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1. Introducció 

Per al bon funcionament d’una instal·lació d’energia solar tèrmica es fonamental 

dissenyar adequadament la xarxa hidràulica, pel que és necessari que la connexió dels 

diferents element es realitzi correctament, que el sistema hidràulic estigui equilibrat i que les 

canonades i demés elements estiguin calculats de manera que es cobreixin les necessitats de 

la instal·lació. 

Els elements principals que formen una instal·lació tèrmica estan units entre sí per una 

sèrie de conductes amb la finalitat de fer arribar els fluids que transporten i, en conseqüència, la 

seva energia. 

A més dels conductes, hi ha una sèrie d’elements que també tenen la seva importància 

a l’hora de garantitzar un correcte funcionament de la instal·lació o per a proporcionar 

condicions de seguretat adequades. Tots aquests elements formen el que es denomina xarxes 

hidràuliques. 

Els elements integrants de la xarxa hidràulica són principalment: 

• Conductes o canonades i els seus corresponents aïllaments. 

• Vasos d’expansió. 

• Vàlvules diverses. 

• Altres elements com: purgadors, termòmetres, etc. 

En els pròxims apartats, s’explica quina ha estat la metodologia de càlcul i raonaments 
emprats per a dissenyar i escollir els diferents components de la xarxa hidràulica que 
conformen la instal·lació. 
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2. Conductes 

Els conductes són pròpiament els elements d’unió dels elements integrants de la 

instal·lació tèrmica. Els materials utilitzats són diferents en funció de les condicions de 

funcionament, facilitat de muntatge i posterior manteniment. El CTE en el seu apartat HE 4 punt 

3.4.5 [1] especifica que per a una instal·lació solar tèrmica poden utilitzar-se els següents: 

• Circuït primari: coure o acer inoxidable. 

• Circuït secundari: coure, acer inoxidable o materials plàstics que suportin la 

temperatura màxima del circuït que els hi sigui d’aplicació i estigui autoritzada la 

seva utilització per companyies de subministrament d’aigua potable. 

El CTE HE 4 també estableix en el seu punt 3.3.5.2 [2], que el sistema de canonades i  

els seus materials han de ser tals que no existeixi la possibilitat de formació d’obturacions o 

dipòsits de calç per a les condicions de treball. També especifica que amb l’objectiu d’evitar 

pèrdues tèrmiques, la longitud de les canonades  haurà de ser tant curta com sigui possible i 

evitar al màxim colzes i pèrdues de càrrega en general. El trams horitzontals hauran de tenir 

sempre un pendent mínim del 1% en el sentit de la circulació. 

Pel cas concret de Montgat s’escull el coure tant pel circuït primari com pel 
secundari, davant de l’acer inoxidable i els materials plàstics. Els conductes de coure són més 

fàcils de modelar que els d’acer inoxidable a l’hora de realitzar el traçat de la instal·lació. En 

aquest sentit, els materials plàstics tenen avantatges davant el coure i també són més 

econòmics, però aquests presenten més sensibilitat als efectes d’excés de temperatura. 

2.1. Fluid Caloportador 

El fluid caloportador està constituït pel líquid que circula a través del captador. La seva 

funció és l’intercanvi d’energia de l’aigua a l’intercanviador acumulador. Aquest fluid pot ser de 

diferents tipus, depenent del lloc a on s’instal·li el captador solar (aigua, etilenglicol o 

propilenglicol)[3]. 

El CTE estableix en el seu apartat HE 4 3.2.2.1 [4] que el fluid portador es seleccionarà 

d’acord amb les especificacions del fabricant dels panells solars. Poden utilitzar-se com a fluids 

del circuït primari aigua de la xarxa, aigua desmineralitzada o aigua amb additius, segons les 
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característiques climatològiques de la zona a on estigui emplaçada la instal·lació i de la qualitat 

de l’aigua utilitzada. 

També s’ha de tenir en compte la temperatura mínima que pot suportar el sistema. 

Totes les parts del circuït que estiguin exposades a les condicions climatològiques de la zona, 

han de poder suportar la temperatura especificada sense que es provoquin danys permanents 

en aquest. Per aquest motiu, qualsevol component que hagi de ser instal·lat en un recinte on la 

temperatura pugui disminuir per sota dels 0ºC, haurà d’estar protegit contra les gelades. 

La instal·lació haurà d’estar protegida, amb un producte químic no tòxic. El seu calor 

específic no serà inferior a 3kJ/kg K a 5ºC per sota de la mínima històrica registrada amb la 

finalitat de no produir danys en el circuït primari dels  captadors. Addicionalment, aquest 

producte químic haurà de mantenir totes les seves propietats físiques i químiques dins de 

l’interval mínim i màxim de temperatura permesa per tots els components  i materials de la 

instal·lació.  

Es considerarà la temperatura mínima històrica de Montgat la que correspon a la 

Mínima històrica de Barcelona, tabulada en l’Annex X del Pliego de Condiciones Técnicas de 

Instalaciones de Baja Temperatura [5], tal i com es mostra a la Taula B2.1. 

PROVÍNCIA ALTITUD (m) 
(de la capital)

LATITUD (º) (de 
la capital)

LONGITUD (º) 
(de la capital)

TEMP. MÍNIMA 
HISTÒRICA 

(ºC)

1 ÁLAVA 542 42,9 2,7 W -18
2 ALBACETE 686 39 1,8 W -23
3 ALICANTE 7 38,4 0,5 W -5
4 ALMERÍA 65 36,9 2,4 W -1
5 ASTURIAS 232 43,4 5,8 W -11
6 ÁVILA 1126 40,7 4,9 W -21
7 BADAJOZ 186 38,9 7,0 W -6
8 BALEARES 28 39,6 2,6 E -4
9 BARCELONA 95 41,4 2,2 E -7

10 BURGOS 929 42,3 3,7 W -18
11 CÁCERES 459 39,5 6,4 W -6
12 CÁDIZ 28 36,5 6,3 W -2  

Taula B2.1. Temperatura mínima històrica capitals de província (Font: IDAE) 

Com es pot veure, la temperatura mínima històrica és de -7ºC, per tant, la instal·lació 

haurà de suportar temperatures d’almenys -12ºC. 
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El fluid caloportador admissible pel fabricant del model de captador solar escollit 

(SchücoSol U.5 Natur) és aigua més propilenglicol. El propilenglicol és un producte no tòxic i 

per tant, apte per a la seva utilització en energia solar tèrmica. 

S’ha de determinar quina proporció d’aquest anticongelant és la idònia per a la 

instal·lació d’estudi. A la Figura B2.1 es pot veure que per a temperatures ambients de -15ºC 

(es recorda que com a mínim a de suportar -12ºC), en principi, són compatibles proporcions del 

30-40% de concentració en pes. 

 

Figura B2.1. Àbac de càlcul temperatura – densitat propilenglicol (Font: solarweb) 

Per a acabar de determinar quin dels dos percentatges és més òptim, amb l’ajuda de 

l’àbac de càlcul de la Figura B2.2, es pot veure que per a una temperatura de -15ºC la 

concentració en pes del 40% té un calor específic de aproximadament 0,89 kcal/kgºC, mentre 

que amb una concentració en pes del 30% d’anticongelant ja s’ha superat el punt de 

congelació. 

El calor específic de la barreja aigua-propilenglicol (60/40), és: 

kgK
kJ

kgK
kJ

kcal
kJ

K
C

Ckg
kcal 37,3

24,0
1·

1
º1·

º
89,0 >=  a -15ºC → es compleix el CTE. 
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Figura B2.2. Àbac de càlcul temperatura - calor específic propilenglicol (Font: solarweb) 

La Figura B2.3 mostra la temperatura de congelació del propilenglicol respecte  a la 

seva concentració barrejat amb aigua. 

 

Figura B2.3. Gràfica de la concentració – temperatura de congelació del propilenglicol (Font: solarweb) 

Tal i com es pot veure en blau, per una concentració del 30% la temperatura de 

congelació del propilenglicol és d’uns -13ºC, mentre que per a una concentració del 40% 

(vermell) aquesta temperatura disminueix al voltant dels -20ºC. 
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Així doncs, la mescla d’anticongelant seleccionada per al circuït primari de l’instal·lació 

de Montgat és aigua amb propilenglicol amb una proporció de 60/40. 

2.2. Dimensionament de canonades del circuït primari 

El Pliego de Condiciones Técnicas publicat pel l’IDAE en el seu Annex VII [6] estableix 

que per a les canonades s’han de complir les següents condicions: 

• El diàmetre de les canonades es seleccionarà de manera que la velocitat de 

circulació del fluid sigui inferior a 2m/s quan la canonada travessi locals habitats i 

a 3m/s quan els traçat d’aquestes sigui exterior o per locals no habitats. 

•  El dimensionament de les canonades es realitzarà de manera que la pèrdua de 

càrrega unitària mai sigui superior a 40mm de columna d’aigua per metre lineal 

(mmca/m). 

Aquestes doncs, seran les condicions que s’imposaran a l’hora de calcular les diferents 

seccions del circuït hidràulic. 

2.2.1. Cabal del circuït primari 

El CTE HE 4 estableix en el seu apartat 3.3.5.1.2 [7] que el cabal del fluid caloportador 

es determinarà d’acord amb les especificacions del fabricant com a conseqüència del disseny 

del seu producte. En el seu defecte, el seu valor estarà comprès entre 1,2 l/s i 2 l/s per cada 

100 m2 de xarxa de captadors; és a dir, entre 43 l/h·m2 i 72 l/h·m2. 

El fabricant del captador seleccionat, model SchücoSol U.5 de la cas Schüco, recomana 

un cabal de 15 l/h·m2. Si bé és cert que dista molt dels valors establerts pel CTE, aquest 

captador pertany a la línea Premium de la marca, que es caracteritza per ser una línea que 

treballa amb panells de baix flux; és a dir, un cabal menor per m2 de captador, amb el que 

s’obtenen canonades de diàmetres inferiors i per tant, es redueixen costos i pèrdues tèrmiques. 

Per a una connexió de 5 captadors en paral·lel com la de Montgat, Schüco recomana 

un cabal pel circuït primari de 187,5 l/h. 

Aquest cabal s’haurà de repartir homogèniament entre les 12 vivendes que conformen 

cada escala, de manera que tindrem 15,625 l/h per vivenda, o el que és el mateix, 46,875 l/h 

per planta. 
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2.2.2. Metodologia de càlcul 

El diàmetre dels tubs de coure es calcula en funció del cabal necessari en cada tram del 

mateix. També és necessari considerar les pèrdues de pressió pel fregament o pèrdues de 

càrrega lineals, les quals depenen del diàmetre del tub, de la seva rugositat, de les 

característiques del fluid que el recorre i de la seva velocitat. 

Pel cas concret de tubs de coure de parets llises per les que circula aigua calenta sense 

additius, aquestes pèrdues es poden calcular mitjançant l’Equació B2.1 [8]: 

       (Eq. B2.1) 

 

On: 

 Pcunitària és la pèrdua de càrrega per metre lineal de tub (mmca/m). 

 Q és el cabal per la canonada (l/h). 

 D és el diàmetre interior de la canonada (mm). 

En el cas que el fluid caloportador no sigui aigua, sinó una mescla d’aigua i 

anticongelant a base de glicol, s’ha de tenir en compte la major viscositat de la mescla, pel que 

el resultat d’aplicar l’equació B2.1 s’haurà de multiplicar per 1,3: 

     (Eq. B2.2) 

 

Per a determinar la velocitat d’un fluid que circula per una canonada, coneguts el seu 

diàmetre i el seu cabal s’utilitzarà l’Equacio B2.3: 

      (Eq. B2.3) 

 

Essent: 

 v és la velocitat del fluid (m/s). 

 Q és el cabal (l/h). 

 D és el diàmetre interior del tub (mm). 

75,4

75,1

·378
D
QPcunitària =

3,1··378 75,4

75,1









=

D
QPcunitària

2·354,0
D
Qv =



Energia solar tèrmica aplicada a una edificació residencial de 3 plantes i 48 vivendes                   Pàg.13 

 

 

Així doncs, la metodologia de càlcul a seguir serà la que es descriu a continuació: 

1. Conegut el cabal de cada tram i imposant una pèrdua de càrrega de 40 mmca/m 

a l’equació B2.2, es determinarà el diàmetre interior mínim del tub de coure per 

a complir la condició de màxima pèrdua de càrrega. 

2. Es seleccionarà  un diàmetre nominal estàndard, segons la classificació de la 

Taula B2.2. 

0,75 1 1,2 1,5 2 2,5

6 4,5 4
8 6,5 6

10 8,5 8
12 10,5 10
15 13,5 13
18 16,5 16
22 20 19,6 19
28 26 25,6 25
35 33 32,6 32
42 40 39,6 39
54 51,6 51
63 60 59
80 77 76
100 96 95

Gruixos en mm

Diàmetre interior en mm

Diàmetre exterior 
nominal en mm

 

Taula B2.2. Diàmetres nominals estàndards (Font: Norma Instalación de Agua) 

3. Es recalcularà la pèrdua de càrrega unitària amb el diàmetre estàndard 

seleccionat. 

4. Es calcularà la velocitat del fluid per a cada tram. 

Amb aquesta metodologia i segons l’esquema de la Figura B2.4, es calculen les 

seccions dels baixants principals del circuït primari, obtenint com a resultats els tabulats a la 

Taula B2.3. 

L’esquema de la figura B2.4 és vàlid per a qualsevol dels quatre nuclis que composen 

l’edifici ja que el número de plaques per escala és el mateix. 
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Figura B2.4. Distribució de cabals al baixant principal. 

 

Tram Q (l/h) ∅mín (mm) ∅interior (mm) v (m/s) Pc_unitària 
(mmca/m)

Coberta a P3 187,50 11,66 13,00 0,39 23,88
P3 a P2 140,62 10,49 13,00 0,29 14,43
P2 a P1 93,75 9,03 10,00 0,33 24,68
P1 a PB 46,88 6,99 8,00 0,26 21,18  

Taula B2.3. Característiques diferents trams del baixant principal del circuït primari. 
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De la mateixa manera s’actua per als diferents ramals que composen la distribució de la 

ACS per les diferents plantes de l’edifici1. Un exemple és el de la Figura B2.5 on es mostra el 

recorregut del circuït d’impulsió (en vermell) i el de retorn (en blau), en una planta del nucli 4. 

 

Figura B2.5. Distribució circuït primari plantes 1,2 i 3 nucli 4 

En aquest cas, el cabal de derivació a planta (46,875 l/h) es distribuirà entre les tres 

vivendes obtenint trams de derivació a planta, derivació a dues vivendes i derivació a una 

vivenda. A la Taula  B2.4, es poden veure els resultats d’aplicar el procediment de càlcul 

anterior. 

                                                 

1 Consultar Annex E, plànols: E07 – Distribució energia solar planta baixa nuclis 1 i 2, E08 – Distribució energia solar planta baixa 
nuclis 3 i 4, E09 – Distribució energia solar plantes 1, 2 i 3 nuclis 1 i 2, i E10 – Distribució energia solar plantes 1, 2 i 3 nuclis 3 i 4. 
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Tram Q (l/h) ∅mín (mm) ∅interior (mm) v (m/s) Pc_unitària 
(mmca/m)

Derivació a planta 46,88 6,99 8,00 0,26 21,18
Derivació a 2 vivendes 31,25 6,02 8,00 0,17 10,42
Derivació a 1 vivenda 15,63 4,67 6,00 0,15 12,15  

Taula B2.4. Característiques dels trams de la derivació a planta del circuït primari. 

Es col·locarà una vàlvula de tres vies motoritzada “tot-res” abans de cada 

interacumulador, per a que un cop s’hagi arribat a la temperatura de consigna d’aquest, es 

“tanqui” el dipòsit, i l’aigua a vivenda circuli per un by-pass cap al circuït de retorn i no es 

desequilibrin els altres ramals. 

Finalment, només queda dissenyar la part que va a captadors, la Figura B2.6 mostra de 

forma esquemàtica la distribució de cabals per a poder realitzar els càlculs. Els resultats es 

mostren a la Taula B2.5. 

 

Figura B2.6. Distribució de cabals a captadors. 

 

Tram Q (l/h) ∅mín (mm) ∅interior (mm) v (m/s) Pc_unitària 
(mmca/m)

Arribada a captadors 187,50 11,66 13,00 0,39 23,88
A segon captador 150,00 10,74 13,00 0,31 16,16
A tercer captador 112,50 9,66 10,00 0,40 33,96
A quart captador 75,00 8,32 10,00 0,27 16,70

A cinquè i entrades individuals 37,50 6,44 8,00 0,21 14,33
 

Taula B2.5. Característiques dels trams de la zona de captadors del circuït primari. 

Amb totes aquestes dades ja es poden assignar diàmetres a tots els trams de la xarxa 

hidràulica. 
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2.3. Aïllament 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) en la seva instrucció 

complementària IT 1.2.4.2.1 d’aïllament tèrmic de xarxes i canonades [9], especifica que tots 

els conductes i accessoris, així com els equips, aparells i dipòsits de les instal·lacions tèrmiques 

disposaran d’un aïllament tèrmic quan continguin fluids amb: 

a) Temperatura menor que la de l’ambient del local per el que discorren. 

b) Temperatura major a 40ºC quan estan instal·lats en locals no  calefactats, entre 

els que s’han de considerar passadissos, galeries, aparcaments, sales de 

màquines, fals sostres i terres tècnics. 

Per tant, serà necessari recobrir els tubs de coure d’un material aïllant per a evitar el 

màxim possibles les pèrdues per convecció que es puguin produir, pel que no es deixaran 

zones visibles de tubs o accessoris, quedant únicament al descobert els elements que siguin 

necessaris per al bon funcionament i operació dels components. 

A més a més, tant el RITE com el CTE [2] especifiquen que l’aïllament dels trams que 

es troben a la intempèrie, hauran de portar una protecció externa que asseguri la durabilitat 

davant les accions climatològiques. Estan admesos els revestiments amb pintures asfàltiques, 

polièsters reforçats amb fibra de vidre i pintures acríliques.  

El material seleccionat per a aïllar les canonades de Montgat és un aïllament d’escuma 

elastomèrica resistent a altes temperatures HT/Armaflex’s , que compleix amb els requisits del 

RITE. 

 

Figura B2.7. Aïllament d’escuma eslastomèrica HT/Armaflex’s (Font: Armacell). 

Les seves característiques tècniques són les que es mostren a la Figura B2.8. 
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Figura B2.8. Dades tècniques HT/Armaflex’s (Font: Armacell) 

 

Els gruixos mínims d’aïllament que discorren per l’interior i exterior dels edificis marcats 

pel RITE són els que es mostren a les Taules B2.6 i B2.7. 

 

40…60 >60…100 >100…180
D≤35 25 25 30

35<D≤60 30 30 40
60<D≤90 30 30 40

90<D≤140 30 40 50
140<D 35 40 50

Temperatura màxima del fluid (ºC)
Diàmetre exterior (mm)

 

Taula B2.6. Gruixos mínims d’aïllament (mm) per a fluids calents que discorren per l’interior d’edificis (Font: RITE). 

40…60 >60…100 >100…180
D≤35 35 35 40

35<D≤60 40 40 50
60<D≤90 40 40 50

90<D≤140 40 50 60
140<D 45 50 60

Temperatura màxima del fluid (ºC)
Diàmetre exterior (mm)

 

Taula B2.7. Gruixos mínims d’aïllament (mm) per a fluids calents que discorren per l’exterior d’edificis (Font: RITE). 

Per tant, per al cas concret de la instal·lació que ens ocupa, els gruixos d’aïllament 

seran de 30mm per a tubs interiors i 40mm per a tubs exteriors (temperatura màxima amb 

impulsió de 120ºC). 
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2.4. Circuït secundari 

Degut al tipus de configuració seleccionada, captació centralitzada i sistemes 

d’acumulació i recolzament individuals, el circuït secundari es correspon amb el de la xarxa de 

subministrament d’aigua a les vivendes. 
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3. Bomba del circuït primari 

Sempre que sigui possible, les bombes en línea es muntaran a les zones més fredes 

del circuït, tenint en compte que no es produeixi cap tipus de cavitació i sempre amb l’eix de 

rotació en posició horitzontal. 

L’alçada manomètrica de la bomba en el seu punt de treball ha de compensar les 

pèrdues de càrrega del circuït primari, que estaran formades per: 

• La pèrdua de càrrega en els captadors. 

• La pèrdua de càrrega en l’interacumulador. 

• La pèrdua de càrrega en el tram més desfavorable del circuït hidràulic, incloent 

la pèrdua de càrrega lineal de canonada així com les pèrdues de càrrega 

singulars. 

3.1. Pèrdua de càrrega dels captadors 

La pèrdua de càrrega als captadors és una dada coneguda normalment subministrada 

pel fabricant. 

El panells solars de Montgat són de la casa Schüco, i aquest, estableix que per a una 

bateria de 5 captadors connectats en paral·lel i amb un cabal de 187,5 l/h, aquesta pèrdua de 

càrrega és de 64mbar (Figura B3.1), o el que és el mateix, 0,65 mca. 

 

Figura B3.1. Pèrdua de pressió captador SchücoSol U.5 amb un cabal de 15 l/h·m2 i mitjà aigua-glicol (60/40). 

 (Font: Schüco) 

3.2. Pèrdua de càrrega a l’interacumulador 

La pèrdua de càrrega a l’interacumulador és la que es produeix en el serpentí. De la 

mateixa manera que passa amb els captadors, aquesta és una dada coneguda normalment 

subministrada pel fabricant.  

En el cas dels interacumuladors seleccionats, models ST-120 i ST-160 de Junkers, 

aquesta pèrdua ve donada pel gràfic de la Figura B3.2., que representa la pèrdua de pressió en 



Energia solar tèrmica aplicada a una edificació residencial de 3 plantes i 48 vivendes                   Pàg.21 

 

 

el serpentí en funció del cabal. Es recorda que el cabal que arriba a vivenda és de 15,6 l/h o el 

que és el mateix, 15·10-3 m3/h. 

 

Figura B3.2. Pèrdua de càrrega al serpentí de l’interacumulador (Font: Junkers) 

Per al cabal que arriba a cada vivenda, la pèrdua de càrrega pràcticament inexistent, s’agafarà 

doncs, el valor de 0,01 bar, o el que és el mateix, 0,1 mca. 

3.3. Pèrdua de càrrega al tram més desfavorable 

El tram més desfavorable serà aquell que més pèrdues de càrrega tingui i per tant, el 

més llarg. 

Pèrdues de càrrega lineals: 

Com ja s’ha esmentat anteriorment les pèrdues de càrrega lineals són les pèrdues de 

pressió per fregament que experimenta el fluid al circular per l’interior d’un tub, i que depenen 

del diàmetre del tub, la seva rugositat, característiques del fluid i de la velocitat. 

Aquestes pèrdues lineals s’han calculat en el punt 2.2.2 quan s’ha dissenyat la xarxa 

hidràulica. 
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En el cas concret de l’edifici d’estudi, el més desfavorable serà el pis que més allunyat 

estigui del baixant principal a la planta baixa. El càlcul per als quatre nuclis es reflexa en les 

Taules B3.1, B3.2, B3.3 i B3.4. 

 

Tram Q (l/h) ∅ (mm)
Pc_unitària 
(mmca/m)

Longitud 
(m) n

Pc_tram 
(mca)

Zona captadors 150,00 13,00 16,16 2,20 2,00 0,07
Zona captadors 112,50 10,00 33,96 2,20 2,00 0,15
Zona captadors 75,00 10,00 16,70 2,20 2,00 0,07
Zona captadors 37,50 8,00 14,33 2,20 2,00 0,06
entrada/sortida individual captador 37,50 8,00 14,33 0,22 10,00 0,03
Planta coberta 187,50 13,00 23,88 15,50 2,00 0,74
Baixant principal PC a P3 187,50 13,00 23,88 0,50 2,00 0,02
Baixant principal P3 a P2 140,62 13,00 14,43 3,00 2,00 0,09
Baixant principal P2 a P1 93,75 10,00 24,68 3,00 2,00 0,15
Baixant principal P1 a PB 46,88 8,00 21,18 3,00 2,00 0,13
Planta baixa 46,88 8,00 21,18 1,00 2,00 0,04
Planta baixa 31,25 8,00 10,42 1,50 2,00 0,03
Planta baixa 15,63 6,00 12,15 12,00 2,00 0,29

1,88Pèrdua de càrrega tram més desfavorable nucli 1 (mca)  

Taula B3.1. Pèrdua de càrrega (mca) del tram més desfavorable del nucli 1. 

 

 

Tram Q (l/h) ∅ (mm)
Pc_unitària 
(mmca/m)

Longitud 
(m) n

Pc_tram 
(mca)

Zona captadors 150,00 13,00 16,16 2,20 2,00 0,07
Zona captadors 112,50 10,00 33,96 2,20 2,00 0,15
Zona captadors 75,00 10,00 16,70 2,20 2,00 0,07
Zona captadors 37,50 8,00 14,33 2,20 2,00 0,06
entrada/sortida individual captador 37,50 8,00 14,33 0,22 10,00 0,03
Planta coberta 187,50 13,00 23,88 12,00 2,00 0,57
Baixant principal PC a P3 187,50 13,00 23,88 0,50 2,00 0,02
Baixant principal P3 a P2 140,62 13,00 14,43 3,00 2,00 0,09
Baixant principal P2 a P1 93,75 10,00 24,68 3,00 2,00 0,15
Baixant principal P1 a PB 46,88 8,00 21,18 3,00 2,00 0,13
Planta baixa 46,88 8,00 21,18 1,00 2,00 0,04
Planta baixa 31,25 8,00 10,42 1,50 2,00 0,03
Planta baixa 15,63 6,00 12,15 12,00 2,00 0,29

1,71Pèrdua de càrrega tram més desfavorable nucli 2 (mca)  

Taula B3.2. Pèrdua de càrrega (mca) del tram més desfavorable del nucli 2. 
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Tram Q (l/h) ∅ (mm)
Pc_unitària 
(mmca/m)

Longitud 
(m) n

Pc_tram 
(mca)

Zona captadors 150,00 13,00 16,16 2,20 2,00 0,07
Zona captadors 112,50 10,00 33,96 2,20 2,00 0,15
Zona captadors 75,00 10,00 16,70 2,20 2,00 0,07
Zona captadors 37,50 8,00 14,33 2,20 2,00 0,06
entrada/sortida individual captador 37,50 8,00 14,33 0,22 10,00 0,03
Planta coberta 187,50 13,00 23,88 11,00 2,00 0,53
Baixant principal PC a P3 187,50 13,00 23,88 0,50 2,00 0,02
Baixant principal P3 a P2 140,62 13,00 14,43 3,00 2,00 0,09
Baixant principal P2 a P1 93,75 10,00 24,68 3,00 2,00 0,15
Baixant principal P1 a PB 46,88 8,00 21,18 3,00 2,00 0,13
Planta baixa 46,88 8,00 21,18 1,00 2,00 0,04
Planta baixa 31,25 8,00 10,42 1,50 2,00 0,03
Planta baixa 15,63 6,00 12,15 12,00 2,00 0,29

1,66Pèrdua de càrrega tram més desfavorable nucli 3 (m c.a)  

Taula B3.3. Pèrdua de càrrega (mca) del tram més desfavorable del nucli 3. 

 

Tram Q (l/h) ∅ (mm)
Pc_unitària 
(mmca/m)

Longitud 
(m) n

Pc_tram 
(mca)

Zona captadors 150,00 13,00 16,16 2,20 2,00 0,07
Zona captadors 112,50 10,00 33,96 2,20 2,00 0,15
Zona captadors 75,00 10,00 16,70 2,20 2,00 0,07
Zona captadors 37,50 8,00 14,33 2,20 2,00 0,06
entrada/sortida individual captador 37,50 8,00 14,33 0,22 10,00 0,03
Planta coberta 187,50 13,00 23,88 11,50 2,00 0,55
Baixant principal PC a P3 187,50 13,00 23,88 0,50 2,00 0,02
Baixant principal P3 a P2 140,62 13,00 14,43 3,00 2,00 0,09
Baixant principal P2 a P1 93,75 10,00 24,68 3,00 2,00 0,15
Baixant principal P1 a PB 46,88 8,00 21,18 3,00 2,00 0,13
Planta baixa 46,88 8,00 21,18 1,00 2,00 0,04
Planta baixa 31,25 8,00 10,42 1,50 2,00 0,03
Planta baixa 15,63 6,00 12,15 12,00 2,00 0,29

1,69Pèrdua de càrrega tram més desfavorable nucli 4 (mca)  

Taula B3.4. Pèrdua de càrrega ( mca) del tram més desfavorable del nucli 4. 

Pèrdues de càrrega singulars: 

La pèrdua de càrrega del circuït hidràulic ha de contemplar, a més dels trams rectes, la 

produïda en els canvis de direcció, derivacions, la produïda en els elements hidràulics 

integrants de la instal·lació,...etc. Aquestes són les denominades pèrdues de càrrega singulars 

o localitzades. 
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A efectes pràctics però, en molts casos es simplifica el càlcul suposant que les pèrdues 

de càrrega singulars suposen un percentatge de l’ordre d’entre el 5% i el 20% de les pèrdues 

de càrrega lineal, en funció del número i del tipus de singularitats [10]. 

Atenent a la configuració del circuït hidràulic de Montgat, es suposarà que aquestes 

pèrdues de càrrega són de l’ordre del 20% , obtenint per a cada nucli els resultats que es 

presenten a la Taula B3.5. 

 

Nucli Pc_lineals (mca) % Pc_singulars (mca)
1 1,88 20 0,38
2 1,71 20 0,34
3 1,66 20 0,33
4 1,69 20 0,34  

Taula B3.5. Pèrdues de càrrega singulars (mca) per als nuclis 1, 2, 3 i 4. 

 

Finalment es pot determinar que les pèrdues de càrrega que haurà de vèncer la bomba 

del circuït primari per a cada un dels nuclis, són les que es mostren a la Taula B3.6: 

 

Nucli Pc_lineals 
(mca)

Pc_singulars 
(mca)

Pc_interacumulador 
(mca)

Pc_captadors 
(mca)

Pc_totals 
(mca)

1 1,88 0,38 0,10 0,65 3,01
2 1,71 0,34 0,10 0,65 2,80
3 1,66 0,33 0,10 0,65 2,74
4 1,69 0,34 0,10 0,65 2,78  

Taula B3.6. Pèrdues de càrrega totals (mca) que ha de vèncer la bomba del circuït primari. 

 

Per tant, es pot concloure que la bomba del circuït primari haurà de moure un cabal de 

187,5 l/h (0,19 m3/h) i vèncer una pèrdua de càrrega de 3 mca. Amb aquestes dades i amb 

l’ajuda de la gràfica de la Figura B3.3 es selecciona el model SAM 30/6T de la casa Sedical, 

que són bombes especialment dissenyades per a aplicacions d’aigua calenta sanitària, 

calefacció i climatització. 
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Figura B3.3. Bombes per a aplicacions de ACS (Font: Sedical). 

Les característiques tècniques de la bomba seleccionada son les següents: 

• Pressió de treball: 10 bar. 

• Temperatura de treball: 

o Sense aïllament: -15ºC a +120ºC. 

o Amb aïllament: -15ºC a +120ºC. 

• Temperatura màxima ambient: 40ºC. 

• Nivell sonor: < 65dBA. 

• Glicol máx: 45% 

• Potència màxima: 190W. 

Tenint en compte que la superfície de captació és menor a 50m2, no caldrà muntar dues 

bombes en paral·lel [2], essent suficient només una per escala. 
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4. Vas d’expansió 

En circuïts per on circulin fluids a temperatures que varien en funció del temps, es 

produiran canvis de volum del fluid de treball, pel que serà necessari absorbir la dilatació del 

mateix mitjançant un sistema d’expansió. 

El RITE en la seva IT 1.3.4.2.4 [11] especifica que és vàlid el dimensionat del sistema 

d’expansió seguint els criteris indicats en el capítol 9 de la norma UNE 100155 [12]. 

4.1. Norma UNE 100155 

El sistema d’expansió té la funció d’absorbir les variacions del fluid caloportador 

contingut en un circuït tancat al variar la seva temperatura, mantenint la pressió dins d’uns 

límits preestablerts i impedint, al mateix temps, pèrdues i reposicions de la massa del fluid. 

4.1.2. Coeficient d’expansió (Ce) 

El coeficient d’expansió de l’aigua entre la temperatura de 4ºC, a la que correspon el 

volum específic mínim, i la temperatura màxima de funcionament del sistema pot expressar-se 

mitjançant la següent relació (vàlida fins a 210ºC): 

        (Eq. B4.1) 

On: 

4835232 ·10·80021,4·10·97359,1·10·00584,6·10·23956,1831,999)( tttttf −−−− +−+−=          (Eq. B4.2) 

Aquesta )(tf  és funció de la temperatura amb un error percentil màxim inferior al 1%. 

No obstant això, al augmentar la temperatura l’augment de volum de l’aigua 

s’acompanya a un augment de volum disponible, degut a la dilatació simultània dels 

components del circuït (canonades, generadors, unitats terminals, etc). Per a tenir en compte 

aquest fet, la variació neta del volum d’aigua que ha de ser absorbit pel sistema d’expansió pot 

expressar-se mitjançant les següents equacions: 

- Per a temperatures des de 30ºC fins a 70ºC (ambdues incloses): 

32 10)··0036,0·064,075,1( −++−= ttCe                (Eq. B4.3) 

1
)(

000.1
−=

tf
Ce
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- Per a temperatures des de 70ºC fins a 140ºC (ambdues excloses): 

310)··738,048.33( −+−= tCe                    (Eq. B4.4) 

- Per a temperatures des de 140ºC fins a 210ºC (ambdues incloses): 

310)··2,15,9( −+−= tCe                                                      (Eq. B4.5) 

Una altra fórmula, vàlida entre les temperatures de 30ºC i 120ºC, ambdues incloses, pot 

utilitzar-se com a alternativa a les anteriors: 

62 10)··24,3·13,1023,2708( −++−= ttCe      (Eq. B4.6) 

Quan el fluid caloportador sigui una solució de glicol etilènic en aigua, el coeficient 

d’expansió Ce ha de multiplicar-se pel següent factor de correcció: 

b
c taf )32·8,1·( +=                                                     (Eq. B4.7) 

Essent: 

• )2,1918·8,143·(0134,0 2 +−−= GGa           (Eq. B4.8) 

• )500·57,94·(10·5,3 24 +−= − GGb           (Eq. B4.9) 

Vàlid per a un contingut de glicol etilènic (G) entre el 20% i el 50% en volum i per a 

temperatures de 65ºC fins a 115ºC. 

El coeficient d’expansió es sempre positiu i menor que la unitat, i representa la relació 

entre el volum útil del vas d’expansió, que ha de ser igual al volum de fluid expansionat, i el 

volum de fluid contingut en la instal·lació: 

V
VC u

e =      (Eq. B4.10) 

On: 

 Vu és el volum útil del vas d’expansió (l). 

 V és el contingut total d’aigua en el circuït (l). 
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4.1.3. Coeficient de pressió (Cp) 

El coeficient de pressió per al càlcul del volum total dels vasos d’expansió tancats sense 

tràfec de fluid a l’exterior del sistema es troba partint de l’equació d’estat per a gasos perfectes, 

considerant que la variació de volum tingui lloc a temperatura constant (llei de Boyle i Mariotte). 

Aquest coeficient, positiu i major que la unitat, representa la relació entre el volum total i el 

volum útil del vas d’expansió: 

u

t
p V
VC =                 (Eq. B4.11) 

On: 

 Vt és el volum total del vas d’expansió (l). 

 Vu és el volum útil del vas d’expansió (l). 

Escrivint dues vegades l’equació d’estat, amb aigua als nivell mínims i màxims 

respectivament, s’obté, després de simplificar, per al cas de vas d’expansió amb diafragma: 

mM

m
p PP

P
C

−
=      (Eq. B4.12) 

Essent: 

 Pm la pressió mínima en el vas (bar). 

 PM la pressió màxima en el vas (bar). 

4.1.4. Vas d’expansió tancat 

Per a un vas d’expansió tancat amb un gas pressuritzat, el volum total del vas s’ha de 

calcular mitjançant l’Equació B4.13, que s’obté a partir de les equacions B4.10 i B4.11. 

pet CCVV ··=          (Eq. B4.13) 

La pressió mínima de funcionament en el vas d’expansió ha d’escollir-se de manera 

que, en qualsevol punt del circuït i en qualsevol règim de funcionament de la/les bomba/es de 

circulació, la pressió existent sigui major que la pressió atmosfèrica o la tensió de saturació del 

vapor d’aigua a la màxima temperatura de funcionament, la major de les dues.  
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En particular, la pressió mínima en el vas ha de ser tal que s’evitin fenòmens de 

cavitació en l’aspiració de la/les bomba/es. En qualsevol cas, ha de prendre’s un marge de 

seguretat,  tant major com més elevada sigui la temperatura de funcionament, amb un mínim 

de 0,2 bar per a sistemes amb temperatures menors que 90ºC i de 0,5 bar per a sistemes a 

temperatures majors. 

La pressió màxima de funcionament serà lleugerament menor que la pressió de la 

vàlvula de seguretat que, alhora, serà menor que la menor de les pressions màximes de treball, 

a la temperatura de funcionament, dels equips i aparells que formen part del circuït; ha 

d’escollir-se el menor entre aquests dos valors: 

1·9,0 += VSM PP     (Eq. B4.14) 

65,0+= VSM PP      (Eq. B4.15) 

PVS és la pressió de la vàlvula de seguretat en bar. 

Finalment, ja es poden establir les passes a seguir per al càlcul de vasos d’expansió 

tancats: 

1. Es calcula el volum total d’aigua (o aigua amb additius) contingut en el circuït, 

utilitzant les dades subministrades pels fabricants. 

2. Es determina la temperatura màxima de funcionament del sistema. En el cas 

dels circuïts d’aigua calenta o sobreescalfada, aquesta temperatura és igual a la 

temperatura d’impulsió. 

3. Es calcula el coeficient d’expansió amb una de les equacions: B4.3, B4.4, B4.5 o 

B4.6, segons quina sigui la temperatura màxima del sistema, tenint en compte el 

factor de correcció de la equació B4.7 per a solucions d’aigua i glicol etilènic.    

4. Es determinen les pressions de treball. 

5. Es calcula el coeficient de pressió mitjançant l’equació B4.12. 

6. Per últim es calcula el volum total del vas amb l’equació B4.13. 
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4.2. Càlcul per als diferents nuclis 

Primerament, s’ha de calcular el volum de fluid que tenim en el circuït primari per als 

diferents nuclis. Aquest volum de líquid serà la suma de: 

V = Vcaptadors + Vinteracumuladors + Vcanonades      (Eq. B4.16) 

El volum de líquid en els captadors i en els interacumuladors són dades subministrades 

pels corresponents fabricants: 

• Volum en un captador: 2 litres  10 litres = Vcaptadors. 

• Volum en un interacumulador: 3 litres  36 litres = Vinteracumuladors. 

El volum de líquid que contenen els diferents trams del circuït primari l’obtenim dividint 

el cabal que circula per cada tram per la seva velocitat i multiplicant el resultat per la longitud 

del tram. A les Taules B4.1, B4.2, B4.3 i B4.4 es mostra el resultat (Vcanonades) per a cada un dels 

nuclis. 

Tram Q (l/h) Q (l/s) ∅ (mm) L (m) v (m/s) V (l)
Zona captadors 150,00 0,04 13,00 4,40 0,31 0,58
Zona captadors 112,50 0,03 10,00 4,40 0,40 0,35
Zona captadors 75,00 0,02 10,00 4,40 0,27 0,35
Zona captadors 37,50 0,01 8,00 4,40 0,21 0,22
entrada/sortida individual captador 37,50 0,01 8,00 2,20 0,21 0,11
Planta coberta 187,50 0,05 13,00 31,00 0,39 4,11
Planta tercera 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta tercera 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta tercera 15,63 0,00 6,00 64,00 0,15 1,81
Planta segona 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta segona 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta segona 15,63 0,00 6,00 64,00 0,15 1,81
Planta primera 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta primera 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta primera 15,63 0,00 6,00 64,00 0,15 1,81
Planta baixa 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta baixa 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta baixa 15,63 0,00 6,00 62,00 0,15 1,75
Baixant principal PC a P3 187,50 0,05 13,00 1,00 0,39 0,13
Baixant principal P3 a P2 140,62 0,04 13,00 6,00 0,29 0,80
Baixant principal P2 a P1 93,75 0,03 10,00 6,00 0,33 0,47
Baixant principal P1 a PB 46,88 0,01 8,00 6,00 0,26 0,30

15,60

NUCLI 1

Volum total fluid portador circuït primari (l)  

Taula B4.1. Vcanonades en litres per al nucli 1. 
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Tram Q (l/h) Q (l/s) ∅ (mm) L (m) v (m/s) V (l)
Zona captadors 150,00 0,04 13,00 4,40 0,31 0,58
Zona captadors 112,50 0,03 10,00 4,40 0,40 0,35
Zona captadors 75,00 0,02 10,00 4,40 0,27 0,35
Zona captadors 37,50 0,01 8,00 4,40 0,21 0,22
entrada/sortida individual captador 37,50 0,01 8,00 2,20 0,21 0,11
Planta coberta 187,50 0,05 13,00 24,00 0,39 3,18
Planta tercera 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta tercera 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta tercera 15,63 0,00 6,00 64,00 0,15 1,81
Planta segona 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta segona 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta segona 15,63 0,00 6,00 64,00 0,15 1,81
Planta primera 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta primera 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta primera 15,63 0,00 6,00 64,00 0,15 1,81
Planta baixa 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta baixa 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta baixa 15,63 0,00 6,00 62,00 0,15 1,75
Baixant principal PC a P3 187,50 0,05 13,00 1,00 0,39 0,13
Baixant principal P3 a P2 140,62 0,04 13,00 6,00 0,29 0,80
Baixant principal P2 a P1 93,75 0,03 10,00 6,00 0,33 0,47
Baixant principal P1 a PB 46,88 0,01 8,00 6,00 0,26 0,30

14,67

NUCLI 2

Volum total fluid portador circuït primari (l)  

Taula B4.2. Vcanonades en litres per al nucli 2. 

Tram Q (l/h) Q (l/s) ∅ (mm) L (m) v (m/s) V (l)
Zona captadors 150,00 0,04 13,00 4,40 0,31 0,58
Zona captadors 112,50 0,03 10,00 4,40 0,40 0,35
Zona captadors 75,00 0,02 10,00 4,40 0,27 0,35
Zona captadors 37,50 0,01 8,00 4,40 0,21 0,22
entrada/sortida individual captador 37,50 0,01 8,00 2,20 0,21 0,11
Planta coberta 187,50 0,05 13,00 22,00 0,39 2,92
Planta tercera 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta tercera 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta tercera 15,63 0,00 6,00 64,00 0,15 1,81
Planta segona 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta segona 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta segona 15,63 0,00 6,00 64,00 0,15 1,81
Planta primera 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta primera 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta primera 15,63 0,00 6,00 64,00 0,15 1,81
Planta baixa 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta baixa 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta baixa 15,63 0,00 6,00 62,00 0,15 1,75
Baixant principal PC a P3 187,50 0,05 13,00 1,00 0,39 0,13
Baixant principal P3 a P2 140,62 0,04 13,00 6,00 0,29 0,80
Baixant principal P2 a P1 93,75 0,03 10,00 6,00 0,33 0,47
Baixant principal P1 a PB 46,88 0,01 8,00 6,00 0,26 0,30

14,40

NUCLI 3

Volum total fluid portador circuït primari (l)  

Taula B4.3. Vcanonades en litres per al nucli 3. 
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Tram Q (l/h) Q (l/s) ∅ (mm) L (m) v (m/s) V (l)
Zona captadors 150,00 0,04 13,00 4,40 0,31 0,58
Zona captadors 112,50 0,03 10,00 4,40 0,40 0,35
Zona captadors 75,00 0,02 10,00 4,40 0,27 0,35
Zona captadors 37,50 0,01 8,00 4,40 0,21 0,22
entrada/sortida individual captador 37,50 0,01 8,00 2,20 0,21 0,11
Planta coberta 187,50 0,05 13,00 23,00 0,39 3,05
Planta tercera 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta tercera 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta tercera 15,63 0,00 6,00 64,00 0,15 1,81
Planta segona 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta segona 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta segona 15,63 0,00 6,00 64,00 0,15 1,81
Planta primera 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta primera 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta primera 15,63 0,00 6,00 64,00 0,15 1,81
Planta baixa 46,88 0,01 8,00 2,00 0,26 0,10
Planta baixa 31,25 0,01 8,00 3,00 0,17 0,15
Planta baixa 15,63 0,00 6,00 62,00 0,15 1,75
Baixant principal PC a P3 187,50 0,05 13,00 1,00 0,39 0,13
Baixant principal P3 a P2 140,62 0,04 13,00 6,00 0,29 0,80
Baixant principal P2 a P1 93,75 0,03 10,00 6,00 0,33 0,47
Baixant principal P1 a PB 46,88 0,01 8,00 6,00 0,26 0,30

14,54

NUCLI 4

Volum total fluid portador circuït primari (l)  

Taula B4.4. Vcanonades en litres per al nucli 4. 

Així doncs el volum de líquid que conté el circuït primari (V) per a cada un dels nuclis és 

el que es tabula a la Taula B4.5. 

Nucli V_captadors (l) V_interac. (l) V_canonades (l) V (l)
1 10,00 36,00 15,60 61,60
2 10,00 36,00 14,67 60,67
3 10,00 36,00 14,40 60,40
4 10,00 36,00 14,54 60,54  

Taula B4.5. Volum total de líquid en el primari per als diferents nuclis. 

A partir d’ara realitzarem els càlculs prenent com a dada vàlida per als quatre nuclis 

de V=62 l per al circuït primari. 

La temperatura màxima de funcionament del sistema la determinen els panells 

solars i la bomba d’impulsió, en les especificacions tècniques d’ambdós elements especifica 

que la temperatura màxima és de 120ºC. 
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El coeficient d’expansió es calcula amb l’equació B4.4 i es corregeix mitjançant 

l’equació B4.7 (utilitzant la temperatura màxima per al factor de correcció de 115ºC) obtenint: 

19,1)32115·8,1·(93,29)32·8,1·( 59,0 =+=+= −b
c taf  

On: 

93,29)2,191840·8,14340·(0134,0)2,1918·8,143·(0134,0 22 =+−−=+−−= GGa  

59,0)50040·57,9440·(10·5,3)500·57,94·(10·5,3 2424 −=+−=+−= −− GGb  

Així doncs Ce serà: 

065,019,1]·10)·120·738,048,33[(]·10)··738,048,33[( 33 =+−=+−= −−
ce ftC  

Per al càlcul el coeficient de pressió s’utilitza la equació B4.12: 

085,1
5,04,6

4,6
=

−
=

−
=

mM

M
p PP

PC  

PM és el valor més petit d’entre els següents resultats: 

barPP VSM 4,616·9,01·9,0 =+=+=  

barPvsPM 65,665,0665,0 =+=+=  

S’escull com a valor de la vàlvula de seguretat 6 bar per a protegir els elements del 

circuït hidràulic que suporten una pressió màxima de 10 bar. Aquesta elecció és deguda a la 

prova de resistència a pressió a la que s’ha de sotmetre al circuït; aquest ha de suportar durant 

una hora, una pressió 1,5 vegades el valor de la pressió màxima de servei sense que es 

produeixin danys permanents ni fugues en cap dels components del sistema [13]. 

El volum del vas d’expansió (Vt) es calcula amb l’equació B4.13: 

lCCVV pet 37,4085,1·065,0·62·· ===  

Per a finalitzar, s’ha de tenir en compte que el CTE estableix en el seu apartat 3.4.7.2.2 

[14] que s’ha de realitzar un dimensionat especial d’aquest element. A més de dimensionar-lo 

com és habitual en sistemes de calefacció tancats, el dipòsit d’expansió haurà de ser capaç de 
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compensar el volum del mitjà de transferència de calor en tot el grup de captadors complet 

incloent totes les canonades de connexió entre captadors més un 10%. Així doncs:  

Vt = 4,37 · 1,10 = 4,81 l. 

Tenint en compte el volum calculat, s’escull el model 8 SMF de la casa Salvador 

Escoda, que compleix les especificacions de volum, temperatura màxima i % d’anticongelant 

(Figura B4.1). 

 

Figura B4.1. Models de vasos d’expansió de la casa Salvador Escoda (Font: Salvador Escoda). 

S’escull un volum de 8 litres en comptes de 5 litres, per assegurar el seu bon 

funcionament, tot i que a priori amb un de 5 litres se’n fa prou. 
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5. Vàlvules i accessoris 

Les vàlvules i accessoris són elements intercalats en la xarxa hidràulica per a regular i 

interrompre el pas de l’aigua en l’instal·lació. 

Segons l’aparta 3.4.6 de la secció HE 4 del CTE [1], l’elecció d’aquestes es realitzarà 

d’acord amb les funcions que desenvolupin i les condicions de funcionament (pressió i 

temperatura), segons els següents criteris: 

• Per aïllament: vàlvules d’esfera. 

• Per a l’equilibrat de circuïts: vàlvules de seient. 

• Per al buidat: vàlvules d’esfera. 

• Per a l’omplert:  vàlvules d’esfera. 

• Per a la purga d’aire: vàlvules d’esfera. 

• Per a seguretat: vàlvula de ressort. 

• Per a la retenció: vàlvules de disc de doble comporta, o vàlvules de clapeta. 

5.1. Vàlvules de pas 

S’utilitzen per a interrompre total o parcialment el pas d’un fluid pels conductes 

hidràulics i poder separar una part de la instal·lació. 

En el cas de Montgat, es col·locaran vàlvules de d’esfera (Figura B5.1) a tots els ramals 

que van i tornen de planta, abans i després de cada interacumulador i abans i després de la 

bomba del primari per a poder aïllar-los de la resta del circuït en el cas que sigui necessari. 

 

Figura B5.1. Vàlvula de pas. 

Aquest tipus de vàlvules interrompen el pas total o parcial, introduint una pèrdua de 

càrrega per a regular el cabal i equilibrar la instal·lació. Tenen un element obturador, una bola 
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d’acer inoxidable, que s’alberga en un orifici que té el mateix diàmetre que el conducte on 

s’instal·la, pel que presenta una molt baixa pèrdua de càrrega quan no estan tancades. 

5.2. Vàlvules de seguretat 

Serveixen per a limitar la pressió i protegir els components de la instal·lació. La 

legislació exigeix la seva col·locació en tots els circuïts sotmesos a pressió i canvis de 

temperatura. 

Tenen una rosca que serveix per a tarar la pressió de “tir” de la vàlvula que permet 

alliberar el fluid. Han de poder derivar la potència màxima del captador o grup de captadors, 

inclús en forma de vapor, de manera que en cap cas sobrepassi la màxima pressió de treball 

del captador o del sistema. 

En el seu interior hi ha una molla que quan la pressió actua sobre ella, és vençuda i 

deixa lliure la sortida del fluid (Figura B5.2). Mitjançant la variació de la força de venciment 

d’aquesta molla es realitza el tarat de la vàlvula. Per a protegir a tots els elements integrats de 

la xarxa, aquesta vàlvula ha de estar tarada a una pressió inferior a la de l’element que presenti 

la menor pressió de treball. 

 

Figura B5.2. Vàlvules de seguretat. 

Es situa una vàlvula d’aquest tipus a la part alta de la instal·lació, abans del vas 

d’expansió per a protegir el circuït. 
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5.3. Vàlvules de retenció 

Les vàlvules de retenció o antiretorn s’utilitzen per a assegurar que un fluid només 

circuli en un sentit dins de la xarxa hidràulica. Per a aconseguir-ho, aquestes vàlvules tenen al 

seu interior amb una clapeta, empeses per una molla, i que permeten el pas del fluid en una 

sola direcció. Quan el fluid arriba a la vàlvula en el sentit adequat, la pressió venç la molla. 

Quan la circulació del fluid cessa o és en sentit contrari, la molla empeny la clapeta tancant el 

pas del fluid. 

 

Figura B5.3. Vàlvula antiretorn. 

El CTE en el seu apartat 3.2.2.5 del HE 4 [14], especifica que per a evitar fluxos 

inversos és aconsellable la utilització d’aquest tipus de vàlvules. Es situa una vàlvula antiretorn 

a la part alta del circuït, després de la bomba per a protegir-la d’aquest tipus de flux. 

5.4. Vàlvules d’equilibrat 

Les vàlvules d’equilibrat s’utilitzen per a afegir en un circuït hidràulic una pèrdua de 

càrrega regulable amb la finalitat de buscar un equilibrat correcte. 

Són reguladors automàtics que ajusten i mantenen constants els cabals en un ampli 

camp de treball. 

Aquests reguladors basen el seu funcionament en uns cartutxos d’acer inoxidable, amb 

una camisa fixa i un èmbol mòbil. Aquest èmbol llisca dins de la camisa fent que la secció de 

pas del fluid sigui variable. La pressió d’oposició al fluid s’aconsegueix mitjançant una molla 

calibrada d’acer inoxidable. 

Aquestes vàlvules modifiquen de manera automàtica les seves pèrdues de càrrega, 

amb la finalitat de mantenir constants els cabal que circulen per elles, sempre que es treballi 

entre els límits mínim i màxim de la seva pressió diferencial. 
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Figura B5.4. Vàlvules d’equilibrat. 

EL CTE HE 4 en el seu apartat 3.3.5.1 [7] indica que ha de concebre's inicialment  un 

circuït hidràulic de per sí equilibrat. Si no fos possible, el flux ha de ser controlat per vàlvules 

d’equilibrat. 

En el cas concret de Montgat, tant la impulsió com el retorn tenen la mateixa longitud, 

pel que el circuït és equilibrat i no es considera necessari instal·lar aquest tipus de vàlvula. 

5.5. Vàlvules termostàtiques 

Donat que a les instal·lacions solars es pot arribar a  temperatures elevades i que també 

s’han de realitzar les oportunes labors de tractament antilegionel·la, la ACS acumulada pot 

sobrepassar les temperatures adequades per al seu ús, podent produir cremades als usuaris. 

El CTE HE 4 en el seu apartat 3.2.2.3.2 [4] indica que en sistemes de ACS on la 

temperatura de l’aigua calenta en els punts de consum pugui excedir de 60ºC ha d’instal·lar-se 

un sistema automàtic de mescla que limiti la temperatura de subministre a 60ºC, encara que a 

la part solar es puguin assolir temperatures superiors. Aquest sistema haurà de ser capaç de 

suportar la màxima temperatura possible d’extracció del sistema solar. 

Per tant, es posaran vàlvules de tres vies termostàtiques a la sortida de la caldera per a 

assolir aquest objectiu. 
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Figura B5.5. Vàlvula termostàtica. 

5.6. Filtres 

El RITE en la seva IT 1.3.4.2.8 [15] especifica que cada circuït hidràulic es protegirà 

mitjançant un filtre amb una llum de 1mm, com a màxim, i es dimensionarà amb una velocitat 

de pas, a filtre net, menor o igual que la velocitat del fluid a les canonades contigües. 

Els elements filtrants es deixaran permanentment en el seu lloc. 

5.7. Reguladors de cabal 

A cada una de les derivacions a vivenda s’instal·larà un regulador de cabal per a 

assegurar la correcta distribució de fluid caloportador a cada un dels interacumuladors. 

5.8. Buidat i purga 

El RITE en la seva IT 1.3.4.2.8 [11] estableix que totes les xarxes de canonades han de 

dissenyar-se de manera que puguin buidar-se total o parcialment. 

Per al buidat parcial, es preveu un dipòsit després de la vàlvula de seguretat i abans del 

vas d’expansió, que recull el fluid del primari per a poder-lo tornar a introduir en el cas que sigui 

necessari. 

El buidat total és realitzarà pel punt accessible més baix. Per aquest motiu, a la planta 

baixa hi ha un anell amb una vàlvula de buidat destinada a tal fi. 

Per altra banda tant el CTE en el seu punt 3.3.5.5 del seu apartat HE 4 [7] com el RITE 

[11] estableixen que en els punts alts del circuït, concretament a la sortida de les bateries de 

captadors, i en tots aquells punts a on pugui haver-hi aire acumulat, es col·locaran sistemes de 
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purga constituïts per ampolletes de desaire  i purgador manual o automàtic. El volum útil de 

l’ampolleta serà superior a 100 cm3. 

Els purgadors s’encarreguen d’evacuar els gasos i separar-los del fluid per a la seva 

posterior evacuació. 

La presència d’aire en els circuïts hidràulics és perjudicial per les instal·lacions, ja que té 

com a conseqüència l’acumulació d’aire de difícil eliminació, dificultat de circulació del fluid, 

cavitació a les bombes, presència de sorolls, disminució del rendiment en els grups tèrmics i 

intercanviadors de calor, corrosió,...etc. 

Per a evitar aquests efectes no desitjats, s’instal·len en els punts alts del circuït aquests 

purgadors que expulsen l’aire acumulat. 

Aquests purgadors estan formats per un mecanisme format per un flotador i una 

vàlvula, que actuen automàticament al decréixer el nivell de fluid quant aquest arrossega aire, 

essent expulsat a través de la vàlvula.  

 

 

Així doncs i de forma esquemàtica, el circuït hidràulic amb tots els seus components 

quedarà determinat segons l’esquema de la Figura B5.6. 
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