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0. - Resum de l’estudi
Cada cop hi ha més instal·lacions tèrmiques que utilitzen l’estella forestal com a combustible.
L’estella té unes característiques i particularitats que fan que calgui dissenyar i construir
correctament les sitges per poder garantir un bon funcionament de la instal·lació.
Si no es tenen en compte aquestes particularitats ens podem trobar que, tot i disposar d’una
instal·lació de biomassa amb materials excel·lents i correctament executada, tinguem problemes
per causa d’una mala alimentació o que es condicionin els costos d’explotació futurs.
Amb l’objectiu de recopilar experiències i bones pràctiques s’ha elaborat aquesta guia on s’exposen
diferents consideracions que cal tenir present a l’hora de dissenyar, projectar o construir sitges
d’emmagatzematge d’estella forestal.
La guia s’ha centrat en les sitges per a instal·lacions de calderes de potències d’entre 25 i 1.000kW,
que abasteixen principalment al sector domèstic, terciari i petit industrial. No s’han descrit les
particularitats i sistemes d’alimentació per a instal·lacions industrials o de gran consum, tot i que
alguns conceptes també poden ser vàlids en aquest sector.
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1.- Estella forestal. Característiques i
particularitats.
L’estella forestal és un biocombustible procedent de la fragmentació de la biomassa forestal. És un
producte que pot tenir molta heterogeneïtat, fins i tot quan l’adquirim normalitzada, pel que fa a
granulometria, a humitat, a procedència, a densitats i a poder calorífic.
En aquest apartat definirem les principals característiques de l’estella que caldrà conèixer i tenir
presents, de cara a entendre els aspectes que es contemplen per dissenyar tant la seva descàrrega
com el seu emmagatzematge.

1.1.- Textura
L’estella és un producte que, per la seva textura i rugositat, té molta capacitat d’entrellaçar-se (a
diferència d’altres biocombustibles granulars com per exemple el pèl·let). Aquesta característica
implicarà que, a l’hora d’extreure-la de la sitja per transportar-la cap a la caldera, caldrà disposar de
sistemes mecànics que la desfalquin i desplacin cap als sistemes d’alimentació.
Cal destacar que l’estella per si mateixa no acostuma a baixar per pendents (o tindrà molta dificultat
per fer-ho), i que pot generar fàcilment coves o voltes que dificultin el seu moviment simplement per
gravetat.

6

Imatge 1.- Estella entrellaçada que no passa per un Imatge 2.- Estella que ha generat volta per la seva
mallat de 15x15 si no es produeix un moviment
capacitat d’arriostrar-se. Font: SUNO Enginyeria de
mecànic. Font: SUNO Enginyeria de Serveis
Serveis Energètics
Energètics

Aquest fet es veurà més accentuat en estelles amb molta humitat o estelles de forma allargada i
fibrosa.
Aquesta característica, a més del fet de requerir disposar d’elements mecànics, implicarà que en el
disseny i construcció de sitges calgui:
- evitar irregularitats en les parets verticals
- evitar l’execució de pendents
- assegurar que els sistemes de barreja tinguin la capacitat de desfalcar l’estella
- posar mallats per evitar caigudes accidentals de dimensions generoses
- emprar sistemes de descàrrega de diàmetres suficients i amb corbes suaus

1.2..- Granulometria
Una altra característica important a tenir present ja que ens condicionarà aspectes del disseny i
construcció de sitges (i molt especialment alhora d’escollir el sistema d’alimentació), serà la
granulometria.
Aquesta característica està normalitzada segons la norma europea UNE-EN ISO 17225-4:2014
Biocombustibles sòlids. Especificacions i classes de combustible. Part 4: Classes d’Estella de Fusta.
Aquesta norma defineix les dimensions de les fraccions principals i els seus valors màxims
permesos (tant la part fina com la longitud màxima o secció), essent les granulometries més
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comunament emprades pel tipus d'instal·lacions objecte d’aquesta guia les P31S, P45S i P63 (la
fracció principal de les quals estarà compresa entre 3,15 i 31,5/45/63mm).
Tradicionalment aquesta característica s’havia definit en base a la norma Austríaca Önorm M 7133,
en la qual es classificava la granulometria en base les longituds i seccions, com a G30, G50 i G100.
En funció de la granulometria, i de la constància o homogeneïtat de la mateixa, s’escollirà un sistema
d’alimentació i de descàrrega o un altre.

1.3.- Humitat.
L’estella es pot subministrar a diferents humitats en funció del temps que hagi estat exposada a
l’assecament (tant abans d’estellar-la com després). Aquesta característica també està normalitzada
amb la UNE, emprant com a classificació M20, M30, M40, M55 o M65 (indicant que la humitat base
humida del combustible serà igual o inferior al valor indicat).
Molt habitualment, per a calderes que no siguin de l’àmbit industrial, es treballarà amb humitats
compreses entre el 15% (estella molt seca) i el 35% (estella humida). La majoria de calderes del
mercat toleren humitats compreses entre el 20 i el 30%.
Aquesta humitat però, a més de provenir del propi combustible, es pot incorporar durant
l’emmagatzematge alterant les característiques del combustible subministrat. Un increment
d’humitat no serà desitjat ja que afectarà a la quantitat d’energia que podem obtenir de l’estella (com
més humitat menys energia obtindrem), pot malmetre el combustible i pot malmetre elements de la
instal·lació.
Per altra banda, si una estella presenta molta humitat, tindrà més tendència a aglomerar-se entre
ella i ens costarà més de ser alimentada (especialment si aquesta alta humitat es dóna quan tenim
estelles de molt baixa granulometria). Un exemple que pot ajudar a entendre aquest fet és la sorra
de la platja. Si es vol fer un castell de sorra i agafem sorra seca difícilment donarem forma (la
tendència serà a ensorrar-se) en canvi si agafem sorra humida podem donar moltes formes diferents
(i fer fins i tot coves i voltes).
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Per tant, la humitat serà un factor a tenir present alhora de seleccionar el sistema d’alimentació, i
serà un factor a evitar durant l’emmagatzematge per tal de poder mantenir les característiques del
combustible. Per fer-ho, en el disseny i construcció de sitges s’haurà de:
- cobrir les obertures per a la descàrrega.
- evitar l’entrada de l’aigua d’escorrentia.
- impermeabilitzar les parets en contacte amb el terreny.
- Impermeabilitzar les parets en contacte amb altres espais d’ús sensible.
- ventilar les sitges.

1.4.- Poder Calorífic.
El Poder Calorífic Inferior (PCI) és la quantitat d’energia que podem obtenir per unitat de massa del
biocombustible (kWh/kg). Com més elevat sigui el poder calorífic, més energia obtindrem per
kilogram del mateix.
Aquesta característica varia lleugerament segons l’espècie forestal predominant, però varia molt
significativament segons la humitat que presenti l’estella. Normalment es poden emprar valors de
PCI d’entorn a 3,4 kWh/kg.
A la taula següent s’indiquen alguns valors orientatius de Poders Calorífics Inferiors en base a
diferents humitats:

Humitat (%
Base Humida)
PCI (kWh/kg)
orientatiu

0%

20%

30%

40%

50%

5

3,9

3,4

2,8

2,2

Taula 1.- Poder Calorífic Inferior orientatiu en base a la Humitat BH

En general l’estella és un combustible que té un PCI baix respecte a altres biocombustibles sòlids
(com el pèl·let, el qual està entorn a 5kWh/kg) o respecte als combustibles fòssils (com el gasoil que
està entorn a 10kWh/litre).
Aquest fet implicarà que per a obtenir la mateixa energia, necessitarem molta més massa de
combustible, i per tant requerirem d’emmagatzematges més grans.
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1.5.- Densitat aparent i densitat energètica.
La densitat aparent ens relaciona la massa d’estella respecte al volum, tenint present els espais
buits que es generen en el seu apilat.
Densitat aparent (kg /m3) = Massa estella (kg) / Volum ocupat (m3)
Aquest valor variarà significativament segons l’espècie forestal, segons la granulometria (a menor
granulometria es redueixen els espais buits) i segons la humitat (com més humitat, més densitat
aparent). Molt habitualment per a fer càlculs emprarem densitats aparents entre 200 i 300kg/m3.
Aquesta característica l’haurem de tenir present en el disseny i construcció de sitges ja que ens
relacionarà els volums necessaris en funció de la massa d’estella que vulguem emmagatzemar.
La densitat energètica ens relaciona l’energia que tenim per unitat de volum. Per a calcular-la,
tindrem present la densitat aparent i el Poder Calorífic Inferior considerat.
Densitat energètica (kWh /m3) = Densitat aparent (kg /m3) x PCI (kWh/kg)
La densitat energètica en l’estella forestal (entorn a 850kWh/m3) és molt inferior a la d’altres
biocombustibles com el pèl·let (entorn a 3.250 kWh/kg) o al d’altres combustibles fòssils com el
gasoil (entorn a 10.000kWh/m3).

Exemple:
Per a emmagatzemar la mateixa energia que tindríem en un dipòsit de 1.000 litres gasoil (1m3),
requerirem aproximadament 12 vegades més volum, per tant 12m2 d’estella.

En el disseny i construcció de sitges, la baixa densitat energètica de l’estella ens implicarà que
haurem de requerir de volums molt grans per a poder emmagatzemar una quantitat suficient
d’energia per a poder donar una mínima autonomia.
Així mateix, en el transport i descàrrega d’estella, aquesta baixa densitat energètica ens implicarà
que el transport tingui un pes important en el preu final del combustible, i que haurem de garantir la
total descàrrega del vehicle (ja que si es porten vehicles parcialment plens el cost del transport
encara serà superior).
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2.- Disseny de les sitges d’estella.
A l’hora de dissenyar i construir les sitges d’estella caldrà tenir presents els conceptes que es
descriuen a continuació:

2.1.- Disseny en base al volum del camió de subministrament.
Per dimensionar una sitja d’estella forestal, podem partir de: 1.- consum anual estimat d’estella i
plantejar-nos el nombre d’ompliments anuals que volem fer de la sitja, 2.- d’un espai que disposem
i el qual es vol aprofitar per a fer-hi la sitja, 3- d’algun sistema prefabricat o modular per a simplificar
l’actuació.
Si es parteix només d’aquestes premisses ens podem trobar que es dimensioni la sitja per un volum
inferior a la capacitat del camió que vindrà a omplir-la. Aquest fet, si bé podria ser correcte per a
altres tipus de combustibles com el gasoil o com el pèl·let (en els quals els vehicles de transport
disposen de sistemes per a mesurar el volum o la massa descarregada), no es recomanable per a
l’estella forestal bàsicament per dos motius: per una banda perquè la majoria de vehicles no
disposaran de bàscula incorporada per a poder mesurar el que realment s’ha descarregat (i caldrà
pesar a la sortida i a l’arribada del vehicle a planta per poder determinar la quantitat descarregada
incrementant els costos de gestió), i per altra banda perquè l’estella és un combustible amb poca
densitat energètica i aquest fet fa que el seu transport comporti una part important del seu preu final
(si es transporten camions parcials, el cost de la mateixa es veurà significativament incrementat i
suposarà també un cost mediambiental el moviment del combustible no descarregat).
Per aquests motius, quan s’hagi de dissenyar una sitja d’estella es recomanable fer-ho per a poder
disposar d’una Capacitat Útil d’entre 1,3 i 1,5 vegades el volum de transport del vehicle.
D’aquesta manera permetrem que hi hagi un romanent a la sitja per poder mantenir la instal·lació
en funcionament des del moment en què es fa la comanda fins que es realitza el subministrament i
permetrem que el vehicle descarregui la totalitat de la càrrega.

Exemple:
Habitualment els camions disposaran una capacitat d’entre 30-40m3 i 90m3 els tràilers amb pis
mòbil. Si volem mantenir una autonomia d’entre 1,3 i 1,5 vegades el volum útil serà:
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Volum vehicle

Volum útil proposat

Volum útil proposat

(m3)

(m3)

(m3)

(1,3 vegades)

(1,5 vegades)

30 m3

39 m3

45 m3

40 m3

52 m3

60 m3

90 m3

108 m3

135 m3

Taula 2.- Volum útil proposat respecte al volum del vehicle de subministrament.

2.2.- Capacitat total i capacitat útil d’una sitja d’estella.
Cal tenir present que no tot el volum d’una sitja d’estella (Volum o Capacitat total) es pot
considerar útil o aprofitable per a la caldera de biomassa. Aquest fet es dóna bàsicament per dos
motius:
- hi haurà una part de la sitja que no serà accessible pel sistema d’alimentació de la caldera (com
per exemple les cantoneres en una sitja quadrada que disposi d’un sistema d’alimentació amb rotor
o el volum de sota del sistema d’alimentació)
- hi haurà una part de la sitja que no podrem arribar a omplir. En funció del sistema d’ompliment que
emprem, hi haurà racons als que no podrem arribar.
Per aquest motiu, quan dissenyem o projectem una sitja de biomassa, hem de pensar en el Volum
Útil de la mateixa, que és el que realment podrem aprofitar.
Per fer-ho, podem fer els càlculs per cada cas concret mitjançant geometria o bé es poden emprar
els coeficients que afegim a la taula següent, els quals tot i no ser exactes (ja que en funció de les
mides lliures en cada eix de la sitja la relació entre volum total i útil pot variar) ens podran servir com
a aproximació:

Tipus de descàrrega

Descàrrega per gravetat
des del costat de la sitja

Factor Correcció Fcorrecció

Esquema

0,55
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Descàrrega per gravetat

0,62

des del centre de la sitja

Descàrrega mitjançant
ompliment pneumàtic

0,65

amb 2 boques o més

Taula 3.- Factor de correcció que relaciona el volum útil respecte al volum total.
Nota: Coeficient calculat per una sitja de base quadrada amb una relació costat-alçada inferior a
1,5

(exemple 4,5 de costat i 3m d’alçada) i una obertura de
descàrrega de 3x3m.

Exemple:
Reprenent l’exemple anterior, en base als volums dels camions de descàrrega descrits, el Volum
Total que haurà de tenir la sitja, en funció del tipus de descàrrega, serà de:

Criteri de disseny: 1,5 vegades
Criteri de disseny: 1,3 vegades

vehicle de descàrrega

vehicle de descàrrega

Volum
vehicle

Volum

(m3)

útil
proposat
(m3)

Volum
Volum Total (m3)
Fcorrecció

Fcorrecció

Fcorrecció

0,55

0,62

0,65

Volum Total (m3)

útil
proposat
(m3)

Fcorrecció Fcorrecció Fcorrecció
0,55

0,62

0,65

30 m3

39 m3

71 m3

63 m3

60 m3

45 m3

82 m3

73 m3

69 m3

40 m3

52 m3

95 m3

84 m3

80 m3

60 m3

109 m3 97 m3

92 m3

90 m3

108 m3

213 m3 189 m3 180 m3

135 m3 245 m3 218 m3

208
m3

Taula 4.- Taula estimativa de Volums Totals de les sitges en funció dels volums dels vehicles.
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2.3.- Energia emmagatzemada
Per poder estimar l’energia que es pot arribar a emmagatzemar a la sitja de biomassa, es podrà
emprar la fórmula següent, la qual té en compte la relació entre el Volum Útil i Volum real descrita a
l’apartat anterior i les característiques del combustible.
EE (kWh) = Vútil (m3) x PCI (kWh/kg) x Daparent (kg/m3)
= (Fcorrecció x Asitja x Hsitja)x PCI (kWh/kg) x Daparent (kg/m3)
On: EE = Energia emmagatzemada, en kWh
Fcorrecció= Factor de correcció que ens relaciona el volum útil respecte al volum total real de la
sitja, en
tant per 1.
Asitja = Àrea de la sitja, en m2,
Hsitja = Alçada lliure de la sitja, en m.
PCI = Poder Calorífic Superior del combustible, en kWh/kg.
Daparent = Densitat aparent del combustible, en kg/m3.

Exemple:
Quanta energia podem emmagatzemar en una sitja d’estella quadrada de 4,8x4,8 metres de llum
interior, amb alçada lliure de 3,8m, la qual s’omple mitjançant una boca de descàrrega per gravetat
emplaçada al centre de la mateixa?
Per a fer aquest càlcul, partirem de les dades característiques del combustible. Suposarem una
estella forestal normalitzada P45s amb una humitat relativa d’entorn al 25-30%Hbh :
PCIestella = Poder Calorífic Superior estella H25 = 3,4 kWh/kg.
Daparent-estella = Densitat aparent del combustible = 250 kg/m3.
Si la sitja d’estella d’omple mitjançant descàrrega per gravetat des del centre de la sitja, emprarem
un factor de correcció de 0,62 (veure taula 3).
EE (kWh) = Vútil (m3) x PCI (kWh/kg) x Daparent (kg/m3) = (Fcorrecció x Asitja x Hsitja)x PCI (kWh/kg) x
Daparent (kg/m3)
= (0,62x4,8mx4,8mx3,8m) x 3,4 kWh/kg x 250kg/m3 = 46.140 kWh
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2.4.- Geometries habituals i materials constructius.
Tradicionalment les sitges d’estella havien estat construïdes «in situ», principalment es feien
soterrades amb geometries quadrades o rectangulars. Amb l’aparició d’alternatives a la descàrrega
per gravetat, es començaren a fer sitges en superfície i amb aquestes s’han començat a implantar
els sistemes prefabricats (els quals poden disposar de geometries diferents a la quadrada i
rectangular, i sempre que es mantingui una bona relació de capacitat útil respecte a la capacitat del
vehicle de descàrrega, poden ser també una bona alternativa a tenir present).

2.4.1.- Terra de fusta o estella directa.
Al marge del tipus de sitja d’estella que construïm o instal·lem, un aspecte important a tenir present
en la construcció de la mateixa és la instal·lació d’un terra de fusta (sota l’alimentador) o no.
Aquest terra de fusta pot donar diferents prestacions al sistema d’alimentació de la caldera com
poden ser: reduir la fricció de l’estella amb el terra millorant el comportament de l’alimentador, evitar
deformacions dels braços alimentadors durant les actuacions d’ompliment o millorar l’assecat de
l’estella quan està continguda dins la sitja. L’inconvenient, és principalment el cost que suposa la
seva execució.
Així no obstant, no posar el terra de fusta, a més de l’estalvi econòmic que pot suposar, també té
l’avantatge que ens pot separar els fins, sorres i alguns petits impropis que es dipositaran sota les
ballestes, reduint-ne parcialment la seva entrada en l’alimentació de la caldera.
Tot i els avantatges i inconvenients comentats, és important destacar que ha de ser el fabricant de
la caldera i del seu sistema d’alimentació qui determini si és necessari per un correcte funcionament
de la mateixa que es munti aquest terra de fusta sota els braços del rotor o no. En cas que sigui
necessari o que el fabricant el prescrigui, és un error estalviar-lo ja que ens podem trobar que el
sistema no alimenti correctament i en calderes que treballin moltes hores a màxima potència podem
quedar desatesos (o no entregar la potència que tocaria) per aquest fet. I si aquesta situació es
dóna, el fabricant pot no respondre pel fet de no haver executat la instal·lació com ell ha prescrit.
Per tant és molt important tenir present aquest aspecte quan es projecti la sitja i quan s’implementi,
incloent aquest cost quan sigui imprescindible per a la caldera seleccionada dins els costos del
projecte.
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Imatge 3.- Construcció terra de fusta per a sitja
d’estella Font: SUNO Enginyeria de Serveis
Energètics

Imatge 4.- Construcció terra de fusta per a sitja
d’estella Font: SUNO Enginyeria de Serveis
Energètics

Els materials per a la construcció d’aquest terra de fusta han de ser suficientment rígids per suportar
el pes del combustible que tindrà (tenint present la densitat aparent i l’alçada de combustible) i el
pes d’una persona que passi per sobre del mateix per a fer les tasques de manteniment. No es
recomana l’ús de taulons de DM ja que poden deformar-se i en cas d’humitat en l’estella es pot
malmetre. Ha de ser una fusta resistent a la humitat.

2.4.2.- Sitges construïdes «in situ».
Habitualment quan construïm una sitja d’estella es realitza amb base quadrada o rectangular, encara
que el sistema d’alimentació que s’instal·li a posteriori sigui de base rodona. Això s’acostuma a fer
per a simplificar l’obra civil i abaratir el cost de construcció (geometries diferents acostumen a ser
més complicades i cares).
Cal ser conscient que fent això, hi haurà un volum de material que no serà transferit a la caldera
(les raconades), però que no té perquè suposar un problema i que el cost d’aquest material és molt
inferior al cost que suposaria adaptar la construcció.
L’elecció entre quadrada o rectangular vindrà condicionada per quin sistema d’alimentació
requerirem per a la caldera o calderes que es voldran instal·lar. Per exemple, si es vol instal·lar una
única caldera amb un sistema d’alimentació de braços flexibles (disposició molt habitual),
normalment construirem una sitja de base quadrada. Si es tracta d’una caldera d’alta potència que
requereix molt emmagatzematge de combustible i un sistema d’alimentació per pis mòbil, o si
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disposem d’una cascada de dues calderes amb un rotor cada una, habitualment construirem una
sitja rectangular.
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Imatge 5.- Exemples de solucions de sistemes d’alimentació i requeriment geomètric (quadratrectangular) de la sitja Font: Hargassner

Les dimensions, com hem vist als apartats 2.1 i 2.2, recomanem que vagin molt lligades al vehicle
que realitzarà la descàrrega, però molt habitualment seran de l’ordre de 4,5-5m de costat per uns
3,5-4m d’alçada (en el cas de sitges quadrades). Sitges més petites, com hem comentat, poden
generar problemes per a poder descarregar la totalitat del vehicle.

2.4.2.1- Sitges soterrades o semisoterrades».
En quant a materials constructius, hauran de ser tals per a poder suportar les càrregues estructurals
de la sitja i dels murs de càrrega, especialment el mur en el qual es realitzarà la descàrrega.
Habitualment el mur de contenció en el qual el camió generarà major càrrega, serà de formigó armat.
La resta de murs, depenent de la càrrega a suportar, podran ser de formigó armat o de bloc de
formigó o similar.
Caldrà dimensionar les sabates dels murs en funció de la càrrega a suportar i es recomana executar
una solera estructural que lligarà les fonamentacions i al mateix temps ens farà de paviment si la
deixem amb acabat lliscat.
Els materials a més hauran de complir amb les prescripcions que defineixi el reglament de seguretat
contra incendis que li sigui d’aplicació (veure l’apartat 2.8). Aquesta sectorització s’haurà de
mantenir també respecte a la sala de calderes. El bloc de formigó de 20cm és un material que
s’empra molt habitualment per les seves bones propietats tant a nivell estructural com sectoritzador.
Les parets interiors de les sitges es recomana que siguin llises i que no tinguin pendents ni replans.
Quan pel motiu constructiu que sigui hi han haguts aquests elements han generat problemes en
l’alimentació alhora de buidar al màxim la sitja.
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Imatge 6.- Exemple secció tipus de sitja semisoterrada. Font: SUNO Enginyeria de Serveis Energètics

2.4.2.2- Sitges en superfície.
L’ús de sistemes per a ompliment de sitges d’estella en superfície ha permès el desenvolupament
d’aquesta solució que tindrà uns costos de construcció molt menors als d’una sitja soterrada o
semisoterrada, especialment en zones amb nivells freàtics alts o a on no hi hagi desnivells naturals.
En quant a materials constructius, hauran de ser tals per a poder suportar les càrregues estructurals
de la sitja i les pressions del combustible, les quals no seran crítiques per alçades inferiors a 5m si
l’únic combustible a emprar serà estella. En cas que es puguin emprar altres biocombustibles més
densos, caldrà preveure-ho.
Caldrà tenir en compte en aquest tipus de sitges, els possibles impactes de vehicles de descàrrega,
i per aquest motiu es recomana que si s’empren materials com ara el bloc de formigó, aquest sigui
armat i emplenat com a mínim el primer 1,2m.
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Caldrà dimensionar les sabates dels murs en funció de la càrrega a suportar i, igual que en el cas
anterior, es recomana executar una solera estructural que lligarà les fonamentacions i al mateix
temps ens farà de paviment si la deixem amb acabat lliscat.
Els materials, igual que en el cas anterior, a més hauran de complir amb les prescripcions que
defineixi el reglament de seguretat contra incendis que li sigui d’aplicació (veure l’apartat 2.8).
Aquesta sectorització s’haurà de mantenir també respecte a la sala de calderes. El bloc de formigó
de 20cm és un material que s’empra molt habitualment per les seves bones propietats tant a nivell
estructural com sectoritzador.

Imatge 7.- Exemple secció tipus de sitja en superfície. Font: SUNO Enginyeria de Serveis Energètics
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2.4.3.- Sitges prefabricades.
Tal i com hem comentat l’ús de sistemes per a ompliment de sitges d’estella en superfície ha permès
el desenvolupament de solucions prefabricades, amb diferents tipus de materials, formes i acabats.
Cal tenir present que encara que es disposi d’una sitja prefabricada, si aquesta s’instal·la en l’entorn
d’un edifici, haurà de complir els mateixos condicionants en quant a estabilitat, propagació
horitzontal i propagació vertical del foc recollides en el corresponent reglament (CTE si és un edifici
d’us per a persones o RSCIEI si es tracta d’un edifici d’ús industrial). Caldrà tenir-ho present i
justificar-ne la idoneïtat en el projecte constructiu corresponent.
Com a materials, molt habitualment seran metàl·liques o de formigó, i podran disposar de diferents
tipus d’acabats exteriors (des de la pròpia xapa metàl·lica amb diferents tipus de lacats, a
revestiments de fusta o murs vegetals).
Com a formes habituals, podrem trobar-ne de quadrades, amb base rodona (com els dipòsits
d’aigua en superfície) o hexagonals i octogonals.
Es molt important que encara que s’empri un sistema constructiu prefabricat, es mantinguin els
volums suficients per a permetre que hi entri 1,3-1,5 vegades el vehicle de descàrrega per no perdre
prestacions respecte a les sitges construïdes «in situ.» Tot i que poden semblar grans, existeixen
molts proveïdors que poden oferir aquestes solucions modulars capaces de complir amb aquests
volums.
A nivell constructiu, caldrà preveure una solera estructural per a recepcionar i muntar la sitja. El
fabricant indicarà les seves característiques però sovint serà una solera estructural de formigó armat
de 20cm d’espessor amb mallat diàmetre 10 de 20x20, sobre base de 10cm de graves.
A nivell de costos d’execució, caldrà preveure, a més del cost de la sitja prefabricada i del cost de
la solera estructural, els costos de transport, descàrrega, muntatge i elements auxiliars (com ara
grues o camions amb ploma). Caldrà tenir-ho present a l’hora de planificar l’actuació.
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Imatge 8.- Exemple secció tipus de sitja prefabricada metàl·lica. Font: SUNO Enginyeria de Serveis
Energètics

2.5.- Accessos a les sitges i portella de nivell
En tots els casos, sitges soterrades, semisoterrades, en superfície o prefabricades, caldrà preveure
l’accés a les mateixes per a poder realitzar tasques de manteniment i, fins i tot, com indica el RITE,
caldrà preveure l’actuació davant una necessitat de buidat.
Aquest accés es recomana que, sempre que sigui possible, doni directament a l’exterior. Si dóna a
l’interior de l’edifici, o a altres sectors d’incendi, molt sovint haurem de construir vestíbuls
d’independència per a poder garantir la sectorització.
Es recomana que disposi d’unes dimensions mínimes de 0,9m d’amplada x 2m d’alçada. Amb
aquestes dimensions podrem facilitar un buidat en cas que fos necessari.
La porta obrirà cap a l’exterior, i a l’interior es posarà un sistema per a evitar que la pressió del
combustible l’hagi de suportar la porta. Aquest sistema acostuma a ser un conjunt de taulons de
fusta o similar encaixat a dins de uns perfils tipus Z o similars
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Imatge 9.- Fustes antipressió davant porta accés a la sitja Font: SUNO Enginyeria de Serveis
Energètics

Així mateix, en aquests taulons es recomana que hi hagi enganxat un cartell informatiu que indiqui
les actuacions a realitzar abans d’entrar a la sitja així com els aspectes que cal tenir present a nivell
de seguretat i salut.

Exemple:
Continguts que es recomana indicar com a mínim en el cartell interior:
- Abans d’entrar a una sitja de biomassa (ja sigui pèl·let o estella), obrir els accessos, boques de
descàrrega i deixar ventilar uns 15 minuts.
- Emprar el mesurador de CO per a verificar que la seva concentració està sota els nivells permesos.
- Deixar sempre els accessos a la sitja oberts, indicats i no estar mai sol.
- Abans d’entrar a una sitja de biomassa, assegurar que l’alimentador i dispositius mecànics estan
aturats (i que no es poden activar automàticament). Deixar una nota en el panell de control conforme
s’està realitzant tasques de manteniment, per a evitar que es produeixin actuacions involuntàries.
- Emprar màscares, guants i demés elements de seguretat.
- Informar i notificar que es procedirà a realitzar actuacions de manteniment.
- No entrar personal que no estigui format.
Alguns riscs identificats: Risc d'ofegament, risc de caigudes accidentals i risc d’atrapament
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Imatge 10.- Senyals per advertir alguns dels riscs identificats.

A l’exterior de la porta d’accés a la sitja, hi hauria d’haver un cartell indicatiu que es tracta d’un espai
on està prohibida l’entrada a personal no autoritzat.
Així mateix es recomana que sempre hi hagi a les sitges una portella d’uns 30x30cm per a poder
inspeccionar l’estat de la sitja i comprovar-ne el nivell des de l’exterior sense haver d’obrir la porta
d’accés. Aquesta portella es situarà sobre la porta o al costat de les boques d’ompliment (en cas
que s’emprin sistemes elevadors o d’ompliment pneumàtic). Es preveurà que sempre hi hagi una
escala a l’abast per a poder fer aquesta operació (es pot guardar a la sala de calderes o en algun
espai annex a la sitja)

2.6.- impermeabilització de les sitges
Quan dissenyem i construïm una sitja d’estella és molt important evitar l’entrada d’aigua a la
mateixa, tal i com s’ha comentat a l’apartat 1.3.
Però al mateix temps, és igual d’importat evitar que la humitat que pot contenir l’estella pugui
traspassar cap a altres espais amb altres usos (per exemple en el cas d’una sitja integrada en un
edifici, caldrà evitar que la humitat de l’estella pugui afectar als paraments dels recintes adjacents a
la mateixa ja que sinó es poden generar molèsties i patologies).
Per a evitar l’entrada d’aigua a les sitges haurem de prestar especial atenció als punts següents:
- La porta de l’obertura de descàrrega. Tant si és corredissa com si és batent, cal assegurar que
l’aigua de pluja no pugui entrar a l’interior de la mateixa. Això es pot resoldre o bé posant juntes
d'estanquitat (en el cas d’obertures batents) o bé assegurant que la coberta tingui unes dimensions
superiors a la boca de descàrrega (en el cas de les corredisses). Es recomanable que la pròpia
porta tingui pendent per a evitar que l’aigua pugui quedar embassada en la mateixa. Així mateix és
recomanable que la porta sigui aïllada per a reduir els efectes de les condensacions.
- L’aigua d’escorrentia de l’entorn. Sempre que es pugui, es recomanable que la obertura estigui
aixecada uns 20cm del paviment, per tal que l’aigua d’escorrentia no pugui entrar a dins de
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l’obertura. Així mateix és important revisar i assegurar que als entorns hi hagi pendents o sistemes
de recollida d’aigües per a conduir-les cap a fora de la zona d’ompliment de la sitja.
- El desaiguat de la sitja. Si es disposa d’obertura per sostre per a fer la descàrrega, moltes
vegades s’instal·larà una bonera de recollida d’aigües. En aquest cas es recomana que vagin
directament a l’exterior de la sitja i que si es connecten a la xarxa d’aigües plujanes s’instal·li una
vàlvula o clapeta antiretorn.
- Impermeabilització dels murs en contacte amb el terreny. Sempre que hi hagi murs en contacte
amb el terreny, es imprescindible impermeabilitzar-los per la cara exterior i quan convingui posar un
tub de drenatge. Així mateix és recomanable emprar formigons hidròfugs per ajudar a assolir
aquesta impermeabilització tant a solera, com a murs com a sostres.
- Evitar el pas de conductes per dins de la sitja. Cal evitar sempre que es pugui el pas de
conductes que qualsevol tipus per l’interior de la sitja, i molt especialment conductes d’aigua o
desaiguat.

2.7.- ventilació de les sitges
Un altre aspecte important a tenir present en el moment de dissenyar o construir una sitja d’estella,
és la ventilació de la mateixa.
Per una banda, l’estella forestal, com s’ha comentat, tindrà una humitat entre el 20 i 30% de manera
habitual (en alguns viatges ens podem trobar que sigui superior). Per altra banda, l’estella es
descompondrà de manera natural, emetent gasos propis d’aquesta reacció. Si bé en la
descomposició natural de l’estella no s’ha detectat que es generi els volums de CO que pot generar
el pèl·let, es important que les sitges d’estella disposin d’una bona ventilació que permeti evitar
l’acumulació d’aquests gasos així com les condensacions que es poden produir degudes a l’elevada
humitat interior.
Per fer-ho, es recomana posar reixes a la porta d’accés a la sitja (una reixa de 40x60cm a la part
baixa de la mateixa), algunes reixes de ventilació a la part alta de la sitja (4 reixes de 20x40cm en
parets diferents o oposades sempre que sigui possible), i ventilació a la porta corredissa o batent
(si en disposa). Aquestes reixes han de disposar de malles per la cara interior per a evitar l’entrada
d’ocells i objectes aliens.
En cas que es tracti d’una sitja soterrada, que no disposi de parets que no estiguin en contacte amb
el terreny, es recomana construir o instal·lar almenys dos tubs de ventilació de diàmetre 250mm o
superior, a ser possible de diferent alçada, en dos punts separats de la sitja.
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En cas que es realitzi ompliment pneumàtic, com es descriurà en apartats posteriors, es recomana
que les boques d’ompliment siguin perforades (per facilitar l’aportació d’aire) i que es disposi de
obertures de ventilació amb portella de manera que quan no s’estigui realitzant la descàrrega
estiguin obertes i que quan s’estigui realitzant la descàrrega es puguin tancar per a evitar la sortida
de pols a l’ambient.
Cal tenir present quan es replantegi la distribució de les reixes de ventilació, les distàncies cap a
altres elements de l’edifici i complir les indicacions en quant a prevenció de propagació horitzontal i
vertical d’incendis contemplades al corresponent reglament de protecció contra incendis. En cas
d’estar a distàncies inferiors a les indicades, caldrà que les reixes de ventilació siguin intumescents
amb la EI corresponent.
Tot i que, com s’ha comentat, no s’han trobat estudis que posin de manifest que l’estella generi els
elevats volums de CO que poden generar les sitges de pèl·let, es recomanable ventilar almenys 15
minuts la sitja abans de realitzar qualsevol tasca al seu interior, entrar amb el sensor portàtil de CO
TEX i seguir les orientacions preventives descrites a la Guia de bones pràctiques per al control del
risc per inhalació de monòxid de carboni (CO) en l’emmagatzematge de pèl·lets de fusta a les
dependències dels usuaris finals.

2.8- Normativa de protecció contra incendis en sitges d’estella
Quan es dissenyi una sitja de biomassa (ja sigui construïda «in situ» o mitjançant mòduls
prefabricats), caldrà justificar-ne la seva idoneïtat respecte al reglament de seguretat en cas
d’incendi.
Sense entrar en la descripció de tots els punts i situacions que poden derivar-se de la normativa, a
continuació s’exposaran alguns que caldrà tenir presents en aquest tipus de construccions.

2.8.1. Normativa a aplicar.
En funció de l’ús de l’edifici a on està integrada la sitja d’estella, i de l’ús de la instal·lació de
biomassa, caldrà aplicar un o altre reglament de seguretat en cas d’incendi:

Ús

Reglament

- Establiments d’ús industrial
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- RSCIEI - RD 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de Seguretat contra Incendis en els
Establiments Industrials.

- La resta d’establiments
(habitatges,

usos

administratius,

docents,

usos comercials, Hospitalari,
pública concurrència, etc)

- Codi Tècnic de l’Edificació - CTE. RD 314/2006, de 17 de
març de 2006, pel qual s’aprova el Codi Técnic de la
Edificació (BOE 28/03/2006) i posteriors modificacions.
Concretament el Document Bàsic -Seguretat en cas
d’Incendi (DB-SI)

En un edifici d’ús no industrial, també li serà d’aplicació el RSCIEI a la sitja si la càrrega de foc total
del magatzem supera els 3x106MJ. Aquest supòsit però seria una sitja de volum molt gran, molt
superior a les sitges que es construiran en establiments que no sigui d’ús industrial.

2.8.2. Codi Tècnic de l’Edificació - DB-SI.
Si li és d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació, i la sitja està integrada en l’edifici, aquesta es
considerarà un local de risc especial, i en la majoria dels casos serà de risc mig (sitges de més
de 3m2).

Tipus d’establiment

Risc baix

Risc mig

Risc alt

Sales de calderes amb

70 < P ≤ 200 kW

200 < P ≤ 600

P ≥ 600 kW

potència útil nominal P
Magatzem de

kW
S ≤ 3 m2

S ≥ 3 m2

combustible sòlid per a
calefacció
Taula 5.- Extracte de la Taula 2.1, de l’apartat 2 del CTE DB-SI-1.

En aquesta situació, el mateix apartat defineix les condicions que hauran de complir les sitges
d’estella:
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Característica

Risc baix

Risc mig

Risc alt

Resistencia al foc de l’estructura

R 90

R 120

R 180

R 90

R 120

R 180

-

Sí

Sí

EI2 45-C5

2 x EI2 30-C5

2 x EI2 30-C5

≤ 25 m (6)

≤ 25 m (6)

≤ 25 m (6)

portant

(2)

Resistència al foc de les parets i
sostres (3) que separen la zona
de la resta de l’edifici (2)(4)
Vestíbul d’independència en
cada comunicació de la zona
amb la resta de l’edifici
Portes de comunicació amb la
resta de l’edifici
Màxim recorregut fins a alguna
sortida del local (5)

Taula 6.- Extracte de la Taula 2.2, de l’apartat 2 del CTE DB-SI-1.

Així mateix, si li és d’aplicació el CTE però la sitja no està integrada en l’edifici (per exemple si es
tracta d’una sitja prefabricada, o el conjunt sitja i sala de calderes que forma un edifici aïllat), o
aquells elements de la pròpia sitja integrada a l’edifici que puguin ser susceptibles a propagar el foc
exteriorment, hauran de complir les condicions per a evitar la propagació exterior descrites al DBSI-2.
Concretament caldrà prestar especial atenció a les distàncies entre dos elements amb una EI inferior
a 60 (portes d’accés, obertura de descàrrega, reixes de ventilació, cobertes amb EI<60, sitja
prefabricada d’EI<60, finestres edifici, etc), i caldrà fer-ho tant en horitzontal, com en vertical, com
per coberta.
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2.8.3. Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials RSCIEI.
Si li és d’aplicació el RSCIEI, caldrà tenir present el nivell de risc intrínsec de la sitja d’estella, o del
conjunt sitja i sala de calderes, i en la majoria dels casos aquest serà Mig o Alt. En aquestes
situacions, caldrà veure en quin tipus de configuracions son admeses, i quines condicions seran
requerides per les mateixes.

Taula 7.- Taula 2.2 Estabilitat al foc d’elements estructurals
portants, del RSCIEI.

Imatge 11.- Figura descriptiva Tipus A: estructura comuna amb altres establiments
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2.9- Aspectes normatius de les sitges d’estella del Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis (RITE).
En funció de l’ús de l’edifici i de la instal·lació tèrmica, li serà d’aplicació el Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis o no. Concretament serà d’aplicació en totes aquelles instal·lacions
destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (per tant s’exclouran
indústries, granges, etc, a excepció d’aquelles parts de les mateixes que estiguin destinades a les
persones).
En les instal·lacions objecte d’aplicació, caldrà complir amb les exigències definides a la Instrucció
IT-1.3.4.1.4 sobre Emmagatzematge de combustibles sòlids (entenent com a tal aquelles sitges de
capacitat superior a 5 Tones, que serà pràcticament la totalitat de les sitges d’estella).
En la mateixa s’indica que:

Principals indicacions del RITE
- Caldrà preveure un local d’emmagatzematge (ja sigui interior o
exterior).
- La capacitat mínima d’emmagatzematge haurà de poder cobrir dues
setmanes de consum.
- El emmagatzematge i la sala de calderes hauran d’estar en locals
diferents (físicament separats amb una estabilitat davant el foc
segons normativa vigent). Veure l’apartat 2.8 per saber els
requeriments.
- No podrà entrar humitats a la sitja.
- Les parets i sostre hauran de poder suportar la pressió del
combustible.
- Hauran de disposar d’un sistema de detecció i d’extinció d’incendis.
- no hi podran haver instal·lacions elèctriques a dins del magatzem.
- Si s’usa un sistema pneumàtic de transport, haurà de disposar de
presa de terra per a evitar descàrregues electrostàtiques.
- Si es realitza emplenada mitjançant descàrrega directa a través de
comportes del terra, s’haurà de posar una protecció contra caigudes
accidentals (malla de 20x30 o superior que es comentarà).
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3.- Sistemes d’alimentació d’estella.
Per realitzar la transferència de l’estella des de la sitja fins a la caldera de biomassa, podem trobar
al mercat diferents sistemes d’alimentació els quals tenen les seves particularitats i usos que caldrà
tenir presents alhora de definir i dissenyar la sitja de biomassa.

3.1.- Sistema de ballestes flexibles.
Aquest és el sistema més comú que trobarem en instal·lacions de calderes d’estella. Consisteix en
un conjunt de braços flexibles (molt habitualment 2 braços, però alguns fabricants en tenen fins a 5)
formats per diverses lames metàl·liques allargades posades una davant de l’altra (per tal de donar
certa rigidesa a la zona més propera a l’eix de gir i més flexibilitat a les puntes). Aquests braços
estan muntats sobre el conjunt remenador el qual és l’encarregat de fer-los girar a mesura que es
va alimentant la caldera (mitjançant el propi eix del vis sense fi obert d’alimentació o mitjançant un
eix a part).
Aquests braços flexibles queden enroscats sota el plat de protecció quan la sitja està completament
plena, i per efecte molla de les lames, es van obrint a mesura que es va buidant la sitja.

Imatge 12.- Buidat de sitja amb sistema
d’alimentació per ballestes flexibles Font: SUNO
Enginyeria de Serveis Energètics

Imatge 13.- Sistema d’alimentació per ballestes
flexibles Font: TecSostenible-Froling

Aquest tipus de sistema d’alimentació està pensat, habitualment, per a:
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Principals característiques del sistema de braços flexibles
- Pensat per a sitges quadrades, rodones o poligonals
- Sitges d’entre 1 i 5m de diàmetre
- Combustibles regulars G30/G50 amb humitats inferiors al 35%
- Alçades de sitges d’estella de fins a 4,5m
- Calderes de biomassa fins a 500kW (algun fabricant fins a 1MW)

Pel tipus de sistema d’alimentació, es recomana que el diàmetre dels braços sigui superior a la llum
neta interior de la sitja (per exemple si es posen unes ballestes de 5m de diàmetre, la llum neta
interior de la sitja hauria de ser d’entre 4,6 i 4,8m. Fent això facilitem la correcta alimentació quan
les ballestes estan molt obertes ja que desarriostrarem l’estella en els punts laterals.

3.2.- Sistema de braços articulats.
Aquest sistema també és molt habitual per a instal·lacions que disposin d’estelles no tant
normalitzades com en el cas anterior (granulometries grans, irregulars, amb humitats elevades).
Consisteix en un conjunt de dos braços articulats que disposen de molles en les articulacions i al
interior de l’acoblament a l’eix, que fan la mateixa funció que els braços flexibles. Aquests braços
estan muntats sobre el conjunt remenador el qual, igual que en el cas anterior, és l’encarregat de
fer-los girar a mesura que es va alimentant la caldera.
La diferència entre els dos sistemes recau amb la rigidesa de la molla i amb la capacitat de poder
desfalcar l’estella, la qual és molt més alta que en les ballestes flexibles.
L’inconvenient d’aquest sistema és que té un cost més elevat que l’anterior i si sabem que
treballarem sempre amb combustibles normalitzats podem plantejar-nos el sistema de ballestes
flexibles.

32

Imatge 14.- Sistema d’alimentació per extensora de
braços articulats Font: ISVED-Heizomat

Imatge 15.- Sistema d’alimentació per braços
articulats Font: TecSostenible-Froling

Aquest tipus de sistema d’alimentació està pensat, habitualment, per a:

Principals característiques del sistema de braços
- Pensat per a sitges quadrades, rodones o poligonals
- Sitges d’entre 1 i 6-7m de diàmetre (en funció del fabricant)
- Combustibles més irregulars amb alta capacitat d’entrellaçar-se i formar
voltes.
- Alçades de sitges d’estella superiors a 4,5m (alguns fabricants permeten
fins a 18m en funció de les característiques del combustible)
- Calderes de biomassa fins a 500kW (algun fabricant fins a 1MW)

Pel tipus de sistema d’alimentació, es recomana que el diàmetre dels braços sigui igual a la llum
neta interior de la sitja (per exemple si es posa unes ballestes de 5m de diàmetre, la llum neta
interior de la sitja hauria de ser de 5m).

3.3.- Sistema d’alimentació per pis mòbil.
Aquest sistema s’acostuma a utilitzar en instal·lacions que requereixen elevats consums d’estella i
permeten estelles poc normalitzades (o de granulometries grans, irregulars, amb humitats
elevades). Consisteix en un conjunt de lames horitzontals que estan unides a unes barres
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longitudinals connectades a uns pistons hidràulics. Al actuar els pistons hidràulics generen un
moviment de vaivé, el qual va desplaçant el combustible fins a una tremuja on hi haurà el dispositiu
que alimentarà la caldera (vis sense fi, cadena, redler, cinta transportadora, etc).

Imatge 16.- Sistema d’alimentació per pis mòbil Font:
TecSostenible-Froling

Imatge 17.- Sistema d’alimentació per pis mòbil
Font: TecSostenible-Kalvis

Aquest tipus de sistema d’alimentació està pensat, habitualment, per a:

Principals característiques del sistema de braços
- pensat per a sitges rectangulars o allargades
- Lames d’entre 1 i 2m d’ample, i longituds de barres de fins a 12m (en funció
del fabricant)
- Combustibles irregulars.
- calderes de biomassa o cascades de calderes a partir de 500kW

3.4.- Altres sistemes.
Existeixen altres sistemes d’alimentació els quals tindran les seves particularitats. En cas d’optar
per algun d’aquests altres sistemes és molt important treballar coordinadament amb els fabricants,
per tal de dissenyar i construir la sitja d’estella de manera que es garanteixi la correcta alimentació
pel combustible per a la qual s’implementarà.
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Imatge 18.- Altres sistemes d’alimentació Font: TecSostenible-Froling

3.5.- Visos sense fi passants.
Al marge de si s’empra un sistema de braços articulats o un sistema de braços flexibles, cada cop
hi ha més fabricants que permeten l’opció (o que directament ja només fabriquen) amb els visos
sense fi d’alimentació passants. En les solucions habituals, el vis sense fi d’alimentació obert va des
del conjunt remenador fins a la paret de la sala de caldera i per tant té una longitud igual al radi de
la sitja. Quan s’instal·la un vis sense fi passant el que fem és que la longitud del vis sense fi obert
sigui gairebé igual al diàmetre de la sitja.
Els principals avantatges d’aquesta solució són:
- Tenim més capacitat de transferència de material (ja que no hem de transportar amb els
braços el combustible des d’un costat de la sitja fins al vis sense fi amb una rotació de 270º,
sinó que amb menys de 180º la ballesta haurà pogut descarregar). Amb una volta fem el
doble d’aportacions de ballesta.
- Al alimentar des dels dos costats de l’eix del rotor, desarriostrem més ràpidament l’estella
en els dos extrems del vis sense fi millorant l’alimentació quan els braços estan molt
desplegats.
Aquesta solució té com a inconvenient que acostuma a implicar un cost més alt ja que a més de
tenir més longitud de vis sense fi, ens obligarà a tenir un motoreductor per al vis sense fi i un altre
motoreductor per a fer girar el rotor.
Tot i el sobrecost, és una solució molt recomanable quan tinguem instal·lacions que hagin de
treballar moltes hores a màxima potència i tinguem calderes de potències superiors a 200kW.
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Imatge 19.- Exemple tipus de projecte de cascada de dues calderes amb alimentació mitjançant visos sense
fi passants. Font: SUNO Enginyeria de Serveis Energètics
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4.- Sistemes d’ompliment de les sitges de
biomassa.
Un aspecte molt important de les sitges de biomassa és el seu sistema d’ompliment. Si aquest
sistema no es resol correctament podem tenir problemes en una de les actuacions que s’haurà de
fer més vegades al llarg de la vida de la instal·lació de biomassa i a més repercutirà directament
sobre els costos d’operació de la mateixa.
El sistema d’ompliment anirà molt lligat al tipus de sitja (en superfície, semisoterrada o soterrada) i
al tipus de vehicles que hagi de fer el subministrament de l’estella.

4.1.- Sitges soterrades amb ompliment per descàrrega per gravetat.
Quan disposem d’un desnivell natural o la possibilitat de fer una sitja soterrada, podrem realitzar
una descàrrega per gravetat
Els principals avantatges i inconvenients respecte a les posteriors solucions que comentarem són:

Avantatges

Inconvenients

Gran velocitat de descàrrega.

Elevat cost de construcció de la sitja,
especialment si es vol descarregar al
seu centre.

Accepta molta varietat de vehicles per

Requerirà d’un desnivell natural o bé

a la descàrrega (bolquets, pisos

obra civil d’excavació o rampa d’accés

mòbils, remolcs, etc)
El cost de l’estella descarregada és

Caldrà que estigui ben

menor si els accessos són correctes i

impermeabilitzada per a evitar humitats

es pot descarregar tot el vehicle

(especialment en llocs amb nivells
freàtics alts).

No hi ha elements elèctrics o mecànics
per a la descàrrega (reducció
possibilitat d’avaries).
Taula 8.- avantatges i inconvenients de les sitges amb descàrrega per gravetat.
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La velocitat de descàrrega del vehicle és molt alta. Un camió d’uns 30m3 descarregarà tot el seu
volum en uns 5 - 10 minuts.
Per a poder realitzar la descàrrega caldrà preveure l’accés del vehicle fins a la boca de descàrrega
de la sitja (tant en planta com en alçat), així com disposar d’una alçada lliure d’obstacles sobre la
zona de descàrrega d’almenys 5m en cas que es prevegi descàrrega amb bolquet (prestar especial
atenció a cablejat aeri i altres elements que hi pugui haver).
La boca de descàrrega es recomana que sigui el més gran possible, essent les dimensions mínimes
3m d’ample x 2,5 de llarg (i recomanades de 3,5mx3m). La boca haurà de disposar d’un mallat per
a evitar caigudes accidentals (es recomana que la malla sigui de 20x30 o superior, si és més densa
pot complicar la descàrrega).
La boca caldrà que disposi de tapa per a evitar l’entrada d’aigua i d’objectes aliens. Hi ha diferents
solucions per fer-ho:

Descàrrega Oberta

Portes Batents

Portes corredisses

Descripció
- suposarà una descàrrega - Es un sistema senzill i molt

- és un sistema molt

Avantatges

molt ràpida. Pot ser un

emprat per a obertures

econòmic.

sistema interessant en

petites

- no requereix esforç per a

grans consumidors que

l’obertura i tancament.

tenen diverses

- permet obertures grans.

descàrregues al dia.
Inconvenients

- Caldrà que l’alçada lliure

- quan parlem d’obertures

- caldrà preveure l’ocupació

sota coberta sigui de més

grans, el pes és molt elevat i

de l’espai per a emplaçar

de 5m.

caldrà o fer-ho per parts o

les guies i per la porta quan
està oberta.
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- caldrà disposar algun

disposar de sistemes

- caldrà tenir present en el

element per a evitar

hidràulics.

disseny evitar l’entrada

l’entrada d’aigua en cas de

- si es posa obertura

d’aigua i d’objectes aliens.

pluja amb vent.

hidràulica el cost és

- Caldrà preveure bé els

important i caldrà tenir

efectes de ventades si es

present els manteniments

disposa d’una obertura tant

periòdics.

gran

- caldrà preveure sistemes
per a evitar el tancament
sobtat i per a garantir la
seguretat de les persones
treballadores en les
operacions d’obertura i
tancament

Taula 9.- Avantatges i inconvenients de les sitges amb descàrrega per gravetat.

Actualment l’opció més emprada és fer l’obertura mitjançant porta corredissa. La porta pot ser
metàl·lica o de fibra. Es recomana, si és metàl·lica, que sigui tipus sandwich o que disposi
d’aïllament per a evitar condensacions que reduiran la seva vida útil.
Caldrà disposar d’un topall no remuntable abans de l’obertura per a evitar que els vehicles puguin
caure-hi. Es recomana que aquest topall sigui de l’ordre de 20-25cm d’alçada la qual és no
remuntable però suficientment baixa per a permetre que la caixa del camió pugui situar-se sobre
l’obertura.
Es important preveure a nivell estructural, tant pel càlcul del mur de contenció com pel càlcul de la
llosa en cas que es vulgui descarregar pel centre, les càrregues del vehicle en la descàrrega.
Es recomana fer una solera estructural d’un mínim de 3m des del mur, per tal que el vehicle quedi
ben anivellat en l’eix posterior a l’hora de poder aixecar correctament la caixa (sinó pot desequilibrarse) i per ajudar a reforçar estructuralment aquest punt.
En cas que es vulgui fer una rampa d’accés fins al nivell de la boca de descàrrega, no és
recomanable que el pendent sigui superior a 10cm i caldrà indicar correctament els límits de la
rampa (mitjançant baranes o similar) per a evitar caigudes laterals. El paviment de la rampa haurà
de ser antilliscant.
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Imatge 20.- Detall tipus de sitja semisoterrada amb ompliment per gravetat. Font: SUNO Enginyeria de
Serveis Energètics

4.2.- Sitges elevades amb ompliment mitjançant sistemes elevadors.
Quan no disposem d’un desnivell que pugui afavorir la construcció d’una sitja soterrada o
semisoterrada, construirem o instal·larem una sitja en superfície. En aquest cas, si no disposem de
camions amb sistema pneumàtic, podem recórrer a sistemes elevadors o d’ompliment auxiliars.
Aquests sistemes es caracteritzen per disposar d’una tremuja, que és el recipient on el vehicle de
descàrrega abocarà l’estella, i després, mitjançant diferents sistemes, elevarà l’estella fins a
introduir-la dins de la sitja.
Al mercat existeixen diferents sistemes amb característiques i preus diversos. Als apartats següents
es descriuen alguns dels més habituals, amb les seves principals característiques, sense prejudici
d’altres sistemes que hi puguin haver al mercat.
En casos especials, és recomanable validar la solució proposada amb el fabricant i, si és possible,
veure’n alguna abans d’instal·lar-lo per assegurar que pugui donar el servei que se n’espera.
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Els aspectes més importants a tenir presents alhora d’escollir un sistema d’aquest tipus són els
següents:
- L’amplada de la tremuja de descàrrega. És important que sigui d’entorn a 2,8-3m per tal que el
vehicle pugui descarregar amb facilitat. Hi ha models de l’ordre de 2m que estan més pensats per
descarregar amb pales o tractors.
- L’alçada de la tremuja. No és recomanable que sigui superior a 50cm. Sinó limitarem el tipus de
vehicles que podran realitzar la descàrrega.
- Si es vol soterrar, caldrà tenir present el reforç del paviment on s’emplaçarà el vehicle, posar algun
sistema pararodes no remuntable de 20cm per evitar que el vehicle es posi a sobre, impermeabilitzar
molt bé la tapa de la tremuja i fer un registre estanc a l’aigua per a poder accedir al motor.
- Tenir present que aquests sistemes elevadors poden consumir una potència instantània important
(només durant el temps de descàrrega que poden ser 40 minuts cada vegada). La majoria són
motors trifàsics amb una potència que pot rondar els 8-12kW. Caldrà preveure-ho a nivell de
potència contractada i de les línies.
- Caldrà posar una botonera per activar el sistema. És molt important que des de la botonera al
sense fi hi hagi almenys 2,5m per evitar que alguna persona pugi accionar el sistema mentre el
manipula.
- Les tremuges de descàrrega hauran de disposar d’algun sistema de cobertura que permeti taparles quan no s’usin. Aquesta tapa ha de servir per evitar que entri aigua i per anar bé ha d’estar en
un lloc no accessible a persones alienes o bé disposar de tancament amb clau. Es recomana que
un cop finalitzada la descàrrega, el sistema quedi sense alimentació elèctrica per evitar accidents.
- Cal que tots els motors quedin a l’exterior de la sitja (per RITE no hi poden haver dispositius
elèctrics a l’interior de les sitges), i que estiguin dissenyats per estar a la intempèrie (o fer-los la
cobertura corresponent).
Alhora d’escollir el sistema, a més de les condicions anteriorment indicades, també interessarà tenir
present:
- Les característiques de l’estella que és capaç de transferir. No tots els sistemes permeten
qualsevol granulometria i humitat.
- La velocitat de descàrrega. Ens condicionarà el temps en què descarregarem el vehicle que ens
hagi de fer el transport habitual.
- La direccionalitat de l’ompliment (la capacitat d’omplir la sitja. Els sistemes molt direccionals
acostumen a arribar a més distància però obren poc, els que tenen molta obertura acostumen a
arribar a menys distància).
- L’alçada màxima a la que poden arribar (en distància i alçada).
- El cost del sistema (en funció del tipus pot oscil·lar entre 6.000 i 18.000€).
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Els principals avantatges i inconvenients respecte a les altres solucions exposades són:

Avantatges

Inconvenients

Permet descarregar estelles amb

Cost

ventall de granulometria i humitat

sitges

superior als sistemes pneumàtics

pneumàtic.

En funció del sistema, accepta molta

d’inversió mig respecte a les
soterrades

o

l’ompliment

Caldrà preveure la potència elèctrica

varietat de vehicles per a la descàrrega instantània del sistema (i habitualment
(bolquets, pisos mòbils, remolcs, etc)

trifàsic).

El cost de l’estella descarregada seria

Requereix que el punt de descàrrega

un entremig entre la descarregada amb

estigui a les proximitats de la sitja.

gravetat i la pneumàtica.
Permet un ventall ampli de proveïdors.

El temps de descàrrega és elevat
(respecte a la descàrrega per gravetat)

Taula 10.- Avantatges i inconvenients de les sitges amb descàrrega per sistemes elevadors.

4.2.1.- Sistema elevador per vis sense fi horitzontal.
Aquest sistema es caracteritza per tenir un vis sense fi a la tremuja de descàrrega, el qual transporta
l’estella fins a un vis sense fi vertical que la fa pujar i a l’extrem de dalt la diposita a un vis sense fi
horitzontal el qual té unes obertures que van distribuint l’estella al llarg del mateix.
Aquest sistema té una velocitat de descàrrega de l’ordre de 50m3/h.
El principal avantatge és que ens permetrà omplir sitges rectangulars (per exemple les que disposen
de diversos rotors o les que tenen pisos mòbils) ja que el seu vis sense fi horitzontal ens permetrà
arribar a l’extrem oposat.
Un aspecte important a tenir present és que la distribució de l’estella serà en forma piramidal des
del vis sense fi cap a cada costat i aquesta geometria es mantindrà al llarg de tota la sitja.
A les imatges següents podeu observar un exemple de sistema d’aquest tipus i les seves
característiques
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Imatge 21.- Elevador amb sistema vis sense fi horitzontal. Font: Hargassner.

4.2.2.- Sistema elevador per aspersió (disparador).
Aquest sistema es caracteritza per tenir un vis sense fi a la tremuja de descàrrega, el qual transporta
l’estella fins a un vis sense fi vertical que la fa pujar i a l’extrem de dalt, unes pales el disparen en
totes direccions.
Aquest sistema té una velocitat de descàrrega de l’ordre de 50m3/h.
El principal avantatge és que al disparar l’estella en totes direccions omple molt bé les sitges de
geometria quadrada o rodona. No es recomanable per a sitges de base rectangular.
Un aspecte important a tenir present és la relació entre l’alçada del punt aspersor i l’amplada de la
paret oposada. Si són molt baixos o la sitja és molt ample podem no omplir la totalitat de la sitja.
A les imatges següents podeu observar un exemple de sistema d’aquest tipus i les seves
característiques
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Imatge 22.- Elevador amb sistema d’aspersió. Detalls i diagrama de relació entre alçada i amplada
(en gris clar partícules poc pesades i en vermell les més grans). Font: Hargassner

4.2.3.- Sistema elevador amb vis sense fi inclinat.
Aquest sistema es caracteritza per tenir un vis sense fi a la tremuja de descàrrega, el qual transporta
l’estella fins a un vis sense fi inclinat que la fa pujar i a l’extrem de dalt obert la fa caure.
Aquest sistema té una velocitat de descàrrega de l’ordre de 50m3/h.
El principal avantatge és que és més econòmic que els sistemes anteriors.
Com a inconvenient, ja que aboca l’estella des d’un sol punt (i via el tram de sense fi obert), té una
distribució de l’estella molt focalitzada i no aprofita tant la capacitat de la sitja.
A les imatges següents podeu observar un exemple de sistema d’aquest tipus i les seves
característiques.
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Imatge 23.- Elevador amb sense fi inclinat. Font: Hargassner

4.2.4.- Sistema elevador amb ventilador.
Aquest sistema es caracteritza per tenir un vis sense fi a la tremuja de descàrrega, el qual transporta
l’estella fins a un ventilador el qual eleva l’estella i la impulsa cap a l’interior de la mateixa.
Aquest sistema té una velocitat de descàrrega de l’ordre de 50-60m3/h (en funció de la qualitat del
combustible).
És un sistema força direccional que permet elevar l’estella fins a 10m d’alçada i permet omplir sitges
de fins a 7m de diàmetre.
A les imatges següents podeu observar un exemple de sistema d’aquest tipus i les seves
característiques.
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Imatge 24.- Elevador amb ventilador. Font imatges: ISVED – Heizomat

4.2.5.- Sistema elevador amb cinta transportadora.
Aquest sistema es caracteritza per tenir una tremuja on es recepciona l’estella i mitjançant una cinta
transportadora amb coll de cigne es descarrega al centre de la sitja.
Aquest sistema té una velocitat de descàrrega de l’ordre de 20-50m3/h (en funció del tipus de perfil
de cinta elevadora i de la inclinació).
És un sistema que fa una descàrrega piramidal des del punt de descàrrega. Si s’empra, l’ideal és
que es descarregui en el centre de la sitja i que sigui una sitja esvelta (relació alçada respecte a
diàmetre o base).
En aquest tipus de sistemes s’ha de tenir present que degut a la inclinació (moltes vegades si es
volen cintes econòmiques estarem parlant de 40º aproximadament) la boca de descàrrega quedarà
molt separada de la sitja. Caldrà preveure bé la implantació en planta de la mateixa.
També es recomanable que l’estructura de suportació de la cinta sigui autoportant.
A la imatge següents podeu observar un exemple de sistema d’aquest tipus i les seves
característiques
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Imatge 25.- Sistema d’ompliment amb cinta elevadora. Font imatge: SUNO Enginyeria de Serveis Energètics

4.3.- Sitges elevades amb ompliment mitjançant camions amb pala bivalva o
mitjançant big-bags.

Quan disposem d’una sitja en superfície i no disposem de camions amb sistema pneumàtic o,
simplement volguem plantejar una opció alternativa per tenir dos sistemes d’ompliment de la sitja,
podem realitzar una obertura a la coberta per permetre l’ompliment mitjançant pala bivalva o
mitjançant big-bags .
Per facilitar la descàrrega es recomana que les dimensions lliures de l’obertura siguin de 2x2m.
L’obertura haurà de disposar de mallat per evitar caigudes (especialment si es preveu descarregar
big-bags) i s’haurà de posar línia de vida o similar en cas que el personal hagi de pujar a la coberta
per a obrir-la.
L’obertura podrà ser del tipus batent o corredissa amb els avantatges i inconvenients descrits a la
taula 9 del capítol 4.1.
La velocitat de descàrrega pot ser entorn a 20-30m3/h i anirà molt lligada a la destresa del personal
que la operi i a les dimensions de la pala o big-bag.
En el disseny de la solució caldrà preveure molt bé l’emplaçament del camió per a poder fer una
correcta descàrrega, amb les limitacions respecte a longitud i alçada del braç i del recorregut a
realitzar per tal que no hi hagi risc d’impacte amb altres elements (edificis, línies, etc).
Els principals avantatges i inconvenients respecte a les altres solucions exposades són:

47

Avantatges

Inconvenients

Permet descarregar estelles amb

Els

ventall de granulometria i humitat

disposar

superior als sistemes pneumàtics

l’ompliment dels big-bags

Cost
sitges

subministradors
de

pala

hauran
bivalva

o

de
fer

d’inversió baix respecte a les El cost de l’estella descarregada tindrà
soterrades

o

als

sistemes un important component del personal i

elevadors

temps per a realitzar-la

Pot servir com a segona opció si no es

Requereix que el vehicle de

disposa de camions de descàrrega

descàrrega estigui a les proximitats de

pneumàtica a la zona o si es preveu un

la sitja.

cert grau d’autoproducció
El temps de descàrrega és elevat
Taula 11.- Avantatges i inconvenients de les sitges amb descàrrega per Bivalva i Big-bags.

Imatge 26.- Descàrrega amb pala Bivalva. Font imatge: SUNO Enginyeria de Serveis Energètics
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4.4.- Sitges en superfície amb ompliment pneumàtic.
Quan disposem d’una sitja en superfície i disposem d’un vehicle de subministrament pneumàtic a
la zona podem optar per aquest tipus de solució.
Els principals avantatges i inconvenients respecte a les anteriors solucions comentades són:

Avantatges

Inconvenients

Baix cost de construcció de la sitja.

Es requerirà que l’estella tingui una

Baix cost del sistema de descàrrega

granulometria controlada,

(boques, tubs metàl·lics i corbes).

especialment sense peces llargues

Velocitat de descàrrega similar a la

En aquest moment no hi ha gaires

dels sistemes elevadors

camions que disposin de caixes per a
subministrament pneumàtic

El vehicle de descàrrega pot estar a

El cost de l’estella descarregada és

certa distància de la sitja

una mica superior

L’estella subministrada tindrà un molt

L’actuació de descàrrega pot generar

baix percentatge de peces llargues

pols a l’ambient. Cal preveure la
possibilitat de tancar les obertures de
ventilació de la sitja o preveure’n la
seva dissipació

No hi haurà elements elèctrics o
mecànics per a la descàrrega
Taula 12.- Avantatges i inconvenients de les sitges amb ompliment pneumàtic.

La velocitat de descàrrega del vehicle és de l’ordre de 40-60m3/h. Un camió d’uns 30m3
descarregarà tot el seu volum en uns 30 - 45 minuts.
Per poder realitzar la descàrrega caldrà preveure el muntatge de les boques d’ompliment les quals
estaran formades per un tub metàl·lic de 150mm de diàmetre, amb un connector femella amb tap el
qual habitualment serà del tipus ITAL-150 (en alguns llocs es pot emprar storz 150). Les abraçaderes
es recomana que siguin isofòniques i cal connectar les boques a terra per evitar càrregues
electrostàtiques.
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Si pel tipus de traçat cal fer canvis de direcció, es recomana que se’n facin el menor nombre possible
i emprant sempre corbes (mai colzes ja que poden provocar embussaments). La boca interior de la
sitja que projectarà l’estella s’emplaçarà a tocar el sostre (deixant uns 20cm respecte el mateix per
evitar impactes) i serà el més curta possible (per aprofitar al màxim la capacitat de la sitja). Cal que
les connexions siguin accessibles (a ser possible sense haver d’emprar escales o altres útils) i que
tinguin una distància lliure al voltant suficient per poder obrir i tancar el connector (una alçada d’entre
1,4 i 1,6m seria correcte). Els taps de les boques es recomana que siguin perforats per facilitar la
ventilació de les sitges.
Caldrà preveure una distància màxima entre la part posterior del camió (on disposa de la connexió
de les mànegues) i els connectors de 20m, i un desnivell positiu màxim de 5m entre la part posterior
del camió i la part més alta del punt de descàrrega. Si per algun motiu es requereix una distància o
alçada superior a les indicades, cal contactar amb el proveïdor per veure si per a aquella situació
concreta és possible fer la descàrrega.
Es recomana instal·lar un mínim de dues boques per tal de cobrir el màxim d’amplada possible. Si
la sitja té un diàmetre més gran de 5m es recomana posar tres boques d’ompliment.
També recomanem que la porta d’accés a la sitja per realitzar manteniments es posi a un costat o
sota les boques d’ompliment ja que és el punt a on s’acumularà menys estella (a la paret oposada
a les boques és on s’acumularà més estella quan es faci l’ompliment).
Si es posa una portella per a revisar el nivell de la sitja, es recomana que aquesta es posi al costat
d’una de les boques ja que serà el lloc a on hi haurà menys nivell i permetrà realitzar la comprovació.

Imatge 27.- Detall tipus de boca d’ompliment pneumàtic. Planta i secció.Font imatge: SUNO
Enginyeria de Serveis Energètics
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Imatge 28.- Descàrrega amb camió pneumàtic. Font imatge: SUNO Enginyeria de Serveis
Energètics
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5.- Sistemes de transport i descàrrega d’estella
Un aspecte molt important que anirà lligat al sistema de descàrrega escollit, serà tenir present que
el vehicle haurà de poder arribar a l’emplaçament per fer-la.
En aquest sentit caldrà preveure per una banda l’accés en planta i per l’altra no oblidar l’accés en
alçat (caldrà prestar especial atenció a ponts, portes d’accés, balcons si es discorre per dins de nucli
urbà, línies aèries, etc). Es recomana que es garanteixin passos de com a mínim 3,5m d’amplada i
4,4m d’alçada per a poder assegurar l’accés del major nombre de vehicles. Caldrà prestar especial
atenció als girs i canvis de direcció dels vehicles. També s’haurà de tenir present que els paviments
puguin suportar els pesos dels vehicles (depenent del vehicle fins a 26-31 tones) i garantir que es
pugui accedir de manera habitual (pluges, etc)
Si no es compleixen aquestes dimensions de pas, o es tenen dubtes d’algun gir, és aconsellable
contactar amb algun proveïdor proper per a verificar la possibilitat d’accés i de realitzar correctament
la descàrrega.
Es recomana que quan es projecta una sitja es faci un plànol a on es proposin els recorreguts dels
vehicles i la posició durant l’operació de descàrrega.
Hi ha multitud de vehicles que poden transportar estella. A continuació es descriuen alguns dels
volums estimats que poden transportar, sense prejudici que n’hi pugui haver d’altres amb diferents
configuracions. Aquests volums ens haurien de servir de referència de cara a dimensionar la sitja.

Tipus de vehicle

Capacitats (m3)

Capacitat habitual (m3)

Bolquet

9 a 46 m3

30 m3

Pneumàtic

30 m3

30 m3

70-100 m3

90 m3

Remolc per tractor

20 a 50 m3

30 m3

contenidors

35-45 m3

26 m3

Tràiler amb pis
mòbil

Taula 13.- Capacitats habituals de vehicles de descàrrega
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5.1 Reserva d’espais per a poder fer la descàrrega i protocol·litzar-la.
En algunes instal·lacions, per a realitzar la descàrrega caldrà ocupar la via pública durant el temps
de la mateixa. Aquest fet caldrà preveure’s i caldrà pensar estratègies que facilitin per una banda la
descàrrega del vehicle i al mateix temps les afectacions que es puguin generar vers altres usuaris
d’aquest espai.
Una solució que es pot fer en aquests casos és sol·licitar un espai reservat de càrrega i descàrrega
de combustible i marcar uns horaris per a poder realitzar aquesta actuació. Si aquests horaris
s’indiquen a la senyalització, permetrem per una banda facilitar que quan el vehicle vingui a
descarregar pugui fer la seva tasca de manera àgil (ja que a priori no hi hauria d’haver vehicles
estacionats a la zona afectada) i per altra que aquest espai es pugui emprar per altres
estacionaments la resta de moments.
Aquests horaris hauran de ser compatibles amb els usos que es fan a l’edifici i amb els usos veïns.
En cas que per a fer la descàrrega sigui necessari ocupar espai públic (voreres o calçada), caldrà
preveure la senyalització excepcional necessària i els recorreguts alternatius per als vianants i
vehicles.

Imatge 29.- Reserva espai per a descàrrega amb camió pneumàtic. Font imatge: SUNO
Enginyeria de Serveis Energètics
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Imatge 30.- Reserva espai i senyalització excepcional per a descàrrega per gravetat. Font imatge:
SUNO Enginyeria de Serveis Energètics
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6.- Conclusions
L’estella forestal és un combustible que té unes particularitats que fan que sigui important pensar
bé com implementem la sitja d’emmagatzematge i el seu sistema d’ompliment.
És molt important dissenyar les sitges d’estella pensant amb les capacitats dels vehicles que han
de omplir-la. Sinó condicionem una actuació que es repetirà moltes vegades al llarg de la vida de la
instal·lació i incrementarem el cost econòmic i ambiental de l’estella per culpa del seu transport.
Tradicionalment les sitges d’estella eren soterrades i pensades per a descàrregues per gravetat.
Amb l’aparició de sistemes elevadors i amb l’aparició del transport i descàrrega d’estella amb camió
pneumàtic, s’han pogut implementar sitges en superfície i sistemes modulars. Aquest fet permet per
una banda reduir els costos de construcció i per l’altra arribar a fer viables instal·lacions d’estella
que d’altra manera no es podrien fer. Així no obstant, cal tenir present les particularitats que implica
l’ús de cada una d’aquestes opcions.
Existeixen al mercat diferents solucions per a alimentar les calderes d’estella. Cal adaptar la solució
al tipus de combustible i consum que tindrà la caldera per a evitar problemes de funcionament a la
mateixa.
La sitja d’estella un cop construïda condicionarà el funcionament de la instal·lació durant tota la seva
vida. Per tant un bon disseny de la mateixa repercutirà directament amb el bon funcionament de la
instal·lació, en la reducció de problemes d’alimentació, en una correcta gestió del transport i
descàrrega i amb els costos associats a la operativitat de la instal·lació.
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