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1. OBJECTE I CONTINGUT DEL PROJECTE

Es redacta el present projecte amb la finalitat de definir i valorar les obres per la
instal·lació d’una Central Tèrmica d’Aigua Calenta que utilitzi de combustible Biomassa
i la distribució d’AC per la calefacció de l’Edifici “Les Monges” i el CEIP Pau Clarís de la
Seu d’Urgell.
El projecte es composa de les parts següents:
-

Volum 1. Memòria descriptiva i annexos, document on es defineixen les
actuacions a realitzar i la filosofía de funcionament de les noves instal·lacions,
així com el detall d’equips i sistemes utilitzats. En els Annexos es definiran les
bases de càlcul que permetran obtenir els paràmetres de partida de càlcul i el
dimensionat de les instal·lacions.

-

Volum 2. Plànols indicatius de reforma de les instal·lacions, comprèn els plànols
de la planta d’ambit d’actuació, l’esquema de principi i els detalls constructius.

-

Volum 3. Plec de condicions tècniques particulars, on s’indiquen les
especificacions tècniques dels diferents elements de la instal·lació amb les
característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de
muntatge.

-

Volum 4. Pressupost general. Estat d’amidaments, on es detallen el nombre
d’unitats de cada partida agrupades segons les zones definides en el projecte.
Pressupost valorat de les instal·lacions.

-

Volum 5. Estudi de Seguretat i Salut.
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2. ANTECEDENTS

Actualment l’Edifici “Les Monges” i l’Edifici CEIP Pau Clarís, ubicats en la Seu d’Urgell,
disposen de sistemes de calefacció que utilitza per la producció de calor calderes de
gasoil de tipus C, i mitjançant xarxes de distribució d’aigua calenta subministren
energia al conjunt d’elements radiants distribuïts en els edificis (radiadors, fancoils, terra
radiant,...).
CENTRALS DE PRODUCCIÓ DE CALOR:
ED. CEIP PAU CLARÍS:

C1. Caldera de gasoil. Potència nominal 290,7 kW.
Rendiment: 92%. Marca/model: ROCA / CPA-250 +
TECNO 38L.
C2. Caldera de gasoil. Potència nominal 151,1 kW.
Rendiment: 93,1%. Marca/model: ROCA / CPA-130 +
TECNO 20L2.

ED. LES MONGES:

C3. 2 uts. Calderes de gasoil. Potència nominal 232,6 kW.
Rendiment: 91,6%. Marca/model: ROCA / CPA-200 +
TECNO 28L.

Degut a l’utilització d’aquesta tipologia de calderes, en el present projecte es planteja
la reforma de la instal·lació calefacció dels dos Edificis mitjantçant una nova Central
Tèrmica de Producció de Calor que utilitzi biomassa (estelles o pelets) com a
combustible, degut als següents motius:
-

Utilitzar equips de producció de calor que emetin gasos no contaminants
(CO2).

-

Alt preu del combustible utilitzat (gasoil “C”).

-

Baix rendiment de les calderes utilitzades (al voltant d’un 91%).
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3. TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

Nom ....................................................................................... AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
Direcció .......................................................................................................... Plaça dels Oms, nº1
Localitat .................................................................................................................. La Seu d’Urgell
Província ................................................................................................................................. Lleida

4. UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

Nom ........................................................................................... CENTRE CULTURAL LES MONGES
Direcció .................................................................................................Plaça de les monges, nº2
Localitat .................................................................................................................. La Seu d’Urgell
Província ................................................................................................................................. Lleida

5. TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Nom ........................................................................................................... EINESA INGENIERIA, S.L.
CIF ................................................................................................................................ B-25.38.25.99
Direcció .................................................................................................... C/ Acadèmia, 2. Lleida
Telèfon ........................................................................................................................... 973 280 980
Fax .................................................................................................................................. 973 280 917
A/e ..................................................................................................................einesa@einesa.com

6. EMPLAÇAMENT

La instal·lació de la instal·lació de la nova Central Tèrmica de Biomassa requerirà
actuacions en els següents emplaçaments principals:


Central Tèrmica de Biomassa que s’ubicarà en Planta Soterrani -1 a l’exterior de
l’Edifici les Monges.



Sala de Calderes de l’Edifici les Monges, en Planta Soterrani -1 a l’interior de
l’Edifici les Monges.



Sala de Calderes de l’Edifici CEIP Pau Clarís, en Planta Baixa a l’interior de
l’Edifici CEIP Pau Clarís.



Distribució d’AC per l’Edifici les Monges, per Planta Baixa.



Distribució d’AC per l’Edifici CEIP Pau Clarís, discorrerà per la Plaça les Monges,
Avinguda de Joan Garriga i Massó i Carrer Bisbe Benlloc.
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7. NORMATIVA

a) Normativa estatal.
-

Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, pel que es modifiquen determinats articles i
instruccions tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis,
aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.

-

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tèrmiques
Complementàries (ITC).

-

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE)

-

Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris
higienico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

b) Normativa autonòmica
-

Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els
requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a
Catalunya.

-

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

c) Normes UNE:
-

60601:2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o
per congelació, que utilitzen combustibles gasosos.

-

100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació
de legionel·la en instal·lacions.

-

123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació.

-

100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió.

-

100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny.

-

EN 13779:2005 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels
sistemes de ventilació i condicionament de recintes.

-

Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.

-

Decret del Departament de la Presidència 21/2006, de 14 de febrer, que regula
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència.

-

Instrucció 04/2008 SIE que regula els requeriments que han de complir les
instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.

d) Altres normes
-

Ordenances municipals d’aplicació.
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8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA

Previ a la instal·lació de la nova Central Tèrmica de Biomassa s’haurà d’acondicionar
la zona on s’hi instal·laran els nous equips i modificar instal·lacions existents per
acondicionar l’espai. L’obra civil a realitzar per la creació d’un nou recinte on s’ha
d’allotjar la Central Tèrmica de Biomassa no forma part de l’abast d’aquest projecte, a
continuació es descriuen els treballs d’obra civil que es requereixen:
-

Desmuntatge de la Refredadora aire-aigua. Actualment es disposa d’una
Planta Refredadora que dóna servei a l’UNED de 70kW de potència frigorífica
situat a l’exterior de l’Edifici Les Monges en Planta Baixa. Degut a que en la
realització de l’obra civil per la creació d’un nou recinte aquesta Planta
Refredadora quedarà afectada, es requereix el desmuntatge i posterior
instal·lació en nova ubicació d’aquest equip.
En el desmuntatge es requerirà el tall i buidat de la instal·lació hidràulica que
alimenta a la planta i la desconnexió elèctrica. La refredadora desmuntada
s’emmagatzemarà en lloc segur durant el transcurs de les feines d’obra civil.
Un cop finalitzades aquestes feines, la refredadora es tornarà a instal·lar, en
aquest cas quedarà ubicada en la mateixa ubicació relativa però en Planta
Soterrani -1. S’instal·larà sobre els corresponents silentblocks necessaris i es
realitzarà la reconnexió hidràulica i elèctrica de l’equip amb la corresponent
posada en marxa.
En les feines de reconnexió hidràulica s’instal·larà nova canonada de PP-R
aïllada fins a l’equip i s’aprofitarà per cobrir amb planxa d’alumini les
canonades en tot el recorregut per l’exterior de l’edifici (actualment no està
protegida la canonada exterior i en certs trams està malmesa).
En les feines de reconnexió elèctrica s’instal·larà un nou quadre elèctric (QGDISTRIBUCIÓ) que servirà per protegir i alimentar la refredadora i un nou quadre
elèctric per alimentació del conjunt de receptors que composaran la nova
Central Tèrmica de Biomassa (QS-CTBIOMASSA).

-

Obra civil recinte Central Tèrmica de Biomassa. La nova Central Tèrmica de
Producció de Calor per Biomassa es situarà en un espai exterior annex a l’Edifici
“Les Monges” i quedarà ubicat en Planta Soterrani -1, d’aquesta manera la
càrrega de biomassa a la sitja es podrà realitzar desde Planta Baixa

5

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

directament des del camió. Per realitzar les tasques de càrrega de biomassa es
disposarà d’un pericó d’obertura/tancament mitjançant pistó hidràulic per
facilitar les tasques de càrrega i descàrrega de la biomassa. També es
disposarà d’un sistema d’elevació automàtic (polispast) per extracció de
cendres de biomassa.
-

Desmuntatge i reposició de fals sostre de l’Edifici les Monges. Tal i com es
descriurà en apartats posteriors per proveir d’Aigua Calenta a la Sala de
Calderes del Centre Cultural “Les Monges” es requerirà la formació d’un circuit
hidràulic de connexió amb la nova Central Tèrmica de Biomassa. Per realitzar
aquesta instal·lació s’haurà de desmuntar el fals sostre existent per passar les
canonades i realitzar un nou fals sostre en la part afectada.
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9. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
9.1. DESCRIPCIÓ GENERAL

Les instal·lacions de climatització projectades contemplen la implantació d’un nou
Sistema de Producció Tèrmica d’Aigua Calenta amb Biomassa i la seva distribució
“District Heating” als edificis “Les Monges” i CEIP Pau Clarís que requereixen aigua
calenta pel seu funcionament (Calefacció). Les principals actuacions a realitzar son:

-

Nova Central Tèrmica de Biomassa. S’hi allotjarà 1 caldera de Biomassa de 499
kW, un circuit de primari per la producció d’Aigua Calenta, 1 dipòsit
d’emmagatzament d’aigua calenta de 5.000 litres i 2 circuits de distribució
d’Aigua Calenta (AC) amb grups de bombes (1+1) per la distribució d’Aigua
Calenta a:

-

o

Circuit d’AC a l’Edifici Les Monges.

o

Circuit d’AC a l’Edifici CEIP Pau Clarís.

Instal·lació de Circuit de Distribució d’Aigua Calenta (AC) de Biomassa enterrat
a l’Edifici CEIP Pau Clarís. La distribució es realitzarà mitjançant canonades
Polietilè pre-aïllades enterrades. La distribució del circuit es realitzarà per la
Plaça les Monges, Avinguda de Joan Garriga i Massó i Carrer Bisbe Benlloc del
centre urbà de La Seu d’Urgell, fins a la Sala de Calderes del CEIP Pau Clarís.

-

Instal·lació de Circuit de Distribució d’Aigua Calenta (AC) de Biomassa a
l’Edifici Les Monges. La distribució es realitzarà mitjançant canonades de
Polipropilè amb camisa tipus Faser aïllades amb escuma elastomèrica per
interior del fals sostre de Planta Baixa de l’Edifici Les Monges fins a la Sala de
Calderes.

-

Reforma de les Sales de Calderes de cadascun dels 2 edificis per integrar la
Aigua Calenta generada per la Biomassa com a energia primària. Les
principals actuacions als edificis són:

o

Edifici CEIP Pau Clarís. S’instal·laran dos bescanviadors de calor (C1 i C2)
per cedir la calor generada pel nou Sistema de Producció mitjançant
Biomassa als 2 circuits hidràulics d’AC de calefacció que es composa
l’Edifici. Cada bescanviador es posarà en paral·lel amb cadascuna de
les 2 calderes de gasoil actuals, d’aquesta forma es podrà treballar
amb el sistema de biomassa o amb gasoil.
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o

Edifici “Les Monges". S’instal·larà un bescanviador de calor (C3) per
cedir la calor generada pel nou Sistema de Producció mitjançant
Biomassa als circuits hidràulics d’AC de l’Edifici. El bescanviador es
connectarà en paral·lel al circuit primari de les 2 calderes de gasoil
actuals, i mitjançant una nova bomba de primari s’ajustarà el cabal que
passarà a l’intercambiador perquè operi correctament.

Amb el conjunt d’actuacions descrites es permetrà que la font energètica per la
producció de calor d’ambdos Edificis sigui la Biomassa. En els pròxims capítols es
descriuran en detall les actuacions descrites.

9.2. CENTRAL TÈRMICA DE BIOMASSA
9.2.1. Descripció de la instal·lació

Es construirà un nou edifici aïllat exterior annex a l’Edifici les Monges on s’hi allotjarà la
biomassa i la caldera per la producció d’aigua calenta (AC). L’edifici es composa d’una
sitja d’obra d’uns 64,8 m³ (4,5 x 4,5 x 3,2 m) soterrada 3,5 m i una sala de màquines de
32,6 m² amb una alçada de 3,2 m també soterrada 3,5 m. Aquest edifici quedarà
soterrat ubicat en la Plaça de les Monges per tal de facilitar l’accés del camió de
descàrrega per Planta Baixa tal i com s’observa en documentació gràfica.
El dimensionat de la capacitat de la sitja s’ha realitzat per tal de donar compliment a
dues prescripcions principals:


Tenir una autonomia mínima en plena càrrega de funcionament de la Central
Tèrmica de 15 dies (donant compliment al RITE).



Assegurar que un camió de distribució de biomassa estandard (no tipus tràiler)
pugui descarregar la totalitat de la càrrega en la sitja.

La producció de calor es realitzarà mitjançant una caldera de biomassa de 499 kW tenint
una potència instal·lada total de 499 kW.
El dimensionat de la potència de producció total s’ha realitzat tenint en compte la
demanda energètica real que tenen els dos Edificis.
La calor generada per la caldera de biomassa es cedeix a l’aigua calenta mitjançant un
circuits hidràulic de primari compost per una bomba doble de rotor sec (BD1) i una
vàlvula motoritzada de 3 vies per garantir que la temperatura de retorn de les calderes
sigui superior als 55ºC. L’aigua calenta s’emmagatzema en un dipòsit aïllat de 5.000 litres
8
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que servirà perquè el sistema tingui inèrcia per minimitzar el nombre d’arrencades i
parades de caldera, i equilibrar els circuits primari i secundari.
Aigües avall del dipòsit d’acumulació d’AC es disposarà de 2 grups d’electrobombes
amb dues bombes simples (1 + 1 de reserva) de rotor sec de cabal variable segons
pressió diferencial. Cada electrobomba disposarà de dues vàlvules de papallona de tall
(entrada/sortida), un filtre, una vàlvula de retenció i manòmetre per entrada i sortida de
bomba. Els grups d’electrobombes donen servei a:

-

2uts. Bombes BS1 que distribueix aigua calenta a l’Edifici “Les Monges”.

-

2uts. Bomba BS2 que distribueix aigua calenta a l’Edifici CEIP Pau Clarís.

A més cada conjunt secundari d’electrobombes disposarà d’una vàlvula 2 vies entre
impulsió/retorn per tal de garantir un cabal mínim de recirculació, i per tant un òptim
funcionament de la bomba, a cabal baixos on hi ha poca demanda tèrmica en el
sistema.

9.2.2. Característiques de la Caldera de Biomassa

Les característiques principals de la caldera instal·lada és:
CA01. Caldera de biomassa de 499 kW:
Marca i Model ......................................................................................HERZ / FIREMATIC 499 + T-CONTROL
Unitats ..................................................................................................................................................................... 1
Rang de potència...................................................................................................................... 104,7 – 499 kW
Rendiment a potència nominal (funcionament amb estelles) ...................................................... 92,4 %
Rendiment a potència parcial (funcionament amb estelles) ........................................................ 93,8 %
Nº d’intercanviadors de calor ............................................................................................................ 2 / 96;80
Superfície intercanviador ................................................................................................................... 25,58 m2
Superfície parrilla .....................................................................................................................................1,68 m2
Necessitat de cicló per funcionament....................................................................................................... No
Temperatura màxima d’impulsió .............................................................................................................. 95ºC
Temperatura màxima de seguretat......................................................................................................... 95ºC
Contingut en aigua ........................................................................................................................... 1.200 litres
Connexió elèctrica .............................................................................................................. 3x400/230V i 50Hz
Cabal a DT=15ºC ..............................................................................................................................28.678 kg/h
Pes de la caldera ...................................................................................................................................4.393 kg
Dimensions de la caldera (llargxamplexalt)....................................................... 1.850 x 1.200 x 2.180 mm
Nota: Es dissenyarà la instal·lació per a un funcionament de la caldera a 80/65ºC.
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Eficiència energètica i criteris de parcialització:
a) Rendiment mínim de les calderes
El rendiment de les calderes de biomassa i els rendiments mínims exigits i la justificació del
seu compliment són els següents:

Caldera Pn = 499kW
Caldera de Biomassa C1
Herz Firematic 499 T-Control
Rendiment a plena càrrega

Rendiment

Rendiment

mínim

amb estelles

η≥80%

92,4%

b) Fraccionament de potència
Al existir una nova caldera de biomassa que donarà servei paral·lelament a les calderes
de gasoil dels edificis es donarà compliment al nombre mínim de generadors (dues
unitats) exigits per la IT 1.2.3.1.2.2 en instal·lacions amb una potència tèrmica superior a
400 kW.
c) Regulació
La regulació de la caldera de biomassa serà modulant, donant així compliment als
requeriments de la IT 1.2.4.1.2.3 per a sales de calderes amb una potència nominal
superior a 400 kW.

9.2.3. Xemeneia d’evacuació de fums

Es construiran una xemeneia d’evacuació de fums per la caldera de biomassa de de Ø
350 mm de diàmetre nominal.
La sortida de la xemeneia a l'exterior, per la part alta de l'edifici, sobresortirà 1m per sobre
de la teulada, mur o qualsevol obstacle existent en un radi mínim de 10 m. A la seva part
superior, la xemeneia portarà una sortida lliure, disposada de forma que no obstaculitzi el
tir i afavoreixi la dispersió dels fums a l’atmosfera, inclòs en cas de vent fort.
El conducte de fums serà estanc i de doble paret d'acer inoxidable amb aïllament interior
de llana de roca d’alta densitat, resistent als fums, a la temperatura i a les corrosions
àcides que puguin formar-se. Le xemeneies estaran aïllades de manera adient, amb la
finalitat d'evitar pèrdues de calor cap a l'ambient exterior.

10

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

9.2.4. Sistemes de bombeig

La recirculació de l’aigua calenta (AC) es farà mitjançant bombes de rotor sec, in-line,
amb protectors de càrrega punta, amb un règim de funcionament de 1.450 r.p.m, amb
el cabal i la pressió regulables adients per a cada circuit.
Aquestes bombes incorporaran tots els accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, com són, per exemple, manòmetres, claus de pas, vàlvules de retenció,
col·lectors d'aspiració i d'impulsió, maneguets elàstics antivibradors als punts de connexió
amb

les

canonades

d’aigua

(aspiració

i

impulsió)

i

suports

antivibratoris

de

característiques adequades a la bomba.
Selecció de bombes:
La selecció de les bombes s’ha efectuat en funció de la potència tèrmica necessària i del
salt tèrmic en cadascun dels circuits que s'han d'alimentar. El cabal necessari per a les
bombes de circulació d'aigua es determina mitjançant l'expressió següent:
Q = P / t
essent :
Q =

cabal d'aigua a alimentar.

P =

potència tèrmica.

t =

salt tèrmic.

A l'esquema de principi s'indiquen les característiques de les diferents bombes instal·lades,
calculades segons les indicacions anteriors.
Eficiència energètica:
El disseny de la instal·lació es farà respectant els requeriments d’eficiència energètica
indicats a la IT 1.2.4.2.5 i a la IT 1.2.4.2.6.
a) Potència específica dels sistemes de bombeig (SFP)
El present projecte inclou les característiques de les bombes previstes per al
sistema de climatització (primari i secundari d’AC), com ara potència absorbida
(kW), cabal (m3/h) i altres, a partir de les quals es determina la potència específica
[W/(m3/s)] i la categoria corresponent SPF.
Es comprova que en tots els casos els SPF obtinguts compleixen amb els requisits
del vigent Reglament d’instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE).
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b) Eficiència energètica dels motors.

D’acord amb l’apartat disset de l’article segon del RD 238/2013, els rendiments
dels motors elèctrics seran com a mínim els establerts al Reglament (CE) núm.
640/2009 de la Comissió, de 22 de juliol de 2009, pel que s’aplica la Directiva
2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò relatiu als requisits de
disseny ecològic per als motores elèctrics.
Així, s’estableix com a requisit de disseny per al present projecte que el rendiment
nominal dels motors no podrà ser inferior als nivells de rendiment IE2 definits a
l’esmentat Reglament (valor exigit per als motors instal·lats a partir del 16 de juny
de 2011).

9.2.5. Xarxa de canonades

La producció d’aigua Calenta per l’interior de la Central Tèrmica es distribueix en diversos
circuits, segons es pot veure a l’esquema de principi inclòs a la documentació gràfica.
Les canonades seran d'acer negre DIN 2440 sense soldadura a l’interior de la sala de
calderes i es recobriran amb aïllament d’escuma elastomèrica, amb diferents gruixos en
funció del diàmetre de la canonada i de la temperatura del fluid circulant. Els espessors
mínims en cada cas seran els indicats a les taules de la IT 1.2.4.2.1.2.
Les canonades que quedin situades a la intempèrie disposaran d’un recobriment
d’alumini per a protecció de l’aïllament tèrmic.
Dimensionat de la xarxa de canonades:
Les canonades estaran dimensionades per a què el pas de l'aigua pel seu interior no
superi la velocitat de 2 m/s, de manera que es mantingui un flux laminar. En el càlcul s'ha
tingut també en compte que no es superin els valors màxims admissibles de pèrdua de
càrrega per fregament de l'aigua:
Caiguda de pressió  35 mm. c.d.a. / m.
Les vàlvules de regulació de cabal instal·lades a cada unitat terminal faran que
l'aportació d'aigua que li arribi sigui exactament la necessària. Per al càlcul de les
seccions de les canonades s'ha utilitzat la fórmula de la continuïtat dels fluids:

12

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

Q=Sxvxr
essent:
Q = Cabal del fluid circulant
S = Secció de la canonada
v = Velocitat del fluid
r = Coeficient de la canonada
i la de la càrrega tèrmica que transporten:
P = Q x t
on :
P = Potència calorífica.
Q = Cabal.
t = Salt tèrmic.
S'han fet els càlculs adients per al dimensionat de les diferents canonades que integren la
xarxa, els resultats dels quals es reflecteix als plànols i als amidaments corresponents.

9.2.6. Característiques del recinte

Com s’ha descrit en apartats anteriors la Central Tèrmica de Biomassa s’ubicarà en
Planta Baixa d’un nou edifici aïllat annex a l’Edifici “Les Monges”. La Sala on s’ubica la
caldera donarà compliment als requeriments normatius establerts en el RITE (Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis).
Dimensions:
La sala on s’ubiquen la caldera té unes dimensions de de 32,6 m² amb una alçada de
3,2 m com es pot apreciar a la documentació gràfica.
Accessos:
Degut a les dimensions de la sala, cap punt de la sala té un recorregut d’evacuació
més gran de 15 m.
L’amplada de la porta serà igual o superior a 80 cm. Totes les entrades i sortides de
ventilació es faran de forma directa cap a l'exterior, i la porta comunica també
directament amb l’exterior.
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Indicacions de seguretat:
A l’interior de la Sala de Calderes i en lloc fàcilment visible es col·locarà un esquema
de principi de la instal·lació i les indicacions de seguretat segons el que s’estableix al IT
3.5 del Reglament, que senyalem a continuació:
1. Instruccions per a realitzar la parada de la instal·lació en cas d’emergència.
2. Nom, adreça, i telèfon de la persona o entitat responsable del manteniment de la
instal·lació.
3. Adreça i telèfon del Servei de Bombers més proper així com de la persona
encarregada de la instal·lació.
4. Senyalització de l’emplaçament dels medis d’extinció més propers.
5. Pla d’emergència i d’evacuació de l’edifici.
Enllumenat:
La sala disposarà de lluminàries estanques amb làmpades fluorescents de 2 x 58 W, de
difusor tancat; el nivell proporcionat per aquesta lluminària serà suficient per a realitzar
les tasques d’inspecció i manteniment de les instal·lacions.
Ventilació natural:
La sala disposarà de ventilacions per tal d’assegurar el correcte funcionament de les
calderes de biomassa. La ventilació serà natural amb l’ambient exterior i es
dimensionarà de manera que la superfície mínima de ventilació sigui de 5 cm² per cada
kW de potència de consum calorífic nominal, la qual cosa representa:
SN = 5 cm² x 499 kW = 2.495 cm2
En la porta doble d’entrada a la Central Tèrmica es posaran un total d’una reixa de
ventilació de 2000x300 mm, i en la paret oposada es disposarà d’una reixa de ventilació
superior de 800x600 mm d’aquesta manera es tindrà una ventilació creuada en la sala i
una superfície total de ventilació serà de 10.800 cm2.
Llavors, la superfície útil de forat per la ventilació en sala de calderes, tenint en compte la
superfície ocupada de reixeta queda reduïda a:
SU = 10.800 m² x 60 % = 6.480 cm2 > 2.495 cm2
I per tant, la obertura de ventilació supera la superfície mínima exigida pel fabricant.
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Instal·lació elèctrica:
L'energia elèctrica necessària per al funcionament dels equips que seran instal·lats serà
obtinguda de la nova instal·lació a l'edifici.
El subquadre elèctric d’alimentació a receptors de sala de calderes es situarà en la
entrada de la Central Tèrmica, tal i com indica a la documentació gràfica.
La instal·lació elèctrica serà executada d'acord amb allò que disposa l'actual Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió, i les principals particularitats d'aquesta instal·lació seran
les que s'exposen a continuació.
La instal·lació elèctrica de la Sala de Calderes comptarà amb dispositius de protecció
que assegurin la seva desconnexió en cas de sobrecàrrega i curtcircuit. Existirà també
una protecció instantània contra defectes a terra, i una xarxa d'unió equipotencial de les
masses. No existiran conductors nus a l'interior de la Central Tèrmica.
El cablejat s'executarà mitjançant conductors aïllats a l'interior de tub i canal protector,
en muntatge superficial, d’acord amb Reglament Electrotècnic para Baixa Tensió.
Desguàs
El desguàs de la sala quedarà garantit per una bunera sifònica la qual garantirà una
evacuació suficient d'aigua.
Protecció Contra Incendis
A l’interior de la sala, es disposarà d’un extintor de pols seca 6 kg de capacitat i una
eficàcia 21A-113B i un extintor de CO2 5kg 89B.
Sala de Sitja de Biomassa
Es disposarà d’un local contigu a la Central Tèrmica de Biomassa on s’hi ubicarà la Sitja
de Biomassa, aquest local formarà un sector d’incendis independent (EI-120) respecte
el local de Central Tèrmica de Biomassa. Desde la CT Biomassa es disposarà d’una
porta tallafocs (EI2 120-C5) i dues reixetes intumescents (EI-120) per ventilació de
combustible.
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9.3. CIRCUIT DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA CALENTA ENTERRAT
9.3.1. Característiques de la canonada

La distribució hidràulica des de la Central Tèrmica de Biomassa fins al Edifici CEIP Pau
Clarís es realitzarà mitjançant canonades Polietilè pre-aïllades enterrades. La distribució
dels circuits es realitzarà per el centre urbà del municipi de La Seu d’Urgell.
La sel·lecció de la tipologia de canonada pre-aïilada s’ha realitzat tenint en compte les
següents prescripcions principals:


El conjunt canonada-aïllament coberta tingui una rigidesa suficient per anar
enterrada i aguantar tràfic rodat (canonada SDR11 i coberta corrugada).



L’aïllament ha de tenir un gruix suficient i una conductivitat tèrmica (<0,025
W/mºC) per tal de minimitzar les pèrdues tèrmiques en el transport del fluid.



El dimensionat de canonada ha de permetre que el cabal d’aigua +
etilenglicol 30% circulant tingui una pèrdua de càrrega inferior a 300 Pa/m i que
la velocitat del fluid no superi els 3,5m/s.



La canonada ha d’esser suficientment flexible per permetre tenir radis de gir de
fins a 0,6m.



El preu de la canonada sigui suficientment baix per tal de garantir que la
inversió de la Central de Biomassa sigui amortitzable en un període raonable
(inferior a 10 anys).

Amb aquestes prescripcions s’han analitzat els diferents fabricants i proveïdors que
existeixen en l’estat espanyol i s’ha escollit la següent canonada pre-aïllada que
disposa de les següents característiques:
Canonada pre-aïllada de PE enterrada:
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Marca i Model ......................................................EFITERM/ CANONADA PRE-AÏLLADA PEX SDR 11
Material canonada ............................................................................................................................ PEX
Material aïllament ................................................................................... PUR (espuma de poliuretà)
Material coberta............................................................... Polietilè d’Alta Densitat Densitat (PEAD)
Pressió nominal ............................................................................................................................... SDR 11
Diàmetre nominal..................................................................................................... Simple DN110/180
CARACTERÍSTIQUES CANONADA:
Material ..................................................................... Polietilè d’alta densitat (PEAD) reticulat (PEX)
Recobriment ........................................... Barrera antidifusió d’oxigen (alcohol d’etil-vinil (EVOH)
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CARACTERÍSTIQUES AÏLLAMENT:
Material ....................................................................................................... Espuma de poliuretà (PUR)
Característica...............................................................................................................................EN / 253
Estructura cel·lular tancada ........................................................................................................ > 90 %
Densitat .................................................................................................................................... > 60 kg/m3
Conductivitat tèrmica ..................................................................................... < 0,023 W/mºC a 50ºC
CARACTERÍSTIQUES COBERTA:
Material ................................................................................................ Polietilè d’alta densitat (PEAD)
Densitat ........................................................................................................................... 918 – 922 kg/m3
Conductivitat tèrmica ........................................................................................................ 0,33 W/mºC
Temperatura de ciristalització-fundició ......................................................................................122ºC

9.3.2. Característiques de la rasa

Les canonades aniran enterrades una profunditat mínima de 60cm i instal·lades sobre un
llit de sorra d’almenys 15 cm. En trams on hi sigui previsible la circulació de vehicles es
formigonarà per donar més resistència al conjunt canonada-aïllament. Sobre el llit de
sorra/formigó es col·locarà una cinta de senyalització. En el traçat de la canonada es
garantitzarà una distància mínima entre canonada d’impulsió i retorn mínim de 10 cm. En
la circulació enterrada també es garantizarà les distàncies mínimes amb els creuaments i
paral·lelismes amb altres instal·lacions tal i com queda representat en la Documentació
Gràfica.
Es realitzaran proves de estanqueïtat de canonada prèvies al tapat de la rasa.

9.4. CIRCUIT DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA CALENTA SUPERFICIAL

La distribució hidràulica des de la Central Tèrmica de Biomassa fins a la Sala de
Calderes de l’Edifici Cultural “Les Monges” es realitzarà mitjançant canonades
Polipropilè Reticulat (PP-R) amb capa tipus FASER aïllades amb escuma elastomèrica
de gruix segons RITE. En trams exteriors la canonada s’aïllarà amb planxa d’alumini per
protegir l’aïllament de l’ambient exterior. La distribució del circuit es realitzarà per fals
sostre de Planta Baixa de l’Edifici Cultural “Les Monges”.

Les característiques de la canonada i aïllament són:
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Canonada de PP-R superficial:
CARACTERÍSTIQUES TUBERÍA:
Material canonada ....................................................................................................PP-R tipus FASER SDR11
Material aïllament ........................................................................ Escuma elastomèrica anticondensació
Diàmetres nominals ................................................................................................................................... PP110
Recobriment (instal·lació exterior) .................................................................. Planxa d’alumini g=0,6mm

9.5. REFORMA DE LA SALA DE CALDERES DE L’EDIFICI
9.5.1. Descripció de la reforma i nova instal·lació

Mitjançant la distribució enterrada/superficial d’aigua calenta (AC) que prové de la
Central Tèrmica de Biomassa s’arribarà a Sala de Calderes de l’Edifici Cultural “Les
Monges” i de l’Edifici CEIP Pau Claris.
Per transferir l’energia calorífica de l’AC de la Central de Biomassa en la distribució
d’AC de l’edifici s’instal·larà en cada Sala de Calderes intercanviadors de calor aiguaaigua dimensionats per la potència que es vol transferir. Les reformes efectuades en
cada Sala de Calderes seran les següents:
1) Sala Calderes Edifici CEIP Pau Clarís; S’instal·laran dos intercanviadors de calor
aigua-aigua de 291 kW i 151 kW (IC01 i IC02) de potència nominal (veure fitxa
característiques en annex) per la cessió de calor procedent de la Central
Tèrmica de Biomassa. Les dues calderes de gasoil instal·lades contunuaran
donant servei a l’edifici (C1. Caldera ROCA/ CPA-250 de 290,7 kW i C2. caldera
ROCA/CPA-130 de 151,1 kW). En el circuit primari de calderes s’instal·laran
vàlvules de tall manuals perquè l’usuari pugui distribuir l’aigua per la caldera o
per l’intercanviador associat. Per tant, es tindrà llibertat d’elecció de la font
energètica (biomassa o gasoil) per la calefacció de l’edifici.
2) Sala Calderes Edifici Cultural “Les Monges”; S’instal·laran un intercanviador de
calor aigua-aigua de 466 kW (IC03) de potència nominal (veure fitxa
característiques en annex) per la cessió de calor procedent de la Central
Tèrmica de Biomassa. Les dues calderes de gasoil instal·lades contunuaran
donant servei a l’edifici (C3. 2uts. Caldera ROCA/ CPA-200 de 232,6 kW). En el
circuit primari de calderes s’instal·laran vàlvules de tall manuals perquè l’usuari
pugui distribuir l’aigua per la caldera o per l’intercanviador associat.
Adicionalment, s’instal·larà una nova bomba de primari que ajustarà el cabal
que passarà a l’intercambiador perquè operi correctament.
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9.5.2. Xarxa de canonades

Les canonades de distribució d’AC que provenen de la Central Tèrmica de Biomassa
al arribar a la Sala de Calderes de cadascun dels edificis es disposarà de peces de
transició PE-X o PP-R a Acer Negre. La distribució a l’interior de la Sala de Calderes es
realitzarà integrament amb canonada d’acer negre.
Les noves canonades que s’instal.lin seran d'acer negre DIN 2440 sense soldadura i
s’aïllaran de forma adient mitjançant aïllament d’escuma elastomèrica de diferents
gruixos en funció del diàmetre de la canonada i de la temperatura del fluid circulant. Els
espessors mínims en cada cas seran els indicats a les taules de la IT 1.2.4.2.1.2.
S'han fet els càlculs adients per al dimensionat de les diferents canonades que integren la
xarxa, els resultats dels quals es reflecteix als plànols i als amidaments corresponents.

9.5.3. Sistema de bombeig

En Sala de Calderes del Centre Cultural “Les Monges” s’hi instal·larà una nova
bomba de rotor sec, in-line, amb protectors de càrrega punta, amb un règim
de funcionament màxim de 1.450 r.p.m, amb el cabal i la pressió adients per al
circuit.
Aquesta bomba anirà alimentada mitjançant un variador de freqüència per
tal de tenir una velocitat de funcionament establint horaris o en funció de la
demanda. La bomba serà del tipus electrònica amb variador de freqüència
incorporat.
Aquesta bomba incorporarà tots els accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, com són, per exemple, manòmetres, claus de pas, vàlvules de
retenció, col·lectors d'aspiració i d'impulsió, maneguets elàstics antivibradors
als punts de connexió amb les canonades d’aigua (aspiració i impulsió) i
suports antivibratoris de característiques adequades a la bomba.
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9.6. RESUM DE POTÈNCIES DE LES CENTRALS DE CALOR

Amb el conjunt d’actuacions descrites les potències totals instal·lades en les diferents
Centrals de Producció de Calor del conjunt d’edificis reformats per la nova Central
Tèrmica de Biomassa quedaran unificats de la forma següent:
Centrals de Producció de Calor:

Equip
Ubicació

Potència tèrmica

Descripció

Combustibl

Uts

e
Ed. Biomassa

Caldera CA01
HERZ/ FIREMATIC 499 T-CONTROL
Caldera C1
ROCA/ CPA-250 + TECNO 38L

Potència

Potència

unitària

Total

Biomassa

1

499 kWt

499 kWt

Gasoil C

1

290,7 kWt

290,7 kWt

Gasoil C

1

151,1 kW

151,1 kWt

Gasoil C

2

232,6 kWt

465,2 kWt

Ed. CEIP Pau Clarís
Caldera C2
ROCA/ CPA-130 + TECNO 20L2
Edifici “Les Monges”

Caldera C3
ROCA/ CPA-200 + TECNO 28L

TOTAL PRODUCCIÓ DE CALOR

1.406 kWt

La modificació del projecte de reforma la potència total de la nova caldera de
Biomassa serà de:
Reforma Calor Biomassa. Potència Instal·lada Total..........................................................499 kW

9.7. COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS

D’acord amb la IT 1.2.4.4, s’instal·laran els següents comptadors:
-

Es realitzaran registres de la quantitat de biomassa subministrada per el proveïdor
d’aquest combustible. D’aquesta forma coneixent el poder calorífic del
combustible es podrà analitzar el consum de combustible.

-

1 Comptador d’energia per a la mesura de l’energia tèrmica generada per la
caldera de biomassa. Aquest comptador s’instal·larà previ a l’entrada del dipòsit
d’inèrcia de la caldera.
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-

3 Comptadors d’energia per a la mesura de l’energia tèrmica aportada amb el
circuit d’Aigua Calenta (AC) de Biomassa a cada Edifici (2uts. a l’Edifici CEIP Pau
Clarís i 1ut. a l’Edifici “Les Monges”). Concretament, s’instal·larà un comptador
d’energia al circuit primari de cada intercanviador de calor aigua-aigua de
biomassa dels edificis.

-

Es tindrà registre del comptatge del número d’hores de funcionament de cada
caldera de Biomassa.

-

S’instal·larà un analitzador de xarxes al quadre elèctric d’alimentació a la Central
Tèrmica de Biomassa, d’aquesta manera es comptabilitzarà la despesa elèctrica
de la Central d’Energía.

9.8. DESCRIPCIÓ FUNCIONAMENT INSTAL·LACIÓ DE BIOMASSA

Mitjançant la nova instal·lació de climatització, descrita en apartats anteriors del
projecte, s’establiran 2 modes de funcionament diferenciats:

-

Funcionament normal. En aquest mode la caldera de biomassa s’engegarà i
produirà aigua calenta (AC) que es distribuirà fins a cadascun dels edificis (Les
Monges i CEIP Pau Clarís). En els edificis mitjançant els intercanviadors de calor
aigua-aigua es cedirà la calor produïda per la Central de Biomassa a les
instal·lacions de calefacció de cadascun dels edificis.
En aquest mode de funcionament els equips de bombeig per la distribució
d’aigua calenta (AC) als edificis treballen a cabal variable, mitjançant vàlvules
motoritzades de regulació de 2 vies instal·lades a l’entrada dels intercanviadors
de calor i sondes de pressió diferencial es regula la velocitat de funcionament
dels equips de bombeig.

-

Funcionament gasoil. Mode en el que la caldera de biomassa estarà parada
per manteniment o emergència. S’engegaran les calderes de gasoil de
cadascun dels edificis i mitjançant el tancament i obertura de vàlvules manuals
dels Circuits Primaris de les Sales de Calderes s’utilitzaran les calderes de gasoil
per la producció de calefacció de l’Edifici. D’aquesta manera quedarà
garantit que el sistema pugui continuar funcionant com fins ara si és precís.
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9.9. MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Es farà el manteniment adient, amb la finalitat d'assegurar que el seguiment i
entreteniment de les instal·lacions projectades compleixi amb els requisits fixats a la IT 3
de “Manteniment i ús”.
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10. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT
10.1. DESCRIPCIÓ GENERAL

Per la construcció de la Central Tèrmica de Biomassa i modificació dels circuits
hidràulics de calefacció dels edificis descrits en el capítol anterior es requereix la
reforma i ampliació de la instal·lació elèctrica existent. Les principals actuacions a
realitzar en la instal·lació elèctrica son:
-

Instal·lació del quadre elèctric QG-DISTRIBUCIÓ. S’instal·larà un nou quadre
elèctric on s’alimentava la refredadora que es trasllada. D’aquesta manera
amb aquest quadre es protegirà i es distribuirà energia elèctrica a la
refredadora traslladada i al nou subquadre elèctric QS-CTBIOMASSA que
alimentarà al conjunt de receptors de la Central Tèrmica.

-

Instal·lació del subquadre elèctric QS-CTBIOMASSA. S’instal·larà un nou
subquadre elèctric en l’entrada de la nova Central Tèrmica de Biomassa,
aquest quadre protegirà al conjunt de receptors que composen la nova
Central Tèrmica de Biomassa.

-

Instal·lació del subquadre elèctric QS-CTBIOMASSA. S’instal·larà un nou
subquadre elèctric en l’entrada de la nova Central Tèrmica de Biomassa,
aquest quadre protegirà al conjunt de receptors que composen la nova
Central Tèrmica de Biomassa.

-

Reforma del subquadre Sala de Calderes CEIP Pau Clarís. Es reformarà aquest
subquadre per tal d’alimentar els nous receptors de control instal·lats.

-

Reforma del subquadre Sala de Calderes les Monges existent. Es reformarà
aquest subquadre per tal d’alimentar els nous receptors de control instal·lats i a
la nova bomba instal·lada.

-

Instal·lació de nou cablejat i canalitzacions per l’alimentació a nous
subquadres elèctrics i nous receptors. Es modificarà la instal·lació elèctrica
existent per tal d’alimentar al conjunt de nous receptors i subquadres tal i com
s’observa en la documentació gràfica.
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10.2. RELACIÓ DE POTÈNCIES ELÈCTRIQUES

En el present projecte a l’apartat de càlculs elèctrics es justifica la relació dels receptors
elèctrics que seran instal·lats en el present projecte amb la finalitat de calcular la càrrega
total de la instal·lació elèctrica de reforma.
A més, a l'esquema elèctric que s'inclou a la documentació gràfica s'ofereixen els
dimensionats de totes les línies, derivacions i proteccions.
Potència màxima admissible:
Vé donada pel menor valor que permeten els diferents elements que integren el
subministrament elèctric, en el present projecte l’ampliació de potència no és significatiu
perquè es requereixi un augment de la potència contractada.
Per tant, no es realitzarà cap modificació en la Línia General d’alimentació
(4x(1x50)+(1x50) mm2 RZ1-K 0,6/1kV) al quadre elèctric QG-DISTRIBUCIÓ, ni en l’automàtic
del Conjunt de Protecció i Mesura del subministrament elèctric (100A).
Per tant la potència màxima admissible de la reforma es manté (segons Resolució de 8
de setembre de 2006) a 69 kW.
Potència instal·lada:
Aquesta és la potència que resulta de la suma de tots els receptors instal·lats de la
reforma projectada. En els fulls de càlculs hi ha justificada la potència instal·lada del total
de reforma de la instal·lació que resulta de sumar les potències dels receptors de tots els
quadres elèctrics.
Amb la qual cosa la potència instal·lada per la instal·lació de reforma resulta ser de 49,7
kW.
Potència de càlcul:
Correspon a la potència resultant del càlcul d’aplicar els coeficients de simultaneïtat en
el funcionament de la instal·lació. La potència de càlcul de la la reforma resulta ser de
44,2 kW.
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10.3. QUADRES ELÈCTRICS

Els quadres i els seus components seran projectats, construïts i connexionats d’acord
amb les següents normes i recomanacions:

-

UNE-EN 60439.1

-

UNE-EN 60439.3

-

UNE 20451

Pel quadre QG-DISTRIBUCIÓ l’interruptor general de cada subquadre serà del tipus
manual en càrrega, en caixa emmotllada aïllant, de tall plenament aparent.
Totes les sortides estaran constituïdes per interruptors automàtics magnetotèrmics
modulars per a comandament i protecció de circuits contra sobrecàrregues i
curtcircuits, de les característiques següents:
Calibres:

6 a 63 A regulats a 20 °C

Tensió nominal:

230/400 V ca

Freqüència:

50 Hz

Poder de tall :

Mínim 10 kA

Totes les sortides estaran protegides contra defectes d’aïllament mitjançant interruptors
diferencials de les següents característiques:
Calibres:
Tensió nominal:
Sensibilitat:

40 A
230 V (unipolars) o 400 V (tetrapolars)
30 mA (enllumenat i preses de corrent)
300 mA (màquines i força en sales d’instal·lacions)

Totes les sortides l’actuació de les quals estigui prevista es realitzi de forma local i/o a
distància, mitjançant control manual o a través d’un sistema de gestió, estaran
dotades de contactors que permetin el telecomandament d’aquests circuits sota
càrrega i assegurin un número elevat d’obertures i tancaments.

10.4. LINIA A SUBQUADRE

Els conductors emprats per a aquesta línia serà de coure amb aïllament de polietilè
reticulat i coberta de poliolefines, no propagador de l’incendi i sense emissió de fums ni
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gasos tòxics i corrosius, i correspondrà a la designació RZ1 0,6/1 kV segons UNE 21123
part 4 ó 5. Es canalitzarà sobre safates d’acer galvanitzades en calent amb tapa
registrable.

10.5. INSTAL·LACIÓ INTERIOR

Els conductors emprats per a aquestes línies seran de coure amb aïllament de polietilè
reticulat i coberta de poliolefines, no propagador del incendi i sense emissió de fums ni
gasos tòxics i corrosius, i correspondran a la designació RZ1-K 0,6/1 kV segons UNE
21123 part 4 ó 5. Per alimentacions a receptors alimentats per variadors de freqüència
s’utilitzarà cablejat apantallat de designació RZ1OZ1-K 0,6/1 kV.
La tensió nominal d’aquesta tipologia de conductors serà d'aïllament de 1.000 V (amb
aïllament de polietilè reticulat), tal com es pot apreciar en els Càlculs i a l'esquema
elèctric.
Es canalitzarà sobre safates metàl·liques d’acer bicromatat amb tapa. El tram que
enllaça la safata amb els equips es realitzarà amb tub rígid. Les característiques de les
safates instal·lades compliran el que estableix la Instrucció ITC BT-21.
Degut a que aquesta instal·lació disposa d’un repartiment equitatiu de càrregues per
cada una de les fases, es pot considerar que la intensitat que circula pel neutre de les
escomeses serà molt reduïda.
En l’apartat de càlculs es justifica la selecció de conductors escollit. Per a la
col·locació dels conductors es seguirà l’assenyalat en la Instrucció ITC-BT-20.
Els diàmetres exteriors nominals mínims per als tubs protectors en funció del número,
classe i secció dels conductors que han d’allotjar, segons el sistema d’instal·lació i
classe de tub, seran els fixats en la instrucció ITC-BT-21.
Les caixes de derivacions estaran dotades d’elements d’ajust per a l’entrada de tubs.
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10.6. SISTEMES DE PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Protecció contra sobreintensitats:
S’instal·larà

un

sistema

de

proteccions

contra

sobreintensitats

produïdes

per

sobrecàrregues dels aparells d'utilització o per curtcircuits que inclogui tots els conductors
que formen part d'un circuit, excepte els de protecció. Les característiques d'aquest
sistema de protecció compliran amb el que s'indica a la Instrucció ITC-BT-22.
Es protegirà cada conductor contra les sobrecàrregues amb un dispositiu adient en
funció de la intensitat màxima admesa. Aquests dispositius podran ser fusibles calibrats o
interruptors automàtics amb corba de sobrecàrrega de tall.
La protecció contra talls dels circuits es farà amb dispositius de capacitat de tall adient
segons la intensitat de tall del circuit que es pugui presentar als diferents punts de la
instal·lació. Aquest dispositius poden ser fusibles adients o interruptors amb sistema de tall
electromagnètic.
Els dispositius de protecció es projecten sempre a l'origen del circuit a protegir, i quan es
produeixin canvis de secció que no quedin protegits pel dispositiu existent a l'origen. Els
dispositius hauran de suportar la influència d'agents exteriors, aniran col·locats sobre
material aïllant, i portaran retolada la seva intensitat i tensió nominals.
Protecció contra contactes directes:
Segons el que s'indica a la Instrucció ITC-BT-24, la protecció contra contactes directes de
la instal·lació projectada s'aconsegueix mitjançant l'ús de conductors amb aïllament i, si
s'escau, a l'interior de tubs.
Segons la Norma UNE20.460-4-41, els mitjans a utilitzar per a la protecció contra contactes
indirectes són els següents:
-

Protecció per aïllament de les parts actives.

-

Protecció per mitja de barreres o envoltants.

-

Protecció mitjançant obstacles.

-

Protecció per presa fora de l’abast per allunyament.

-

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual.
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Protecció contra contactes indirectes:
La protecció contra contactes indirectes utilitzada en aquesta instal·lació consisteix en la
posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte, mitjançant un
dispositiu de tall automàtic que origini la desconnexió en cas de defecte.
Tot el conjunt de línies interiors comptarà amb les proteccions diferencials indicades a
l'esquema elèctric.

10.7. POSADA A TERRA

La posada a terra dels elements que constitueixen la instal·lació elèctrica partirà del
subquadre QG-DISTRIBUCIÓ que, a la vegada, estarà unit a la xarxa principal de posada
a terra que està dotat l’edifici.
Els conductors de protecció seran independents per circuit i tindran el dimensionat
següent, d’acord amb la instrucció ITC-BT-18.

-

Per a les seccions de fase iguals o menors de 16 mm² el con¬ductor de protecció
serà de la mateixa secció que els conductors actius.

-

Per a les seccions compreses entre 16 i 35 mm² el conductor de protecció serà de
16 mm².

-

Per a seccions de fase superiors a 35 mm² el conductor de protecció serà la
meitat de l’actiu.

Els conductors de protecció seran canalitzats preferentment en envoltant comú amb els
actius i en qualsevol cas el seu traçat serà paral·lela aquests i presentarà les mateixes
característiques d’aïllament.
Es realitzarà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques, les parts
metàl·liques accessibles i parts conductores externes, d’acord amb la referida instrucció
ITC-BT-27.
Les instal·lacions de posada a terra es realitzaran d’acord amb les condicions
assenyalades en la instrucció ITC-BT-18, ITC-BT-19.
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11. INSTAL·LACIÓ DE GESTIÓ I CONTROL
11.1. DESCRIPCIÓ GENERAL

En el present projecte pel funcionament dels nous equips i pel control energètic de la
Nova Central Tèrmica de Biomassa es disposaran de les següents instal·lacions i equips
de gestió i control:
-

Instal·lació de la Subestació de Control de la Caldera de Biomassa. Amb el
subministrament de la caldera de biomassa també estarà inclòs un sistema de
control que gestionarà el funcionament d’aquest equip i d’altres equips i
components que influeixen en el seu funcionament. Aquesta subestació de
control estarà situada en la mateixa carcassa de la caldera, disposarà d’una
pantalla informativa i es comunicarà amb el sistema de gestió principal
mitjançant comunicació Modbus TCP/IP. Els principals elements i components
que controlarà aquesta subestació són:

o

SISTEMA D’ALIMENTACIÓ DE BIOMASSA DE LA CALDERA. Es controlarà el
agitador i removedor de la sitja de biomassa així com esl motors dels
sense fins d’alimentació de biomassa a la caldera.

o

FUNCIONAMENT DE LA CALDERA DE BIOMASSA. A partir de les lectures
rebudes de les sondes de temperatura en dipòsit d’inercia, temperatura
de retorn i sonda lambda en la sortida de fums es regularà el
funcionament d’encesa de la caldera per mantenir el punt de consigna
i treballar en unes condicions òptimes de funcionament (donant la
senyal d’encesa de la bomba de primari i regulant la vàlvula de 3 vies
per tenir una temperatura d’aigua de retorn com a mínim de 55ºC.

o

PARADA D’EMERGÈNCIA CALDERA DE BIOMASSA. La caldera de
biomassa té integrada un conjunt d’elements de seguretat que en cas
d’activació realitzen una parada d’emergència de l’equip. Les
principals causes de parada són: fallada en alimentació elèctrica a
caldera, introducció d’algún cos estrany en parrilla de caldera que
impedeix l’extracció de fums o avaria d’un element de seguretat.
Avaries detectades en elements que no siguin de seguretat provocaran
una senyal d’avís però la caldera continuarà operant satisfactòriament.

Aquest sistema de control de la caldera quedarà configurat i programat abans
de la posada en marxa pel fabricant. El sistema tindrà sortida de
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comunicacions (Modbus TCP/IP) i s’integrarà al Sistema de Gestió i Control
Principal.
-

Instal·lació d’una Subestació de Control de la Central Tèrmica de Biomassa
Principal.. Aquesta subestació s’ubicarà en l’interior d’un armari elèctric al
costat del quadre elèctric QS-CTBIOMASSA, i serà l’encarregada de controlar el
funcionament principal de la Central Tèrmica de Biomassa. Aquesta subestació
de control anirà conectada amb la subestació de la caldera de biomassa i
mitjançant un módem convencional o GPRS transmetrà totes les dades
necessàries de control de la Central per internet a un operador remot que
mitjançant un Scada via webserver podrà accedir mitjançant un PC al
funcionament propi de la Central i gestionar avaries. Aquesta subestació de
control disposarà dels següents llaços de control i funcionalitats principals:

o

PARADA-MARXA BOMBA DOBLE PRIMARI DE CALDERA BIOMASSA. La
subestació de la caldera donarà senyal de paro-marxa de la bomba de
primari de caldera, però al existir una bomba doble 1+1, serà el sistema
de control el que decidirà l’alternança de funcionament de les bombes
per tenir un desgast similar en el temps.

o

REGULACIÓ FUNCIONAMENT BOMBES SIMPLES DE SECUNDARI. Mitjançant
una sonda de pressió diferencial situada en cadascun dels circuits
hidràulics de secundari, la subestació regularà el funcionament dels
variadors de freqüència de les bombes. També establirà alternança de
funcionament de bombes i controlarà el funcionament de vàlvules de 2
vies per garantir cabal mínim de funcionament en circuit.

o

VISUALITZACIÓ

DELS

COMPTADORS

ENERGÈTICS

I

ELÈCTRICS.

Els

comptadors de calories i el analitzador de xarxes aniran integrats al
sistema de control principal per tal de controlar remotament l’eficiència
de funcionament dels equips.

o

VISUALITZACIÓ I RECONEIXAMENT D'ALARMES. Les unitats comunicaran
el seu estat d'alarma al sistema supervisor per poder actuar en
conseqüència: reconèixer, resoldre la causa d'origen de la mateixa i
tornar a posar en funcionament l'unitat.

o

ENTORN GRÀFIC. Es realitzaran les pantalles amb els principals elements
de la planta, partint del esquema general de principi. De cada equip es
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mostrarà els paràmetres més importants. Les pantalles es disenyaran
segons Direcció Facultativa.
Aquest sistema quedarà disposat en un quadre de control en Sala de Bombes i
quedarà configurat i programat abans de la posada en marxa.
-

Instal·lació de controladors en Sales de Calderes dels Edificis. Per cadascun
dels edificis es disposarà d’un petit controlador per regular el funcionament de
la vàlvula de 2 víes i per la integració de la lectura del comptador de calories al
sistema de gestió i control principal. Perquè aquesta funcionalitat es pugui
realitzar satisfactòriament els controladors seran comunicables i es requerirà
que s’integrin via internet/GPRS.

-

Cablejat i connexionat dels nous elements de control, els nous busos de
comunicació entre equips de control i dels elements existents. Es realitzaran les
canalitzacions necessàries per deixar la instal·lació totalment acabada.

11.2. HARDWARE

Cada element de camp indicat en la instal·lació corresponent inclou el cablejat
necessari des del propi element fins a una regletera situada dintre del quadre elèctric que
conté la subestació.
Per a l’alimentació de les subestacions, en el projecte relatiu a les instal·lacions elèctriques
hauran de subministrar-se preses de tensió a 230 V a.c. ± 10 %, 50/60 Hz, i preses de 24 V
a.c. ± 10 %, 50/60 Hz.

11.3. SOFTWARE

El software de gestió permetrà una arquitectura client-servidor de fàcil maneig i intuïtiva,
per basar-se en un funcionament interactiu i dirigit principalment amb el mousse.
L’accés mitjançant pantalles en mode gràfic i text proporcionarà una visió general del
sistema, que permetrà una selecció ràpida d’objectes i funcions, així com una fiable i
immediata localització d’avisos.
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12. PROTOCOL DE CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat de les instal·lacions comprèn tres aspectes fundamentals: control de
materials, execució i de regulació i proves de funcionament.
En el present projecte s’inclou la realització d’actuacions referents al control de qualitat
de les instal·lacions a realitzar per una Entitat de Control Externa homologada que
realitzarà les següents feines:
1) Instal·lació de climatització
a. Control de materials: identificació i dimensions.
b. Control execució: muntatge de fixacions, accessoris, sistemes de
regulación i control,…
c. Proves de servei: de estanqueitat, eficàcia tèrmica, velocitat d’aire,
temperatures, cabals i sorolls dels equips.
2) Instal·lació elèctrica
a. Control de materials i equips: identificació, dimensions i documentació.
b. Control execució: quadre elèctric, canalitzacions i conductors.
c. Proves de servei: Funcionament diferencials, proves d’aïllament i posada a
terra.
3) Instal·lació de Gestió i Control
a. Control de materials i equips: identificació, dimensions i documentació.
b. Control execució: quadres de control, canalitzacions i conductors.
c. Proves de servei: Funcionament del sistema.
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13. ANNEXES
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13.1. ANNEX 1. CÀLCUL PÈRDUDES CALORÍFIQUES CIRCUIT AC ENTERRAT
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CEIP
CT BIO.

CT BIO.

CEIP

DE CT BIOMASSA A CEIP PAU
CLARÍS

NODE
FINAL

NODE
ORIGEN

442.000

442.000

POTÈNCIA
ELEM.TERM.
(W)
65

80

TEMP.
FLUID
(ºC)
27,4

27,4

CABAL
FLUID
(m3/h)
282

282

LONG.
TRAM
(m)
110

110
180

180

CANONADA
DIAM.EXT.
ENVOL.
(mm)
(mm)

CÀLCUL PÈRDUDES TÈRMIQUES:

PE-XA pre-aïllat M/M: EFITHERM / PEXFLEXTRA
0,6 metres
10 ºC
70 ºC
1,2 W/mK
0,023 W/mK
0,38 W/mK
0,33 W/mK

ZONA

TIPUS CANONADA:
PROFUNDITAT:
TEMPERATURA DEL TERRENY:
TEMPERATURA MITJA FLUID:
CONDUCTIVITAT TERRENY:
CONDUCTIVITAT AÏLLAMENT:
CONDUCTIVITAT CANONADA:
CONDUCTIVITAT ENVOLVENT:

DADES DE DISENY:

CÀLCUL PÈRDUDES TÈRMIQUES CANONADES ENTERRADES:

15571: AJUNTAMENT LA SEU D'URGELL
Projecte Central Tèrmica de Biomassa i Distribució AC Edifici Les Monges i CEIP Pau Clarís

26,18

36,66

7.382,76

10.338,12

17.720,88

10.338,12

PÈRDUDES ENERGÈTIQUES
x METRE
x TRAM
ACUMULAT
W/m
W
W

einesa ingeniería s.l.
C/ Acadèmia, 2 (Lleida)

13.2. ANNEX 2. FITXES TÈCNIQUES DE DIMENSIONAT BOMBES D’AIGUA
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Wilo Ibérica, S.A.

Datos técnicos

Contacto

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 65/160-1.1/4

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

080715 - EINESA - BIOMASSA LA SEU D´URGELL

ID proyecto

B25E9CA1-13D5-4AC8-9EAC-292E47BA7C1C

Contacto

Lugar de montaje

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

Altura de impulsión

H/m

- Ø 156

8,5

0,075
0,072
0,07

Rend. 71,5%

7,512
7,5
7

0,065

6,5

0,06
A1

0,055

5,5

0,05

5

0,045

4,5

0,04

4

0,035

3,5

1
0

▕
◄ Area de aplicación ►▏
0

5

10

15

20

25

0
31,7135
30

40

45

50

55

60

65

70Q / m³/h

Caudal
Altura
Potencia en el eje P2
Rendimiento hidráulico
NPSH

31,71 m³/h
7,51 m
0,90 kW
71,20 %
0,95 m

Datos de los productos

Datos del motor

0,015

1,5

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

0,005

0,02

2

29,50 m³/h
6,50 m
Agua 100 %
80,00 °C
971,70 kg/m³
0,36 mm²/s

0,01

0,025

2,5

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

Bomba doble estándar de rotor seco
DL 65/160-1.1/4
Presión máxima de trabajo
1,6 MPa
Temperatura del fluido
-20 °C ... + 140 °C
Máx. temperatura ambiente
40 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

0,03

3

0,5

∆p / MPa
0,08

8

6

08/07/2015

Nivel de eficiencia energética del motor
IE2
Alimentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
Tolerancia de tensión admisible
±10 %
Velocidad nominal
1450 1/min
Potencia nominal P2
1,10 kW
Intensidad nominal
2,50 A
Factor de potencia
0,78
Rendimiento
50% / 75% / 100%
77,6%/ 80,6%/ 81,4%
Grado de protección
IP 55
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
No
Medidas de acoplamiento
Conexión aspiración
Conexión impulsión
Longitud

DN 65, PN 16
DN 65, PN 16
430 mm

Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
EN-GJL-200
EN-GJL-250
1.4122
AQEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

Versión Software 4.2 - 2015/05/22 (Build 592)
Versión de datos 27.05.2015

122 kg
2089277

Páginas
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Wilo Ibérica, S.A.

Datos técnicos

Contacto

Bomba simple de ahorro energético de rotor seco
IP-E 40/120-1,5/2-R1 PN 10

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

080715 - EINESA - BIOMASSA LA SEU D´URGELL

ID proyecto

B25E9CA1-13D5-4AC8-9EAC-292E47BA7C1C

Contacto

Lugar de montaje

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

Altura de impulsión

H/m
18

Qmin

∆p / MPa
0,17

17 m

0,16
16

0,15
0,14

14

0,13

13 m

0,12

12

0,11
0,1

10
9,1

9m

8

0,09
0,087
0,08

A1

0,07
0,06

6

5m

0,05
0,04

4

0,03
2

0,02

1,1 m

0,01

0

0
0

4

8

12

08/07/2015

16

20

24

28,9
28

32

Q / m³/h

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

28,90 m³/h
9,10 m
Agua 100 %
80,00 °C
971,70 kg/m³
0,36 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
Altura
Potencia absorbida P1
NPSH

28,90 m³/h
9,10 m
1,50 kW
4,32 m

Datos de los productos
Bomba simple de ahorro energético de rotor seco
IP-E 40/120-1,5/2-R1 PN 10
Modo de funcionamiento
dp-c
Presión máxima de trabajo
1 MPa
Temperatura del fluido
-20 °C ... + 120 °C
Máx. temperatura ambiente
40 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40
Datos del motor
Tipo de motor
Efficiency class
Alimentación eléctrica
Tolerancia de tensión admisible
Velocidad máx.
Potencia nominal P2
Consumo de potencia
Intensidad nominal
Grado de protección
Clase de aislamiento
Protección de motor

Estándar
IE2
3~ 400 V / 50 Hz
±10%
2900 1/min
1,50 kW
1,9 kW
5,10 A
IP 55
F
Sí

Medidas de acoplamiento
Conexión aspiración
Conexión impulsión
Longitud

DN 40, PN 10
DN 40, PN 10
320 mm

Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
PPO-GF30
EN-GJL-250
1.4021 [AISI420]
AQEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

Versión Software 4.2 - 2015/05/22 (Build 592)
Versión de datos 27.05.2015

36 kg
2109799

Páginas
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Wilo Ibérica, S.A.

Datos técnicos

Contacto

Bomba simple de ahorro energético de rotor seco
IP-E 40/150-3/2-R1 PN 10

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

080715 - EINESA - BIOMASSA LA SEU D´URGELL

ID proyecto

B25E9CA1-13D5-4AC8-9EAC-292E47BA7C1C

Contacto

Lugar de montaje

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

Altura de impulsión

H/m

Qmin

28

∆p / MPa

27 m

0,26

26

0,24

24
22,5
22

0,22
0,214

21 m

0,2

A1

20

0,18

18

0,16

16

15 m
0,14

14

0,12

12
10

9m

0
0

4

8

12

16

20

24

27,4
28

32

36

40

44

Q / m³/h

Caudal
Altura
Potencia absorbida P1
NPSH

27,40 m³/h
22,50 m
2,92 kW
3,98 m

Datos de los productos

Datos del motor

0,06

0

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

0,02

6

1,7 m

27,40 m³/h
22,50 m
Agua 100 %
80,00 °C
971,70 kg/m³
0,36 mm²/s

0,04

0,08

4

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

Bomba simple de ahorro energético de rotor seco
IP-E 40/150-3/2-R1 PN 10
Modo de funcionamiento
dp-c
Presión máxima de trabajo
1 MPa
Temperatura del fluido
-20 °C ... + 120 °C
Máx. temperatura ambiente
40 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

0,1

8

2

08/07/2015

Tipo de motor
Efficiency class
Alimentación eléctrica
Tolerancia de tensión admisible
Velocidad máx.
Potencia nominal P2
Consumo de potencia
Intensidad nominal
Grado de protección
Clase de aislamiento
Protección de motor

Estándar
IE2
3~ 400 V / 50 Hz
±10%
2900 1/min
3,00 kW
3,9 kW
8,80 A
IP 55
F
Sí

Medidas de acoplamiento
Conexión aspiración
Conexión impulsión
Longitud

DN 40, PN 10
DN 40, PN 10
320 mm

Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
PPO-GF30
EN-GJL-250
1.4021 [AISI420]
AQEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

Versión Software 4.2 - 2015/05/22 (Build 592)
Versión de datos 27.05.2015

44 kg
2109801

Páginas
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Wilo Ibérica, S.A.

Datos técnicos

Contacto

Bomba simple de ahorro energético de rotor seco
IP-E 65/115-1,5/2 PN 10

Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Nombre del proyecto

080715 - EINESA - BIOMASSA LA SEU D´URGELL

ID proyecto

B25E9CA1-13D5-4AC8-9EAC-292E47BA7C1C

Contacto

Lugar de montaje

Correo electrónico

Número de posición de cliente

Teléfono
Fecha

Diagrama característico

Datos proyectados

Altura de impulsión

H/m

∆p / MPa

Qmin
13,5 m

14

0,13

13

0,12

12

0,11

11

0,1

10
0,09

9

0,08
0,076
0,07

7,5 m
A1

7
6
4,5 m

0,03

0

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40,9 45
40

50

55

Q / m³/h

Datos de los productos

Datos del motor

3
1m

40,90 m³/h
8,00 m
1,63 kW
8,69 m

0,01

0,04

2

Caudal
Altura
Potencia absorbida P1
NPSH

0,02

0,05

4

1

40,90 m³/h
8,00 m
Agua 100 %
80,00 °C
971,70 kg/m³
0,36 mm²/s

Bomba simple de ahorro energético de rotor seco
IP-E 65/115-1,5/2 PN 10
Modo de funcionamiento
dp-c
Presión máxima de trabajo
1 MPa
Temperatura del fluido
-20 °C ... + 120 °C
Máx. temperatura ambiente
40 °C
índice de eficiencia mínima (MEI)
≥ 0.40

0,06

5

Caudal
Altura
Fluidos
Temperatura del fluido
Densidad
Viscosidad cinemática

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

10,5 m

88

08/07/2015

Tipo de motor
Efficiency class
Alimentación eléctrica
Tolerancia de tensión admisible
Velocidad máx.
Potencia nominal P2
Consumo de potencia
Intensidad nominal
Grado de protección
Clase de aislamiento
Protección de motor

Estándar
IE2
3~ 400 V / 50 Hz
±10%
2900 1/min
1,50 kW
1,9 kW
5,20 A
IP 55
F
Sí

Medidas de acoplamiento
Conexión aspiración
Conexión impulsión
Longitud

DN 65, PN 10
DN 65, PN 10
340 mm

Materiales
Carcasa de la bomba
Rodete
Linterna
Eje de bomba
Cierre mecánico

EN-GJL-250
PPO-GF30
EN-GJL-250
1.4021 [AISI420]
AQEGG

Información de pedido
Peso aprox.
Referencia

Subject to change

Versión Software 4.2 - 2015/05/22 (Build 592)
Versión de datos 27.05.2015

40 kg
2144268

Páginas
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13.3. ANNEX 3. FITXES TÈCNIQUES SEL·LECCIÓ INTERCANVIADORS DE CALOR

36

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

N° : E004 2015 12795
Fecha : 01/07/2015
Página : 1 / 3

Su referencia : Central térmica SALA CALD
Número línea oferta : 10
Partida Pliego de condiciones: : IC01

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CHAPAS Y JUNTAS - ITEX
PWB 16 11 39M30 (0.5mm)
Potencia 291 kW
Entrada /salida de temperatura
Caudal
Pérdida de carga
Ensuciamiento
Presión de trabajo/ diseño
Temperatura máx. de servicio
Posición de los fluidos

MEG 30%
80 / 65
18
2.19
0.000005
3/6
80
Circuito 1

°C
m3/h
mCA
m2.K/W
bar
°C

Agua
60 / 70
25.5
3.86
0.000005
3/6
70
Circuito 2

°C
m3/h
mCA
m2.K/W
bar
°C

Dimensiones: véase plano en anexo
115.3 mm
Cota de apriete (d)
113 kg
Peso vacío
7.7 l
Volumen de cada circuito
Inoxidable 304 ( 0.5 )
Placas
NBR
Juntas
Véase tabla
Conexiones
de detalles del precio
Construcción conforme con nuestros estándares
PED 97/23/CE : Artículo 3.3

Control en fábrica

Nuestras máquinas están garantizadas contra todo defecto de fabricación pero la responsabilidad será ponida fuera de causa en caso de corrosión.
El volumen considerado para la clasificación DEP 97/23/CE esel volumen de un circuito.

Designación

Cantidad

PWB 16 11 39M30 (0.5mm)
- Conexión por casquillos DN50 inox 316L (tipo J-J)
Opcionales con suplemento :
- Kit de fijaciones al suelo

1
1
1

Según nuestras condiciones generales de venta en su poder.
Con objeto de mejorar constantemente nuestro material, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Validez de los precios : 1 mes.

- 356 - P

ELSAS 3.00.00.f-A0 04/2015

N° : E004 2015 12795
Fecha : 01/07/2015
Página : 2 / 3

PWB 16 11 39M30 (0.5mm)
Documento no contractual.
Con objeto de mejorar constantemente nuestro material, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

- 356 - P

ELSAS 3.00.00.f-A0 04/2015

N° : E004 2015 12795
Fecha : 01/07/2015
Página : 3 / 3

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CHAPAS Y JUNTAS - ITEX
PWB 16 11 39M30 (0.5mm)

Potencia requise
Coeficiente de sobrepotencia
Área instalada
Número de placas
Número de placas máximo del chasis
Circulación de los fluidos
Coeficiente de intercambio global
Dtlm

291 kW
0.04
6.07
39
41
Contra corriente
6,650
7.213

%
m2

W/m2.°C
°C

===============

Fluidos
Número de pasos
Caudal
Velocidad en el canal
Entrada /salida de temperatura
Pérdida de carga
Factor de ensuciamiento

Circuito 1
MEG 30%
1
18 m3/h
0.413 m/s
80 / 65 °C
2.19 mCA
0.000005 m2.K/W

Circuito 2
Agua
1
25.5 m3/h
0.586 m/s
60 / 70 °C
3.86 mCA
0.000005 m2.K/W

===============
Datos termo hidráulicos
Temperatura de referencia
Masa volumica
Calor específico
Conductibilidad
Viscosidad dinámica

- 356 - P

72.5
1,010
3.86
0.512
0.000683

°C
kg/m3
kJ/kg.K
W/m.°C
Pa.s

65.0
980
4.18
0.658
0.000426

°C
kg/m3
kJ/kg.K
W/m.°C
Pa.s

ELSAS 3.00.00.f-A0 04/2015

N° : E004 2015 12795
Fecha : 01/07/2015
Página : 1 / 3

Su referencia : Central térmica SALA CALD
Número línea oferta : 20
Partida Pliego de condiciones: : IC02

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CHAPAS Y JUNTAS - ITEX
PWB 16 11 21M40 (0.5mm)
Potencia 151 kW
Entrada /salida de temperatura
Caudal
Pérdida de carga
Ensuciamiento
Presión de trabajo/ diseño
Temperatura máx. de servicio
Posición de los fluidos

MEG 30%
80 / 65
9.36
2.17
0.000005
3/6
80
Circuito 1

°C
m3/h
mCA
m2.K/W
bar
°C

Agua
60 / 70
13.2
3.8
0.000005
3/6
70
Circuito 2

°C
m3/h
mCA
m2.K/W
bar
°C

Dimensiones: véase plano en anexo
63.1 mm
Cota de apriete (d)
98 kg
Peso vacío
4.3 l
Volumen de cada circuito
Inoxidable 304 ( 0.5 )
Placas
NBR
Juntas
Véase tabla
Conexiones
de detalles del precio
Construcción conforme con nuestros estándares
PED 97/23/CE : Artículo 3.3

Control en fábrica

Nuestras máquinas están garantizadas contra todo defecto de fabricación pero la responsabilidad será ponida fuera de causa en caso de corrosión.
El volumen considerado para la clasificación DEP 97/23/CE esel volumen de un circuito.

Designación

Cantidad

PWB 16 11 21M40 (0.5mm)
- Conexión por casquillos DN50 inox 316L (tipo J-J)
Opcionales con suplemento :
- Kit de fijaciones al suelo

1
1
1

Según nuestras condiciones generales de venta en su poder.
Con objeto de mejorar constantemente nuestro material, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Validez de los precios : 1 mes.

- 358 - P

ELSAS 3.00.00.f-A0 04/2015

N° : E004 2015 12795
Fecha : 01/07/2015
Página : 2 / 3

PWB 16 11 21M40 (0.5mm)
Documento no contractual.
Con objeto de mejorar constantemente nuestro material, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

- 358 - P

ELSAS 3.00.00.f-A0 04/2015

N° : E004 2015 12795
Fecha : 01/07/2015
Página : 3 / 3

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CHAPAS Y JUNTAS - ITEX
PWB 16 11 21M40 (0.5mm)

Potencia requise
Coeficiente de sobrepotencia
Área instalada
Número de placas
Número de placas máximo del chasis
Circulación de los fluidos
Coeficiente de intercambio global
Dtlm

151 kW
2.29
3.12
21
41
Contra corriente
6,870
7.213

%
m2

W/m2.°C
°C

===============

Fluidos
Número de pasos
Caudal
Velocidad en el canal
Entrada /salida de temperatura
Pérdida de carga
Factor de ensuciamiento

Circuito 1
MEG 30%
1
9.36 m3/h
0.433 m/s
80 / 65 °C
2.17 mCA
0.000005 m2.K/W

Circuito 2
Agua
1
13.2 m3/h
0.615 m/s
60 / 70 °C
3.8 mCA
0.000005 m2.K/W

===============
Datos termo hidráulicos
Temperatura de referencia
Masa volumica
Calor específico
Conductibilidad
Viscosidad dinámica

- 358 - P

72.5
1,010
3.86
0.512
0.000683

°C
kg/m3
kJ/kg.K
W/m.°C
Pa.s

65.0
980
4.18
0.658
0.000426

°C
kg/m3
kJ/kg.K
W/m.°C
Pa.s

ELSAS 3.00.00.f-A0 04/2015

N° : E004 2015 12795
Fecha : 01/07/2015
Página : 1 / 3

Su referencia : Central térmica SALA CALD
Número línea oferta : 30
Partida Pliego de condiciones: : IC03

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CHAPAS Y JUNTAS - ITEX
PWB 16 11 67M25 (0.5mm)
Potencia 466 kW
Entrada /salida de temperatura
Caudal
Pérdida de carga
Ensuciamiento
Presión de trabajo/ diseño
Temperatura máx. de servicio
Posición de los fluidos

MEG 30%
80 / 65
28.9
2.21
0.000005
3 / 10
80
Circuito 1

°C
m3/h
mCA
m2.K/W
bar
°C

Agua
60 / 70
40.8
3.98
0.000005
3 / 10
70
Circuito 2

°C
m3/h
mCA
m2.K/W
bar
°C

Dimensiones: véase plano en anexo
196.5 mm
Cota de apriete (d)
167 kg
Peso vacío
13.1 l
Volumen de cada circuito
Inoxidable 304 ( 0.5 )
Placas
NBR
Juntas
Véase tabla
Conexiones
de detalles del precio
Construcción conforme con nuestros estándares
PED 97/23/CE : Artículo 3.3

Control en fábrica

Nuestras máquinas están garantizadas contra todo defecto de fabricación pero la responsabilidad será ponida fuera de causa en caso de corrosión.
El volumen considerado para la clasificación DEP 97/23/CE esel volumen de un circuito.

Designación

Cantidad

PWB 16 11 67M25 (0.5mm)
- Conexión por casquillos DN50 inox 316L (tipo J-J)
Opcionales con suplemento :
- Kit de fijaciones al suelo

1
1
1

Según nuestras condiciones generales de venta en su poder.
Con objeto de mejorar constantemente nuestro material, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Validez de los precios : 1 mes.

\\SCIAT01\Pivotal\Hermes\Temp_LST\prod_prod0000000000BE4A12\E004_2015_12795_L30_IC03_L.ech - 360 - P

ELSAS 3.00.00.f-A0 04/2015

N° : E004 2015 12795
Fecha : 01/07/2015
Página : 2 / 3

PWB 16 11 67M25 (0.5mm)
Documento no contractual.
Con objeto de mejorar constantemente nuestro material, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

\\SCIAT01\Pivotal\Hermes\Temp_LST\prod_prod0000000000BE4A12\E004_2015_12795_L30_IC03_L.ech - 360 - P

ELSAS 3.00.00.f-A0 04/2015

N° : E004 2015 12795
Fecha : 01/07/2015
Página : 3 / 3

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CHAPAS Y JUNTAS - ITEX
PWB 16 11 67M25 (0.5mm)

Potencia requise
Coeficiente de sobrepotencia
Área instalada
Número de placas
Número de placas máximo del chasis
Circulación de los fluidos
Coeficiente de intercambio global
Dtlm

466 kW
2.16
10.7
67
71
Contra corriente
6,190
7.213

%
m2

W/m2.°C
°C

===============

Fluidos
Número de pasos
Caudal
Velocidad en el canal
Entrada /salida de temperatura
Pérdida de carga
Factor de ensuciamiento

Circuito 1
MEG 30%
1
28.9 m3/h
0.364 m/s
80 / 65 °C
2.21 mCA
0.000005 m2.K/W

Circuito 2
Agua
1
40.8 m3/h
0.517 m/s
60 / 70 °C
3.98 mCA
0.000005 m2.K/W

===============
Datos termo hidráulicos
Temperatura de referencia
Masa volumica
Calor específico
Conductibilidad
Viscosidad dinámica

72.5
1,010
3.86
0.512
0.000683

°C
kg/m3
kJ/kg.K
W/m.°C
Pa.s

\\SCIAT01\Pivotal\Hermes\Temp_LST\prod_prod0000000000BE4A12\E004_2015_12795_L30_IC03_L.ech - 360 - P

65.0
980
4.18
0.658
0.000426

°C
kg/m3
kJ/kg.K
W/m.°C
Pa.s
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13.4. ANNEX 4. CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
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69.000

100%

Coef.
simult.

S

25,0

Long.
(m)
A l'aire

S

S

Terra

Trif.

2U

400

Tens.
(V)
Dispos.

1

1

Cos ø
Tub /
Safata
99,6

Intens.
(A)

1,25

0,70

32.000

17.700

REFREDADORA

QS-CTBIOMASSA

0,85

49.700

12.390

40.000

44.200

50%

100%

Coef.
simult.
Terra

Trif.

Tens.
(V)
Dispos.

Cos ø
Tub /
Safata

S
S

S
S

10,0

5,0

S

S

2U

400

400
2U

0,75

0,9

0,9
0,75

Seccionador manual en càrrega:

Long.
(m)
A l'aire

1

9,9

64,2

Intens.
(A)

Q. ELÈCTRIC QG-DISTRIBUCIO
PODER DE TALL: 10 kA
Línies interiors a receptors a Refredadora i QS-CTBIOMASSA

1,00

DADES CONSUM
Potència.
Coef.
Potència.
instal.
Calc.
calc.
(W)
(W)

69.000

DADES CONSUM
Potència.
Coef.
Potència.
instal.
Calc.
calc.
(W)
(W)

CPiM ESCOMESA UNED
Línia interior d'Alimentació a QG-DISTRIBUCIÓ

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Nom LínIa.

QUADRE D'ORIGEN :
GRUP DE LINIES :

CALCUL DERIVACIONS:

QG-DISTRIBUCIÓ

DERIVACIÓ INDIVIDUAL DE CPiM A

Nom LínIa.

QUADRE D'ORIGEN :
GRUP DE LINIES :

CALCUL DERIVACIONS:

15571: AJUNTAMENT LA SEU D'URGELL
Projecte Executiu de Central Tèrmica de Biomassa i Distribució AC Edifici Les Monges i CEIP Pau Clarís

1

Cu

Cu
1

Nº Cond.

Material

1

Cu

Nº Cond.

Material

1000 R

4x(1x6) (T6)(R)

6,0

35,0
4x(1x35) (T16)(R)
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1000 R
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PODER DE TALL: 10 kA
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0

10

Enllumenat emergència

100

232

Enllumenat CT Biomassa

Reserva

1

900

Maniobra

1

1

1

1,8

1,8

1

1.000

1

1,1

1,1

1,1

1.500

250

3.000

3.000

1.500

1,1

Preses de corrent trifàsiques
TC-01
Preses de corrent monofàsiques
TC-02
Pou de bombeig

PLC i Control 24V

BS2.2

Bomba Secundari CEIP Pau Clarís

BS2.1

Bomba Secundari CEIP Pau Clarís

BS1.2

Bomba Secundari Les Monges

BS1.1

1.500

1,1

1.100

Bomba Secundari Les Monges

1,1

1.100

Bomba Primari Caldera
BD1.1
Bomba Primari Caldera
BD1.2

1

0,70

2.500

17.700

0

100

18

418

900

1.000

1.500

250

3.300

3.300

1.650

1.650

1.210

1.210

2.500

12.600

DADES CONSUM
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instal.
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calc.
(W)
(W)
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(V)
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Interruptor automàtic
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10,0
S
400
S
S
2U
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10,0
S
400
S
S
2U
10,0
S
400
S
S
2U
Interruptor automàtic :
10,0
S
400

Long.
(m)
A l'aire

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
S
S
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5,0
N
S
S
Protecció diferencial :
5,0
S
S
S
5,0
N
S
S
8,0
S
S
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N
S
S
15,0
N
S
S
5,0
N
S
S
N
S
S
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2U
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2U
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2U
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400
2U
230
2U
400
2U
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2U

2U

S
S
2U
Interruptor automàtic :
10,0
S
400

S
S
2U
Interruptor automàtic :
100%
10,0
S
400

S
S
2U
Interruptor automàtic :
100%
10,0
S
400

100%

100%

100%

100%

Coef.
simult.

0,85
0,75
0,85
0,75
0,85
0,75
0,85
0,75

0,85
0,75
0,85
0,75
0,85
0,75

0,85
0,75

0,75

0,85

0,75

0,85

0,75

0,85

0,75

0,85

0,85
0,75
0,85
0,75

0,85
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Cos ø
Tub /
Safata

2

0,0

0,5

0,1

2,1

1,5

5,1

2,5

1,3

5,6

5,6

2,8

2,8

2,1

2,1

4,2

Intens.
(A)

Q. ELÈCTRIC QS-CTBIOMASSA
PODER DE TALL: 10 kA
Línies interiors a receptors Central Tèrmica de Biomassa

Alimentació Caldera Biomassa
CAL

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Nom LínIa.

QUADRE D'ORIGEN :
GRUP DE LINIES :

CALCUL DERIVACIONS:

15571: AJUNTAMENT LA SEU D'URGELL
Projecte Executiu de Central Tèrmica de Biomassa i Distribució AC Edifici Les Monges i CEIP Pau Clarís
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1
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1
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1
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1
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Cu

1

Cu

1

Cu

Cu
1
Cu
1

Cu
1

Nº Cond.

Material

3x2,5 (T2,5)(R)
40 / 0,03 (II)
2,5
2x2,5 (T2,5)(R)
40 / 0,03 (IV)
4,0
4x4 (R)
4,0
3x4 (R)
2,5
5x2,5 (R)
40 / 0,3 (II)
2,5
2x2,5 (T2,5)(R)
1,5
2x1,5 (T1,5)(R)
2,5
3x2,5 (R)
-

3x2,5 (T2,5)(R)
16 AIV
2,5

3x2,5 (T2,5)(R)
16 AIV
2,5

3x2,5 (T2,5)(R)
10 AIV
2,5

25 / 0,3 (III)
4,0
4x4 (T4)(R)
25 / 0,3 (III)
2,5
3x2,5 (T2,5)(R)
2,5
3x2,5 (T2,5)(R)
10 AIV
2,5

1000 R

1000 R

1000 R

1000 R

1000 R

1000 R

1000 R

1000 R

1000 R

1000 R

1000 R

1000 R

1000 R

1000 R

1000 R

CONDUCTOR ESCOLLIT
Secció.
Aïllam.
(mm2)
(V)

PODER DE TALL: 10 kA

Imax
(A)

-

21,8

15,8

21,8

21,8

28,5

28,5

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

28,5

0,39
0,17%
0,03
0,01%
0,03
0,01%
-

0,08
0,02%
0,19
0,08%
0,13
0,03%

0,08
0,03%

0,15%

0,59

0,15%

0,59

0,07%

0,29

0,07%

0,29

0,22
0,05%
0,22
0,05%

0,28
0,07%

c.d.t.
Volts.
(%)

2,39
0,67%
2,03
0,51%
2,03
0,51%
-

2,08
0,52%
2,20
0,58%
2,13
0,53%

2,08
0,53%

0,65%

2,59

0,65%

2,59

0,57%

2,30

0,57%

2,30

2,22
0,55%
2,22
0,55%

2,28
0,57%

c.d.t. acum.
Volts.
(%)

10

6

6

10

10

16

16

10

Guard.6-10AIII
Dif.25/0,3 (III)
Cont.3,0kW

Guard.6-10AIII
Dif.25/0,3 (III)
Cont.3,0kW

Guard.2,5-4AIII
Dif.25/0,3 (III)
Cont.1,1kW

Guard.2,5-4AIII
Dif.25/0,3 (III)
Cont.1,1kW

Guard.1,6-2,5AIII
Cont.1,1kW
Guard.1,6-2,5AIII
Cont.1,1kW

16AIV
Cont.20A

25 AIV

PROT.
PIA.
(A)

10
10
10
10
-

10
1,01
10
10
-

10
0,04

2,14

10

2,14

10

1,03

10

1,03

10

10
1,02
10
1,02

10
2,11

Pt (kA)
Icc (kA)

Icc

einesa ingeniería s.l.
C/ Acadèmia núm. 2. LLEIDA

