
 
 

CENTRAL TÈRMICA DE LES 3 XEMENEIES DE SANT ADRIÀ 
PROPOSTA DE REUTILITZACIÓ 

 

LABORATORI DE MICROGRAVETAT  1

 
Què és la microgravetat? 

Un estat en el qual, la força de la gravetat és molt propera a zero, pràcticament inexistent. 
 
Per a què serveix la microgravetat? 

Per a la realització de tota mena de recerca científica en camps tan variats com 
l’aeroespacial, la ciència dels materials, la física fonamental, la combustió, la biotecnologia, 
els fluïds… En microgravetat, alguns processos físics i químics es produeixen més 
lentament i s’obtenen uns resultats diferents als habituals quan estan sotmesos a la força 
gravitatòria. 
 

Com es pot aconseguir la microgravetat? 
Actualment es fan servir diferents sistemes: 

Torres de caiguda lliure 
Vols parabòlics 
Coets SPAR (Space Processing Application Rocket) 
Càpsules espacials recuperables 
Estació Espacial Internacional 

Els paràmetres que defineixen el tipus i qualitat dels diferents sistemes són: 
t = Temps efectiu que dura l’estat de microgravetat durant el qual es pot realitzar 
l’experiment 
q = Qualitat de la microgravetat expressat en 10-x g. Quan més alt sigui el valor de 
l’exponent “x” millor qualitat. Per exemple q = 10-6 g significa que s’aconsegueix una 
força gravitatòria de l’ordre de les milionèsimes (0,000001g) respecte a la gravetat 
normal 

De tots els sistemes actuals, les torres de caiguda lliure són l’opció més econòmica quan es 
vol realitzar un experiment amb una alta qualitat. Té l’inconvenient, però, de la limitació del 
temps efectiu. 

1 Idea original de Josep Garriga (enginyer de telecomunicacions) 



 

Sistema Temps (t) Qualitat (q) Cost 

Torre de caiguda lliure 3-5 segons Alta 10-5 g - 10-6 g Molt baix 

Vol parabòlic 20 segons Mitja 10-2 g - 10-4 g Baix 

Coet 4-5 minuts Mitja-alta 10-5 g Mitjà 

Càpsula Poques setmanes Mitja-alta 10-5 g Alt 

Estació Espacial De setmanes a anys Alta 10-5 g - 10-6 g Molt alt 

 
Quines són les torres de caiguda lliure que hi ha actualment en servei? 

 

Torre Localització Alçada (m) Temps 
(t) 

Qualitat (q) 

ZARM Bremen (Alemanya) 146 4,74 Alta 10-5 g - 10-6 g 

MGLAB Toki (Japó) 150 4,5 Mitja-alta 10-5 g 

HASTIC Akabira (Japó) 50 3 Baixa 10-3 g 

HNIRI Sapporo (Japó) 10 1,2 Baixa 10-3 g 

INTA Torrejón (Madrid) 21 2,1 Baixa 10-3 g 

GLENN Ohio (EE.UU) 155 5,18 Mitja-alta 10-5 g 

TUB CENG Grenoble (França) 47,1 3,1 Molt alta 10-8 g - 10-9 g 

 
Podria una de les tres xemeneies de Sant Adrià reutilitzar-se com una torre de caiguda 
lliure? 

El diàmetre interior de la xemeneia és de 5 metres a la zona més estreta (la part final 
metàl·lica) i l’alçada total és de 200 metres. 
 
Si tenim present que la càpsula que conté el material a experimentar i que realitza la 
caiguda lliure a la Torre ZARM de Bremen té un diàmetre de 0,8 m està clar que els 5 
metres de la xemeneia són suficients per allotjar el tub de caiguda. 
 
Pel que fa a l’alçada de 200 metres, es podria aconseguir una alçada útil de caiguda de 165 
metres. Els 35 metres restants s’utilitzarien per a la zona de frenada de la càpsula i la 
instal·lació dels sistemes d’impulsió. 
 

https://www.zarm.uni-bremen.de/
https://www.hastic.jp/
https://www1.grc.nasa.gov/facilities/zero-g/


Amb aquestes dades, es pot aconseguir un temps de caiguda de fins a 5,8 segons amb 
una alta qualitat (10-5 g - 10-6 g) la qual cosa faria de la torre de Sant Adrià la més 
competitiva d’Europa pel que fa al temps d’experimentació. 
 

Quines són algunes de les institucions i empreses de l’entorn del sud d’Europa que fan 
recerca en condicions de microgravetat? 

Institucions: 
UPC/IEEC (Universitat Politècnica de Catalunya / Institut d’Estudis Espacials de Catalunya) 
Castelldefels - Barcelona - Bellaterra 
VSC (Val Space Consortium - Consorci Espacial Valencià)  València. Aquesta institució 
manté un contracte de col·laboració amb la ESA (Agència Espacial Europea) en vigor fins a 
2020 
ETSIA (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos) Madrid  
IDR (Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio Da Riva”) Madrid 
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Madrid 
IMFT (Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse) 
CNES (Centre National d’Études Spatiales) Paris 
ICMCB (Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux) 
ASI (Agencia Espacial Italiana) Roma 
CRS4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna) Sardenya 
CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) Capua 
 
Empreses: 
SENER Aeroespacial: Centres més importants a Madrid (Tres Cantos), i Barcelona (Parc 
Del Alba-Cerdanyola) 
SENER Getxo (Biscaia) 
THALES  Itàlia 
CRISA Tres Cantos (Madrid) 
GMV Tres Cantos (Madrid) 
KAYSER Livorno (Itàlia) 
 

Quines institucions podrien liderar/recolzar el projecte de reutilització? 
Consorci del Besòs 
Generalitat de Catalunya (Departament d’Empresa i Coneixement)  
Govern d’Espanya (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) 
UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) 
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 
ESA (Agència Espacial Europea) 
ELGRA (European Low Gravity Research Association). Director Ricard González Cinca del 
Departament de Física Aplicada de la UPC. Campus de Castelldefels 
Comissió Europea (Investigació Ciència i Innovació) 

 
Caldria l’impuls previ d’un estudi de viabilitat d’aquest equipament de recerca: 

http://www.epsc.upc.es/ca/
http://www.ieec.cat/ca/
https://www.val-space.com/va/
https://www.aero.upm.es/
http://www.idr.upm.es/
http://www.csic.es/
https://www.imft.fr/?lang=fr
https://cnes.fr/fr
http://www.icmcb-bordeaux.cnrs.fr/?lang=fr
https://www.asi.it/en
http://www.crs4.it/it/
https://www.cira.it/it
http://www.aeroespacial.sener/
http://www.ingenieriayconstruccion.sener/
https://www.thalesgroup.com/en/italy
http://www.crisa.es/homeE.htm
https://www.gmv.com/es/
http://www.kayser.it/
https://consorcibesos.cat/
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=19775
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=eac1f31a9d2a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://directori.upc.edu/directori/dadesPersona.jsp?id=1000485
http://www.dicat.csic.es/dicat/ca/delegacion-2
https://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/Johann-Dietrich_Woerner_ESA_Director_General
http://www.elgra.org/
http://www.elgra.org/?page_id=21
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas_en


Quina és la demanda actual i l’evolució prevista d’aquests tipus de recerca? Quines 
institucions i empreses a nivell europeu podrien estar interessades en realitzar els seus 
experiments a Sant Adrià? Quins factors farien competitiu un laboratori d’aquestes 
característiques a Sant Adrià?  

 
  



Quins són els punts forts per instal·lar un laboratori de microgravetat del tipus “Torre de 
caiguda lliure” a Sant Adrià? 
 

● Un alt nivell de recerca amb els seus 5,8 segons de caiguda lliure i una alta qualitat de la 
microgravetat (entre 10-5  i 10-6 g) la qual cosa el farien molt competitiu a nivell europeu 

● La situació geogràfica li permetria satisfer les necessitats de recerca a institucions i 
empreses del sud d’Europa descarregant l’alta demanda que actualment té la torre ZARM 
de Bremen 

● L’estalvi en obra civil que suposa l’adaptació d’un edifici ja existent front a l’opció de nova 
construcció 

● La proximitat a Barcelona ofereix als investigadors uns serveis i un atractiu indiscutibles a 
més de la facilitat d’accés per avió, ferrocarril, carretera i mar 
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Foto: Bin im Garten en Wikimedia Commons 
Torre ZARM (Bremen) 
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Ubicació de Bremen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:2012-08-08-fotoflug-bremen_erster_flug_0486_retusche.jpg


 
Foto: Ramon Sierra 
Les tres xemeneies de Sant Adrià. Estat actual 
 

 
Foto i gràfic: Consorci del Besòs 



 
Google 
Ubicació de les tres xemeneies de Sant Adrià 
 

 
Fotos: Toni Elias 
Estat actual del conjunt de les tres xemeneies 



 
Foto: Toni Elias 
Imatge zenital des de la cota zero de l’interior d’una de les xemeneies 
 

 
Foto: Toni Elias 
Imatge zenital des de la cota zero de l’interior d’una de les galeries de servei d’una de les 
xemeneies 


