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D’entrada, es recomana que la visita guiada a la instal·lació es faci amb 
l’acompanyament de la persona encarregada del manteniment i la gestió de la 
caldera. En tot cas, us donem un seguit de pautes per adaptar la visita guiada a 
l’alumnat de cicle mitjà i superior de primària per una banda i a l’alumnat d’ESO 
per l’altra. Les parts que es detallen a continuació —amb el nom, la fotografia i 
una breu descripció— s’il·lustren a l’esquema de l’última pàgina. L’esquema varia 
lleugerament a cada cicle educatiu en funció del nivell pedagògic. Així doncs, al 
costat del nom de cadascun dels elements que conformen la caldera, hi ha una 
indicació dels cicles en què és recomanable explicar-lo (CM, CS o ESO).

1 Sitja (CM, CS i ESO)
La sitja és el recipient gegant on es guarda el combustible. Sol estar soterrada o tenir 
forma d’habitació cúbica, sempre molt a prop de la sala de calderes però aïllada 
d’ella. Intenteu descobrir com s’omple quan arriba el camió carregat de combustible. 

Com a introducció explicativa de la caldera, es proposa fer-ne un símil amb 
una llar de foc. Fa uns quants segles que els humans utilitzem les llars de foc 
per escalfar-nos. En aquest sentit, podríem dir que una caldera de biomassa 
és la llar de foc del segle xxi. És una instal·lació molt eficient que, en lloc 
d’escalfar l’aire del voltant, escalfa l’aigua que corre per les canonades de la 
calefacció del centre educatiu fins a arribar als radiadors o aerotermos, segons 
la instal·lació. Cal que s’incideixi en el fet que la biomassa es considera una 
veritable energia renovable i neta, ja que les emissions despreses de CO2 
(gas amb efecte d’hivernacle) durant la combustió d’estella o pèl·let poden 
ser absorbides pels boscos actualment en creixement, sempre que la gestió 
forestal sigui sostenible.

2 Pales (CS) o ballestes de l’agitador (ESO)
Les pales o ballestes de l’agitador són l’element que mou el combustible cap al 
vis sens fi perquè arribi a la caldera. Si la sitja està plena, no es veuen perquè són 
al capdavall. Estan inclinades i us heu d’imaginar que es mouen com una hèlice. 
Per a ESO, remarqueu el fet que sempre queda estella a sota de l’agitador que no 
arriba a la caldera.

3 Combustible (estella o pèl·let) (CM, CS i ESO)
El combustible és la matèria orgànica que es crema 
(o combustiona) i es transforma en calor, gasos 
(vapor d’aigua i CO2, entre d’altres) i cendra (matèria 
inorgànica). L’estella sol provenir d’empreses que 
gestionen els boscos propers de forma sostenible. 
És una font d’energia propera i la seva correcta 
extracció als boscos mediterranis ajuda a prevenir 
els incendis forestals.

4 Vis sens fi o cargol sens fi (CM, CS i ESO)
Es tracta d’un llarg tirabuixó que surt de la sitja (sota l’agitador) 
fins a l’alimentador. Es mou fent cercles i és així com el 
combustible arriba a la sala de calderes.
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5 Alimentador (CM, CS i ESO)
L’alimentador és un mecanisme format per una tremuja (dipòsit en forma de tronc 
de piràmide invertit) que alimenta la caldera amb combustible de manera regular. 
Quan detecta que manca combustible, fa engegar el vis sens fi perquè li’n faci 
arribar més. Compta amb les plaques antiretorn per evitar possibles incidències i 
impedir que el foc passi a la sitja.

La majoria d’instal·lacions tenen un circuit primari i un circuit secundari.
Per normativa, no cal separar circuits, tret d’instal·lacions amb un 
combustible i un subministrament. Per tant, si el centre educatiu disposa 
d’una caldera de biomassa i d’una de gas, trobarem dos circuits. El primari 
porta aigua calenta procedent del dipòsit d’inèrcia fins a un bescanviador 
de plaques aigua-aigua que escalfa l’aigua del circuit secundari. Alguns 
dels elements que trobarem són el col·lector i l’agulla hidràulica, que 
esmorteeixen canvis de pressió i ajusten cabals.

Un element de seguretat que probablement veureu
és el vas d’expansió. Serveix per absorbir l’augment
de pressió quan l’aigua del circuit s’escalfa.

Cambra de combustió (CM, CS i ESO)
La cambra de combustió és el lloc on es crema el combustible. 
Una guspira encén la biomassa i, gràcies a l’oxigen que entra de 
l’exterior en la quantitat precisa en cada moment, es duu a terme 
una reacció  de combustió. A prop, hi ha el bescanviador de plaques 
aire-aigua. Les cambres de combustió més modernes tenen forma 
de reixeta rotatòria —això fa que la combustió sigui molt eficient 
(91-95 %)— i disposen d’un sistema de neteja automàtic per 
descartar les cendres. D’altres tenen forma de graella.

7 Bescanviador de plaques aire-aigua (ESO)
El bescanviador intercanvia la calor de l’aire amb l’aigua del 
circuit, format per diversos cilindres. Aquesta part resta 
invisible dins la caldera. És on l’aigua de la instal·lació s’escalfa.

9 Dipòsit d’aigua (CM i CS) o d’incèrcia (ESO)
A primària només s’ha d’explicar que l’aigua del dipòsit està 
calenta gràcies a la caldera. Els dipòsits d’inèrcia acumulen 
la calor de la caldera, n’eviten sobreescalfaments i milloren 
l’eficiència energètica: si en un moment determinat la caldera 
ha generat més calor de la necessària, l’aigua s’emmagatzema 
en aquest dipòsit (que és com una bateria). L’aigua calenta 
emmagatzemada pot servir com a aigua calenta sanitària o per 
al circuit de calefacció.

10 Radiador o aerotermos (CM, CS i ESO)
L’aigua calenta circula per un circuit fins a arribar als radiadors, 
que escalfen l’ambient al seu voltant. També pot ser que 
la instal·lació compti amb aerotermos (fan coils) en lloc de 
radiadors.

8 Calaix de cendres (CM, CS i ESO)
El calaix de cendres és el dipòsit on s’emmagatzemen les 
cendres producte de la combustió. S’ha d’anar buidant 
regularment. Les cendres són les substàncies inorgàniques de 
la biomassa, és a dir, la part mineral.

11 Tauler de control (ESO)
Gràcies a aquest element podem gestionar diferents 
paràmetres de la caldera i rebre avisos en cas d’haver-hi alguna 
incidència. Les instal·lacions més modernes possibiliten el 
control remot de la caldera des d’una tauleta tàctil.
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Bescanviador 
de plaques

aigua-aigua**

*El bescanviador aire-aigua es troba a l’interior de la caldera i no és 
possible veure’l. És la part que s’encarrega de bescanviar la calor de 
l’aire calent de la cambra de combustió a l’aigua del circuit. 
**Si la vostra caldera no té circuit secundari i es connecta directament 
al col·lector, no tindrà bescanviador de plaques aigua-aigua.
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