més 
baixes en condicions de buit. Així creant condicions de pressió de 0’8 kPa l’aigua es pot 
evaporar fins i tot a 4 º C. La solució de bromur de liti, (que és un gran absorbidor d’aigua) 
absorbeix el vapor generat contínuament i manté les condicions de baixa pressió en el 
evaporador. Aquesta solució ara molt més diluïda, és bombejada a una zona amb 
pressions més elevades on se li aplica la calor provinent del circuit extern, a fi de tornar a 
vaporitzar l’aigua i tornar a concentrar la solució, l’aigua es torna a condensar amb l’aigua 
de refrigeració i torna a començar el cicle. Les parts principals de la màquina son les 
següents: 

- Evaporador: L’aigua de retorn del circuit de refrigeració del Sorrall, entra 
a 12 ºC dins l’evaporador a través d’un serpentí de tubs de coure, els 
quals son ruixats per aigua a una molt baixa pressió. Així l’aigua 
s’evapora, robant calor de l’aigua freda fent baixar la seva temperatura 
fins a 7ºC. El vapor d’aigua generat, entra a l’absorbidor on serà 
absorbit. 

- Absorbidor: Una solució de bromur de liti a baixa temperatura té una 
gran afinitat per l’aigua. Quan absorbeix el vapor d’aigua, la seva 
temperatura puja i al mateix temps es dilueix més. L’aigua de 
refrigeració que entra a 24 º, s’emporta la calor de l’absorció, mentre 



Xarxa de distribució d’aigua calenta  Pág. 55 

 

 

que la solució és bombejada al generador per ser escalfada i 
concentrada de nou. L’absorbidor i l’evaporador comparteixen el mateix 
espai estant tot ell a una pressió de 0’8 kPa. 

- Generador: L’aigua de la font de calor que entra a 90º, escalfa la 
solució, fent que l’aigua s’evapori. Aquest vapor entra en el 
condensador, mentre que la solució, ara més concentrada torna cap a 
l’absorbidor. 

- Condensador: L’aigua de refrigeració, que ja ha passat per l’absorbidor, 
condensa el vapor generat en el generador, abandonant la màquina a 
34º. L’aigua condensada és dispersada en forma de spray sobre els 
tubs de l’evaporador, tornant a començar tot el cicle. 

La màquina té les característiques: 

 

 

EVAPORADOR 

Temperatura d'entrada 12 ºC 

Temperatura de sortida 7 ºC 

Cabal 44 m3/hora 

Potència frigorífica 254 kW 

Pèrdua de carrega 30 kPa 

GENERADOR 

Temperatura d'entrada 90 ºC 

Temperatura de sortida 78 ºC 

Cabal 29,6 m3/hora 

Potència 398 kW 

ABSORBIDOR – CONDENSADOR 
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Temperatura d'entrada 24 ºC 

Temperatura de sortida 34 ºC 

Cabal 57 m3/hora 

Potència 659 kW 

L'aigua de l’absorbidor condensador, s'utilitzarà per l'escalfament dels vasos, i quan això 
no sigui possible es refredarà amb un bescanviador de plaques aigua - aigua alimentat 
amb aigua de la xarxa de reg de la companyia d’aigües de Mataró. 

Com s’ha dit abans, la limitació a l’hora d’escollir la màquina d’absorció no venia tant per la 
disponibilitat d’energia per al seu funcionament, sino per la capacitat de dissipació de 
l’energia excedentària. Segons els requeriments tèrmics de les piscines especificades en 
l’apartat 5.4.2, la potència necessària per a elles és de 411 kW. Malgrat això, donat que 
s’ha de preveure que la instal·lació extra sigui capaç d’evacuar la totalitat de l’excedent de 
la màquina d’absorció, s’ha d’esbrinar quina és aquesta capacitat màxima de dissipació. 
Aquesta, ve determinada  pel cabal i el salt tèrmic acceptable a l’aigua de la xarxa de reg. 
Donat que aquest cabal està limitat a uns 50 m3/h i a un salt de 12ºC, es dedueix que es 
podria evacuar fins a uns 650 kW.  

Així doncs, en aquest cas, l’elecció de la màquina no s’ha basat en el fet d’escollir la 
potència frigorífica a proporcionar sino en el màxim de potència a evacuar. 

Aquesta calor, abans de dissipar-se amb l’aigua de reg, serà aprofitada en el màxim que 
es pugui en els bescanviadors de les piscines, de manera que l’aigua a 34º de sortida de 
la màquina passarà pels bescanviadors de les piscines estant aquest en sèrie amb el 
bescanviador de refrigeració, a la sortida del qual retornarà a la màquina.  

En quant als comptadors, hi haurà un comptatge d'energia a l'anada de l'aigua freda (7 a 
12 ºC) cap al col·lector d’aigua freda del Sorrall i també un altre a l'anada de l'aigua calenta 
de baixa temperatura cap els bescanviadors de les piscines, tant un com l'altre comptador 
 funcionaran d'acord amb els principis següents: 

Taula  5.9. Característiques de la màquina d’absorció 
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A una de les canonades d’aigua cap al servei corresponent s’instal·larà un comptador 
d’energia tèrmica. Aquest comptador calcularà, com a mínim cada minut, l’energia 
subministrada al client, a partir de l’equació 5.1. 

El calor específic, es fixarà manualment amb tres xifres decimals, però el sistema de fer-
ho haurà de ser precintat o protegit. La precisió global del sistema serà millor del 0,2 %. 

Aquest comptador acumularà automàticament l’energia que hi ha passat des de l’origen. 
En el comptador hi haurà un “display” a on s’hi podrà veure, prèvia selecció manual, 
qualsevol de les variables que arriben al comptador i qualsevol del valors que ha calculat. 

El comptador emmagatzemarà els valors de consum horari i les temperatures mitjans 
horàries, tant d’entrada com de sortida dels últims dos mesos. 

Els valors guardats al comptador podran ser enviats, mitjançant qualsevol sistema de 
telecomunicació de reconeguda solvència a un ordinador central situat a la seu de la 
Companyia d’aigües de Mataró o bé bolcats a un ordinador portàtil “in situ”. 

 

5.5. El Pavelló 

 

5.5.1. Estudi de necessitats 

L’Ajuntament de Mataró, té la intenció de construir en uns terrenys situats al barri de Cirera 
de Mataró, un nou pavelló esportiu per a ús principal d’un equip d’handbol de la ciutat. En 
el moment de redacció del projecte, les dades que es disposa del pavelló, son molt 
precàries, doncs aquest encara està en una fase molt primària del seu projecte, però 
primeres converses amb els tècnics municipals situen la demanda en uns 500 kW de 
potència. 

5.5.2. Mòdul d’intercanvi 

El mòdul d’intercanvi que es proposa seguirà la pauta dels altres descrits en aquesta 
memòria, amb les mateixes condicions i valvuleria i amb les característiques que 
s’apunten a la taula 5.10. 
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CARACTERÍSTICA Primari Secundari 

Pressió disseny (kPa) 2.500 2.500 

Fluid Aigua Aigua 

Cabal (m3/h) 29’43 43 

Temperatura d’entrada (ºC) 85 60 

Temperatura de sortida (ºC) 70 70 

Potència (kW) 500 500 

Pèrdua de carrega (kPa) 14’5 14’5 

Direcció dels fluids Contracorrent Contracorrent 

 

L’equip tindrà una regulació i un sistema de comptatge similar al descrit en d’altres mòduls 
en aquesta memòria. 

 

Taula  5.10. Característiques dels bescanviador del pavelló 
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6. Equips de bombeig, expansió i auxiliars 

Com s’ha exposat, el projecte contempla la divisió del circuit total en dos circuits 
independents, això per tant implica l’existència de dos equips d’expansió i bombeig així 
com un bescanviador intermedi que actuarà com a font de calor del circuit superior. 
Aquests equips s’ubicaran en dues edificacions construïdes a tal efecte. Una d’elles es 
construirà en uns terrenys situats a tocar de la planta incineradora i contindrà els equips 
de bombeig, sistemes d’expansió i control del circuit baix, mentre que la segona, s’ubicarà 
a la Rda. President Tarradelles, just per sobre del centre esportiu el Sorrall. Aquesta 
caseta contindrà els equips de bombeig, bescanviador intermedi i control del circuit 
superior.  

Donat que es tracta d’un circuit tancat i a pressió, les bombes, tant del circuit alt com el 
baix, només hauran de vèncer la pèrdua de càrrega provocada pel circuit i per tant 
depenent del cabal d’aigua. En següents apartats es detallarà les característiques 
d’aquestes bombes. 

Els equips d’expansió son necessaris a fi de limitar els efectes negatius que els augments 
de volum causats per les variacions tèrmiques del fluid del circuit, causarien sobre els 
elements d’aquest. També en subsegüents apartats se’n disposarà les característiques 
d’aquests equips. 

6.1. Estacions de bombeig 

A fi d’ubicar les bombes i els equips d’expansió del primer tram, es construirà una caseta 
amb estructura metàl·lica i obra.  La caseta es construirà en un terreny situat al costat de 
la planta incineradora en el carrer Cosidora a l’alçada del carrer Resseguidora. El terreny 
té una superfície de 106’25 m2 que quedaran tancats per una tanca metàl·lica de simple 
torsió. La superfície construïda total és de 54 m2. 

La construcció és a base d’una estructura metàl·lica que suporta un forjat col·laborant de 
formigó armat amb una capa d’impermeabilització amb goma butílica i acabat de pissarra. 
Els tancaments laterals son de fàbrica de bloc de formigó que embeuran l’estructura. 
L’acabat exterior serà a base d’un estucat monocapa de color grisós.  

L’accés es realitza a través d’una gran porta metàl·lica de tres fulles, una de les quals pot 
ser maniobrable individualment.  
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La caseta, disposa de subministrament elèctric, d’aigua corrent per reomplir el circuit en 
cas de petites fuites i tindrà un desguàs al sistema de clavegueram urbà. 

A fi d’ubicar el bescanviador intermig, i les bombes del tram 2, es construirà una segona 
estació en uns terrenys situats a sobre del centre esportiu el Sorrall, a la Rda. President 
Tarradelles. Degut al gran desnivell del terreny, aquesta caseta es construirà en base a 
uns murs de contenció de formigó que suportaran un forjat reticular de formigó armat. 
Aquest forjat disposarà d’un forat amb tapa registrable que servirà per l’entrada dels 
equips de grans dimensions (bescanviadors, bombes, etc) que d’altra manera seria 
complicat ubicar-los dintre, donades les dimensions de l’accés de personal. 

L’estació quedarà soterrada parcialment i tindrà unes dimensions interiors de 9 x 6 m. 
L’estació, a l’igual que la del tram 1, disposarà de subministrament elèctric, d’aigua corrent 
per reomplir el circuit en cas de petites fuites i tindrà un desguàs al sistema de 
clavegueram urbà. 

 

6.2. Equips de bombeig 

6.2.1. Càlcul de la pèrdua de càrrega 

Com s’ha dit anteriorment, la xarxa és un sistema tancat i a pressió, per tant tot i les 
diferències de cotes geogràfiques dels diferents punts de la xarxa, el sistema de bombeig, 
no haurà de vèncer aquestes diferències d’alçada sino únicament la pèrdua de càrrega del 
tub. 

Segons Eduard Egusquiza (1999, p. 21-23), la pèrdua de càrrega d’un fluid que discorre 
per l’interior d’un conducte, a més de dependre de les característiques del fluid i del tub, 
depèn, i en relació quadràtica de la velocitat del fluid. Per això, a mesura que s’incrementa 
la velocitat, la pèrdua de càrrega augmenta de manera quadràtica. Aquest aspecte s’ha 
tingut en compte a l’hora de dimensionar el conducte, pel que com a norma general, s’ha 
fixat la velocitat màxima de l’aigua per la xarxa en 2 m/s, pel que conegut el cabal 
necessari per a subministrar la potència necessària als consumidors, es pot calcular el 
diàmetre necessari de conducte tal i com s’ha exposat a l’apartat 4 d’aquesta memòria. 
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Així, un cop fixat el traçat de la canonada, i coneguts els cabals que circulen per cada 
tram, es pot calcular la pèrdua de càrrega segons l’expressió 

On: 

Pc: Pèrdua de càrrega (m.c.a.) 

L: Longitud de la canonada (m) 

c: velocitat de l’aigua (m/s) 

g: Acceleració de la gravetat (9’81 m/s2) 

D: Diàmetre de la canonada (m) 

f: Factor adimensional. 

El factor adimensional f, es pot calcular amb la formula de Moody 

on: 

e: Rugositat del conducte. En aquest cas 0’05 mm. 

Re: nombre de Reynolds que es calcula mitjançant 

on: 

Dg
cLf

Pc ⋅⋅
⋅⋅

=
2

2

 (Ec.  6.1) 
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r: densitat de l’aigua (kg/m3) 

m: viscositat absoluta (kg/ms) 

D’aquesta manera, es pot trobar la pèrdua de càrrega de tota la xarxa, tal i com es fa en 
l’apartat de càlculs en l’annex d’aquesta memòria. Cal, però, tenir algunes consideracions: 
primer, la longitud a considerar sempre ha de ser d’anada i tornada, per tant les distàncies 
de tub entre els diferents punts de la xarxa s’han de doblar, i segon, s’haurien de 
considerar les pèrdues de càrrega que suposen els accessoris (vàlvules, colzes, filtres, 
bescanviadors, etc). Donat que alguns d’aquests accessoris no estan definits a l’hora de 
realitzar el dimensionament general, s’incrementarà la pèrdua de càrrega deguda al tub en 
un 20%. 

Així, resumint, les pèrdues de càrrega de cada un dels dos trams de la xarxa i que per tant 
hauran de vèncer els dos sistemes de bombeig un cop tots els clients previstos estiguin 
connectats a la xarxa es reflecteix a la taula 6.1. 

 

TRAM 1 75 

TRAM 2 110  

6.2.2. Les bombes 

Conegudes les pèrdues de càrrega i els cabals a vehicular per cada un dels trams, 
l’elecció de les bombes sembla senzilla. Malgrat tot, cal tenir una altra consideració. Els 
diferents consumidors d’energia, s’aniran connectant a la xarxa en diferents moments, 
previsiblement amb diferències de fins i tot anys. Això faria que si les bombes 
s’instal·lessin pensant en la instal·lació total, durant un període de temps inicial, que podria 
ser llarg, estiguessin treballant fora de corba, donat que els cabals serien baixos i per tant 
la pèrdua de càrrega ni molt menys la calculada en l’apartat anterior. 

µ
ρ Dc ⋅⋅

=Re  (Ec.  6.3) 

Taula  6.1. Pèrdues de càrrega calculades (mca) 
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És per això que s’ha hagut de considerar la necessitat de fixar unes condicions inicials i 
adquirir unes bombes per aquestes necessitats i unes condicions futures i per tant unes 
noves bombes, tot això tant per el tram 1 com per el 2. 

A més, amb l’ànim de poder garantir un servei continuat dels grups de bombeig i evitar 
parades en cas d’avaria o necessitat de manteniment de les bombes, els grups de 
bombeig estaran constituïts per dues o més bombes. Això a més facilitarà el bombeig del 
cabal necessari adaptant-se aquest a la demanda instantània de la xarxa. Això serà així 
donat que una de les bombes de cada un dels grups disposarà d’un variador de 
freqüència, amb el que es podrà variar la velocitat del motor i per tant la corba de la 
bomba. Així es podrà treballar normalment amb una de les bombes, amb velocitat 
variable, i quan el cabal excedeixi el nominal d’ella, entrarà en un funcionament una altra 
bomba, seguint una d’elles amb modulació de velocitat. 

Per tant, les característiques dels dos grups de bombeig seran els de les taules 6.2 i 6.3 
respectivament per les condicions inicials i finals. 

 

 TRAM 1 TRAM 2 

Num de bombes 2 2 

Marca Bocsa Bocsa  

Model BN 50/160 BN 40/160 

Potencia 20 CV 10 CV 

Velocitat 2900 rpm 2900 rpm 

Alçada manomètrica 40 mca 30 mca 

Cabal 75 m3/h 35 m3/h 

Temperatura màxima 120º 120º 

Num d’etapes 1 1 
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 TRAM 1 TRAM 2 

Num de bombes 3 3 

Marca Bocsa Bocsa  

Model BN 50/250 BP 50/5 

Potencia 40 CV 40 CV 

Velocitat 2900 rpm 2900 rpm 

Alçada manomètrica 75 mca 110 mca 

Cabal 75 m3/h 50 m3/h 

Temperatura màxima 120º 120º 

Num d’etapes 1 10 

Les aspiracions de les bombes sortiran totes d'un col·lector de aspiració connectat a la 
xarxa. Des de aquest col·lector sortirà una derivació per a cada una de les bombes amb la 
corresponent vàlvula manual d'incomunicació.  

Les impulsions de les bombes, després d'una vàlvula de retenció i una d'incomunicació 
aniran també a un col·lector d'impulsió. Els col·lectors, tan d’impulsió com d’aspiració, 
s’acabaran amb una vàlvula i una brida cega de manera que permetin la seva continuïtat 
cas de que s’hagi d’ampliar el nombre de bombes. 

Tant a l'aspiració com a la impulsió de cada bomba, s'instal·larà un manòmetre. 

Taula  6.2. Característiques de les bombes per les condicions inicials 

Taula  6.3. Característiques de les bombes per les condicions finals 
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Les bombes seguiran el disposat a la norma DIN 24255. El conjunt bomba-motor anirà 
sobre una bancada de formigó i amb els aïllaments necessaris per evitar la transmissió de 
vibracions tant a l’entorn com a la pròpia canonada. 

 

S’incorporarà un quadre de control que disposarà dels següents elements: 

- Variador de freqüència ABB per a 40 CV. 

- Alternança de funcionament 

- Transductor de pressió 0-10 V 

- Transductor de temperatura 4-20 mA 

- Amperímetres de control de consum 

- Voltímetre amb commutador 

- Senyal a distància de marxa 

- Proteccions tèrmiques dels motors 

 

6.3. Els equips d’expansió 

L'equip d'expansió automàtic, té la funció de compensar la dilatació de l’aigua amb la 
temperatura i absorbir les possibles variacions en la pressió del circuit . 

Donat que hi ha dos circuits hidràulicament independents, caldran també dos sistemes 
d’expansió independents. 

Per el tram 1, coneixent la longitud de la canonada i el seu diàmetre, es pot trobar el volum 
d’aigua emmagatzemat en el circuit. A partir d’aquí, s’ha de conèixer el volum específic de 
l’aigua a 15º (temperatura suposada en el moment de l’omplerta) i a 85 º (temperatura 
mitja del tram 1). Aquests volums son: 

- A 15ºC: 0’001001 m3/kg 

- A 85ºC: 0’001033 m3/kg 
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Això representa un 3’2% d’increment, pel que donat que el volum de l’aigua continguda és 
de 155’8 m3, i aplicant un factor de seguretat de 20%, resulta un volum d’expansió de 5’98 
m3. 

Aquest volum s’aconsegueix amb dos dipòsits d’expansió verticals de 3.000 l cada un. 
Aquests dipòsits son metàl·lics i tenen instal·lada en el seu interior un bossa de cautxú 
sintètic  de qualitat especial, subjecta al vas per la part inferior i superior per mitjà de 
brides. La bossa s’encarrega d’admetre l’aigua d’expansió. Entre aquesta i el cos del vas 
hi ha aire comprimit de manera que l’aigua no pot entrar en contacte amb les parets del 
dipòsit metàl·lic. La pressió de l’aire comprimit es transmet a través del cautxú a l’aigua 
acumulada i a través d’aquesta a tota la instal·lació. 

Quan el contingut d’aigua és mínim, la bossa adopta la forma d’un cos plegat pla, i quan 
és màxim, entra completament en contacte amb les parets del vas. 

Cada dipòsit està equipat amb una vàlvula de seguretat d’aire, una clau de purga d’aigua 
de condensats a la zona d’aire situada a la part inferior i una clau de purga d’aire a la zona 
d’aigua a la seva part superior. 

A fi de mantenir la pressió de la part d’aire, hi ha un compressor d’aire de 1’5 kW de 
potència i pressió màxima 10 bar, que es posarà en marxa automàticament quan la 
pressió d’aquest disminueixi per sota d’un valor prefixat, que correspon amb la pressió del 
circuit.  

Donada l’elevada temperatura de l’aigua, i a fi d’allargar la vida de la membrana de cautxú, 
es disposarà un dipòsit tampó de volum 500 l, que actuarà com a esmorteïdor, evitant que 
l’aigua de la xarxa entrés de cop dins els dipòsits acumuladors  

Tot el sistema ve governat per un quadre de control a on hi haurà indicació del estat de la 
instal·lació, el sistema d’arrencada i parada del compressor, les vàlvules de regulació de 
la pressió i la resta dels elements de mesura i control. 

Pel que fa al tram 2, inicialment es projecta la instal·lació de manera que no calguin 
aquests tipus de dipòsits d’expansió. Això s’aconsegueix donat que a la zona de l’Hospital, 
per tant la més alta del circuit existeix una canonada abandonada de diàmetre interior 350 
mm que s’utilitzaria com a volum d’expansió.  

Al igual que en el tram 1, coneixent la longitud de la canonada i el seu diàmetre, es pot 
trobar el volum d’aigua emmagatzemat en aquest segon tram. A partir d’aquí, s’ha de 
conèixer el volum específic de l’aigua a 15º (temperatura suposada en el moment de 
l’omplerta) i a 75 º (temperatura mitja del tram 1). Aquests volums son: 
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- A 15ºC: 0’001001 m3/kg 

- A 75ºC: 0’001026 m3/kg 

Això representa un 2’5% d’increment, pel que donat que el volum de l’aigua continguda és 
de 128 m3, i aplicant un factor de seguretat de 20%, resulta un volum d’expansió de 3’85 
m3. 

Conegut doncs aquest volum, cal esbrinar quina és la longitud necessària de canonada de 
diàmetre 350 mm que sigui capaç de contenir aquest volum d’aigua. Per tant, 

Aquesta longitud, però s’ha de començar a considerar a partir del punt en que l’aigua freda 
i pressuritzada s’estabilitza, és a dir a partir de la mateixa cota geogràfica del punt més alt 
de la xarxa i afegint-li la pressió en el punt de la connexió a la xarxa. Aquesta connexió a la 
xarxa, a fi d’aconseguir la més baixa pressió possible serà en la canonada de retorn i 
precisament en el punt més alt del recorregut. En aquest punt, s’espera una pressió 
residual de 15 mca, pel que, donat que la connexió amb la xarxa es realitzaria a la cota 
geogràfica 146 m, els 40 metres de longitud necessària de canonada s’hauran de 
començar a considerar des de la cota 161 m. A partir d’aquest punt i fins al final de la 
canonada resten 60 m, per tant distància suficient per a emmagatzemar tot el volum 
d’expansió que es pugui produir. 

 

6.4. Sistemes Auxiliars 

A fi de poder omplir el circuit per suplir possibles petites fugues, purgues, etc, es 
disposarà a cada una de les dues estacions de bombeig, d’un sistema de reomplenat, que 
constarà dels següents elements: 

- Descalcificador d’aigua 

- Dipòsit de 500 l per emmagatzematge d’aigua descalcificada 

- Bomba per injecció d’aigua al circuit de 3 CV de potència. 
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Aquesta bomba anirà governada per la senyal de nivell baix del sistema d’expansió per el 
tram 1 i la d’un manòmetre de precisió connectat a la part baixa de la canonada 
d’expansió i que mesurarà constantment l’alçada de la columna d’aigua dintre la canonada 
i per tant la seva capacitat.  

Dintre cada una de les estacions, també s’hi instal·larà el sistema de detecció de fugues 
de la canonada. 

 

6.5. Sistema d’intercanvi tèrmic entre el tram 1 i tram 2 

Dintre l’estació de bombeig numero 2, s’hi instal·larà un bescanviador de plaques que 
actuarà com a font de calor del tram alt del circuit. Aquest bescanviador serà el nexe 
d’unió, doncs entre el circuit superior i l’inferior, permetent un intercanvi tèrmic però, al 
mateix temps, garantint una independència hidràulica entre els dos circuits. Aquesta 
independència proporciona tot un seguit d’avantatges com poden ser la menor pressió de 
disseny dels equips del tram baix, facilitat de manteniment dels circuits en cas de 
necessitat de buidat, etc.  

El mòdul de bescanvi tèrmic estarà format bàsicament per dos bescanviadors d’iguals 
característiques col·locats en paral·lel. Les característiques de cada un d’ells seran les de 
la taula 6.4. 

L’equip ha de tenir un sistema de regulació de la temperatura de sortida del bescanviador 
mitjançant vàlvula de tres vies col·locada en el primari del mateix, governada pel senyal 
emès per una sonda de temperatura situada a la sortida del secundari. 

El sistema disposarà d’un regulador PID, que mesurarà l’error entre la temperatura de 
consigna i la mesurada, governant la vàlvula del circuit primari. La temperatura de 
consigna es podrà variar manualment. El regulador tindrà indicació visible tant de la 
temperatura mesurada com de la desitjada. 

L’element final de la cadena serà una vàlvula automàtica, d’accionament elèctric,  
l’obertura de la qual serà d’acord amb el senyal de sortida del regulador. Aquesta vàlvula 
tindrà indicació local de la seva posició així com d’un sistema de “by pass” per casos 
d’avaria. 
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CARACTERÍSTICA Primari Secundari 

Pressió disseny (kPa) 1.500 1.500 

Fluid Aigua Aigua 

Cabal (kg/s) 29’76 29’83 

Temperatura d’entrada (ºC) 95 85 

Temperatura de sortida (ºC) 75 65 

Potència (kW) 2500 2500 

Pèrdua de carrega (kPa) 14’5 14’5 

Direcció dels fluids Contracorrent Contracorrent 

 

 

L’alimentació elèctrica del sistema de regulació serà 230 VCA, amb una tolerància del 15 
%. 

Les vàlvules manuals, la de control, el regulador i el comptador seran accessibles 
directament per una persona dreta, sense cap mena d’ajuda. 

Tant a l’entrada d’aigua cap al mòdul com a la sortida d’aquests en el seu secundari, 
s’instal·larà un comptador d’energia tèrmica. Aquest comptador calcularà, com a mínim 
cada minut, l’energia subministrada al circuit alt, a partir de l’equació 5.1.  

El calor específic, es fixarà manualment amb tres xifres decimals, però el sistema de fer-
ho haurà de ser precintat o protegit. La precisió global del sistema serà millor del 0,2 %. 

Aquest comptador acumularà automàticament l’energia que hi ha passat des de l’origen. 
En el comptador hi haurà un “display” a on s’hi podrà veure, prèvia selecció manual, 
qualsevol de les variables que arriben al comptador i qualsevol del valors que ha calculat. 

Taula  6.4. Característiques del bescanviador intermig 
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El comptador emmagatzemarà els valors de consum horari i les temperatures mitjanes 
horàries, tant d’entrada com de sortida dels últims dos mesos. 

Els valors guardats al comptador podran ser enviats, mitjançant qualsevol sistema de 
telecomunicació de reconeguda solvència a un ordinador central situat a la seu de la 
Companyia d’Aigües de Mataró o bé bolcats a un ordinador portàtil “in situ”. 

L’alimentació elèctrica per aquest dispositiu serà 230 VCA, amb una tolerància del 15 % 
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7. Control del sistema 

El sistema global, tindrà diversos llaços de control, en principi independents un de l’altre.  

Així, bàsicament, hi ha dues variables a controlar: temperatura i cabal, que s’hauran de 
controlar de manera individual en cada font i/o consumidor i també de manera global. 

Per tant cada font mantindrà la temperatura de consigna prefixada, variant l’aportació de 
potència entrada:  

El conjunt bescanviador d’aigua de motors-caldera de recuperació de gasos, mitjançant el 
bypass del fluxe de gasos. El bescanviador d’aigua de motors no modularà sino que 
únicament serà un tot o res en funció de que pels nivells tèrmics, es pugui aprofitar la 
calor de l’aigua dels motors. 

La temperatura de l’aigua de les calderes de biogas i la de gas natural , regulant l’aportació 
dels respectius combustibles a les calderes, i la temperatura del recuperador de vapor de 
la incineradora, senzillament regulant la vàlvula de pas del vapor. 

Per altra banda, també s’ha de regular la temperatura global d’impulsió a la xarxa, que 
serà la variable que manarà sobre quina és la font que ha d’entrar en funcionament. 
Aquest ordre d’entrada de les fonts serà segons les següents prioritats: 

1er. Economia 

2on. Disponibilitat 

Així, la font més barata serà la corresponent a l’assecatge (recuperació de la calor de 
l’aigua de motors i caldera de recuperació de gasos), seguida de les calderes de biogas 
de la metanització. Les últimes fonts en entrar en funcionament seran per aquest ordre, la 
planta incineradora i la de gas natural pel seu cost.  

Totes les fonts hauran de tenir un senyal de disponibilitat que indicarà al controlador si 
estan disponibles o no en cas de necessitat. 

Així mateix, cada consumidor tindrà una regulació de la temperatura de la seva aigua, 
mitjançant el control del pas d’aigua per l’interior del bescanviador. 

Pel que fa al control del cabal circulant pel circuit, tant en el circuit alt com en el baix, el 
cabal màxim total es subministrarà en grups de tres bombes, regulades cada una d’elles 
per un variador de freqüència, de manera  que fins que el cabal no arribi al màxim d’una 
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bomba, aquesta anirà variant la seva velocitat a fi d’adaptar al màxim el cabal impulsat a la 
demanda. A partir del moment en que el cabal sol·licitat superi el nominal de la bomba, 
entrarà en funcionament una segona bomba de manera que la primera anirà al seu règim 
nominal de velocitat i la segona anirà modulant. Passarà el mateix per l’entrada de la 
tercera bomba. 

La modulació de les bombes serà a partir de la temperatura de retorn de l’aigua, donat que 
aquesta donarà informació sobre la demanda del sistema. Aquesta temperatura serà 
extreta directament dels punts de consum i transmesa via radio al control de motors de 
bombes, per així poder tenir una resposta més ràpida davant possibles canvis i 
fluctuacions en el consum. Malgrat això, a l’armari de control de les bombes també hi 
arribarà la temperatura del retorn de l’aigua en el mateix punt de les bombes. 

A la figura 7.1., es pot veure un esquema conceptual del control del sistema en el que 
s’aprecien cada un dels llaços de control abans esmentats. 

 

Fig.  7.1. Llaços de control 
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8. Pressupost 

El projecte s’està desenvolupant en dues fases: una primera que cobreix la caldera de gas 
natural, i la conducció fins al centre esportiu el Sorrall i la segona amb tota la resta 
descrita en aquesta memòria. 

Així doncs, el pressupost també s’ha dividit en aquestes dues fases, tal i com es pot veure 
tot seguit. 

8.1. Pressupost Fase I 

8.1.1. Projecte 

 

Total 29.410 

Projecte 10.000 

Delineació 5.410 

Direcció d’obra 14.000 

 

8.1.2. Canonada 

 

Total 604.572 

Cost canonada  255.064 

Canonada de refrigeració 11.400 

Obra civil  201.678 

Instal·lació canonada 100.840 

Control muntatge 35.590 
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8.1.3. Estació de bombeig 1 

 

Total 95.290 

Obra civil 39.401 

Equips instal·lació 45.219 

Instal·lacions elèctrica i aigua 3.000 

Descalcificador 4.000 

Escomesa elèctrica 3.670 

 

8.1.4. Sistemes de vigilància 

 

Total 29.000 

Sistema de detecció de fuites 8.000 

Telecomandament 21.000 

 

8.1.5. Caldera de gas natural 

 

Total 124.976 

Instal·lació i obra civil 83.528 

Caldera de gas convencional 41.448 
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8.1.6. Modificació Sorrall 

 

Total 121.914 

Instal·lacions 43.530 

Màquina d’absorció 67.384 

Instal·lació màquina d’absorció 8.000 

 

8.1.7. Total Fase I 

 

Total 1.005.162 

Projecte 29.410 

Canonada 604.572 

Caseta bombament 1 95.290 

Sistema de vigilància 29.000 

Caldera gas natural 124.976 

Modificació Sorrall 121.914 
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8.2. Pressupost Fase II 

8.2.1. Projecte 

 

Total 101.000 

Coordinació subministradors i clients 2.500 

Projecte 42.500 

Delineació 6.000 

Control qualitat obra civil 10.000 

Direcció d’obra 40.000 

 

8.2.2. Canonada 

 

Total 736.052 

Cost canonada  125.432 

Obra civil  548.900 

Instal·lació canonada 61.720 

 

8.2.3. Estació de bombeig 2 

 

Total 144.500 

Obra civil 50.000 

Bombes 12.000 
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Instal·lacions i automatismes 8.000 

Sistema d’expansió 25.000 

Bescanviador 30.000 

Descalcificador i sistema de reomplenat 2.500 

Escomeses 6.000 

Muntatge i aïllaments 11.000 

 

8.2.4. Modificació planta incineradora 

 

Total 139.500 

Enginyeria 60.000 

Compra bescanviador baixa pressió 10.000 

Bombes i accessoris 8.000 

Canonades planta 14.000 

Automatismes planta 15.500 

Obra civil i accessoris 20.000 

Altres 12.000 
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8.2.5. Modificació planta assecatge 

 

Total 241.000 

Projecte 50.000 

Bescanviador d’aigua 6.000 

Bescanviador de gasos 85.000 

Accessoris canonada i aïllaments 40.000 

Automatismes i equips de control 60.000 

 

8.2.6. Modificació Hospital 

 

Total 43.500 

Obra civil i altres 15.000 

Bescanviador 17.000 

Automatismes i equip de control 4.500 

Accessoris canonada i aïllament 4.000 

Muntatge 3.000 
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8.2.7. Modificació piscina  

 

Total 24.000 

Obra civil i altres 3.000 

Bescanviador 10.000 

Automatismes i equip de control 4.000 

Accessoris canonada i aïllament 4.000 

Muntatge 3.000 

 

8.2.8. Pavelló esportiu  

 

Total 35.500 

Obra civil i altres 4.500 

Bescanviador 20.000 

Automatismes i equip de control 4.000 

Accessoris canonada i aïllament 4.000 

Muntatge 3.000 
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8.2.9. Escoles  

 

Total 62.800 

Obra civil i altres 8.000 

Bescanviador 14.000 

Automatismes i equip de control 2.800 

Accessoris canonada i aïllament 14.000 

Muntatge 24.000 

 

8.2.10. Sistemes de vigilància 

 

Total 60.000 

Sistema de detecció de fuites 10.000 

Telecomandament 50.000 

 

8.2.11. Diversos 

 

Total 30.000 

Imprevistos 30.000 
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8.2.12. Total Fase II 

 

Total 1.617.852 

Projecte 101.000 

Canonada 736.052 

Caseta de bombament 2 144.500 

Modificació planta incineradora 139.500 

Modificació planta assecatge 241.000 

Modificació Hospital 43.500 

Modificació piscina 24.000 

Pavelló esportiu 35.500 

Escoles 62.800 

Sistemes de vigilància 60.000 

Diversos 30.000 

 

8.3. Pressupost total 

Total 2.623.014 

Fase I 1.005.162 

Fase II 1.617.852 
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Conclusions 

Amb aquest projecte, es pretén donar un pas endavant en l’impuls que des de la Unió 
Europea es vol donar a les xarxes de calor centralitzades en els països del sud d’Europa. 
És un petit i tímid, però ferm, pas cap a una nova concepció de la despesa energètica, 
que en d’altres contrades tenen bastant més assumit que aquí. 

Aquesta nova concepció energètica, ha d’incloure sense dubte no només una major 
eficiència energètica tant en el costat generador com en el costat consumidor, sino també 
la inclusió cada vegada més de fonts d’energia amb origen renovable o com en aquest 
cas excedents energètics d’altres processos industrials. 

Això suposa diversos avantatges pel conjunt de la societat i també pel medi ambient entre 
ells econòmics, amb l’estalvi de compra de combustibles fòssils, i també d’emissions a 
l’atmosfera. 

Respecte a aquest últim punt, caldria dir que amb el desenvolupament d’aquest projecte 
considerant únicament els consums de l’Hospital de Mataró, el centre esportiu El Sorrall, 
la piscina municipal i les escoles, és a dir un total de 9.600.000 kWh anuals, hi haurà un 
estalvi en l’emissió de diòxid de carboni a l’atmosfera de més de 2.500 tn/any en cas de 
que la font energètica fos gasoil i de més de 1.600 tn/any en cas que fos gas natural.  

A aquest fet, cal afegir la circumstància de que la generació a més gran escala d’energia 
augmenta el grau global d’eficiència en front de la generació individualitzada. 

L’experiència dels països nordeuropeus demostra que aquest tipus d’iniciatives son 
plenament rentables, no només des del punt de vista econòmic sino també del 
mediambiental i social. A les nostres latituds, a més dels avantatges ja descrits del 
sistema de calefacció centralitzada s’hi hauria d’afegir les que podrien venir del que 
s’anomena District Cooling, és a dir la distribució centralitzada de fred.  

Aquestes experiències també estan en marxa en els països del nord amb resultats més 
que satisfactoris, i a més amb uns requeriments frigorífics bastant inferiors als nostres. 
Aquest projecte ja inclou una tímida aproximació a aquesta generació de fred, amb la 
màquina d’absorció del centre esportiu, experiència que es podria considerar com 
extrapolable per futures actuacions per exemple dintre del sector residencial o terciari. 

Aquest projecte junt als altres desenvolupats a Catalunya com la xarxa de Sant Pere de 
Torelló, la de Molins de Rei i la recent del Forum de les Cultures a Barcelona, han de ser 
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les primeres pedres sobre les que s’assenti aquest tipus d’aprofitament i distribució de 
l’energia. Tot això pel nostre bé i el de les nostres generacions futures. 
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