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1. Introducció

1.1 Definició

Els sistemes basats en xarxes de districte per a la distribució de calor i/o fred tenen com a objectiu oferir un
servei de climatització (calor i fred) i aigua calenta sanitària als ocupants dels diferents edificis de la zona
proveïda per una xarxa, garantint una millor eficiència energètica i qualitat de servei que el que s’obté amb
instal·lacions individuals Els usuaris poden ser residents edificis d’empreses (comerços oficines hotels)instal lacions individuals. Els usuaris poden ser residents, edificis d empreses (comerços, oficines, hotels),
edificis d’equipaments (escoles, hospitals), administració pública, etc. Aquests sistemes produeixen energia
tèrmica en unes instal·lacions centralitzades i la distribueixen fins als usuaris mitjançant un conjunt de
canonades aïllades, generalment soterrades, a través d’un fluid que pot ser vapor, aigua calenta i/o aigua
fredafreda.

Les xarxes de districte:

Milloren l’eficiència energètica del sector serveis iMilloren l eficiència energètica del sector serveis i
edificació (sistemes de climatització més eficients)

Es redueix la intensitat energètica de la demanda

Augmenta la utilització de les energies renovables

Es redueix l’emissió de carboni de l’oferta
energètica del territori



1.2 Motivació de les xarxes de districte (DH – DHC)

En el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2012, ja es contemplava la construcció de xarxes de districte de 
calor i/o fred com a acció estratègica per a millorar l’eficiència energètica del sector d’edificis i serveis aixícalor i/o fred com a acció estratègica per a millorar l eficiència energètica del sector d edificis i serveis així 
com per a incrementar la generació amb energies renovables. 
Per altra banda, aquests sistemes també s’estan promovent a nivell europeu com es reflexa en les últimes 
directives de l’Unió Europea:

En l'article 5 de la Directiva 2002/91/CE, relativa a l'eficiència energètica als edificis: “En los edificios
nuevos con una superficie útil total de más de 1 000 m2, los Estados miembros velarán por que la
viabilidad técnica, medioambiental y económica de sistemas alternativos como:

sistemas descentralizados de producción de energía basados en energías renovables- sistemas descentralizados de producción de energía basados en energías renovables,
- cogeneración (producción combinada de calor y electricidad),
- calefacción o refrigeración central o urbana, cuando esta última esté disponible,
- bombas de calor en determinadas condiciones, se consideren y se tengan en cuenta antes de
que se inicie la construcción ”que se inicie la construcción.

En l'article 28 de la Directiva 2010/31/CE, relativa a l'eficiència energètica als edificis (refundició): “Los
Estados miembros deben facultar y animar a los arquitectos y responsables de la planificación urbana a
que consideren de forma adecuada la combinación óptima de mejoras en el ámbito de la eficienciaque consideren de forma adecuada la combinación óptima de mejoras en el ámbito de la eficiencia
energética, la utilización de energía procedente de fuentes renovables y el uso de la calefacción y
refrigeración urbanas a la hora de proyectar, diseñar, construir y renovar zonas industriales o
residenciales”.



1.3 Descripció bàsica de les xarxes de districte

Els sistemes centralitzats per a la climatització (producció de calor i/o fred), basats en xarxes de districte,
són bàsicament un sistema de canonades que permet connectar múltiples fonts energètiques a múltiplessón bàsicament un sistema de canonades que permet connectar múltiples fonts energètiques a múltiples
punts de consum d'energia.

Les xarxes de districte permeten la utilització eficient de l'energia tèrmica de les centrals de cogeneració, i
molt especialment l'aprofitament de recursos energètics tals com: la calor residual de processos industrialsmolt especialment, l aprofitament de recursos energètics tals com: la calor residual de processos industrials,
fonts naturals geotèrmiques, valorització energètica dels residus sòlids urbans i l'aprofitament de les fonts
renovables que són més fàcilment integrables en sistemes centralitzats, com ara la biomassa o l'energia
solar.

Seguretat energètica pot augmentar en emprar una o més d'aquestes cinc fonts d'energia a través de
xarxes de districte. La fiabilitat i flexibilitat del subministrament de combustible es millora tot augmentant l'ús
de combustibles locals, com ara la biomassa o els residus.

A b l t d ió d i l d d d' l t i it t l d b i i t l f ióAmb plantes de cogeneració es redueix la demanda d'electricitat a la vegada que es subministra calefacció
o refrigeració mitjançant els sistemes de les xarxes de districte i, a més, la fiabilitat de la xarxa elèctrica es
reforça en generar l'energia més a prop dels centres de població.

La integració de fonts de calor residual implica que les xarxes de districte produeixen uns nivellsLa integració de fonts de calor residual implica que les xarxes de districte produeixen uns nivells
significativament inferiors d'emissions amb efecte hivernacle i altres gasos, en comparació amb altres
opcions. També és molt més fàcil assegurar-se que els objectius d'emissions s'assoleixen amb un petit
nombre de grans productors que amb una gran quantitat de petits productors (millor combustió).



Parts d’una xarxa de districte de calor i/o fredParts d una xarxa de districte de calor i/o fred

Central de generació: la producció de calor o fred en aquests sistemes es realitza de manera
centralitzada per als diferents consumidors a la central de generació. D'aquesta manera es poden
eliminar els equips individuals en els punts de consum, ja siguin habitatges o edificis, alhora que éseliminar els equips individuals en els punts de consum, ja siguin habitatges o edificis, alhora que és
possible disposar de tecnologies amb millor eficiència energètica com són la cogeneració, l'ús de calor
residual o les energies renovables (biomassa, solar, geotèrmia), equips més eficients per factor d'escala i
gestionats professionalment.

Xarxa de canonades de distribució: la xarxa de canonades que permet la distribució dels fluids està
formada principalment de tubs aïllats per tal de minimitzar les pèrdues tèrmiques. Mitjançant aigua (en
rares ocasions també vapor), es transporta l'energia fins als usuaris, on se cedeix la calor als punts de
consum refredant el fluid, en el cas de xarxes de calefacció (o bé s'absorbeix la calor dels punts de
consum, és a dir, s'escalfa el fluid, en el cas de xarxes de refrigeració). La xarxa també disposa d'un
circuit de retorn cap a la central. Habitualment, les canonades es distribueixen en rases soterrades
seguint els traçats dels carrers en zones urbanes.

Subestacions: la transferència tèrmica entre la xarxa de distribució i els consumidors (edificis oSubestacions: la transferència tèrmica entre la xarxa de distribució i els consumidors (edificis o
habitatges) es realitza a través d'una subestació formada per un bescanviador i els elements que regulen
i controlen que el funcionament.

Sistemes d’acumulació: l’acumulació de calor o fred és necessaria per evitar sobredimensionar lesSistemes d acumulació: l acumulació de calor o fred és necessaria per evitar sobredimensionar les
potències dels equips de generació en moments de màxima demanda. Els sistemes d’acumulació es
poden instal·lar de forma individual per a cada subministre, o bé garantir-ho a través d’un sistema
centralitzat que pot funcionar a través de tecnologies basades en el calor sensible o calor latent, ja sigui
d’aigua o altres substànciesd aigua o altres substàncies.



1.4 Classificació de xarxes

Una xarxa de districte presentarà diferents característiques d’operació, influenciades aquestes per:

Demanda tèrmica (calor i fred) que ha d'abastir el sistema de DH/DC. 

Geometria de la xarxa de distribució, diàmetre i disseny de les canonades, interconnexions i estacions 
de bombament. 

Mètode d'operació de la xarxa, en funció del cabal i les temperatures d'impulsió i de retorn. 

A partir del coneixement de les característiques d’operació anterior es podrien dur a terme infinites
possibilitats tècniques, que donarien lloc a classificacions diverses. Nosaltres farem una classificació a partir
de tres barems:

Segons el traçat. 

Segons els circuits. 

Segons els sectors abastits.Segons els sectors abastits. 



Segons el traçat

Traçat ramificat (o en espina de peix). Cada parcel·la es connecta a una única central generadoraTraçat ramificat (o en espina de peix). Cada parcel la es connecta a una única central generadora
mitjançant una única via de subministrament. Són xarxes de traçat simple però difícils d'ampliar i de
baixa capacitat de resposta davant d'una avaria.

Font: www.sciencedirect.com



Segons el traçat

Traçat en malla. El consumidor està connectat a la central generadora mitjançant diverses viesTraçat en malla. El consumidor està connectat a la central generadora mitjançant diverses vies
alternatives. En cas de tenir diverses centrals properes, es pot connectar a més d'una. El traçat és més
complex i la despesa més elevada, però la fiabilitat de la xarxa augmenta significativament. Només es
justifiquen, però, en cas que sigui una condició necessària garantir el subministrament de manera molt
estricta o en xarxes més grans.estricta o en xarxes més grans.

Font: green.blogs.nytimes.com

Traçat en anella. Consisteix en una solució de traçat ramificat en què el punt final de la xarxa també pot
estar connectat amb l'inici per qüestions de seguretat en el subministrament. Equivaldria a una solució
mixta de les dues anteriors.



Segons els circuits

Sistemes de dos tubs. Una canonada transporta el fluid fins al consumidor, que torna per un segon tubSistemes de dos tubs. Una canonada transporta el fluid fins al consumidor, que torna per un segon tub
fins la central generadora. Aquests sistemes estaran dissenyats per a un sol ús (calor o fred).

Sistemes de tres tubs. Una canonada transporta aigua freda; l'altra, aigua calenta; i la tercera fa de
retorn comú a les dues anteriors. L'avantatge principal d'aquesta configuració és que disminueixen les
despeses d'inversió en canonades. Tot i això, són sistemes molt poc emprats perquè l'eficiència
energètica disminueix considerablement, atesa la mescla dels fluids calent i fred en el retorn. Aquest fet,
junt amb la manca d'experiències pràctiques, desaconsellen la utilització d'aquest sistema.

Si t d t t b Q l ti f i ltà i t l d d d l f ió iSistemes de quatre tubs. Quan es volen satisfer simultàniament les demandes de calefacció i
refrigeració a qualsevol estació de l'any i es generen tots dos tipus d'energia a la mateixa xarxa (DHC),
és l'opció més habitual. D'aquesta manera hi ha una canonada d'anada i una de retorn, tant per a l'aigua
freda com per a l'aigua calenta. És un sistema d'elevat cost en canonades, però el de flexibilitat més
grangran.

En ocasions es poden configurar xarxes de quatre canonades destinades a portar per separat aigua
calenta sanitària (ACS) i aigua per a calefacció, donat que la d’ACS pot funcionar tot l’any a 70ºC i la de
calefacció es desconnecta a l’estiu major eficiènciacalefacció es desconnecta a l estiu. major eficiència



Segons els sectors abastits

Residencial i comercial: habitualment les xarxes de districte abasteixen habitatges i edificis comercials oResidencial i comercial: habitualment les xarxes de districte abasteixen habitatges i edificis comercials o
del sector terciari, tant si són equipaments públics com edificis privats. Cal considerar que els habitatges,
si es contracten individualment, representen un gran nombre de punts de consum i poden complicar la
facturació i atenció al client. El subministrament a les comunitats de veïns és una solució utilitzada en
altres països com, per exemple, França. En els casos de població dispersa, aquest factor pot ser unaltres països com, per exemple, França. En els casos de població dispersa, aquest factor pot ser un
inconvenient per a la rendibilitat econòmica de la xarxa, on és més interessant la intensitat de consum
per unitat de superfície de sòl, és a dir, les àrees urbanes amb molta concentració de població. De tota
manera, cal tenir en compte que la corba diària de consum dels habitatges és, fins a cert punt,
complementària de la dels edificis d'oficines.complementària de la dels edificis d oficines.

Industrial: també hi ha xarxes de districte industrials ubicades en polígons. En general, tot i que algunes
d'aq estes ar es són assimilables a ar es rbanes i per tant s'hi poden aplicar els criteris q e esd'aquestes xarxes són assimilables a xarxes urbanes i, per tant, s'hi poden aplicar els criteris que es
descriuen en aquesta guia, moltes aplicacions industrials són particulars atesa la varietat d'usos de calor
i fred a la indústria. Una de les diferències principals amb les anteriors són les temperatures d'operació,
normalment més altes, però també els fluids caloportadors que poden ser vapor o CO2.



1.4 Beneficis de les xarxes de districte

Beneficis per a les empreses explotadores

És un negoci emergent en aquest país amb un elevat potencial de mercat que ha de rebre el suport de
les polítiques tant locals, nacionals com internacionals.

Dóna un valor afegit als habitatges i edificis comercials de les zones afectades i aporten un segell de
qualitat mediambiental.

Té una perspectiva de viabilitat a llarg termini per a les empreses explotadores.

Per a empreses tradicionals del sector de la calefacció o del sector elèctric és un canal per a diversificarPer a empreses tradicionals del sector de la calefacció o del sector elèctric és un canal per a diversificar
els serveis que ofereixen.

Beneficis per als promotors immobiliaris

Economies de construcció: estalvi en instal·lacions interiors dels edificis ja que no cal tenir màquines de
producció.

Més espai útil comercialitzable ja que les dimensions de la sala tècnica són molt més reduïdes.

Millor estètica dels edificis ja que no s'inclouen ni torres de refrigeració ni xemeneies.

Edifici amb més valor afegit, pot aconseguir una millor qualificació energètica.



Beneficis per als usuaris

Estalvi de l'espai dedicat als aparells de generació de calefacció i refrigeració; la reducció de l'espai
emprat per a la instal lació pot assolir un 90% a cada edificiemprat per a la instal·lació pot assolir un 90% a cada edifici.

Accés a una font d'energia de cost econòmic competitiu.

Reducció de la inversió en aparells, manteniment i renovació.

Externalització de la gestió. En general, una gestió unificada permet optimitzar els processos.

Reducció del personal de manteniment.

Reducció de la gestió.

Més seguretat d'abastiment.

Reducció del nivell de vibracions i de sorollsReducció del nivell de vibracions i de sorolls.

Eliminació de riscos sanitaris (legionel·losi).

La xarxa es pot adaptar més ràpid a nova normativa o tecnologia eficient.



Beneficis per a l’administració pública
Millora de la “marca de ciutat”.
Augment de la qualitat i el valor de l'espai urbà.
Aparells eficients que redueixen l'impacte ambiental i el consum del recurs energètic.
Gestió i manteniment centralitzats que redueixen el risc sanitari (legionel·losi) i control d'emissions i, en
general, control d'impacte ambiental més eficient.
Possibilitat d'ús d'energies reno ables i resid als i locals q e d'altra manera es malbaratarienPossibilitat d'ús d'energies renovables i residuals i locals que, d'altra manera, es malbaratarien.
Possibilitat de combinar la generació tèrmica amb l'elèctrica (cogeneració, trigeneració) per a fomentar
l'eficiència i l'economia del sistema.
Possibilitat d'ús de refrigerants no contaminants (en el cas de subministrar fred)Possibilitat d ús de refrigerants no contaminants (en el cas de subministrar fred).
Millora del paisatge urbà, per eliminació de condensadors en façanes, torres de refrigeració, etc.
Reducció de l'efecte d'illa de calor urbana. S'entén com a efecte d'illa de calor urbana l'augment de
temperatura dins els espais urbans associat a diversos factors, com falta d'espais verds, modificació dels
corrents d'aire per la forma dels edificis, calor radiant de l'asfalt i de les emissions dels vehicles i, en
particular, de la calor dissipada pels aparells d'aire condicionat.
Tractament més eficient del soroll i la seguretat a les centrals generadores.
R d ió d d l b l ( i t i t i i ió)Reducció de despeses globals (energia, manteniment i inversió).
Menor dependència energètica.
Creació de llocs de treball.



2. Característiques generals de
les xarxes de districte

2.1 Eficiència energètica de les xarxesg
de districte
Les xarxes de districte són una alternativa
energèticament eficient per a contribuir a
la reducció global d'emissions de CO2.g
Les xarxes de districte ofereixen una gran
oportunitat d'aprofitament de calor
residual però, d'altra banda, la concepció
centralitzada d'aquests sistemes permetq p
implantar millor les tecnologies que
aportaran un estalvi energètic rellevant,
com són:

Cogeneració.g
Calor residual de valorització de
residus sòlids urbans o de
processos industrials.
Aprofitament de fontsp
renovables: biomassa,
geotèrmia o solar.

Font: ICAEN



MILLORA PER A CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS

Font: ICAEN



MILLORA PER ÚS DE COGENERACIÓ

Si a més de centralitzar la generació amb unSi a més de centralitzar la generació amb un 
district heating s'hi afegeixen els avantatges de 
la cogeneració, és pot arribar a un 25% 
d'estalvi energètic. 

Font: ICAEN



APROFITAMENT DE CALOR RESIDUAL D’INCINERACIÓ O PROCESSOS INDUSTRIALS

La calor residual de les plantes de valorització de residus es dissipa a l'ambient, habitualment després
d'un procés de producció d'electricitat L'aprofitament d'aquesta calor mitjançant sistemes de xarxes ded un procés de producció d electricitat. L aprofitament d aquesta calor mitjançant sistemes de xarxes de
districte representa un 100% d'estalvi d'energia primària ja que, altrament seria desestimat. En aquests
casos, s'ha de tenir en compte l'electricitat que deixen de generar aquestes centrals i el consum de la
xarxa de districte mateixa.



APROFITAMENT DE FONTS RENOVABLES

Com en el cas de l'aprofitament de calors residuals, les energies renovables tenen un impacte nul en el
còmput d'emissions de CO2 Només cal considerar en cada cas els autoconsums elèctrics per a operarcòmput d emissions de CO2. Només cal considerar en cada cas els autoconsums elèctrics per a operar
les centrals energètiques o bé per a transportar els fluids. Segons la tecnologia, aquest valor podrà
variar entre un 5% i un 15 % de la potència instal·lada.
Un altre avantatge de les energies renovables, així com de la calor residual és la disponibilitat local de
la font energètica Per tant es redueix també l'impacte energètic associat al transport de combustibles ila font energètica. Per tant, es redueix també l impacte energètic associat al transport de combustibles i
d'electricitat.

APROFITAMENT D’AIGUA DE MAR O DE RIU

En cas que la xarxa, i la seva central de producció, estigui emplaçada prop d'un riu important o del mar, 
es pot considerar la utilització d'aquesta aigua per a refrigerar les màquines refredadores. A continuació
es resumeixen els avantatges principals: 

Millor eficiència anual. La temperatura inferior dels mars i dels rius permet millorar el rendiment mitjàMillor eficiència anual. La temperatura inferior dels mars i dels rius permet millorar el rendiment mitjà 
anual de producció de fred, especialment si les màquines disposen de variador de velocitat. 
No hi ha consum net d'aigua ja que aquesta es retorna al medi d'origen. Si a l'hivern, la temperatura 
de l'aigua és prou baixa, es pot utilitzar per a refredar l'aigua de xarxa, sense consumir aigua a les 
màquines. q
S'elimina el risc de legionel·losi en no haver-hi torres de refrigeració. 
Si la temperatura de l'aigua utilitzada és prou baixa, es pot fer refredament gratuït (free-cooling) de la 
xarxa de fred. 



2.2 Característiques generals d’operació

Les xarxes de districte es dissenyen per tal que la corba de demanda al llarg de l'any quedi sempre
coberta, tenint en compte tant la demanda de calor en calefacció i ACS com la demanda de fred.

El nombre d'hores de funcionament dels equips generadors depèn del dimensionament dels equips,
de la corba de demanda i dels sistemes d'acumulació.

La pressió i les temperatures de subministrament i de retorn tenen incidència en l'eficiència globalLa pressió i les temperatures de subministrament i de retorn tenen incidència en l eficiència global
de les xarxes i el cost d'inversió i d'explotació de les xarxes de districte.

Referents a la central de producció

L t l d d ió di t l b i i l t t l d l it t i d lLes centrals de producció es dissenyen per tal que cobreixin el total de les necessitats pic de la
demanda prevista a la zona, així com de la previsió de possibles noves incorporacions, a nivell de
calefacció, d'ACS i de refrigeració.

El temps de funcionament dels equips generadors depèn de diversos factors entre ells la potènciaEl temps de funcionament dels equips generadors depèn de diversos factors, entre ells la potència
dels equips en relació amb la demanda existent , la capacitat d'acumulació per la qual s'ha
dissenyat el sistema i la climatologia.

El disseny de les centrals es farà en funció dels tipus de consums i els perfils anuals de lesy p p
demandes, així com les temperatures de funcionament del sistema. Es poden preveure sistemes
d'acumulació tèrmica al llarg de la xarxa de districte per a cobrir pics de demandes i evitant un
sobredimensionament de la xarxa.



Referent a les instal·lacions interiors

Com més baixa és la temperatura de consigna millor és el rendiment de la instal·lació, ja que
disminueixen les pèrdues de calor de la xarxa, tot i que exigeix una capacitat més gran de canonada
i de bombament ja que es limita el salt d'entalpia.

La temperatura de distribució es decideix com un equilibri entre l'eficiència i el dimensionament de
canonades i sistema de bombament.

El límit inferior de la temperatura de subministrament de calor és de 70ºC perquè els edificis que ho
necessitin puguin realitzar el tractament per a la legionel·losi.

Quan se subministra calor, és important treballar amb temperatures de retorn baixes i així poder
assolir salts entàlpics elevats. D'aquesta manera, es redueixen els diàmetres de les canonades i les
capacitats de bombament i, per tant, disminueix el cost d'inversió.

La temperatura de retorn baixa en la distribució de calor demana una àrea de superfície del radiador
i t i é P i ò l' l ió d l t t d t ò ti t bé éo sistema emissor més gran. Per això, l'elecció de la temperatura de retorn òptima també és un

equilibri entre l'eficiència i el dimensionament de canonades i el sistema de bombament.

Es detecta una tendència a reduir la demanda energètica per climatització, especialment en edificis
nous Això augmenta la rellevància de tenir temperatures de retorn baixes radiadors més petitsnous. Això augmenta la rellevància de tenir temperatures de retorn baixes radiadors més petits,
dimensions canonades petites, menys costos d’inversió i menys costos per pèrdues de calor.



3. Característiques tècniques

3.1 Materials emprats en les xarxes de distribució

Canonades

Els materials més usats per a canonades són l'acer, els metalls flexibles i els plàstics flexibles i no
flexibles. Independentment del material de la canonada, actualment, la gran majoria de les canonades
són preaïllades, ateses les baixes pèrdues tèrmiques que tenen, així com la seva gran durabilitat i
facilitat d'instal·lació respecte al que seria haver d'instal·lar les canonades i l'aïllament per separat.

Les canonades de circulació haurien de tenir una vàlvula d'equilibrat hidràulic entre els diferents
ramals per a garantir els cabals correctes de la xarxaramals per a garantir els cabals correctes de la xarxa.

Els aïllaments a les xarxes de districte han d'acompanyar tant les línies d'impulsió com les de retorn
encara que el salt tèrmic sigui elevat i la temperatura de retorn sigui baixa.

Generalment, aquestes canonades es composen de tres parts:

La canonada per on circula el fluid.

L'aïllament encarregat de disminuir les pèrdues tèrmiquesL aïllament encarregat de disminuir les pèrdues tèrmiques.

Coberta exterior protectora.



Les pèrdues tèrmiques de la xarxa depenen múltiples variables.

CANONADA 2

Resistència interior tub Rsi 0,1 m2ºC/W
hi 10,000 W/m2ºC

espessor tub e1 8,2 mm
conductivitat tub λ1 0,24 W/mºC
resistència tub R1 0,034 m2ºC/W

espessor aïllament e2 50 mmp
conductivitat aïllament λ2 0,24 W/mºC
resistència aïllament R2 0,208 m2ºC/W
Resistència terreny Rse 1,2 m2ºC/W

he 0,833 W/m2ºC

Transmitància U 0 648 W/m2ºCTransmitància U 0,648 W/m2ºC

Diàmetre tub Dint 73,6 mm
Diàmetre tub Dext 90,000 mm

Diàmetre aïllament Dint 90,000 mm
Diàmetre aïllament Dext 190,000 mm

Temperatura exterior Text 10 ºC
Temperatura aigua Tint 70 ºC
Potència dissipada Qj 95,034 W/m

Longitud canonada L 500 m
Potència total dissipada P 47516,754 W

Font: EnErGi (Projectes i Serveis d’Enginyeria)Font: EnErGi (Projectes i Serveis d Enginyeria)



Canonades d’acer preaïllades amb recobriment de material plàstic
Canonada en contacte amb fluid és acer
Aïllament escuma de poliuretà
Coberta de material plàstic (PE) per protecció del medi exteriorCoberta de material plàstic (PE) per protecció del medi exterior
Les tensions per dilatacions s’han de poder dissipar (evitar fixar-les en materials rígids)
Connexions dutes a terme per personal qualificat.
Evitar Tª fluid > 148ºC donat que és perjudicial pel poliuretà

Canonades d’acer amb recobriment d’acer
Canonada en contacte amb fluid és acer
Aïllament de llana mineralAïllament de llana mineral
Coberta d’acer per protecció contra
humitat i fuites, així com estabilitat
mecànica al sistema
A vegades existeix el buit entre capesegades e s e e bu e e capes
d’acer (menys pèrdues energètiques)
Canonades cares però que poden
treballar en rangs de -30ºC<Tª fluid <
200ºC



Canonades flexiblesCanonades flexibles
Mateix concepte que canonades preaïllades, però amb materials relativament flexibles
Sistema d’instal·lació senzill costos de mà d’obra més baixos
Diferents tipus en funció del material utilitzat:

Canonada de coure: Coure + fibra de vidre + PE (petites xarxes de DH xarxes secundàriesCanonada de coure: Coure + fibra de vidre + PE (petites xarxes de DH, xarxes secundàries, 
diàmetres petits i Tª<130ºC)
Canonada d’acer inoxidable: Acer inox + escuma de poliuretà + coberta acer amb interior de 
quitrà i exterior de PE (gran flexibilitat, grans longituds, fins a DN200, Tª<130ºC i P<16 bar)
Canonada de plàstic: Plàstic + escuma de poliuretà + coberta plàstic (emprades enCanonada de plàstic: Plàstic + escuma de poliuretà + coberta plàstic (emprades en 
secundaris, si les Tª són molt altes es degraden fàcilment i la vida s’escurça, per tant Tª<90, 
P<6bar)
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Avantatges i desavantatges en l’ús de canonades de plàsticAvantatges i desavantatges en l ús de canonades de plàstic

Avantatges
No hi ha corrosió a la xarxa, atesa la manca de peces de metall als sistemes de canonades de 
plàstic.plàstic. 
Instal·lació menys complicada. 
Menys juntes al sistema de canonades. 
Possibilitat de rases més petites. 
Menys fricció de superfície. y p
Millor aïllament sonor. 
Enginyeria més senzilla. 

Desavantatgesg
Restriccions de material. 
Difusió de gasos a través del plàstic. 
Elevat cost material. 
Limitació del diàmetre de canonades. 
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Altres consideracionsAltres consideracions

Estudi cost – efectivitat

Detecció de fugues 

Mesurant la resistència òhmica en el moment d’enviar
un  un impuls-eco, es pot saber si existeix una fuga, donat

que el grau d’humitat fa variar la resistència de 
l’aïllament



Pèrdues de càrrega RasesPèrdues de càrrega Rases



Punts de respiració i purgaPunts de respiració i purga

Degut a l’existència de diferents nivells tèrmics i 
de pressió calen purgues

Les p rg es e iten bombolles d’aire iLes purgues eviten bombolles d’aire i 
s’instal·len en punts alts de la instal·lació i els 
més calents

Cal evitar punts mortsCal evitar punts morts

En cas d’haver-hi aire, es baixa el rendiment i 
augmenten problemes. Cal tenir-ho en compte
en tots els punts (generació, distribució i (g
consum)



Arquetes d’inspecció

Necessàries quan les xarxes discorrin pel 
subsòl (per canonades en galeries o 
clavegueram, són prescindibles)

Situades en llocs adequats per a manteniment i 
i ió d l i t l l iinspecció de les instal·lacions

Altres

Filtres de densitat de malla entre 0,5 i 1mm

Mesuradors de temperatura (sensibilitat 1ºC)
Font: ICAEN

Mesuradors de temperatura (sensibilitat 1 C)

Mesuradors de pressió

En el monent d’executar rases és bo compartir 
infraestructures amb altres serveis



3.3 Subestacions

Consisteixen en la unió del sistema de distribució de l'energia, la xarxa, amb els consumidors (edificis
o instal·lacions). Les subestacions adeqüen la pressió i la temperatura de la xarxa de distribució a les
condicions necessàries per al consum de l'edifici.

Formades per un equip de regulació i control, un equip de comptatge i, en funció del tipus de
subestació, es disposa, a més a més, d'equips de bescanvi o emmagatzematge.

Font: ICAEN

Per a qualsevol solució de subestació cal tenir en compte que el sistema haurà de permetre
elevar la temperatura de l'ACS fins al valor que requereixi la legislació sobre legionel·losis.



Tipus de subestacions

connexió directa

Mitjançant la conne ió directa l'aig a de la ar a de distrib ció es transferei directament al circ it deMitjançant la connexió directa, l'aigua de la xarxa de distribució es transfereix directament al circuit de
calefacció/refrigeració de l'edifici.

Avantatges
Aparells molt simples i de baix costAparells molt simples i de baix cost
S’evita també el salt tèrmic que es produeix al bescanviador
El client s’estalvia la instal·lació de bescanviadors de calor i bombes

Desavantatges
No hi ha una separació entre el circuit primari i el secundari
La regulació es duu a terme als propis emissors i pot ser per variació de cabal o per variació de
temperatura d’impulsió. En cas que la xarxa sofreixi augments de temperatura o pressió, el sistema
secundari també els sofrirà
Si un sistema secundari (sistema d’un client) té una pèrdua o fuga, repercuteix en tot el circuit

connexió indirecta.
La connexió indirecta fa servir bescanviadors de calor que separen el circuit primari del circuit
secundari, és a dir, dels emissors propis de l'edifici.



AvantatgesAvantatges
Permet una separació entre la xarxa i l'edifici, reduint-ne el risc de fuites d'aigua a la instal·lació de
l’usuari
Condicions de funcionament a l'interior dels edificis són més estables atès que les fluctuacions de
temperatura de la xarxa no afecten aquest sistematemperatura de la xarxa no afecten aquest sistema

Desavantatges
És un sistema més car que l'anterior

Per a càrregues tèrmiques fins a un màxim de 1.500 kW hi ha mòduls compactes i prefabricats que
necessiten menys temps d'instal·lació.

La producció d'ACS es podrà realitzar tant a partir de la instal·lació secundària de calefacció com
mitjançant un bescanviador independent connectat directament al primari de la xarxa, en paral·lel amb
el bescanviador de calefacció.

C t í ti d l b t iCaracterístiques de les subestacions

En el cas de connexió directa es considera subestació tota la instal·lació i, en el cas de connexió
indirecta, només fins als bescanviadors.

Els comptadors d'energia han de complir els requisits de les subestacions tant legalment com al
que requereixi el gestor del sistema.

S'han d'instal·lar vàlvules d'aïllament a la entrada i a la sortida de cada circuit (calor, fred, ACS) de
d i t l l ió i di id l A t àl l d i tcada instal·lació individual. Aquestes vàlvules es poden precintar.



S'ha d'instal·lar un sistema de tractament de l'aigua dels circuits interiors per a protegir els equips.

Les subestacions s'han de dimensionar de manera que l'usuari disposi de prou energia per a
abastir les seves necessitats d'aigua calenta sanitària calefacció i refrigeració El refredament (enabastir les seves necessitats d aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració. El refredament (en
cas de calefacció i ACS) o l'escalfament del fluid (en cas de refrigeració) ha de ser el màxim
possible, és a dir, el salt tèrmic al bescanviador s'ha d'optimitzar per tal de reduir el cost de

En relació als materials:
Resistir la pressió màxima (10 bar a la banda de l'usuari i de 16 bar o 25 bar a la banda del
sistema primari)
Resistir temperatura màxima
No han d'alliberar substàncies nocives o verinoses a l'aigua (cas ACS)g ( )
Evitar desenvolupament de bactèries (cas de subestacions per a ACS)
Si hi hagués mescla de materials, caldria triar-los per evitar corrosió galvànica o disposar
maneguets antielectrolítics.

En ocasions, la separació hidràulica
es fa mitjançant bescanviadors que
són, alhora acumuladors. En cas de
V<1000L es sol optar per serpentíV<1000L, es sol optar per serpentí
interior, mentre que per V>1000L es
trien bescanviadors de plaques
exteriors.
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Control de les subestacions

Tant per calor fred, el llaç de regulació principal a les subestacions es realitza sobre la temperatura
del circuit secundari amb una temperatura de consigna de l'aigua que s'envia a l'usuari D'aquestadel circuit secundari amb una temperatura de consigna de l aigua que s envia a l usuari. D aquesta
manera s'assoleixen bons nivells de confort en calefacció, ACS i refrigeració.

A més és aconsellable afegir un segon llaç de regulació per a augmentar l'eficiència energètica del
sistema global de xarxes de districte. Es proposa que en cas que la temperatura de retorn delg p p q q p
circuit primari superi un cert valor de consigna, es reduirà la temperatura de sortida del secundari
fins aconseguir el valor desitjat a la sortida del primari.

Es recomana regular tots els equips terminals de la instal·lació interior mitjançant vàlvules de 2
vies. S'han d'evitar incloure qualsevol sistema amb mescla d'aigua del circuits d'impulsió i retorn.

El sistema de control de les subestacions garantirà sempre el subministrament d'ACS per sobre del
de calefacció.

Les subestacions inclouen també cabalímetres i sondes de temperatura per a realitzar la facturació
dels consums.

Altres: Vàlvules reguladores de pressió en el circuit primari per a equilibrar hidràulicament els
circuits. Limitadors de potència. Comunicació amb la central, tant a través de tecnologia GSM com
de fibra òptica.
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Comptadors

Cada subestació ha de tenir un sistema de comptadors que mesuri l'energia consumida, fred o calor,
procedent del DHC per tal de quantificar els consums individuals per subministrament (cada habitatge

fi i ) t l i t bl i l RITE D' lt b d i t l l t d d lo oficina), tal i com estableix el RITE. D'altra banda es recomana instal·lar un comptador del consum
d'aigua de reposició a la instal·lació. Com a mínim, el sistema mesurarà cabal instantani i acumulat,
temperatures d’impulsió i retorn i senyal bus de recollida de dades. Opcionalment: mesurador horari.

C d' i tè i ( l )Consum d'energia tèrmica (calor)
El comptatge del consum de calor es pot separar entre ACS i calefacció, podent instal·lar un
comptador per a cadascun dels dos tipus de consum:

Comptador d'aigua calenta sanitària (en funció del tipus de distribució d'ACS):Comptador d aigua calenta sanitària (en funció del tipus de distribució d ACS):
Acumulador centralitzat a l'edifici. Es disposaran els comptadors de calor a la derivació de la
distribució cap als habitatges en un armari ubicat en un espai comú que sigui registrable.
Bescanviador de calor individual per a cada subestació. Els comptadors de calor s'ubicaran
aigües avall del bescanviador per tal que mesurin la quantitat d'aigua que els entraaigües avall del bescanviador per tal que mesurin la quantitat d aigua que els entra.

Comptador d'aigua calenta de calefacció (en funció del tipus de subestació i configuració):
Instal·lació de calefacció aïllada del sistema centralitzat. Cadascun dels serveis disposaria del
seu propi bescanviador de calor.p p
Instal·lació de calefacció comú amb el sistema centralitzat. L'ACS disposa de bescanviador,
l'aigua de calefacció entra directament des del sistema de distribució.

Consum d'energia frigorífica semblant a l’energia calorífica Font: ICAEN



3.3 Instal·lacions interiors

Regulació de les instal·lacions interiors

La reg lació de potència a cada terminal del circ it del client es realit a a tra és d' na àl la de d esLa regulació de potència a cada terminal del circuit del client es realitza a través d'una vàlvula de dues
vies, regulant el cabal que arriba al terminal. Altres opcions a tenir en compte quant a la regulació són:
regular el cabal de la bomba amb un variador de freqüència i instal·lar una vàlvula presostàtica per a
instal·lacions interiors amb diversos terminals.
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Bombament

Recomanable fer servir bombes dobles (millor disponibilitat i fàcil manteniment)

Càlcul de les bombes per a cabal màxim de la instal·lació (demanda edifici i capacitat subestació) i
pèrdues de càrrega a vèncerpèrdues de càrrega a vèncer.

Disposar de control de cabal i pressió.

Pressió: caiguda de pressió al bescanviador de calor, a les canonades i a les vàlvules. Amb
un dimensionat òptim de totes aquestes parts, generalment cal menys d'1 mca.

Cabal: variadors de freqüència

Per criteris d’eficiència energètica: sistema de recirculació per evitar despeses d’aigua fredaPer criteris d eficiència energètica: sistema de recirculació per evitar despeses d aigua freda

Configuració de la xarxa: a diferència de les instal·lacions convencionals, on hi ha un bombeig de
seguretat de l’equip de producció, en aquest cas, no cal, i es desaconsella doble bombeig.
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Altres aspectes

Acumuladors, control de legionel·losi, sistemes
de seguretat...g



3.4 Fonts energètiques i centrals de producció3.4 Fonts energètiques i centrals de producció

Fonts energètiques

Convencionals

Gas natural

Propà

B tàButà

Gasoil

Electricitat

Energies renovables

Solar

Geotèrmica

Biomassa

Bi llBiomassa llenyosa

Biogàs

Energies residualsg



Centrals de producció

Calderes

CCalderes de gas

Calderes de biomassa

Col·lectors solars de baixa o mitjana temperatura

EST a BT (Tª<80ºC)

EST a MT (80ºC<Tª<250ºC)

E i d ióEquips de cogeneració

Turbines i microturbines de gas

Motors alternatius MACI (Otto o dièsel)

Altres equips

Turbines de vapor orgànic

Piles de combustible( )

Turbines i motors de biogàs

Turbines de vapor (cicle Rankine)

Piles de combustible

Motor Stirling



Mà i f d dMàquines refredadores

Refredadores per compressió elèctriques

Per tal d'optimitzar l'ús de les refredadores i l'eficiència energètica de les instal·lacions es fan servir
recuperadors de calor al condensador per a preescalfar l'aigua calenta al circuit de calefacciórecuperadors de calor al condensador per a preescalfar l aigua calenta al circuit de calefacció

Les refredadores amb compressors alternatius s'usen normalment en instal·lacions d'aire condicionat
fins a potències de l'ordre de 200 kW. Entre 200 i 1.500 kW, s'utilitzen refredadores d'aigua basades en
compressors de cargol. Per sobre dels 1.500 kW, s'utilitzen normalment refrigeradores centrífugues.compressors de cargol. Per sobre dels 1.500 kW, s utilitzen normalment refrigeradores centrífugues.



Refredadores tèrmiques (màquines d’absorció)



4. Disseny de xarxes de districte
La implantació d'un sistema de xarxa de districte requereix l'estudi detallat de les demandes de calor, fred i 
ACS, per tal de poder decidir agrupacions òptimes de calor i fred. Aquesta caracterització de la demanda 

t lit des pot realitzar en dos passos: 
Determinar les demandes de calor i fred de l'àrea objecte de l'implantació del sistema, a través d'una 
anàlisi de la distribució urbanística i de les característiques edificatòries. 
Localitzar geogràficament aquestes demandes per a poder realitzar una anàlisi del centre de masses 
d à tè ide càrregues tèrmiques. 
Un cop es coneix la distribució de càrregues tèrmiques es podrà prendre decisions sobre el millor 
traçat de la xarxa i localització dels punts de bombament. 

A partir del coneixement d'aquestes característiques de la xarxa es pot aprofundir amb més detall en tots 
l à t fi l i t l l it d i l dià t d l d lels paràmetres que configuren el sistema, com ara, la longitud i el diàmetre de les canonades, les 

especificacions de detall de les bombes, el càlcul de dilatacions i els elements a instal·lar per absorbir-les, 
etc., segons es requereix en el projecte executiu de detall.

4 1 E t di d l d d èti4.1 Estudi de la demanda energètica
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4 1 E t di d l d d èti4.1 Estudi de la demanda energètica
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Climatologia

Efecte calor d’illa urbana 

Estacionalitat de la demanda 

Tipologia de consums 

Dispersió dels consums 

Evolució del parc d’edificació 

Factor de simultaneïtat 



4.2 Paràmetres tècnics per al dimensionatp

Corba monòtona de demanda

La corba monòtona de demanda permet fer un primer
dimensionat de la capacitat dels equips de la centraldimensionat de la capacitat dels equips de la central.

Relaciona les hores durant les quals es té una potència superior
a un valor corresponent al del gràfic. Així, per exemple, en el cas
de la figura adjunta, durant un mínim de1.440 h la potència deg j , p
calor serà superior a 60 kW i durant 2.880 h la potència superarà
els 20 kW. Es pot calcular la corba monòtona de demanda de
calor total, que inclourà la suma de la demanda de calefacció,
aigua calenta sanitària i calor necessària en una refredadorag
tèrmica per a produir la refrigeració (refrigeració/COP).

Aquesta corba permet determinar de manera gràfica i ràpida la
potència tèrmica d‟un sistema de trigeneració per a abastir la
xarxa de districte. La planta de trigeneració ha d‟operar de
manera constant un nombre mínim d‟hores per a garantir la
viabilitat econòmica del projecte. S‟haurà de dissenyar per a
cobrir la zona base de la corba monòtona de demanda. Les
puntes seran abastides per calderes o refredadores.

En el cas d‟aplicacions amb calderes o refredadores, sense
cogeneració, el gràfic serveix per a definir estadis de
fraccionament de la potènciafraccionament de la potència.



Dimensionat òptim de la xarxa

Temperatura d‟impulsió

Salt tèrmic nominal

Cabal màxim

Regulació del subministrament de calor o fredRegulació del subministrament de calor o fred
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5 Exemple5. Exemple
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Bloc 2. Energies renovables. Instal·lacions tèrmiques

Part 1: Xarxes de districte de calor i fredPart 1: Xarxes de districte de calor i fred
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