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Entrada Central. Conductes 9mm AISI 304

Xarxa principal. Conductes 6mm AISI 304

Xarxa secundària. Conductes 3mm AISI 304

Xarxa. Conductes 3mm AIXI 316 L
Xarxa executada per CS

Llegenda

Què és la xarxa de recollida de residus pneumàtica de la Central del Fòrum

La xarxa de recollida pneumàtica es va posar 

en funcionament el 2004, quan es va planificar 

urbanísticament la zona del Fòrum.

Aquest sistema, que dóna servei a  l’àmbit de l’entorn 

del Fòrum (Ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià 

de Besòs), consisteix en la recollida selectiva de 

residus urbans (fracció orgànica i fracció resta)  i el 

seu transport fins a la central de recollida mitjançant un 

sistema pneumàtic format per una xarxa de canonades 

que connecten els punts d’abocament amb la central. 

La central recull les escombraries i les envia per 

transport rodat a una planta de tractament de RSU 

de l’AMB. La resta de residus es seleccionen amb els 

contenidors de recollida selectiva convencionals de 

carrer (paper, envasos i vidre). Per tant, es tracta d’un 

sistema mixt de recollida selectiva, on es combina el 

sistema tradicional de recollida selectiva per a unes 

fraccions i el sistema de recollida neumàtica per a 

d’altres.
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Com funciona la xarxa de recollida de residus pneumàtica de la Central del Fòrum

En primer lloc, les escombraries dins d’una bossa 

convencional, s’introdueixen en el sistema mitjançant 

unes comportes d’abocament o boques d’entrada que 

poden ser tant comportes interiors dins dels edificis, 

com bústies en el carrer (minoritàries). En aquest punt, 

en origen, és on es fa la separació entre les dues 

fraccions de residus: la fracció orgànica i la del rebuig. 

Uns baixants verticals connecten aquestes comportes 

amb les vàlvules d’escombraries. Les bosses de brossa 

queden retingudes per la vàlvula fins que es produeix 

l’operació de buidat. A través d’un programa informàtic 

de gestió, es determina en quin percentatge d’ocupació 

d’aquest dipòsit s’activarà automàticament la obertura 

de la vàlvula (en funció del volum d’ocupació).

El sistema està totalment informatitzat  i qualsevol 

anomalia en el funcionament queda indicat en el centre 

de control mitjançant senyals d’alarma. La freqüència 

dels cicles de buidat pot canviar-se fàcilment en funció 

de les circumstàncies.

Una cop s’obre la vàlvula, la fracció de residus cau 

gràcies a l’aspiració produïda pel corrent d’aire de la 

canonada de transport, a una velocitat d’entre 50 i 60 

Km/h. A l’extrem de cada ramal de canonada, s’instal·la 

una vàlvula d’aire que regula l’entrada d’aquest al 

sistema, per tal de crear el corrent.

Des de la central, mitjançant uns ventiladors en 

sèrie es realitza l’aspiració de les escombraries i es 

proporciona l’aire comprimit necessari per a accionar 

tots els elements que integren el sistema, de manera 

que aquest només precisa de subministrament elèctric 

a la central.

Quan les escombraries arriben a la central, són 

separades de l’aire de transport mitjançant un 

cicló-separador i cauen dins un contenidor on són 

compactades. L’aire de transport és expulsat a 

l’exterior, després de passar per un filtre on s’eliminen 

les partícules de pols i olors.

Finalment, un camió transporta els contenidors plens 

a la planta de tractament i un cop buits es tornen a la 

central.

Dades de la xarxa: 

01/2014 - 
09/2014

09/2014

Nombre de Vàlvules 123 123

Km de tub instal·lats 6,20 6,20

Nombre d’aspiracions 71.084 12.621

Kg recollits per fracció

Resta 467.240 53.820

Orgànica 123.140 17.860

Total 590.380 71.680

Nombre de transports de contenidors

De resta 66 8

D’orgànica 24 3

Consum Kwh

Kwh Central 183.964 27.375
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