
24 25

La instal·lació
de la caldera

Esquema general d’una instal·lació de biomassa  

Sitja 
Dipòsit que emmagatzema la biomassa i que permet 
que el sistema sigui autosufi cient en l ’alimentació. 
Es pot situar en el mateix edifi ci o en un magatzem 
separat. Pot estar soterrada, al mateix nivell de la 
caldera o en una cota superior. 

Sitja soterrada annexa a l’edifi ci, dins de l’edifi ci i a l’exterior de l’edifi ci. 

Sitja
Alimentador

Caldera Distribuïdor de calor

Acumulador

En el disseny de les sitges en nous edifi cis es calcula que la 
capacitat de la sitja ha de garantir la demanda de combusti-
ble durant dues setmanes. Cal considerar que les caracterís-
tiques tècniques han de complir la legislació vigent segons 
el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edifi cis (RITE).

Alimentador 
Dispositiu que transporta la biomassa des de la sitja a la 
caldera. Hi ha diferents sistemes segons el tipus de com-
bustible que s’utilitzi: vis sens fi , ballestes, pisos mòbils, 
sistemes pneumàtics. 

Caldera
En el mercat hi ha una amplia gamma de models i mar-
ques comercials de calderes de biomassa, la majoria fabri-
cades a països europeus (Finlàndia, Àustria, Itàlia), amb 
diferents nivells d’automatització, emissions molt baixes 
(fi ns a 50 mg/m3) i rendiments del 92%, el mateix que les 
calderes de gas i gasoil.

Escala Potència Tipus d’instal·lació

Petita Inferior a 
60 kW

Habitatges, petites instal·lacions

Mitjana De 60 a 
500 kW

Edifi cis, equipaments i instal·lacions 
municipals, indústries 

agroalimentàries, granges, hotels

Gran Superior a 
500 kW

Xarxes de calor, plantes industrials

Hi ha diferents tipus de sitja 
segons les seves dimensions 
i l’espai disponible, i poden 
estar construïdes d’obra o 
bé ser de tipus contenidor 
(metàl·lic o tèxtil). 
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Acumulador d’inèrcia
És un dipòsit d’aigua que permet:

Equilibrar hidràulicament l’entrada i la sortida d’aigua   
dins el sistema.

Respondre al moment a la demanda de calor.

Absorbir la calor generada pel sistema quan aquesta no 
és requerida.

Cal considerar que és opcional per a instal·lacions petites.

Distribuïdor de calor
Conjunt de radiadors, bombes o conductes que permeten la 
transmissió de calor.

Disseny de la instal·lació  
A l’hora de dissenyar la instal·lació s’han de considerar dife-
rents aspectes per dimensionar adequadament la potència i 
garantir el funcionament correcte de tot el sistema.

Càlcul de la potència que cal instal·lar (kW) 
Les necessitats tèrmiques d’un edifi ci estan molt condi-
cionades pel seu grau d’aïllament.

Dades de referència:

Aïllament òptim 50 W/m2

Aïllament defi cient 80-100 W/m2

En cas que s’instal·li un acumulador d’inèrcia és impor-
tant que es dimensioni correctament. D’aquesta manera 
s’aconseguirà donar resposta a les demandes momentànies 
d’aigua calenta sanitària i que la caldera treballi de manera 
constant, amb la qual cosa s’allargarà la vida de la instal·lació 
i es millorarà el rendiment global. 

Ubicació de la instal·lació i el disseny de la sitja  
En el disseny d’una instal·lació és molt important analitzar 
bé el lloc on s’ubicaran la sitja i la caldera, de manera que:

La distància entre la caldera i la sitja sigui la menor pos-
sible. Això permet reduir la instal·lació de mecanismes 
intermedis, amb la qual cosa disminueix el cost de la 
instal·lació i s’eviten possibles avaries.
Es faciliti al màxim l’accés dels vehicles de descàrrega 
de la biomassa.
La cota de nivell entre la caldera i la sitja (sigui soterra-
da, al mateix nivell de la caldera o en una cota superior) 
faciliti al màxim les operacions de descàrrega del camió 
a la sitja.
Es permeti l’accessibilitat a les diferents parts del siste-
ma, per facilitar-ne el control i el manteniment.

Una elecció adequada en la ubicació de la sitja facilita 
l’accés i la descàrrega de la biomassa, amb la qual cosa es 
disminueix el cost del combustible.

Instal·lació de la caldera
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Elecció del tipus de combustible  
És molt important saber des del començament quin com-
bustible es farà servir, ja que això determinarà quins 
seran els sistemes d’alimentació i el volum de la sitja.

Avantatges Inconvenients

Més poder calorífi c que l’estella. El cost del pèl·let 
és superior al de 
l ’estella, i això fa 
que sigui menys 
competitiu econò-
micament davant 
del gas, sobretot en 

instal·lacions petites.  

Característiques d’humitat, densitat 
i granulometria constants i homo-
gènies. 

Facilitat de transport i manipulació.

En sitges instal·lades en espais 
de difícil accés, més facilitat de 
descàrrega.

Necessitat de menys espai per a la 
sitja. Fàcil emmagatzematge del 
pèl·let en contenidors fl exibles o en 
sacs de 15 kg.

Més fl exibilitat i cost més baix en 
els sistemes d’alimentació de la 
sitja a la caldera.

El baix cost del pèl·let amortitza el 
cost inicial de la instal·lació. 

Estella

Avantatges

Més econòmic que el pèl·let. 

Permet potenciar la gestió 
forestal dels boscos propers 
als centres de consum.

És un producte local que pot 
dinamitzar les economies 
rurals.

Tot i que el cost de la inversió 
de la caldera és més gran 
que el d’una caldera de gas 
o de gasoil, el cost més baix 
de l’estella amortitza en 
pocs anys el cost total de la 
instal·lació.

Inconvenients

Material més heterogeni
(humitat, densitat, 
granulometria).

Manipulació i transport 
més difícils.

Necessitat d’accés fàcil per 
als camions en la descàrrega 
de l ’estella.

Sistemes d’alimentació 
més cars que fan que 
l’amortització sigui més 
llarga en instal·lacions 
petites.

Necessitat de més espai per 
a la sitja.

L’obra civil pot ser més 
costosa.

Instal·lació de la caldera

Pèl·let


