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RESUM  

L’objecte del projecte es dissenyar i dimensionar les instal·lacions tèrmiques i de 

climatització necessàries d’un centre esportiu situat a la localitat d’Abrera. 

Es realitzaran les instal·lacions per a ús d’aigua calenta sanitària per ús exclusiu 

per a dutxes tenint en compte l’abastiment d’energia mínim obligat per energia 

solar tèrmica que cita el Codi Tècnic de l’Edificació, conegut com el CTE.  

També s’hauran de realitzar les instal·lacions de climatització pel confort dels 

usuaris d’aquest centre esportiu amb dues piscines i dos jacuzzis tenint en 

compte les indicacions i obligacions del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques de 

l’Edificació, RITE. 

Es dimensionaran les instal·lacions que proporcionaran el calor necessari per 

escalfar les piscines de natació, d’efectes i spas. Pel subministrament d’energia a 

les piscines s’ha de tenir en compte les obligacions establertes pel CTE, tenint  en 

compte les característiques, que han de tenir les instal·lacions de les piscines, 

proposades pel NIDE per a piscines cobertes. 

Finalment, es realitzarà la instal·lació general d’alimentació d’energia a través 

d’algun sistema generador de calor que abastirà a les diferents instal·lacions que 

hagin d’estar alimentades. 

RESUMEN  

El objetivo del presente proyecto es diseñar y dimensionar las instalaciones 

térmicas y de climatización necesarias de un centro deportivo situada en la 

localidad de Abrera. 

Se realizaran las instalaciones para uso de agua caliente sanitaria usada 

exclusivamente para duchas teniendo en cuenta el abastecimiento de energía 

mínima obligada por energía solar térmica que cita el Código Técnico de la 

Edificación, conocido como el CTE. 

También se tendrán que realizar las instalaciones de climatización para el confort 

de los usuarios de este centro deportivo con dos piscinas i dos jacuzzis teniendo 

en cuenta las indicaciones i obligaciones del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas de la Edificación (RITE). 

Se dimensionaran las instalaciones que proporcionaran el calor necesario para 

calentar las piscinas de natación y de efectos. Para el subministro de energía a 

las piscinas se tendrá que tener en cuenta las obligaciones establecidas por el 

CTE, teniendo en cuenta las características, que han de tener las instalaciones de 

las piscinas, propuestas por el NIDE para piscinas cubiertas. 
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Finalmente, se realizará la instalación general de alimentación de energía a 

través de algún sistema de generación de calor que abastecerá a las diferentes 

instalaciones que deban ser abastecidas. 

ABSTRACT 

The objective of this project is design the thermical installations and the air 

conditioned system for a sport centre in Abrera. 

To make the sanitary hot water installations, who have to be used only for 

shower. We have to keep in mind the minimum thermical solar energy supply 

like the CTE says. 

Also to make the air conditioning installations for the comfort of the users of this 

sport centre with two swimming pools and two jacuzzis we have to follow the 

indications and obligations of the RITE. 

To design the installations who offer the necessary hot to heat the water of the 

two swimming pools and two jacuzzis. For energy supply to the swimming pools 

and jacuzzis we have to keep mind the CTE obligations and also fulfil the 

swimming pool characteristics of NIDE for indoor swimming pools. 

Finally, to realize the general installation of energy supply we have to use some 

hot generator system that supply the different installations.    
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CAPÍTOL 1: 

DESCRIPCIÓ DE 

L’EMPLAÇAMENT I DEL 

CENTRE ESPORTIU 

1.1. Ubicació geogràfica 

El centre esportiu està situat en la població d’Abrera, en la comarca del Baix 

Llobregat de la província de Barcelona.  

El local es troba al passeig Estació número 26 de la citada població. 

La seva situació geogràfica és de 41º31’12,5’’ N 1º54’17,5’’ E, a una altitud 

sobre el mar és de 105 m. 
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1.2. Descripció del centre esportiu 

L’edifici citat està dividit en tres plantes. Soterrani, Planta Baixa i Primera Planta. 

L’àrea que recull cada planta és de: 

 Planta Soterrani: 950 m2. 

 Planta Baixa: 1.760 m2. 

 Planta Primera: 700 m2. 

El soterrani serà d’ús exclusiu per a sala de màquines. 

La zona d’accés, planta baixa, es situen les diferents estances: 

 Recepció i informació del centre (20 m2). 

 Sala d’administració (20 m2). 

 Sala de cures (20 m2). 

 Dos vestidors petits, un per a homes i un per a dones (20 m2). 

 Dos vestidors per a monitors (20 m2). 

Figura 1.- Situació geogràfica del centre poliesportiu amb piscines. 
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 Sala de fisioteràpia (20 m2). 

 Sala termal (20 m2). 

 Sala de piscines (950 m2). 

La primera planta es destina a: 

 Sala de gimnàs (345 m2). 

 Sala d’aeròbic (200 m2). 

1.3. Serveis i activitats 

El centre esportiu dirigit per l’ajuntament del municipi té un horari d’obertura de: 

 De dilluns a divendres, de 8 a 22 hores. 

 Els dissabtes, de 9 a 20 hores. 

 Els diumenges i festius, de 10 a 14 hores. 

El centre programa una sèrie d’activitats realitzades en les sales i en les piscines. 

Les activitats de sala són: 

 Aeròbic. 

 Gimnàs suau. 

 AeroBox. 

 Estiraments. 

Les activitats aquàtiques que es realitzen són: 

 Natació per a nadons, infants, infantils, adults i gent gran. 

 Aigua embaràs. 

 Aigua salut. 

En el volum dels plànols es mostren els plans 1, 2 i 3 que representen la planta 

del soterrani, planta baixa i primera planta respectivament. 
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CAPÍTOL 2: 

CLIMATITZACIÓ DE 

L’EDIFICI 

2.1. Abast 

En aquest capítol es dimensionen les instal·lacions de climatització dels diferents 

espais de l’edifici segons les necessitats tèrmiques i de confort. 

S’escolliran les màquines que proporcionaran aquest confort en les diferents 

estances, la xarxa de conductes d’impulsió de l’aire i el seu retorn o expulsió en 

els diferents casos. Es seleccionaran els diferents ventiladors segons les pèrdues 

produïdes per la xarxa de conductes i els diferents accessoris. 

Pel dimensionament de la climatització en els diferents locals, s’hauran de 

complir les exigències establertes pel RITE i el CTE. 

2.2. Condicions de projecte 

2.2.1. Condicions exteriors de projecte de refrigeració 

Les condicions exteriors són: 

 Temperatura seca. 

 Temperatura humida. 

 Oscil·lació mitja diària: és la diferència entre la temperatura mitja de les 

màximes i la temperatura mitja de les mínimes en el període d’estiu. 
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 Velocitat d’aire: velocitat mitja escalar de del vent dominant en una 

direcció definida al llarg de tot l’any. 

 Altitud: altitud sobre el nivell del mar de la localitat on es projecte. 

Existeixen diferents condiciones exteriors de projecte segons el nivell percentil, 

que és el nivell de cobertura en tot l’any. 

Els nivells percentils varien segons l’ús que es fa en els locals a projectar. El tant 

per cent que s’indica a la taula 1 mostra el percentatge d’hores que la 

temperatura exterior serà més alta que la mostrada en la taula. 

Taula 1.- Condicions de projecte per refrigeració segons el NP. 

 

Condicions d'estiu 

 

Ts i Th mitja coincidents Th(º) 
OMD(ºC) 

 

1% 2,50% 5% 1% 2,50% 5% 

Barcelona 28,7/23,0 27,8/22,6 27,0/22,6 24,4 23,7 23 8,4 

Per aquestes condicions exteriors s’escullen les que es presenten com a nivell 

percentil del 2,5%. Amb una temperatura seca de 27,8ºC, temperatura humida 

de 22,6ºC i una variació mitja de temperatura diària de 8,4ºC. 

Per veure l’evolució diària de les temperatures seques exterior i humides exterior 

hi ha correccions d’aquestes temperatures en funció de l’hora del dia. Aquestes 

correccions es tenen en compte només en refrigeració ja que el projectista ha 

d’escollir una hora solar determinada per efectuar el càlcul. 

2.2.2. Condicions exteriors de projecte per calefacció 

Per edificis generals, el nivell percentil o de cobertura serà del 97,5%.  

Aquestes condicions són d’una temperatura de 2ºC, una humitat del 80% i 

graus-dia de 977. 

2.2.3. Condicions interiors d’estiu de projecte 

Les condicions interiors dels locals són les següents: 

 Temperatura sala de piscines: 28ºC. 

 Humitat relativa sala de piscina: 60%. 

 Temperatura sala termal: 32ºC. 

 Humitat relativa sala termal: 60%. 

 Temperatura resta d’estances: 24ºC. 

 Humitat relativa resta d’estances: 50%. 

2.2.4. Condicions interior de hivern de projecte 

Les condicions interiors a l’hivern seran: 

 Temperatura sala de piscines: 28ºC. 



Xavier Puig de la Fuente  

 - 14 - 

 Humitat relativa sala de piscines: 60%. 

 Temperatura sala termal: 32ºC. 

 Humitat relativa sala termal: 60%. 

 Temperatura vestidors: 23ºC. 

 Humitat relativa vestidors: 50%. 

 Temperatura resta d’estances: 21ºC. 

 Humitat relativa resta d’estances: 50%. 

2.2.5. Ventilació mínima exterior 

Per evitar la sensació desagradable que produeix l’aire viciat es necessari 

introduir certa quantitat d’aire procedent de l’exterior anomenat de ventilació. En 

la practica, aquesta operació es fa barrejant l’aire de l’exterior amb aire 

procedent del local.  

El criteri a seguir pel càlcul de cabal mínima d’aire exterior s’estableix pel 

Reglament per Instal·lacions Tèrmiques per Edificis (RITE).  

El RITE divideix els locals en quatre categories, anomenats IDA: 

 IDA 1 (aire d’òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i 

guarderies. 

 IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns 

d’hotels i similars, residències d’avis, i d’estudiants), sales de lectura, 

museus, sales de tribunals, aules d’ensenyament i assimilables i 

piscines. 

 IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cinemes, teatres, 

sales d’actes, habitacions d’hotels i similars, restaurants, cafeteries, 

bars, sales de festa, gimnasos, locals destinats a la pràctica de l’esport 

(menys piscines) i sales d’ordinadors.  

 IDA 4 (aire de qualitat baixa) 

Segons aquest reglament, hi ha cinc mètodes per calcular el cabal exterior 

segons l’ús del local. Els mètodes són: 

 Mètode indirecte de cabal d’aire exterior per persona. 

 Mètode directe per qualitat de l’aire percebut. 

 Mètode directe per concentració de CO2. 

 Mètode indirecte de cabal d’aire per unitat de superfície. 

 Mètode de dilució. 

La mateixa quantitat que introduïm es té que rebutjar a l’exterior; això es fa 

mitjançant unes vàlvules automàtiques que efectuen l’operació automàticament. 

La ventilació mecànica s’adoptarà per tot tipus de sistemes de climatització, sent 

recomanable també per la resta de sistemes a implantar en locals temperats 



 Instal·lacions tèrmiques d’un poliesportiu 

 - 15 - 

tèrmicament. Si no s’adopta la ventilació mecànica en sistemes de calefacció, i a 

efectes de càlcul de la demanda tèrmica de projecte, el nombre de renovacions 

horàries a considerar no serà inferior a ú. 

L’aire exterior serà sempre filtrat i tractat tèrmicament abans de la seva 

introducció en els locals. Aquestes quantitats d’aire exterior tenen, normalment, 

diferent contingut de calor que l’aire existent en l’espai acondicionat i, per 

consegüent, imposen una càrrega a l’equip acondicionador. En el cas d’aire de 

infiltració, la càrrega es manifesta per si mateixa dins de l’espai acondicionat. 

L’aire de ventilació, agafat a través de l’equip d’acondicionament, imposa una 

càrrega al local, deguda a l’efecte de bypass de l’aparell i directament a l’equip. 

1. Mètode indirecte de cabal d’aire exterior per persona 

S’utilitzaran els valors de la taula 2 quan les persones tinguin una activitat 

metabòlica al voltant de 1,2 met, quan sigui baixa la producció de substàncies 

contaminants per fonts diferents de l’ésser humà i quan no estigui permès 

fumar. 

Taula 2.- Cabal d’aire mínim exterior segons ocupació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per locals on estigui permès fumar, els cabals d’aire exterior seran, com a mínim, 

el doble dels indicats en la taula 2.2. 

Quan l’edifici disposi de zones per fumadors, aquests locals hauran d’esta 

delimitats per tancaments estancats a l’aire, i en depressió respecte als locals del 

voltant. 

2. Mètode directe per qualitat de l’aire percebut 

Aquest mètode es basa en l’informe CR 1752 (mètode olfactiu), els valors a 

utilitzar són els de la taula 3. 

Taula 3.- Qualitat de l’aire percebut 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria dm3/s per persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

Categoria dp 

IDA 1 0,8 

IDA 2 1,2 

IDA 3 2,0 

IDA 4 3,0 
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3. Mètode directe per concentració de CO2 

Per locals amb elevada activitat metabòlica (sales de festes, locals per l’esport i 

activitats físiques, etc.) en els que no està permès fumar, es podrà utilitzar el 

mètode de la concentració de CO2, bon indicador de les emissions de bio efluents 

humans. Els valors de la taula indica quines parts per milió segons el tipus d’ús 

del local. 

Taula 4.- Parts per milió per l’aire ambient del local 

Categoria ppm(*) 

IDA 1 350 

IDA 2 500 

IDA 3 800 

IDA 4 1200 

*Concentració de CO2 per sobre de la concentració en l’aire exterior. 

Per locals amb elevada producció de contaminants (piscines, restaurants, 

cafeteries, bars, algun tipus de tenda, etc.) es podrà utilitzar les dades de la 

taula 4, encara que si es coneixen la composició i cabal de les substàncies 

contaminants es recomana el mètode de la dilució. 

Per calcular el cabal d’aire, en l/s i per persona, s’utilitza l’equació 1. 

 𝑄 =
𝐺(𝐶𝑂 2)

𝐺 𝐶𝑂 2 𝑎𝑚𝑏 −𝐺 𝐶𝑂 2 𝑒𝑥𝑡
× 100 (1)  

On: 

G(CO2) és la producció de CO2 en funció de l’activitat metabòlica (l/s). I es calcula 

segons l’activitat metabòlica (met) i com es mostra en l’equació 2. 

 𝐺 𝐶𝑂2 = 0,0042 × 𝐴𝑀 (2) 

2.2.6. Filtració de l’aire mínim de ventilació exterior 

L’aire que s’introdueix a les estances com a aire de ventilació procedent de 

l’exterior ha de tenir un filtratge necessari per evitar possibles introduccions i 

incrustacions de material sòlid a les màquines de tractament i evitar la 

introducció de partícules als locals a ventilar. 

De la mateixa manera que es classifiquen els aires de ventilació. El RITE 

classifica la classe de filtració mínima a utilitzar en funció de la qualitat de l’aire 

exterior (ODA) i de la qualitat de l’aire interior requerida (IDA). L’eficiència dels 

filtres es mostren en la taula 5. 

La qualitat de l’aire exterior es classificarà segons els següents nivells: 

ODA 1: aire pur que pot contenir partícules sòlides de forma temporal. 

ODA 2: aire amb altes concentracions de partícules. 

ODA 3: aire amb altes concentracions de contaminants gasosos. 

ODA 4: aire amb altes concentracions de contaminants gasosos i partícules. 
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ODA 5: aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i partícules. 

2.2.7. Aire d’extracció 

A diferència de l’aire d’impulsió que s’introdueix per una consola o equip de 

tractat i filtrat, també existeix l’aire d’extracció, aquest és l’aire viciat que es 

troba dins d’una dependència es remogut fora del local. La presència de fums, 

mals olors i vapors resulta més que molesta si no disposem d’una aire 

d’extracció, o un sistema d’extracció d’aire, per lo general els llocs que pateixen 

males olors son les cuines i els banys. La tasca dels sistemes d’aire d’extracción, 

que generalment s’ubiquen en aquells llocs on no hi ha finestres ni ventilació, es 

eliminar aquest aire viciat traient-lo fora del local o estança.   

El RITE determina l’ús que podrà tenir l’aire que s’extreu del local. De la mateixa 

manera que el RITE classifica els aire de ventilació, pels aires d’extracció els 

qualifica de AE1 fins a AE4, això variarà segons l’ús del local. Els aires d’extracció 

es classifiquen de la següent manera, classificació extreta de la IT 1.1.4.2.5.1: 

 AE 1 (bai nivell de contaminació): aire que procedeix dels locals en els 

que els emissions més importants de contaminants procedeixen dels 

materials de construcció i decoració, a més de les persones. Està exclòs 

l’aire que procedeixi dels locals on es permeti fumar. Estan inclosos: 

oficines, aules, sales de reunió, locals comercials sense emissions 

específiques, espais d’ús públic, escales i passadissos. 

 AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més 

contaminants que la categoria anterior, en els que, a més, no està 

permès fumar. S’inclouen restaurants, habitacions d’hotel, vestuaris, 

bars, magatzems. 

 AE 3 (alt nivell de contaminació): aire que procedeix dels locals amb 

producció de productes químics, humitat, etc. S’inclouen lavabos, 

saunes, cuines, laboratoris químics, impremtes, habitacions destinades 

a fumadors. 

 AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies 

oloroses i contaminants perjudicials per la salut en concentracions 

majors que les permeses en l’aire interior de la zona ocupada. Estan 

inclosos locals amb extracció de campanes de fums, aparcaments, 

locals destinats a producció de pintures i dissolvents, locals on es 

Taula 5.- Eficiència mínima dels filtres 

per l’aire exterior de renovació. 
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guarda llenceria bruta, locals d’emmagatzematge de residus de menjar, 

locals de fumador d’ús continu, laboratoris químics.   

La IT 1.1.4.2.5.2 diu que el cabal d’aire d’extracció de locals de servei serà com 

a mínim de 2 dm3/s per m2 de superfície en planta. 

L’aire de categoria AE 1, exempt de fum, podrà ser retornat als locals. 

L’aire de categoria AE 2 pot ser utilitzat només com aire de transferència d’un 

local cap a locals de servei, lavabos i garatges. 

Els aires de categoria AE 3 i AE 4 no poden ser utilitzats com aire de recirculació 

o de transferència. A més, l’expulsió a l’exterior de l’aire d’aquestes categories 

no poden ser comú a l’expulsió de l’aire de les categories AE 1 i AE 2. 

2.3. Estudi dels diferents espais 

Valorant els diferents espais, segons l’ocupació, l’ús, les condicions interiors, 

s’estudiaran diferents opcions de climatització de les estàncies. 

A continuació, es classificaran els diferents locals i si tindran cobertes les 

necessitats de refrigeració i calefacció. La taula 6 mostra quin cobertura de 

climatització tindrà cada local. 

Taula 6.- Tipus de climatització que es cobriran en cada espai 

 

 

2.3.1. Sala de fitnes i sala aeròbica 

Aquestes sales són empleades per la pràctica de l’esport.  

La sala de fitnes té una superfície de 345 m2 i, la sala aeròbica uns 200 m2. 

L’ocupació màxima per la sala de fitnes és de 100 esportistes i per la sala 

d’aeròbic de 60 persones. 

Les activitats físiques produïdes en les dues sales seran diferent. Per a la sala 

aeròbica, les activitats seran variades des de relaxació fins a aeròbic. Això 

produirà que la càrrega degut a l’ocupació i la seva activitat sigui canviant. A la 

sala de fitnes, l’activitat física també serà variada però degut a quina intensitat 

de treball tinguin cadascú dels ocupants. Evidentment, aquesta càrrega dependrà 

del volum de gent present a cada instant.  

 CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ 

GIMNÀS X X 

AERÒBIC X X 

PISCINA X X 

VESTÍBUL X X 

ZONA TERMAL X - 

VESTUARIS X - 

RESTA ESTÀNCIES X X 
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Cal destacar que, segons quines activitats físiques es realitzin el grau de calor 

sensible i latent variarà substancialment. Per tant, s’escollirà un terme mig per 

un càlcul adequat de la càrrega d’ocupació. Cal tenir en compte, que és una 

instal·lació gestionada per l’ajuntament, no un club privat, per tant, l’activitat 

metabòlica dels ocupants serà molt variada ja que tindran edats molt diverses. 

L’ocupació no serà constant al llarg del dia, per tant, pel càlcul de la renovació 

d’aire per ventilació es determina un coeficient mig d’ocupació durant tot el dia. 

En casos on els esportistes sigui menys dels considerats, la renovació d’aire serà 

més de la necessària i, en casos de molta assistència, la renovació d’aire serà 

insuficient en aquests intervals.   

Les sales de gimnàs i aeròbic, en èpoques d’hivern, es climatitzaran de manera 

que la temperatura dels locals siguin de 21ºC i 50% d’humitat relativa. Per 

refrigeració la temperatura serà de 24ºC i una humitat relativa del 50%. 

Pel càlcul de l’ocupació no es té en compte la màxima ocupació, 100 usuaris, de 

la sala sinó que s’escull una ocupació mitja de 50 usuaris. Les activitats 

metabòliques en general es comptabilitzen en 4 met (58 W/m2), aquesta càrrega 

dependrà de si l’usuari és home o dona, que tenen uns superfície del cos de 1,8 

m2 i 1,6 m2 respectivament. 

Pel càlcul del cabal de ventilació es té en compte l’ocupació mitja i una activitat 

metabòlica de 2,5 met ja que el gimnàs serà utilitzat per usuaris de totes les 

edats. S’ha decidit aquest càlcul per evitar grans sobredimensions en termes de 

cabal d’aire a renovar provinent de l’exterior. 

Per la sala aeròbica es procedirà a calcular la càrrega tèrmica deguda a 

l’ocupació de l’espai amb una presència de 30 esportistes, amb una activitat 

metabòlica de 3 met. Per la ventilació s’ha procedit a establir a que l’ocupant 

tingui una activitat de 2 met ja que la sala es destinarà a també exercicis i 

cursos de relaxament i estiraments, entre altres. 

La qualitat de l’aire interior serà IDA 3. L’aire extret es classificat com AE 1 amb 

la possibilitat d’ésser recirculat. El volum de la sala es renovarà 6 vegades cada 

hora. 

2.3.2. Sala de piscines 

La sala ocupa una superfície de 950 m2. En aquesta sala hi ha dues piscines: una 

semi olímpica i, una altra destinada a diferents activitats diferents a la pràctica 

de la natació. 

Cal observar que degut al contacte de l’aigua amb l’aire del interior de la sala, es 

produirà una evaporació de l’aigua de les superfícies de les piscines. Aquesta 

evaporació haurà de ser extreta ja que sinó es produiria una acumulació 

d’humitat absoluta que seria perjudicial per la salut humana. 

També, cal dir que la temperatura interior serà entre 1-2ºC superior de la 

temperatura de l’aigua dels vasos de les piscines citat a la IT 1.1.4.1.2.2 del 

RITE. La temperatura seca de l’aire serà de 28ºC i una humitat relativa del 60% 

com estableix el RITE com a humitat relativa de disseny. La temperatura haurà 

de ser alta ja que els ocupants tindran un grau de vestimenta molt baix. 

La IT 1.2.4.5.2., recuperació de calor de l’aire d’extracció, en el punt 4 indica que 

les piscines climatitzades, l’energia tèrmica continguda en l’aire expulsat haurà 
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de ser recuperada, amb una eficiència mínima i unes pèrdues màximes de 

pressió iguals a les indicades en la taula 2.4.5.1. del RITE per a més de 6.000 

hores anuals de funcionament, en funció del cabal. 

La climatització de la sala de piscines serà a una temperatura de 28ºC i 60% 

d’humitat relativa al llarg de tot l’any. 

El cabal d’aire de ventilació mínim segueix la recomanació del RITE i estableix 

que es renovi segons la superfície de la sala. 

S’haurà de tenir en compte la producció de vapor d’aigua degudes a les piscines.  

L’aire interior serà de qualitat IDA 2. L’aire extret és AE 1 que permet la seva 

recirculació. L’aire de la sala serà renovat 4 vegades cada hora. 

2.3.3. Sala termal 

La sala termal és utilitzada pel bany en spas o jacuzzis i, també, d’un sala de 

vapor i sauna. La sala està destinada a que pugui ser utilitzada pels ocupants de 

manera que només puguin anar amb banyador. Per tant, el nivell de confort ha 

d’ésser important, especialment per calefacció. 

La sala termal s’haurà de climatitzar a una temperatura de 32ºC i una humitat 

relativa del 60% al llarg de tot l’any. 

De manera anàloga, el cabal mínim de ventilació es calcularà igual que en la sala 

de piscines. 

S’haurà de tenir en compte la producció de vapor d’aigua degudes a les piscines.  

L’aire interior serà de qualitat IDA 2. L’aire extret es catalogat com a AE 1 i, per 

tant, podrà ser retornat. 

2.3.4. Recepció i informació 

Està destinat a informació i altres finalitats. És el local per on s’accedeix als 

vestuaris, piscines i gimnàs.  

Aquest local tindrà en compte les pèrdues provocades per l’entrada de gent i el 

intercanvi produït entre l’aire interior i l’exterior. 

Per èpoques hivernals, la temperatura interior serà de 21ºC i 50% d’humitat 

relativa. Per refrigeració, es climatitzarà de manera que la temperatura sigui de 

24ºC i una humitat relativa del 50%. 

No es tindran en compte les infiltracions degudes a l’entrada d’aire exterior ja 

que l’accés a dins del recinte té una doble porta i evitar un gran cabal d’aire 

d’intercanvi. 

Es tindrà en compte l’activitat metabòlica dels treballadors i de possibles 

persones que estiguin en la recepció. Es considera la presència de 15 persones, 

comptant treballadors i usuaris. 

La qualitat de l’aire interior es classificarà com IDA 3. L’aire extret es classificat 

com a AE 1 amb un número de renovacions horàries de 4. 
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2.3.5. Sales vestuaris petits 

Només es dimensionarà la instal·lació en mode calefacció ja que la refrigeració 

en vestuaris pot provocar sensacions de fred als ocupants que es dutxin o es 

canviïn.  

Com que el local està destinat per a que els ocupants es dutxin i es canviïn, 

l’ocupant no estarà permanentment en el local i, per tant, una possible mala 

sensació o incomoditat tèrmica serà molt reduïda.  

La qualitat de l’aire interior serà IDA 4. L’aire d’extracció es classificat com a AE 

2 que només pot ser transferit a altres estances i no recirculat. L’aire serà 

totalment exterior. El volum de la sala es renovarà 6 vegades cada hora. 

La temperatura a la qual es dimensionarà el local és de 23ºC ja que l’ocupació 

estarà amb poca roba o nu. 

En quan a la ventilació del local, el RITE en la IT 1.1.4.2.5. “Aire d’extracció”, 

impedeix que l’aire de vestuaris, qualificat com a AE 2, no pot ser retornat al 

mateix local. Solament es pot transferir a locals de servei, lavabos i garatges. 

Per tant, tot l’aire introduït serà tot exterior, tractat o pretractat abans de ser 

impulsat als locals. 

2.3.6. Sales vestuaris grans 

Igual que en els vestuaris petits, la instal·lació només serà per calefacció.  

L’aire interior és de qualitat IDA 4 i l’aire extret AE 2. Per tant, també tot l’aire 

extret serà expulsat a l’exterior i tot l’aire introduït serà nou.  

Es renovarà el volum dels vestidors 6 vegades cada hora. 

La temperatura dels vestidors serà també de 23ºC i una humitat relativa del 

50%. 

2.3.7. Sales vestuaris monitors 

Aquests vestidors també cobriran solament la part de calefacció.  

La temperatura en calefacció serà de 23ºC i una humitat relativa del 50%. 

Es renovarà l’aire 6 vegades cada hora i l’aire introduït serà totalment exterior ja 

que l’aire extret es considera AE 2. El nombre de renovacions per hora són de 6. 

2.3.8. Sala administració 

La seva instal·lació estarà dimensionada per a refrigeració i calefacció. El local 

estarà destinat pel treball administratiu del centre esportiu. L’ocupació serà 

majorment permanent. Estarà compost per dues taules, amb un ordinador per a 

cada taula i dos treballadors en total. 

La temperatura en refrigeració serà de 24ºC i 50% d’humitat relativa i per 

calefacció la temperatura és de 21ºC i 50% d’humitat. 

Es considera la presència de dues persones i dos ordinadors encesos.  

L’aire serà de qualitat IDA 2 i l’aire extret catalogat com a AE 1.  
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2.3.9. Sala de fisioteràpia 

Aquesta sala es destina a treball fisioterapèutic per als socis del centre. Hi haurà 

un/a responsable de realitzar el tractament de recuperació als socis. Com a 

norma general, es considerarà que l’ocupació serà d’un/a pacient i del 

responsable. 

El sistema de climatització estarà destinat per calefacció i refrigeració. 

Es considera que l’aire interior tindrà una qualitat IDA 1 ja que es tracta d’un 

local d’ús terapèutic. L’aire extret serà AE 1. 

Es considerarà una presència de 2 persones, 1 fisioterapeuta i 1 client o usuari. 

2.3.10. Sala de cures 

Està destinada com a ús per a persones que es puguin haver produït algun mal o 

dolor en l’ús del centre esportiu. L’ocupació no serà permanent ja que només 

s’utilitzarà per casos d’urgència o socors.   

La seva instal·lació estarà destinada per calefacció i refrigeració. 

La seva ocupació és nul·la ja que només s’utilitzarà de manera puntual. Es 

considerarà una presència de 2 persones, com en cas d’ésser atès algun usuari. 

La qualitat d’aire que s’introduirà en la sala serà de qualitat IDA 1. 

2.4. Necessitats tèrmiques de climatització 

Per a cada local es calculen les càrregues tèrmiques que es produiran a l’època 

d’estiu i la de hivern.  

Les necessitats tèrmiques es divideixen en dos grups: les càrregues sensibles i 

latents, les que afecten a la temperatura i l’altre al vapor d’aigua que hi ha a 

l’aire. 

Les càrregues sensibles són: 

 Transmissió de calor per vidres. 

 Transmissió de calor per parets i sostre. 

 Radiació solar. 

 Ventilació aire exterior mínim. 

 Ocupació. 

I les càrregues latents són: 

 Ventilació aire exterior mínim. 

 Ocupació. 

 Evaporació. 

Segons l’època de l’any que es calculen les necessitats tèrmiques, algunes d’elles 

poden ser no tingudes en compte ja que poden afavorir a la refrigeració o 

calefacció. Per exemple, per calefacció la radiació solar no es tinguda en compte 

ja que actua a favor, escalfa l’estància a través dels forats, com les finestres. 
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2.4.1. Transmissió de calor per superfícies de vidre  

És el calor que es transmet a través dels tancaments de vidres que donen a 

l’exterior, locals continus no climatitzats o climatitzats a diferents temperatures.  

Aquesta transferència de calor ve donada per l’equació 3. 

 𝑄 = 𝑆 × 𝐴𝑇 × 𝐾  (3) 

S és la superfície que està en contacte entre els diferents espais. 

K és el coeficient de transmissió de calor. Aquest coeficient es calcula segons el 

tipus de material del que es tracta o combinació de diferents materials i dels 

espessors. 

ΔT diferència de temperatures entre l’exterior i la interior. 

Aquest intercanvi serà diferent segons l’estació de l’any en la qual estiguem. En 

cas de calefacció la temperatura més elevada serà la interior i, per tant, la 

transferència de calor serà de dins cap enfora. Per refrigeració, serà al inrevés ja 

que llavors la temperatura exterior serà la més elevada. 

2.4.2. Transmissió de calor per parets i sostre 

Transferència de calor per tancaments estructurals de l’edifici. 

A diferència dels vidres, els tancaments estructurals exteriors absorbeixen el 

calor solar i s’acumula, aquesta acumulació dóna un intercanvi diferent de 

l’anterior esmentat. Les sigles són DTE, diferència de temperatura equivalent. 

Per tant, degut a que aquesta DTE varia segons el calor solar, la DTE serà 

diferent per a diferents hores. 

En casos de refrigeració es tindrà en compte la DTE, equació 4, però pels de 

calefacció només es tindrà en compte la ΔT com en el cas de transmissió per 

vidres, equació 5. 

 𝑄 = 𝑆 × 𝐾 × 𝐷𝑇𝐸 (4) 

A diferència dels tancaments exteriors, els tancaments interiors no tenen una 

variabilitat tèrmica i de radiació solar. Per tant, la diferència de temperatures 

serà la resta entre les condicions del local a climatitzar i la temperatura dels 

locals del voltant, equació 5. Aquesta també s’utilitzarà pels tancaments 

exteriors per a trobar la càrrega tèrmica del local per a calefacció ja que el sol 

juga a favor (escalfa) i, per tant, no es té en compte a l’hora del càlcul. 

 𝑄 = 𝑆 × 𝐾 × Δ𝑇 (5) 

2.4.3. Radiació solar 

El sol a través de la radiació solar que penetra en els locals per les superfícies de 

vidre genera un augment de la temperatura. Aquesta generació variarà segons la 

intensitat del sol, l’orientació de les superfícies de vidre, de la qualitat dels vidres 

anomenat factor solar, presència de toldos, etc. 

El càlcul de la càrrega tèrmica produïda per la radiació solar ve determinada per 

una sèrie de factors que dependran de les qualitats del vidre, de la presència de 



Xavier Puig de la Fuente  

 - 24 - 

objectes que produeixen ombra, contaminació atmosfèrica, altitud, presència de 

marc metàl·lic o no sense marc, latitud. 

L’equació 6 mostra quins són els factors que influeixen en la càrrega per radiació. 

 Q R W = R × S × F1 × F2 × F3 × F4 (6) 

On: 

R radiació solar incident segons hora solar i orientació del vidre, en W/m2. 

S superfície del vidre on incideixen la llum solar, en m2. 

F1 factor solar, coeficient que determina quin percentatge de llum es transmet 

dins del local. 

F2 tipus de marc de la finestra, si és marc metàl·lic el coeficient serà 1,17 i sinó 

menys segons el tipus de material. 

F3 claredat de l’atmosfera, contra més partícules sòlides hi hagin més dispersió 

de la llum solar, coeficient 1 per claredat màxima i 0,85 per més contaminació. 

F4 altitud de l’edifici respecte el mar, contra més altitud major serà la radiació 

solar que rebrà ja que hi haurà menys gruix d’atmosfera que haurà de travessar 

la llum solar. Aquest coeficient ve donat per l’equació 7: 

 𝐹4 = 1 + 0,007 ×
𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑

300
 (7) 

2.4.4. Aire de renovació 

A mesura que passa el temps i l’aire de dins del local no es renovat, aquest aire 

es va viciant i produeix una sensació desagradable. Per evitar aquesta sensació i 

mala qualitat de l’aire, es renova l’aire de dins del local. Aquests criteris de 

renovació els marca el RITE, segons l’activitat humana que es produeix, finalitat 

del local. 

En l’aire de renovació, tindrà una component sensible i una component latent. 

Aquestes diferències vindran donades per: 

 Sensible: diferència de temperatures, interior i exterior. 

 Latent: diferència entre humitats absolutes, interior i exterior.  

La classificació següent ordena cada estança segons la qualitat que mana el 

RITE, aquesta qualitat varia segons el local pel qual està destinat: 

 Gimnàs i sala aeròbic: IDA 3. 

 Sala piscines: IDA 2. 

 Vestuaris: IDA 4. 

 Recepció: IDA 3. 

 Sala cures: IDA 1. 

 Sala fisioteràpia: IDA 1. 

 Sala termal: IDA 2. 
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Els cabals de ventilació es calcularan segons els mètodes que apareixen a la IT 

1.1.4.2.3: 

A. Mètode indirecte de cabal d’aire exterior per persona: s’utilitzarà aquest 

mètode per activitats metabòliques inferior a 1,2 met. Baixa producció de 
contaminants per fonts diferents del ser humà i no estigui permès fumar. 

B. Mètode directe per qualitat de l’aire percebut 

C. Mètode directe per concentració de CO2: per locals amb elevada activitat 
metabòlica (sales de festa, locals per la pràctica de l’esport i activitats 

físiques,etc.) on no estarà permès fumar. 

D. Mètode indirecte de cabal d’aire per unitat de superfície: per espais no 

dedicats a ocupació humana permanent. 

E. Mètode de dilució: s’utilitzarà quan les emissions de materials 
contaminants específics coneguts. 

Segons la funció del local, s’escollirà la quantitat de ventilació necessària. Per 

exemple, per locals destinats a vestuaris, l’ocupació no serà permanent, per tant, 

es determinarà una presència mitja ja que no tota l’ocupació possible(nombre de 

taquilles) no serà present en un mateix instant. 

Pel càlcul tèrmic de la càrrega tèrmica de ventilació es calculen separadament les 

càrregues sensibles i càrregues latents. Les equacions 8 i 9 mostren els càlculs 

de les càrregues, sensible i latent. 

 Q v,S kW = V × ρ × cP × ΔT (8) 

 Q V,L kW = V × ρ × Lm × ΔW (9) 

On: 

ΔT diferència de temperatures, exterior i interior. 

ΔW diferència d’humitats absolutes, exterior i interior. 

Cp és el calor específic, valor de 1025 J/(kg·K). 

Lm és el calor latent de vaporització, valor de 2478 kJ/kgw. 

Per refrigeració es tindrà en compte les dues components, sensible i latent.  Per 

calefacció només es té en compte la part sensible encara que per grans 

càrregues latents sí que seran tingudes en compte. 

2.4.5. Ocupació 

El cos humà produeix calor segons l’activitat que produeix.  

Aquesta calor es divideix en calor sensible i calor latent.  Aquesta calor produïda 

es transmet per evaporació, radiació i convecció. Els nivells de calor sensible i 

latent variaran segons el tipus d’activitat que estarà produint l’ocupant 

L’evaporació es produeix a través de la respiració humana. 

Com a tot cos amb temperatura, el cos humà emetrà una radiació depenen de la 

temperatura en que es trobi. Contra més temperatura, més radiació emetrà el 

cos en qüestió. 

La convecció es produirà a través del intercanvi de calor entre l’aire i el cos, ja 

que tenen temperatures diferents. 
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Les equacions 10 i 11 mostren els càlculs per les càrregues sensibles i latents, 

resspectivament. 

 Q O,S kW = n × Q OC ,S (10) 

 Q O,L kW = n × q OC ,L (11) 

2.4.6. Evaporació 

Aquesta càrrega es deu al contacte entre l’aigua i l’aire que l’envolta. Aquest 

intercanvi ve produït per les diferents humitats absolutes de l’aigua i de l’aire. 

Pel càlcul de l’evaporació, primer es calcula la massa d’aigua evaporada per hora. 

L’equació 12 calcula el cabal màssic d’evaporació, coneguda com la fórmula de 

Bernier. 

                                  𝑀𝑒 = 𝑆 ×   16 + 133 × 𝑛 × (𝑊𝑒 − 𝐻𝑅 × 𝑊𝑎𝑠 ) + 0.1 × 𝑁 (12) 

S és la superfície laminar de la piscina (m2). 

n és el nombre de nedadors per hora que hi ha. 

We és la humitat absoluta de l’aire saturat a la temperatura de l’aigua de la 

piscina (kgw/kga). 

HR la humitat relativa de l’aire en tant per ú. 

Wa humitat absoluta de l’aire ambient interior. 

Les pèrdues per evaporació de l’aigua del vas de la piscina es calcula amb 

l’equació 13: 

 𝑄
𝑒
 𝑊 𝑚2  = 𝑀𝑒 ×  𝐶𝑣 (13) 

Cv és el calor latent d’evaporització, s’agafarà com a valor, 676 Wh/kg. 

Me massa d’aigua evaporada a l’hora (kg/h/m2). 

2.4.7. Il·luminació 

La il·luminació d’un local genera una calor interna de calor sensible que haurà 

d’ésser considerada. Per períodes estivals, la càrrega es tindrà en compte ja que 

produeix una càrrega contrària a la de refrigeració. Per períodes hivernals, la 

càrrega no es tindrà en compte perquè produirà una calor dins del local que 

donarà un ajut al sistema de calefacció.  

La transformació de la potència en il·luminació en guany tèrmic depèn del tipus 

d’il·luminació existent en el local. Per llums incandescents, es considera un factor 

correctiu de 1 i per llampares fluorescents, es considera un correctiu de 1,2 

degut a que es produeix un 20% més de calor degut a les reactàncies de les 

llampares. 

 Q i kW = F × PN (14) 

On: 

F factor de correcció, 1,2 fluorescents i 1 per llums incandescents. 

PN potència nominal de la il·luminació. 
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2.5. Materials de construcció 

Els materials de construcció utilitzats pel centre esportiu es mostren en el punt 

1.1 de l’annex i, també, es mostren els càlculs per determinar quina és la seva 

conductivitat tèrmica. 

Els materials de construcció han de tenir unes característiques determinades pel 

C.T.E. per a complir la normativa o no. Aquests tancaments hauran de tenir una 

conductivitat més baixa que les conductivitats límit establertes pel C.T.E. 

La figura 2 mostra quins seran les limitacions en al transferència de calor dels 

diferents tancaments segons la seva disposició; mur exterior, terra, cobertes. 

També es mostra quines conductivitats tèrmiques tindran els vidres segons la 

superfície que ocupen a la paret i el factor solar segons si la càrrega interna és 

alta o baixa. També s’haurà de tenir en compte l’orientació de la posició del 

vidre, això marcarà quina serà la conductivitat tèrmica límit que podrà tenir el 

vidre. 

2.6. Resultats càrregues tèrmiques per local 

El càlcul de les càrregues tèrmiques s’efectuen en el capítol 1 de l’annex, des de 

l’apartat 1.3. fins el 1.13. S’han aplicat les diferents càrregues en tots els espais 

si eren necessàries.  

La taula 7 mostra les càrregues tèrmiques per refrigeració i calefacció. Al final de 

cada càrrega tèrmica per refrigeració es mostra una figura amb l’evolució tèrmica 

segons la variació de l’hora solar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Mostra la conductivitat tèrmica límit dels diferents 

tancaments. 
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Taula 7.- Càrregues tèrmiques dels diferents espais. 

2.7. Agrupació en zones 

Per agrupar varis locals en un conjunt, s’ha calculat l’evolució horària de les 

càrregues tèrmiques. Cal dir que només fa efectiu en el mode refrigeració ja que 

serà on les càrregues variaran segons l’hora. 

Pel càlcul de l’evolució horària les càrregues que variaran són: 

 Transmissió de calor amb tancament exteriors. Els tancaments opacs 

variaran segons la radiació solar i el temps d’exposició sobre aquesta. 

Els tancaments transparents segons els canvi de temperatura que hi 

hagi el dia pel qual es dimensiona la instal·lació. 

 L’aire de ventilació variarà segons l’augment o disminució de la 

temperatura. 

 La radiació solar també serà una magnitud variable horària produïda 

pel moviment de rotació de la Terra. També variarà segons els metres 

de superfície de vidres i la seva orientació. 

Aquesta agrupació provocarà unes potències majors, però en canvi, una 

disminució del nombre de màquines. 

Consultant el RITE, l’apartat dedicat a l’aire d’extracció, el punt 1.1.4.2.5, 

classifica el nivells de l’aire extret, des del 1 fins al 4, i segons l’ús del local. 

Només els locals catalogats com AE1 poden ser retornats als locals, els 

classificats com a AE2 poden ser extrets i enviats a locals de servei, garatges. 

Cal tenir en compte, també, les temperatures interiors de les diferents estances 

ja que poden impossibilitar l’agrupació.   

 

 REFRIGERACIÓ (kW) CALEFACCIÓ (kW) 

GIMNÀS 31,17 21,91 

AERÒBIC 13,92 11,18 

SALA PISCINES 80,84 103,8 

SALA TERMAL - 15,17 

RECEPCIÓ 15,17 11,95 

VESTUARI GRAN MASCULÍ - 16,12 

VESTUARI GRAN FEMENÍ - 18,04 

VESTUARIS PETITS - 6,956 

VESTUARI MONITOR 1 - 1,443 

VESTUARI MONITOR 2 - 1,305 

SALA FISIOTERÀPIA 1,68 1,34 

SALA ADMINISTRACIÓ 1,45 0,811 

SALA DE CURES 1,34 1,57 
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2.7.1. Zona 1: sala de gimnàs i d’’aeròbic 

S’agruparà en una sola zona la sala de gimnàs i l’aeròbica. L’agrupació es realitza 

ja que les condicions interiors són les mateixes i a nivell d’ús són iguals, ja que 

es per la pràctica de l’esport. 

2.7.2. Zona 2: sala de piscines  

La sala de les piscines formarà una sola zona ja que les condicions són especials.   

Pot produir gran quantitat d’aire carregat d’humitat i haurà d’ésser 

deshumidificat. 

Els esportistes aniran amb poca roba i, per tant, la temperatura ambient tindrà 

que ser adequada per evitar que tinguin fred. 

2.7.3. Zona 3: sala termal 

La sala de spas, també formarà una zona ja que només tindrà mode de 

calefacció i les condicions interiors són diferents a la resta. 

2.7.4. Zona 4: recepció, administració, cures i fisioteràpia 

La recepció o vestíbul, sala de cures, sala d’administració i sala de cures, estaran 

composades en una sola zona. 

2.7.5. Zona 5: vestuaris petits i de monitors  

L’agrupació dels vestidors petits i de monitors es deu a la seva proximitat, de les 

mateixes condicions ambientals interiors i del mateix tipus de local. 

Pels locals destinats a ús de vestuaris, l’aire extret pot ser utilitzat com a aire de 

ventilació dels locals de servei o lavabos, com indica la IT 1.1.2.4.5.4.  

Pel vestidor petit d’homes, l’aire extret serà aprofitat per ser introduït als lavabos 

i als locals de neteja. Ens aquests lavabos i locals de neteja, s’extraurà aire i serà 

expulsat a l’exterior. 

Pel servei públic situat al costat dels vestidors per a monitors, l’aire expulsat dels 

vestidors per a monitors serà impulsat en el serveis públics. 

2.7.6. Zona 6: vestidors grans 

Els vestuaris per a monitors o arbitres s’agruparan de tal manera que l’aire 

extret sigui aprofitat pels serveis. Els serveis que rebran aquest aire seran els 

d’accés des del vestíbul o recepció. 

El dos vestuaris grans s’agruparan. L’aire extret dels locals serà expulsat a 

l’exterior del recinte. 

Com que l’aire d’extracció dels vestuaris està catalogat com a AE2 i no pot ser 

retornat al mateix local. L’aire introduït serà tot exterior ja que no s’aprofitarà de 

aire de cap altre local que sigui AE1. 
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2.7.7. Zona 7: serveis públics 

Rebran aire de locals on l’aire no pot ser recirculat però si transferit a altres 

estances amb menor qualitat d’aire interior. 

El servei públic a prop de recepció i al costat dels vestidors de monitors, rebrà 

l’aire procedent de l’extracció d’aire dels vestidors  de monitors. 

Pels altres serveis públics situats, un en la planta baixa i dos per la primera 

planta, s’impulsarà l’aire extret del vestidor petit d’homes de la planta baixa. 

2.8. Càlcul de les potències frigorífiques i de 
calefacció de les diferents zones 

Calculades les càrregues tèrmiques dels locals i agrupades en zones, es calcula 

quines seran les potències frigorífiques i calorífiques per a cadascuna de les 

zones i locals. 

El mètode de càlcul serà mitjançant el càlcul psicomètric de l’aire. 

2.8.1. Càlcul potències frigorífiques 

Pel càlcul de la potència frigorífica, el càlcul es divideix en dos mètodes segons si 

el factor de calor sensible, equació 15, és alt o baix: 

 Procés convencional: s’utilitza per factors de calor sensible, alta 

càrrega sensible i baixa càrrega latent. 

 Procés amb reescalfament d’aire: aquest mètode s’utilitza per 

processos on la càrrega latent té una importància en la càrrega total 

del local, aquesta càrrega provoca un augment significatiu de la 

potència de la màquina a escollir. 

 FCS =
Qs

 

Q 
s +Q l

 
  (15) 

2.8.2. Càlcul de potències calorífiques  

Pels càlculs de potències calorífiques només es tindrà en compte les càrregues 

sensibles degut a que les càrregues latents degudes a l’ocupació i a la ventilació 

no s’acumulen sinó que es resten ja que l’aire a l’hivern conté una baixa humitat 

absoluta que permet els descens de la humitat ambient interior quan aquest aire 

es introduït en el local.  

Hi ha casos excepcionals, com l’acumulació de vapor d’aigua a l’aire ambient de 

la sala de piscines i termal que produiran una elevada càrrega latent. 

2.9. Sistema de climatització escollit 

Amb el càlcul de les necessitats energètiques per a diferents zones. En aquest 

apartat es selecciona el tipus de sistema de climatització. 
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2.9.1. Sistema climatització per a fitnes i sala d’aeròbic 

El sistema escollit per climatitzar la zona de pràctica d’esport serà una bomba 

calor reversible adient per cobrir les necessitats energètiques calculades en 

l’annex, en l’apartat 2.1.1 i 2.1.2. 

La IPF-420 s’instal·larà a la coberta de l’edifici. 

La màquina escollida és una bomba de calor roof-top SPACE IPF model 420 

MRC11 amb recuperador actiu per aire d’extracció, figura 3. 

Com opcionals, incorpora: 

 Filtre opadimètric plegat F7. 

 Resistències elèctriques de recolzament de dues etapes, 18 kW + 27 

kW. 

 Control de cabal d’aire. 

 Presostat diferencial per a filtres bruts. 

Els ventiladors escollits es determinen pels càlculs realitzats en l’annex, apartats 

3.1.1. i 3.1.2. El ventilador d’impulsió es selecciona en l’apartat 3.8.1. de 

l’annex, un ventilador centrífug d’una potència de 3 kW amb un gir de 730 rpm. 

Pel retorn de l’aire a la IPF-420, s’ha seleccionat un ventilador centrífug de 1,5 

kW de potència i un gir de 420 rpm, tal com es mostra en l’apartat . 

En l’annex, annexes de climatització, s’adjunta el catàleg de la màquina de 

climatització. 

La bomba de calor incorporarà un sistema de regulació electrònica GESCLIMA+. 

Constituït per una placa principal (CPU) i una terminal d’usuari, assegurant les 

funcions següents: 

 Selecció del mode de funcionament i visualització dels paràmetres de 

funcionament. 

 Regulació de la temperatura ambient. 

 Regulació de la humitat. 

 Gestió del free-cooling tèrmic o entàlpic. 

Figura 3.- Bomba de calor roof-top 

IPF-420 
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 Programació diària i semanal. 

 Comandament de les resistències elèctriques. 

 Control de filtres bruts. 

2.9.2. Sistema de climatització per la sala de piscines 

El sistema que climatitzarà la sala de piscines serà una bomba de calor 

deshumectadora de la casa CIATESA, model BCP-440, escollida segons les 

potències frigorífiques i calorífiques calculades en l’annex, punts 2.2.1. i 2.2.2.  

La BCP-440 incorporarà una bateria de calor de 165,3 kW, encara que no 

s’utilitzarà totalment, figura 4. També incorporarà una caixa de mescles de 3 

comportes amb ventilador de retorn centrífug. 

La BCP-440 s’instal·larà en el soterrani de l’edifici. 

En el mateix annex s’adjunta el catàleg de la bomba de calor, en l’apartat 

d’annexes de climatització. 

 

Aquest sistema permet utilitzar una bateria evaporadora per condensar l’aigua 

que hi ha a l’aire carregat de humitat absoluta o aprofitar, segons l’època de 

l’any, el cabal d’aire exterior per deshumidificar l’aire interior.  

Com estableix el RITE, IT 1.2.4.5.1., per a màquines de climatització tipus aire-

aire, amb una potència tèrmica nominal superior als 70 kW, en règim de 

refrigeració, disposaran d’un subsistema de refredament gratuït per aire exterior. 

Una altra avantatge és que pot tenir un circuit que pot escalfar l’aigua del vas de 

la piscina per tal de tenir un major estalvi, aquest escalfament pot ser parcial o 

total depenen de la magnitud de la piscina i la seva necessitat energètica. 

El sistema de control serà per regulació electrònica GESCLIMA PRO composta per 

una placa principal (CPU) i una terminal d’usuari, que tindrà unes les funcions 

següents: 

 Regulació de la deshumidificació. 

 Regulació de la temperatura. 

Figura 4.- Bomba de calor deshumectora 

BCP-440. 
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 Free-cooling entàlpic i regulació de l’obertura mínima de comportes 

d’aire exterior. 

 Control de cabal d’aire. 

 Control proporcional de la bateria d’aigua calenta. 

 Programació diària i setmanal. 

Per la impulsió d’aire a la sala de piscines s’empra un ventilador centrífug d’una 

potència de 11 kW a un règim de gir de 650 rpm d’acord als càlculs sobre 

pèrdues degudes a la distribució de l’aire efectuats en l’apartat 3.2.1. 

Pel retorn de l’aire de l’aire viciat de la sala de piscines s’utilitzarà un ventilador 

centrífug, règim de gir de 304 rpm i una potència de 2,2 kW.  

El RITE, la IT  1.2.4.5.2.4, les piscines climatitzades hauran de recuperar l’aire 

expulsat, amb una eficiència mínima i unes pèrdues màximes de pressió igual a 

la taula 2.4.5.1 del RITE per a més de 6.000 hores de funcionament, en funció 

del cabal.  

E n aquest cas, el cabal de 2,375 m3/s, estableix que l’eficiència mínima serà del 

55%. S’ha escollit un recuperador de calor rotatiu de la casa Taller del Clima 

amb un cabal màxim de 9.000 m3/h, potència sensible de 49,6 kW, potència 

total de 72,3 kW i una eficiència del 63%. Amb aquest recuperador de calor es 

complirà la IT 1.2.4.5.2.4. Aquest recuperador impulsarà l’aire de renovació a la 

bomba BCP-440 pel seu tractament. L’aire viciat del local serà expulsat per la 

BCP-440 i passarà pel recuperador de calor que provocarà el intercanvi de calor 

entre els dos corrents d’aire. Juntament, s’instal·larà una unitat de filtració de 

l’aire de renovació abans de ser tractat a la BCP-440, amb una eficiència F9 

establerta pel RITE mínimament de F8. 

El ventilador de l’aire d’impulsió per a l’aire de renovació serà un ventilador pales 

a acció que vindrà incorporat en la unitat de recuperació-filtració que 

proporcionarà una pressió estàtica disponible de 700 Pa amb una potència de 4 

kW, pressió disponible superior a la pèrdua de pressió degut a la geometria del 

circuit calculada en l’apartat 3.2.5. de l’annex. 

Per l’extracció d’aire d’extracció, s’instal·larà un ventilador acció a pales també 

incorporat en la unitat que amb una potència de 2,2 kW donarà una pressió 

estàtica de 400 Pa. Aquesta pressió haurà d’ésser superior a la pèrdua de pressió 

estàtica calculada en l’apartat 3.2.6. 

2.9.3. Sistema de climatització sala termal 

Per la sala termal, s’ha escollit una bomba de calor deshumidificador BCP-70 

amb recolzament mitjançant una bateria d’aigua calenta amb una potència de 

35,0 kW, figura 5. Aquesta elecció es fa d’acord amb l’apartat 2.3.1 i 2.3.3. de 

l’annex que calcula la potència calorífica. 
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La bomba de calor reversible incorporarà el mòdul de retorn composta per la 

caixa de mescles d’aire i un ventilador centrífug de retorn. 

En aquest cas, no és d’obligat compliment la recuperació de calor ja que el cabal 

de renovació no supera els 0,5 m3/s. L’aire viciat s’expulsarà dins de la sala de 

màquines de manera que hi hagi una renovació d’aire. 

Per a l’aire exterior introduït a la BCP-70, s’haurà de filtrar de manera que no 

malmeti els ventiladors i altres components de les màquines de climatització. 

S’ha instal·lat una unitat de filtració que estarà composada de dos filtres, un que 

s’utilitzarà com a prefiltre G4 i un filtre F9, amb un cabal màxim de 2.000 m3/h. 

El sistema de control serà per regulació electrònica GESCLIMA PRO composta per 

una placa principal (CPU) i una terminal d’usuari, que tindrà unes les funcions 

següents: 

 Regulació de la deshumidificació. 

 Regulació de la temperatura. 

 Free-cooling entàlpic i regulació de l’obertura mínima de comportes 

d’aire exterior. 

 Control de les resistències elèctriques de recolzament. 

 Control de cabal d’aire. 

 Control proporcional de la bateria d’aigua calenta. 

 Programació diària i setmanal. 

Per la impulsió de l’aire a la sala termal, s’emprarà un ventilador centrífug amb 

un voltatge de 140 V, tenint en compte la pèrdua de pressió calculada en 

l’apartat 3.3.1. de l’annex. 

Pel retorn de l’aire a la BCP-70, s’instal·larà un ventilador centrífug amb un 

voltatge de 180 V que permetrà el retorn d’aire a la màquina tenint en compte 

les pèrdues de pressió calculades en l’apartat 3.3.3. de l’annex. 

S’instal·larà una unitat de filtració d’aire que permetrà adequar l’aire exterior a la 

normativa i introduït a la BCP-70. La unitat de filtració tindrà un ventilador pales 

Figura 5.- BCP-70. 



 Instal·lacions tèrmiques d’un poliesportiu 

 - 35 - 

a acció amb una pressió estàtica disponible de 450 Pa amb una potència de 0,55 

kW. 

2.9.4. Sistema de climatització recepció, sala administració, sala de 
cures i sala de fisioteràpia 

Aquest sistema serà mitjançant una bomba de calor roof-top que estarà situada. 

Les necessitats calculades en l’apartat 2.4.1 i 2.4.2., seran necessàries per 

l’elecció de la màquina. La màquina més adient és una roof-top de la marca 

Ciatesa model IPF-90 amb muntatge MRC11, figura 6. 

La IPF-90 s’instal·larà a la coberta de l’edifici. 

Pel control del sistema, s’instal·larà un regulador electrònic GESCLIMA PRO. 

Aquest regulador estarà compost per les següents funcions principals: 

 Selecció del mode de funcionament i visualització dels paràmetres de 

funcionament. 

 Regulació de la temperatura ambient. 

 Regulació de la humitat. 

 Gestió del free-cooling tèrmic o entàlpic. 

 Programació diària i semanal. 

 Control de filtres bruts. 

 Circuit de recuperació frigorífica MRC. 

 Sistema de control per zones. 

S’instal·larà un ventilador centrífug d’una potència de 1,1 kW amb un règim de 

gir de 1080 rpm, escollit  tenint en compte les pèrdues de pressió calculades en 

l’apartat 3.4.1. de l’annex. 

Pel retorn de l’aire a la IPF-90, s’instal·la un ventilador centrífug que extraurà 

aire de les sales amb una potència de 0,55 kW i un règim de gir de 730 rpm. 

 

 

Figura 6.- Bomba de calor roof-top 

IPF-90 
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2.9.5. Sistema de climatització per als vestuaris petits i monitors 

Com ja s’ha dit en l’apartat 2.3.5., aquest sistema de climatització només es 

cobrirà la part de calefacció. 

El sistema a utilitzar serà mixt. Un sistema aigua-aire que pre-escalfarà l’aire que 

s’introduirà als locals i un sistema aigua-aire que escalfarà el local.  

Per tal d’escollir un cabal volumètric nominal, es calcularà el volum a moure 

segons les renovacions a l’hora que es desitgin. 

Es calcularà el cabal de ventilació del local mitjançant el nombre de renovacions 

a fer als vestuaris: es realitzaran 8 renovacions cada hora en els vestidors petits 

i de 6 renovacions per cada vestidor per a monitors.  

Si els vestuaris petits tenen un volum de 95 m3 per vestidor, el cabal que 

s’introduirà, per cada vestuari, serà de 760 m3/h, en total 1520 m3/h.  

I als vestuaris de monitors, amb un volum de 25 m3 per vestidor, el cabal per 

vestuari serà de 150 m3/h, en total 300 m3/h.  

La suma total de cabal d’aire serà de 1820 m3/h. 

S’ha seleccionat una unitat de tractament d’aire, anomenada G 02 de la marca 

Taller del Clima i, que es mostra en la figura 7, escollida tenint en compte la 

potència calorífica calculada en l’apartat 2.5.1. Formada per una sèrie de 

components: 

 Bateria de calor de 22 kW. 

 Humidificador. 

 Ventilador d’impulsió d’aire als vestidors. 

Per a contrarestar les pèrdues que no són compensades per la unitat de 

tractament, s’instal·laran un fan-coil per a cada vestidor que completarà la 

potència calorífica calculada en l’apartat 2.5.1. 

Per la impulsió d’aire als vestidors, s’utilitzarà un ventilador pales a acció amb 

una potència de 1,1 kW amb una pressió estàtica disponible de 650 Pa, tenint en 

compte les pèrdues de pressió calculades i mostrades en l’apartat 3.5.1.  

Figura 7.- Unitat de tractament d’aire a mida. 
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Per als vestidors petits, s’instal·laran fan-coils de la casa Ciatesa del model Major 

Line NCH 402C, figura 8. El model instal·lat en els vestidors per a monitors serà 

el NCH 102A, figura 8. 

2.9.6. Sistema de climatització dels vestuaris grans  

Com en l’apartat anterior, es ventilarà el local amb 8 renovacions a l’hora. Amb 

una superfície per local de 76,8 m2 i una alçada de 3,1 metres, el cabal necessari 

per estança serà de 1.904 m3/h. Amb un total de 3.808 m3/h.  

Els sistema de climatització serà mixt, igual que en els vestidors petits i de 

monitors.  

S’instal·larà una recuperador de calor de l’aire extret que comportarà un 

aportació energètica a l’aire de renovació que provocarà un augment de la 

temperatura en l’aire d’entrada. Aquest recuperador tindrà una eficiència mínima 

marcada pel RITE, en la IT 1.2.4.5.2. 

Per a escalfar l’aire que s’haurà d’introduir als vestidors, s’instal·la una unitat de 

tractament d’aire G 09 d’acord als càlculs de potència calorífica extrets de 

l’apartat 2.6.1., figura 7, que estarà formada per: 

 Recuperador de calor. 

 Bateria de calor. 

 Humidificador evaporatiu. 

 Ventilador d’impulsió. 

 Ventilador de retorn. 

Per la impulsió d’aire als vestidors grans, un ventilador pales a reacció serà 

l’encarregat d’impulsar l’aire amb una pressió estàtica de 900 Pa i una potència 

de 2,2 kW. 

Pel retorn de l’aire a la unitat d’aire per ésser expulsat, s’empra un ventilador 

pales a acció proporcionarà una pressió estàtica de 550 Pa amb una potència de 

1,5 kW. 

Amb l’ajut de fan-coils es completarà de manera que es cobreixin les potències 

calorífiques calculades en l’apartat 2.6 de l’annex, aquests fan-coils seran del 

model Major Line 602C, figura 8. 

 

Figura 8.- Fan-coil Ciatesa NCH. 
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2.10. Distribució d’aire als locals 

En aquest capítol es citen els difusors, reixetes o toveres que s’utilitzaran per a 

cada zona, el cabal que impulsaran i la seva distribució. 

2.10.1. Distribució de l’aire d’impulsió i l’aire de retorn a les sales de 
fitnes i aeròbic 

La bomba calor roof-top dividirà el cabal en dos ramals que arribaran a la sala de 

fitnes i un altre a la sala d’aeròbic. Es dividirà segons la càrrega tèrmica de cada 

local. 

Calculant la càrrega de cada local entre la total, surt un coeficient que determina 

la importància de cada local. El gimnàs d’un 0,657 i la sala d’aeròbic de 0,343. 

Els cabals llavors es divideixen amb aquests coeficients.  

La bomba de calor roof-top, IPF-420, amb un cabal de 14.400 m3/h s’ha de 

repartir al gimnàs i a la sala d’aeròbic.  

El volum impulsat al gimnàs serà de 9.000 m3/h distribuïts uniformement per 10 

difusors de sostre tipus ADLR-Q mida 6 de la casa TROX. Per sala aeròbica, 

s’instal·len 6 difusors tipus ADLR-Q mida 6 de la marca TROX. Cadascun dels 

difusors impulsaran 900 m3/h.  

Pels circuits del gimnàs, els difusors últims seran ADLR-Q amb connexió 

horitzontal. Pels difusors amb distribució d’aire tindran un muntatge per canal de 

distribució d’aire amb connexió vertical. Els difusors instal·lats en la sala 

d’aeròbic serà de connexió horitzontal. 

La impulsió d’aire es farà per tres circuits independents que amb dos aparells es 

regularà el cabal desitjat. Com que són tres circuits independents, els difusors 

s’hauran d’equilibrar amb els del mateix circuit. 

Per l’aire extret de les dues sales s’utilitzen reixetes lineals. Per la sala de 

gimnàs, s’extraurà aire per dues reixetes lineals, model AT de la casa TROX, de 

dimensions 1.225 mm x 525 mm, aquestes hauran d’extreure 9.000 m3/h. Per la 

sala aeròbica, s’instal·larà una reixeta del model AT de dimensions 1.225 mm x 

525 mm de la casa TROX, extreien 5.400 m3/h. 

2.10.2. Distribució a la sala de piscines 

La bomba de calor de deshumidificació impulsa un cabal de 21.600 m3/h. Amb 

aquest cabal l’aire haurà de ser introduït a la sala tenint en compte els riscos 

d’evaporació de l’aire interior en els vidres exteriors de la sala. Per tant, l’aire 

d’impulsió haurà de tocar els vidres per reduir la possibilitat d’evaporació. 

En la sala de les piscines cobertes, els vidres exteriors estan a la part sud, nord i 

est. Des d’aquests punts, l’aire augmentarà la temperatura dels vidres per tal de 

que la temperatura de rosada de l’aire i la temperatura dels vidres no coincideixi 

i produeixi agua líquida. 

Per evitar, també, l’estratificació de l’aire es col·loquen toveres de llarg abast que 

impulsarà 10.800 m3/h, el nombre de toveres és de 9. Aquestes toveres seran de 

la casa TROX, model DUE-200-M3 amb un cabal de 1.200 m3/h per cadascuna, 

amb un abast de 20 metres. Aquestes toveres es situen en les columnes de la 

paret sud entre les vidrieres. 
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Per escalfar els vidres de la paret sud, es col·loquen toveres de llarg abast, 

model DUE-V-125 amb 6 toveres per cada columna, un total de 54 toveres. Cada 

tovera impulsarà 25 m3/h a la sala, un total de 1.350 m3/h. Aquest aire també 

sortirà pels conductes entre vidrieres. 

Per regular el cabal d’aire que circula pels conductes d’aire, s’instal·len 

reguladors de cabal de la casa TROX model EN que permetrà ajust el cabal 

desitjat. 

Per reduir la possibilitat de condensació dels vidres de la paret est, es col·locaran 

reixetes lineals al llarg de l’amplada del vidre que impulsarà l’aire des del terra. 

Aquestes reixetes impulsaran 6.450 m3/h. Les reixeta lineal escollida és una AH-

15, aquest número indica la possibilitat que l’angle de les reixetes desvií l’aire 

fins a 15º de la direcció anterior. Aquest reixeta serà una reixeta continua que 

estarà composta per 14 reixetes de 1025 mm x 125 mm cadascuna al centre i 

dues reixetes a cadascun dels extrems de dimensions 325 mm x 125 mm, una 

longitud total de 15.000 mm, col·locades al llarg de les vidrieres de la paret est. 

Aquesta reixeta incorporarà un accessori, seran lamel·les en disposició oposada 

amb comporta de regulació ajustable des de la part frontal, accessori –AGW. Per 

compensar les diferències entre uns punts d’impulsió i uns altres, a la derivació 

s’instal·larà un regulador de cabal model EN de dimensions 600 x 600 mm de la 

casa TROX. 

Als dos vidres de la paret nord, l’aire s’impulsarà de la mateixa manera que en la 

paret est. Cada reixeta continua dels vidres impulsaran 1.500 m3/h. La reixeta 

lineal conjunta estarà composta per 3 reixetes centrals de dimensions 1025 mm 

x 125 mm i una l’extrem de dimensions 425 mm x 125 mm, totes elles del model 

AH-15 de la casa TROX, també incorporarà les lamel·les per regular el cabal que 

impulsarà la reixeta, accessori -AGW. 

L’aire de renovació s’agafarà de la coberta de l’edifici i serà impulsat la soterrani 

on passarà pel recuperador de calor i filtració i impulsat a la BCP-440 

2.10.3. Distribució a la sala termal 

La bomba de calor que climatitzarà l’espai, impulsa 2.950 m3/h. Aquest aire serà 

impulsat a través de 3 reixetes amb unes dimensions de 1.075 mm x 125 mm, 

de la sèrie AT. Una de les reixetes impulsarà aire al vidre de cara al sud, i les 

altres dues reixetes impulsaran aire a la zona de jacuzzis. Aquestes reixetes 

portaran com a accessori un regulador des de la part frontal d’aquestes, 

accessori –AG. 

El cabal que impulsa la reixeta al vidre serà de 450 m3/h i les altres dues reixetes 

impulsaran 1.250 m3/h. 

Per l’extracció d’aire de la sala termal, s’ha escollit una reixeta continua de 

dimensions 2.050 mm x 125 mm de la sèrie AH de la casa TROX que extraurà 

2.950 m3/h. 

Per a l’aire de renovació, s’instal·la una unitat de filtració d’aire que rebrà aire 

agafat de la coberta l’edifici i baixarà fins el soterrani. 

2.10.4. Distribució de l’aire sala de recepció i informació, sala 
administració, sala de cures i sala de fisioteràpia 
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L’aire de la bomba de calor roof-top IPF-90 es dividirà en quatre recorreguts per 

portar l’aire als quatre locals. Aquest aire sortirà de la IPF-90 en la coberta de 

l’edifici i entrarà a l’edifici mitjançant un forat a la paret sud. 

El cabal d’aire impulsat serà 3.800 m3/h. 2880 m3/h s’impulsaran a la recepció 

mitjançant 5 reixetes lineals 625 mm x 125 mm model AT de la casa TROX. 

A les reixetes, s’adjuntaran l’accessori –AG a les reixetes model AT que està 

composat de lamel·les en disposició oposada amb comporta de regulació 

ajustable des de la part frontal. 

En la sala d’administració l’aire serà impulsat a través d’un difusor de sostre de 

la sèrie ADLR-Q mida 2 de la marca TROX. Per la sala de cures, s’instal·la el 

mateix difusor però de mida 1. Per la sala de fisioteràpia, s’instal·la un ADLR-Q 

mida 2.  

Per a l’extracció d’aire dels diferents locals es farà mitjançant reixetes lineals 

instal·lades. La reixeta lineal del model AT de la casa TROX amb unes dimensions 

de 1.225 mm x 125 mm. La reixeta lineal instal·lada en la sala administrativa és 

de la sèrie AT de la casa TROX amb unes dimensions de 325 mm x 225 mm. La 

reixeta lineal de la casa TROX model AT per a la sala de cures tindrà unes 

dimensions 325 mm x 125 mm. Per la sala de fisioteràpia es col·locarà una 

reixeta lineal de 325 mm x 225 mm. 

2.10.5.   Distribució i extracció de l’aire als vestuaris petits i monitors 

La distribució de l’aire impulsat serà procedent de l’exterior. Aquest aire abans 

d’arribar al local, passarà per una bateria de calor que preescalfarà l’aire. Aquest 

aire tindrà un cabal de 1.820 m3/h que distribuirà 150 m3/h a cadascun dels 

vestidors de monitors. Per a cada vestidor petit, s’impulsarà 760 m3/h d’aire. 

Per a la distribució de l’aire als vestuaris petis es faran per dues reixetes lineals 

de la casa TROX model AT 325 mm x 225 mm amb accessori -AG per a cadascun 

dels vestidors, aquest accessori és un dispositiu compost per lamel·les en 

disposició oposada amb comporta de regulació ajustable des de la part frontal. 

Per a cada reixeta, l’aire impulsat serà de 380 m3/h.  

Per la distribució d’aire nou als vestidors de monitors, s’instal·larà una reixeta 

per a cada vestidor. El model serà AT, igual que en els vestidors petits, de 

dimensions 225 mm x 125 mm, amb accessori per regular el cabal de sortida. 

Cada reixeta impulsarà 150 m3/h d’aire de renovació. També s’instal·larà 

l’accessori –AG per a regular el cabal de sortida. 

L’extracció d’aire dels vestidors petits es farà a través de boques de ventilació 

col·locades a sobre de cadascuna de les dutxes per evitar l’acumulació de vapor 

d’aigua en els vestidors. Es col·locaran 5 boques de ventilació que arrossegaran 

152 m3/h cadascun.  

L’extracció d’aire del vestidor d’homes servirà per ventilar els lavabos pels 

usuaris de la piscina i del gimnàs, col·locats un sobre l’altre, planta baixa i 

primera planta.  

L’extracció d’aire del vestidor de dones serà expulsat a l’exterior juntament amb 

l’aire extret dels lavabos per als empleats i situat entre la sala de cures i els 

vestidors de monitors. Les boques de ventilació instal·lades en el vestidor petit 

dones seran del model LVS mida 160 de la casa TROX. 



 Instal·lacions tèrmiques d’un poliesportiu 

 - 41 - 

L’extracció de l’aire dels vestidors dels monitors, també, es farà per boques de 

ventilació. Dues boques per a cada vestidor. Cadascuna de les boques extraurà 

75 m3/h d’aire. Aquesta extracció d’aire serà impulsada als serveis públics que 

estan al costat dels vestidors de monitors. S’utilitzaran boques de ventilació 

model LVS mida 125 de la casa TROX.  

2.10.6. Distribució i extracció de l’aire als vestuaris grans 

La distribució de l’aire als vestidors serà totalment aire nou, aire exterior. 

Cadascun dels vestidors rebrà 1.904 m3/h d’aire. S’impulsarà l’aire a través de 4 

reixetes lineals model AT de dimensions 325 mm x 225 mm, cada reixeta 

impulsarà 476 m3/h. 

L’extracció d’aire del local es farà a través de boques de ventilació col·locades a 

sobre de les dutxes i els lavabos. Un total de 10 boques de ventilació. Cadascuna 

de les boques de ventilació arrossegarà 190,4 m3/h. Les boques de ventilació 

seran de la casa TROX model LVS mida 160. L’aire extret serà impulsat cap al 

recuperador de calor i expulsat al soterrani 

2.10.7. Extracció de l’aire dels serveis públics 

L’aire extret dels serveis públics tindran que treure almenys el cabal aportat per 

les altres estances per tal de ventilar el local.  

Els serveis públics per a treballadors, situat entre la sala de cures i els vestidors 

de monitors, s’extraurà un cabal de 300 m3/h aportats pels vestidors de 

monitors. Aquest aire serà expulsat directament a l’exterior sense possibilitat de 

recirculació ni transferència. 

Pels serves públics per a usuaris de gimnàs i piscines, s’utilitzarà el cabal d’aire 

extret del vestidor petit d’homes per l’aportació d’aire als dos serveis públics, 

situat un a la planta baixa i l’altre a la primera planta. El cabal impulsat serà de 

760 m3/h. Cada servei públic, rebrà 380 m3/h i s’impulsarà a cadascun dels 

lavabos, homes i dones, lavabo per a discapacitats i habitació de la neteja. 

La impulsió de l’aire es farà a través de 8 boques de ventilació que impulsaran 95 

m3/h cadascuna. Aquestes boques de ventilació seran de la casa TROX model 

LVS mida 125. 

L’extracció de l’aire dels serveis públics es farà a través de 8 boques de 

ventilació, col·locades cadascuna a cada estança. Extrauran el mateix cabal d’aire 

que es impulsat, cadascuna de les boques extraurà 95 m3/h. Per tant, s’utilitzarà 

el amb el model LVS mida 125 de boca de ventilació. 

2.11. Càlcul de les pèrdues de pressió en la 
distribució de l’aire 

Per a determinar el ventilador adient per a cada circuit de conductes d’aire, s’han 

de calcular les pèrdues provocades per la distribució de l’aire en els locals. 

Per als càlculs de les pèrdues s’ha seguit les velocitats màximes recomanades 

pels sistemes de baixa pressió. 

El mètode de càlcul serà el següent: 
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1. Calcular les pèrdues de pressió degudes a la geometria de la distribució de 

l’aire. 

2. Calcular la diferència de potencial existent entre el punt d’impulsió fins a la 

seva introducció en el local. 

3. Calcular la pèrdua màxima del punt d’impulsió de la reixeta, difusor o boca en 

el circuit i amb la resta de punts d’impulsió equilibrar-los de manera que 

tinguin la mateixa pèrdua de pressió des del punt d’impulsió del ventilador 

fins els punts d’entrada de l’aire al local. 

Aquests càlculs es fan en el capítol 3 de l’annex de la present memòria, i es 

mostren les pèrdues de pressió finals, des de l’apartat 3.1. fins el 3.7.  

En el plànol 4 es representen els sistemes de climatització i conductes d’aire  que 

transcorren per la planta del soterrani. 

Pel plànol 5 mostra la planta baixa representant els sistemes de climatització, 

conductes d’aire i elements d’impulsió i/o d’extracció d’aire en els locals. 

El plànol 6 representa la distribució i retorn de l’aire pel gimnàs i sala d’aeròbic. 

EL plànol 7 mostra la situació de les bombes de calor roof-top, IPF-90 i IPF-420, i 

els seus conductes d’aire per a distribució i retorn. 

2.12. Aïllament dels conductes 

Per evitar pèrdues tèrmiques pels conductes d’aire d’acer galvanitzat que té una 

alta conductivitat tèrmica, s’han d’aïllar amb materials adients. 

Per determinar el grau d’espessor adient per als conductes es segueix la IT 

1.2.4.2.2. que insta quin serà el gruix adient. La instrucció tècnica cita que per a 

potències menors o igual a 70 kW dels sistemes generadors de calor i fred 

compleixin l’espessor mínim indicat en la taula 8. 

Taula 8.- Espessors mínims per a conductes d’aire. 

 En interiors (mm) En exteriors (mm) 

Aire calent 20 30 

Aire fred 30 50 

Per a potències majors a 70 kW, s’haurà de justificar documentalment que les 

pèrdues tèrmiques per als conductes d’impulsió no siguin superiors al 4% de la 

potència que transporten.  

El mètode de càlcul de les pèrdues tèrmiques per a potències majors a 70 kW 

serà el següent: 

1. Es calcularà l’àrea de conductes d’aire existent en la distribució de l’aire. 

2. Es determinarà els coeficients de transmissió de calor de la xapa galvanitzada 

i l’aïllament a col·locar.  

3. Es calcularan les pèrdues tèrmiques degudes a la transmissió de calor entre 

l’aire dels conductes i l’ambient. En cas de superar el 4% de la potència que 

transporten, s’escollirà un aïllant amb pitjor conductivitat o major espessor.  
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Aquest mètode s’aplicarà en: 

 Conductes d’impulsió d’aire de les sales de gimnàs i aeròbic. 

 Conductes d’impulsió d’aire de la sala de piscines. 

S’aïllarà el circuit de retorn d’aire quan els conductes circulen per l’exterior.  

També s’aïllarà els conductes de retorn que discorren per l’interior quan hi hagi 

risc de condensació de l’aire ambient del local amb la temperatura d’impulsió 

d’aire. 

Per a la resta de sistemes de climatització, els espessors dels conductes seran els 

indicats a la taula 8. En els casos de que els conductes de ventilació estiguin 

operatius per èpoques de refrigeració i de calefacció, s’escolliran els espessor 

amb major gruix.  

Per la sala termal, els conductes que discorren per la sala de màquines, es 

consideraran exteriors, per tant, tindran un gruix de 30 mm i els conductes que 

discorren per a l’interior, tindran un espessor de 20 mm. Per al retorn d’aire,  

Pels conductes de distribució d’aire en recepció, administració, cures i fisioteràpia 

els conductes exteriors tindran un espessor de 50 mm i de 30 mm per als 

conductes d’interior degut a que s’utilitzaran tant per calefacció com per 

refrigeració. 

Per als vestidors petits i de monitors, els conductes exteriors tindran un espessor 

de 30 mm i per als conductes d’interior un gruix de 20 mm. Només per èpoques 

hivernals. 

Per als conductes d’impulsió per als vestidors grans, els conductes exteriors 

tindran un espessor de 30 mm i de 20 mm per als conductes interiors ja que 

només s’utilitzaran en períodes de calefacció. Només s’aïllarà el tram de retorn 

que circula per l’exterior o sala de màquines. 

Pels conductes d’impulsió d’aire per a la distribució d’aire als serveis públics 

situats a la planta baixa i primera planta, s’aïllaran amb un espessor de 20 mm.  



Xavier Puig de la Fuente  

 - 44 - 

 

CAPÍTOL 3: 

CLIMATITZACIÓ VAS 

DE LES PISCINES 

Per la bona pràctica de l’esport en piscines, s’ha de tenir en compte el 

manteniment de la salubritat de la instal·lació i mantenir la instal·lació coberta 

energèticament. 

Pel dimensionament de la instal·lació d’abastiment de calor a l’aigua de les 

piscines, s’ha de tenir en compte els requeriments establerts en la “Normativa de 

Instalaciones Deportivas y esparcimiento” que hauran de tenir les diferents 

piscines i el CTE pel que es refereix al sistema de calor d’origen solar tèrmic 

d’obligat compliment.  

3.1. Abast  

En el present capítol, es dimensionarà les diferents instal·lacions tèrmiques de 

les piscines de natació i d’efectes, i de 2 spas de les mateixes característiques.  

En primer lloc es mostraran les característiques de les piscines, es calcularan les 

necessitats energètiques d’aquestes i es procedirà al seu dimensionament 

energètic. S’indicaran els bescanviadors de calor escollits, la seva col·locació en 

el circuit d’abastiment d’aigua als vasos de les piscines. 

3.2. Característiques de les piscines 

En la sala hi ha dues piscines de diferents usos. La piscina més gran té com a 

finalitat la pràctica de la natació o cursos de natació. La segona piscina es 

destina a relaxació, mitjançant dolls d’aigua a pressió o amb cascada, i altres 

cursos. 
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La piscina més gran té com a característiques:   

 Allargada de la piscina: 25 m. 

 Amplada de la piscina: 12,5 m. 

 Superfície laminar: 312,5 m2. 

 Alçada mitja de la piscina: 1,3 m. 

 Volum de la piscina: 406,25 m3. 

 Superfície de les parets i el fons: 421,25 m2.  

La segona piscina té una: 

 Superfície laminar:138,05 m2 

 Volum de la piscina: 110,44 m3 

 Superfície de les parets i el fons: 199,15 m2 

Spas 1-2: 

 Superfície laminar: 4 m2 

 Volum spa: 1600 litres. 

 Superfície de les parets i el fons: 9,67 m2 

3.3. Condicions de la temperatura de l’aigua, 
ambient i funcionament 

Segons el RITE, la temperatura de l’aigua de les piscines i de l’ambient per a 

piscines cobertes tindrà una diferència entre 1 i 2ºC a favor de la temperatura de 

l’ambient. 

La temperatura de l’ambient resultarà de decidir quina temperatura es vol per 

l’aigua de les diferents piscines, segons l’ús que es doni a aquestes piscines. 

3.3.1. Temperatura de l’aigua 

La normativa d’instal·lacions esportives i d’esbarjo (NIDE) indica quines han 

d’ésser les temperatures que hauran de tenir les diferents temperatures segons 

l’ús. 

Taula 9.- Temperatures aigua segons funcionalitat. 

Ús principal Temperatura 

Esbarjo 25 

Xapotegi 24 

Ensenyament 25 

Entrenament 26 

Competició 24 
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La piscina de natació, amb una superfície de 312,5 m2, estarà destinada a l’ús 

competitiu i d’entrenament de la pràctica de la natació, per tant, la temperatura 

de l’aigua del vas de la piscina de natació serà de 24ºC. 

La piscina d’efectes estarà dedicada a la pràctica d’exercici a l’aigua, de descans i 

de relaxament amb efectes contracorrent, amb cascada d’aigua, projectors 

d’aigua i efecte bombolles. Per tant, la temperatura de l’aigua serà elevada per 

produir el major relaxament possible, que serà de 27ºC. 

3.3.2. Condicions de funcionament 

Les hores de funcionament del centre i de la piscina són els mateixos. De dilluns 

a divendres, estarà obert durant catorze hores. Dissabtes, durant deu hores i 

diumenges 8 hores. 

Com l’horari d’obertura és variat, segons si els dies són laborables, dissabtes i 

diumenges o festius. Les hores de funcionament varien depenen de la setmana i 

del mes. 

Es farà una mitjana ponderada pel càlcul de les hores.  

Per una setmana tipus sense festius: cinc dies laborables, 14h en funcionament, 

un dissabte, 10h en funcionament i, diumenge, 4 hores en funcionament. 

 hores funcionament =
14×5+10×1+4×1

7
= 12 h (16) 

El càlcul es farà, doncs, per 12 hores en funcionament i 12 hores de parada. 

3.4. Necessitats energètiques pels vasos de les 
piscines 

La utilització i el manteniment d’una piscina climatitzada comporta pèrdues 

energètiques importants. Per aquest motiu i la satisfacció dels nedadors  

Les pèrdues que es produeixen en la utilització de piscines climatitzades són: 

 Pèrdues per evaporació. 

 Pèrdues per renovació d’aigua. 

 Pèrdues per convecció entre ambient i aigua. 

 Pèrdues per transmissió pel vas de la piscina. 

 Pèrdues per radiació. 

3.4.1. Pèrdues per evaporació 

Són degudes al contacte entre la superfície laminar del vas de la piscina i l’aire 

ambient.  

Les pèrdues evaporació depenen del nombre de nedadors que estiguin a l’aigua, 

la superfície laminar de l’aigua. L’evaporació augmenta contra més nedadors al 

moment hi ha, ja que això provoca una agitació de l’aigua. I, evidentment, 

contra més superfície laminar d’aigua tingui una piscina, major serà la seva 

pèrdua energètica. 



 Instal·lacions tèrmiques d’un poliesportiu 

 - 47 - 

Cal dir que en el procés d’evaporació no només provoca una pèrdua de massa 

d’aigua sinó que provoca un refredament de la resta d’aigua que no es 

evaporada.  

Com les pèrdues no seran les mateixes durant tot el dia. Per les hores 

d’obertura, que són 14 hores, el cabal màssic d’evaporació serà més alt que per 

les hores nocturnes o de tancament ja que si col·locarà una manta antivapor 

durant les hores restants. La reducció de l’evaporació amb la manta es redueix 

fins a un 10% del total. 

Separadament, s’ha calculat el cabal màssic evaporat i, següentment, la pèrdua 

energètica de cadascuna de les piscines i dels spas degut a l’evaporació a través 

de la fórmula de Bernier 17 i, la càrrega tèrmica i les necessitats energètiques: 

 𝑀𝑒 = 𝑆 ×   16 + 133 × 𝑛 ×  𝑊𝑒 − 𝐺𝑎 × 𝑊𝑎𝑠  + 0,1 × 𝑁 (17) 

 𝑄𝐸 =  𝑀𝑒 × Lm  (18) 

 

On: 

me cabal màssic evaporat, en kg/h. 

S superfície de piscina, en m2. 

We humitat absoluta de l’aire saturat a la temperatura de l’aigua, en kgw/kga. 

Ga grau de saturació 

Was humitat absoluta de l’aire saturat a la temperatura de l’aire interior, en 

kgw/kga. 

n nombre de nedadors per m2 de superfície laminar d’aigua. 

N nombre total d’ocupants (espectadors) 

Lm calor latent de vaporització, en W/kg. 

L’ocupació de les dues piscines vindrà donada segons diferents criteris: la piscina 

de natació tindrà un màxim de nedadors de 4 nedadors per carril, en les piscines 

semi olímpiques hi ha 6 carrils, un màxim de 24 nedadors. Per la piscina 

d’efectes es considerarà un màxim d’ocupants que cobreixi la meitat de la 

superfície, uns 69 nedadors. Com que aquesta serà la capacitat màxima i no serà 

habitual que es produeixi i si es produeix serà en instants puntuals, es considera 

que en efectes de disseny una ocupació del 75% de la citada com a màxima. 

Aquest cabal màssic horari evaporat multiplicat pel calor específic d’evaporació 

donarà la càrrega que es produeix per evaporació. En l’annex de la present 

memòria, apartat 4.1.1, es mostren els càlculs que mostren les càrregues 

tèrmiques degudes a l’evaporació de la taula 10. 

 Taula 10.- Pèrdues diàries per evaporació. 

 Pèrdues dia (kW) Pèrdues nit (kW) 

Piscina 25 x 12,5 20,56 2,056 

Piscina efectes 39,21 3,921 

Spas 6,84 0,684 
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3.4.2. Pèrdues per renovació 

Per una bona qualitat i salubritat de l’aigua, es substitueix un tant per cent del 

volum del vas de la piscina. La NIDE estableix que el volum d’aigua freda a 

aportat diàriament serà de com a mínim un 5% del volum del vas degut a 

pèrdues per evaporació, xapotegi, etc. L’aportació d’aquest aigua serà pel vas de 

compensació o pou regulador. Almenys una vegada a l’any es procedirà a la 

renovació completa de l’aigua del vas. 

El càlcul es farà amb la temperatura de l’aigua de la xarxa i la temperatura de 

l’aigua del vas de natació, 24ºC, de les piscines d’efectes, de 27ºC i, pels spas, a 

34ºC. Per a calcular la càrrega tèrmica deguda a la renovació de l’aigua s’utilitza 

l’equació  

 𝑄𝑅 𝑘𝑊 =
𝑉×𝑐𝑝 ×𝛥𝑇

3600
× 𝑛 (19) 

On: 

V volum a escalfar, en litres o kg. 

cp calor específic de l’aigua, 4,185 kJ/kg/K. 

ΔT variació de temperatura, en ºC o K. 

n nombre dies de cada mes. 

Les pèrdues no seran uniformes, aquesta variació serà deguda a les diferents 

temperatures de l’aigua de la xarxa. Les temperatures més baixa seran a l’època 

d’hivern comportant un major cost energètic i a l’estiu un menor cost. La taula 

11 mostra l’energia necessària per escalfar l’aigua mensualment: 

 

Taula 11.- Pèrdues per renovació d’aigua diària 

 Taigua 

xarxa   

(ºC) 

Taigua vas 

piscina natació 

(ºC) 

QR (kWh) Taigua vas 

piscina 

efectes 

(ºC) 

QR(kWh) Taigua vas 

spas 

(ºC) 

QR(kWh) 

Gener 8 24 11712 27 3781 34 117,1 

Febrer 9 24 9918 27 3235 34 101,7 

Març 11 24 9516 27 3184 34 103,6 

Abril 13 24 7792 27 2696 34 91,5 

Maig 14 24 7320 27 2587 34 90,1 

Juny 15 24 6376 27 2311 34 82,8 

Juliol 16 24 5856 27 2189 34 81,1 

Agost 15 24 6588 27 2388 34 85,6 

Set 14 24 7084 27 2504 34 87,2 

Oct 13 24 8052 27 2786 34 94,6 

Nov 11 24 9209 27 3081 34 100,3 

Des 8 24 11712 27 3781 34 117,1 
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3.4.3. Pèrdues per convecció de calor 

Es produeix entre l’aire ambient la piscina coberta i l’aigua del vas de la piscina. 

Per les piscines cobertes i, com per normativa, l’aire ha d’estar a una 

temperatura més elevada que la de l’aigua. Per tant, l’aigua no tindrà pèrdues 

sinó tindrà guanys en quant a temperatura per convecció. Per aquest motiu, les 

pèrdues per convecció no es tenen en compte. 

3.4.4. Pèrdues per transmissió per les parets 

Són degudes a la diferència de temperatures entre l’aigua i els tancaments del 

vas de la piscina. Es calcula amb l’equació 20  

 𝑄 = 𝑆 × 𝐾 × Δ𝑇 (20) 

On: 

S superfície en contacta amb la sala de màquines, en m2. 

K coeficient de transmissió de calor de la paret que separa l’aigua de la piscina i 

l’aire de la sala de màquines, en W/(m2 x K). 

ΔT diferència de temperatures entre l’aigua i l’aire. 

Les pèrdues per transmissió s’indiquen en la taula 12: 

Taula 12.- Pèrdues per transmissió de calor per parets dels vasos 

 Pèrdues (kW) Pèrdues (kWh) 

Piscina 25 x 12,5 6,4 4758 

Piscina efectes 3,4353 2556 

Spas 0,26 193,5 

3.4.5. Pèrdues per radiació 

Estan provocades degudes a la radiació emesa de l’aigua segons la diferència de 

temperatures de l’aigua i la temperatura ambient de la sala. Com que la 

temperatura ambiental de la sala és superior a la de l’aigua, l’aigua tindrà 

guanys tèrmics ja que és l’ambient qui perdrà temperatura. 

A nivell de piscines cobertes, les pèrdues per radiació no es tenen en compte ja 

que la diferència de temperatures entre aigua i tancaments és baixa i, per tant, 

despreciable. 

3.4.6. Pèrdues totals vasos piscines i spas 

La taula 13 presenta, a nivell de potència i consum d’energia, les pèrdues totals 

pels vasos de les piscines i spas. Les pèrdues seran a nivell diari per cada mes de 

l’any. 
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Taula 13.- Consum energètic diària de cada vas. 

 Consum energètic  

Piscina 25 x 12,5 

(kWh/dia) 

Consum energètic 

piscina efectes 

(kWh) 

Consum energètic 

Spas 

(kWh) 

Gener 835,4 902,3 100,3 

Febrer 811,8 895,9 100,2 

Març 764,6 883,1 99,9 

Abril 717,4 870,2 99,6 

Maig 693,8 863,8 99,5 

Juny 670,1 857,4 99,3 

Juliol 646,5 851,0 99,2 

Agost 670,1 857,4 99,3 

Setembre 693,8 863,8 99,5 

Octubre 717,4 870,2 99,6 

Novembre 764,6 883,1 99,9 

Desembre 835,4 902,3 100,3 

3.5. Potència posada a règim 

En aquest apartat es calcula la potència necessària per escalfar l’aigua de la 

xarxa fins a la temperatura d’ús.  

Pel dimensionament d’aquesta potència no s’ha de tenir en compte l’aportació 

energètica del bescanviador entre el condensador de la climatització de la sala de 

piscines ja que no estarà en ús la sala i tampoc es té en compte el recolzament 

del sistema solar perquè pot passar que segons les condicions meteorològiques 

no estigui operativa. 

En l’annex, apartat 4.2., es calculen les potència de posada en marxa.  

Aquestes potències serviran per decidir el intercanviador de calor més adient per 

la instal·lació d’escalfament de la piscina. 

Les potències seran: 

Taula 14.- Potència del bescanviador en la seva posada a règim. 

 Potència calorífica (kW) 

Piscina natació 104,72 kW 

Piscina d’efectes 50,71 kW 

Spa 1-2 4,94 kW 

3.6. Necessitats energètiques mensuals 

Les necessitats energètiques mensuals vindran determinades segons l’època de 

l’any, que fa variar la temperatura de l’aigua de la xarxa, i els dies de cada mes. 
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La taula 15 mostra l’energia calorífica necessària per escalfar l’aigua de la 

piscina: 

Taula 15.- Pèrdues energètiques mensuals dels vasos. 

3.7. Circuit d’escalfament d’aigua dels vasos 

Per escalfar l’aigua caiguda pels sobreeixidors, l’aigua cau a un pou regulador.  

Per la part inferior, l’aigua es conduïda, a través d’una canonada.  

Es pren aigua per a la seva medició. Aquesta medició comportarà el seu 

tractament de brom i de corrector de pH. Mentre, l’aigua es filtrat per un o més 

filtres de sorra, normalment. 

L’aigua, després del seu filtratge, es situen els bescanviadors de calor. Col·locats 

a posteriori dels filtres. 

Després d’ésser escalfat, s’apliquen les mesures correctores del pH i del 

dosificador de brom. 

 Energia necessària 

mensual 

piscina 25 x 12,5 (kWh) 

Energia necessària 

mensual 

piscina efectes (kWh) 

Energia necessària 

Mensual 

Spas (kWh) 

Gener 24881 22.687 3.492 

Febrer 21812 20.312 3.150 

Març 22685 22.090 3.479 

Abril 20536 20.993 3.358 

Maig 20489 21.493 3.465 

Juny 19120 20.607 3.349 

Juliol 19025 21.095 3.456 

Agost 19757 21.294 3.461 

Setembre 19828 20.800 3.354 

Octubre 21221 21.692 3.470 

Novembre 21953 21.378 3.367 

Desembre 24881 22.687 3.492 
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La figura 9 mostra esquemàticament quin recorregut farà l’aigua caiguda del vas 

fins el seu retorn a la piscina i la col·locació dels bescanviadors de calor, per una 

piscina amb recirculació i neteja contínua. 

 

Figura 9.- Esquema circuit de piscines circulació continua. 

En l’annex dels plànols, plànols 12 i 13 es mostren els esquemes dels circuits 

dels vasos de les piscines i spas on es col·loquen els bescanviadors de calor. 

3.8. Cabal de recirculació i escalfament dels 
vasos de les piscines en règim continu 

Per a ésser escalfada l’aigua, ha de passar pels bescanviadors que transferiran 

calor d’un fluid a un altre permeten que l’aigua dels vasos de les piscines 

s’escalfin. Per a realitzar aquesta avaluació es calcula quin serà el cabal d’aigua 

circulant de forma continua en els vasos de les piscines 

3.8.1. Cabal d’aigua de recirculació dels diferents vasos 

Amb el volum de la piscina i les hores necessàries per recirculació tota l’aigua de 

la piscina, es calcula el cabal d’aigua que passarà pel circuit hidràulic. 

Els cabals són mostrats a la taula 16: 

Taula 16.- Cabal de recirculació d’aigua vasos. 

 Cabal de recirculació (m3/h) 

Piscina de natació 50,78 

Piscina d’efectes 27,625 

Spas 5 
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3.9. Recolzament bomba calor deshumectadora 
de piscines al vas de piscina d’efectes 

El sistema per la climatització està composta per una bomba de calor 

deshumectadora amb tres circuits frigorífics que s’utilitzen per la 

deshumidificació de l’aire provinent de la sala de piscines. Els tres circuits 

frigorífics segueixen el cicle de compressió de vapor un dels quals, condensa en 

agua provinent de la piscina de manera que així escalfi agua. Aquest intercanvi 

provocarà un estalvi energètic i, per tant, econòmic.  

El condensador d’aigua dóna una potència calorífica de 44,0 kW, amb un cabal 

d’aigua nominal de 7,6 m3/h. La potència calorífica del condensador vindrà 

donada depenen de la potència frigorífica aconseguida de l’evaporador. 

Per tal saber quina serà la potència calorífica del condensador, s’ha de saber 

quina potència frigorífica serà necessària per calefacció i refrigeració. Pels mesos 

d’hivern, es considerarà com a potència frigorífica la calculada per calefacció. 

Pels mesos d’estiu, la potència frigorífica requerida per refrigeració. Pels mesos 

de primavera es considerarà uns coeficients que donaran més o menys 

importància al mes en qüestió segons la proximitat amb èpoques d’hivern o 

estiu. 

La utilització d’aquesta màquina durant les hores de servei de la màquina cobrirà 

una part de les necessitats energètiques de les piscines. 

Aquest condensador actuarà sobre el vas de piscina amb més pèrdues, a la 

piscina d’efectes. 

Calculant les necessitats energètiques mensuals de les piscines i del condensador 

d’aigua quan està en funcionament, es veurà quina és la part que cobreix la 

màquina deshumectadora. 

El catàleg mostra que la potència calorífica del condensador d’aigua és de 44,0 

kW quan les bateries entreguin la màxima potència. 

Pels mesos en els períodes de calefacció, la potència frigorífica absorbida per les 

bateries serà de 83,84 kW. Per tant, el condensador d’aigua donarà a la piscina 

una tercera part d’aquesta potència frigorífica. Pel període estival, les bateries de 

fred tindran que donar una potència de 140 kW, com no arriben a aquesta 

potència la bateria de fred tindrà una potència de 132,2 kW. Per tant, el 

condensador proporcionarà una potència de 44,0 kW.  

Per tant, per períodes hivernals, el condensador tindrà una potència calorífica de 

27,95 kW. I per períodes estiuencs, el condensador proporcionarà una potència 

de 44 kW. 
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Taula 17.- Coeficients i potència del circuit frigorífic del condensador 

d’aigua. 

  

Potència 

cada 

circuit 

frigorífic 
dies 

  

  

Energia 

mensual 

condensador 

  

 

kW kW 

GENER 18,95 31 7049 

FEBRER 18,95 28 6367 

MARÇ 25,21 31 9379 

ABRIL 31,48 30 11331 

MAIG 34,61 31 12874 

JUNY 37,74 30 13586 

JULIOL 44,00 31 16368 

AGOST 37,74 31 14038 

SETEMBRE 34,61 30 12458 

OCTUBRE 31,48 31 11709 

NOVEMBRE 26,78 30 9640 

DESEMBRE 18,95 31 7049 

El càlcul de l’energia mensual aportada pel condensador serà de caràcter 

estimatiu ja que tindrà una gran variabilitat segons les condicions higromètriques 

de l’aire per cadascun dels dies.  

Aquesta potència serà utilitzada quan la bomba de calor estigui en funcionament 

i es precisi la necessitat de deshumidificar l’aire de la sala. En cas de que la 

barreja d’aire de ventilació i aire viciat conté una humitat absoluta menor a la 

humitat absoluta a la necessària d’impulsió, la bateria de fred per deshumidificar 

l’aire no entrarà en funcionament. 

L’energia produïda pel circuit frigorífic amb condensador d’aigua s’instal·larà al 

circuit de la piscina que tingui majors necessitats tèrmiques. Pels mesos 

estiuencs, la piscina d’efectes necessita una major energia i pels mesos d’hivern, 

és la piscina de natació. Com que el condensador d’aigua rebrà més energia en 

èpoques d’estiu, es decideix instal·lar el condensador a la piscina d’efectes. 

Amb l’energia produïda pel condensador d’aigua, la cobertura de la instal·lació 

quedarà com mostra la taula 18. 
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Taula 18.- Energia produïda pel condensador i la cobertura sobre el 

total. 

 

Energia 

piscina 

efectes 

Energia 

condensador Cobertura 

 

 

kWh kWh 

GENER 22.687 7049 31,07% 

FEBRER 20.312 6367 31,35% 

MARÇ 22.090 9379 42,46% 

ABRIL 20.993 11331 53,98% 

MAIG 21.493 12874 59,90% 

JUNY 20.607 13586 65,93% 

JULIOL 21.095 16368 77,59% 

AGOST 21.294 14038 65,93% 

SETEMBRE 20.800 12458 59,90% 

OCTUBRE 21.692 11709 53,98% 

NOVEMBRE 21.378 9640 45,09% 

DESEMBRE 22.687 7049 31,07% 

 

3.10. Recolzament del sistema solar 

Cada vegada l’energia solar tèrmica té més importància en edificis. Aquesta 

utilització de l’energia del sol comporta un estalvi de combustible fòssil i una 

contribució al desenvolupament sostenible.  

D’acord amb aquests objectius de contribució a la sostenibilitat, el govern 

espanyol aprovà el Codi Tècnic de l’Edificació, que estableix uns criteris d’estalvi 

en energia convencional i, així, aprofitar l’energia arribada del sol. Aquest criteri 

es mostra en DB HE4 apartat 2.1.2 mitjançant una taula que apareix la cobertura 

solar mínima segons la situació de la instal·lació en el mapa. Aquesta taula del 

CTE es mostra en la present memòria com la taula 21: 

Taula 19.- Cobertura solar per a piscines cobertes. 

  

Zona climàtica 

  

I II III IV V 

Piscines cobertes 30 30 50 60 70 

La zona climàtica per la qual pertany la instal·lació solar és la número III. 

D’acord amb el CTE es poden establir normatives més restringides a nivell 

autonòmic i municipal.  



Xavier Puig de la Fuente  

 - 56 - 

A nivell autonòmic, Catalunya no restringeix més encara la normativa espanyola. 

A nivell municipal, mitjançant una ordenança municipal estableix que la 

cobertura solar mínima haurà d’ésser del 60%. 

3.10.1.  Recolzament del sistema solar al vas de la piscina 25x12,5 

El sistema solar per escalfament de l’aigua de la piscina serà una instal·lació que 

permetrà cobrir les necessitats parcialment, totalment o no funcionar degut a la 

seva intermitència i variabilitat segons la disponibilitat del sol. Degut a que les 

temperatures requerides per escalfar l’aigua no són tan altes, provocarà un 

major rendiment de la instal·lació ja que per les hores més desfavorables encara 

podrà subministrar escalfor a l’aigua dels vasos en comparació amb l’escalfament 

d’aigua per ús de dutxes, per exemple.  

El sistema està descrit posteriorment. El recolzament variarà de manera que la 

major cobertura es tindrà a l’estiu i al hivern, aquesta cobertura serà menor.  

El CTE estableix que el circuit primari proporcioni l’energia a l’aigua dels vasos 

mitjançant un bescanviador de calor. Aquest bescanviador haurà de complir una 

potència mínima que estableix el CTE segons l’àrea total de captació instal·lada. 

 𝑃  𝑊 ≥ 500 × 𝑆𝑐 (22) 

On: 

P és la potència mínima del bescanviador, en W. 

Sc és la superfície total de captació solar, en m2. 

El sistema està compost per 70 captadors solars tèrmics plans de la casa 

Viessmann model 300-F, dimensionament del camp solar en l’apartat 6.3.1 de 

l’annex. Per tant, la potència mínima exigida al bescanviador serà de:  

 𝑃 = 500 × 70 × 2,33 = 81550 𝑊 = 81,55 𝑘𝑊 (23) 

La potència mínima que haurà de tenir el bescanviador de cal és de 104,7 kW, 

però no serà la utilitzada com a norma general. En l’apartat 4.2., s’ha calculat la 

càrrega necessària per mantenir el vas de la piscina a les condicions desitjades. 

Aquesta potència màxima podria ser utilitzada en casos de posada a règim de la 

piscina. 

S’escull un bescanviador de calor de la casa Alfa Laval model M3FG H compost 

per 27 plaques, amb una potència calorífica de 92,114 kW pel sistema solar.  

En la taula 20 es mostra quina energia serà capaç de captar el sistema solar i 

entregar-la al bescanviador per tal d’escalfar l’aigua del vas de la piscina de 

natació: 
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Taula 20.- Cobertura solar teòrica mensual. 

 

Energia 

mensual 

Energia 

solar 

mensual Cobertura 

 

kWh kWh % 

GEN 24.881 10.767 43,28 

FEB 21.812 11.002 50,44 

MAR 22.685 13.765 60,68 

ABR 20.536 14.338 69,82 

MAI 20.489 15.137 73,88 

JUN 19.120 14.904 77,95 

JUL 19.025 15.484 81,39 

AGO 19.757 16.436 83,19 

SET 19.828 15.655 78,95 

OCT  21.221 14.249 67,15 

NOVE 21.953 12.068 54,97 

DES 24.881 10.560 42,44 

ANUAL 256.189 164.367 64,16 

 

La cobertura d’energia deguda a l’energia solar serà del 64,12%, superior al 60% 

de obligació mínima. 

Aquesta energia mostrada serà per circumstàncies per les quals no apareixen 

adversitats meteorològiques, la qual cosa no serà una energia de subminis-

trament segura. 
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Figura 10.- Cobertura mensual del vas de la piscina de natació. 
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De manera de veure aquesta cobertura d’energia a partir del sol, s’il·lustra la 

figura 10. 

3.10.2. Recolzament del sistema solar al vas de la piscina d’efectes 

Com estableix el CTE, la construcció de noves o rehabilitació d’edificacions amb 

piscines, comporta que una part de les necessitats energètiques per 

l’escalfament de l’aigua de les piscines sigui a través de l’energia solar tèrmica. 

El CTE, el decret d’ecoeficiència i la normativa reguladora municipal estableixen 

que la cobertura solar mínima al llarg d’un any serà del 60%. Aquest 

dimensionament haurà de tenir en compte que el condensador de la bomba de 

calor deshumidificadora ja cobrirà l’energia requerida segons quins mesos. 

Com que la instal·lació haurà de complir la cobertura durant els mesos amb 

menys radiació solar, la inclinació dels captadors serà més gran per aprofitar-la 

més adequadament en aquest mesos d’hivern.   

En l’annex, apartat 6.3.2., es calcula la instal·lació solar tèrmica i el nombre de 

captadors necessaris, en aquest cas de 72. 

 𝑃 = 500 × 72 × 2,33 = 83880 𝑊 = 83,88 𝑘𝑊 (24) 

La potència calorífica mínima que ha de tenir el bescanviador és de 83,88 kW. 

S’escull un bescanviador M3FG H de 27 plaques incorporades, amb una potència 

calorífica de 92,114 kW. 

A la taula 21 es mostra l’energia produïda per la instal·lació solar, la cobertura 

anual sense tenir en compte els mesos amb aprofitament d’energia amb el 

condensador d’aigua de la bomba de calor de la sala de piscines. 

Taula 21.- Cobertura mensual i anual del sistema solar. 

 

Energia 

mensual 

Energia 

solar 

mensual Cobertura 

 

kWh kWh % 

GEN 22.687 11.528 50,81 

FEB 20.312 11.429 56,27 

MAR 22.090 13.650 61,79 

ABR 20.993 13.370 63,69 

MAI 21.493 13.334 62,04 

JUN 20.607 12.821 62,22 

JUL 21.095 13.459 63,80 

AGO 21.294 15.170 71,24 

SET 20.800 15.281 73,47 

OCT  21.692 14.560 67,12 

NOVE 21.378 12.497 58,46 

DES 22.687 11.409 50,29 

ANUAL 257.130 158.508 0,6165 
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La cobertura del vas de la piscina d’efectes quedarà com mostra la taula 22: 

Taula 22.- Cobertura entre els dos sistemes d’aportació energètica. 

 

Energia 

piscina 

efectes 

Energia 

condensador 

Energia 

solar 

Energia 

condensador + 

sistema solar Cobertura 

 

kWh kWh kWh kWh 

GENER 22.687 7049 11.528 18578 81,89% 

FEBRER 20.312 6367 11.429 17796 87,61% 

MARÇ 22.090 9379 13.650 22090 100,00% 

ABRIL 20.993 11331 13.370 20993 100,00% 

MAIG 21.493 12874 13.334 21493 100,00% 

JUNY 20.607 13586 12.821 20607 100,00% 

JULIOL 21.095 16368 13.459 21095 100,00% 

AGOST 21.294 14038 15.170 21294 100,00% 

SETEMBRE 20.800 12458 15.281 20800 100,00% 

OCTUBRE 21.692 11709 14.560 21692 100,00% 

NOVEMBRE 21.378 9640 12.497 21378 100,00% 

DESEMBRE 22.687 7049 11.409 18458 81,36% 

ANUAL 257.128 131.849 158.508 246.274 95,78% 

 

Per veure més clarament quina energia es cobreix pel sistema solar, la figura 11 

il·lustra aquesta percepció: 

Figura 11.- Gràfic que mostra les cobertures a les demandes 

de la piscina d’efectes. 
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3.11. Intercanviador piscina 25 x 12,5-caldera 

Per dimensionar aquest intercanviador, s’ha d’escollir la potència en règim 

transitori i no per règim continu, ja que si escollim el càlcul per les necessitats de 

règim continu, el temps de posada en marxa de la piscina augmentarà 

substancialment. S’han tingut en compte les temperatures d’aigua de la xarxa 

més baixa per tal de fer el dimensionament. En cas de realitzar el buidat i 

emplenament anual, obligat pel NIDE, en èpoques estiuenques ja que la 

temperatura de l’aigua de xarxa és més elevada, l’energia necessària descendirà 

i el temps de posada en marxa serà major. 

3.11.1. Disseny bescanviador per règim transitori 

Com s’ha calculat a l’apartat 4.2. de l’annex, la potència necessària serà de 

104,72 kW. 

Pel dimensionament d’aquest bescanviador es farà per règim estacionari, es 

divideixen els dos circuits. El circuit de caldera les temperatures, a l’entrada i la 

sortida, seran de 80ºC i 60ºC. Pel circuit del vas de la piscina, les temperatures 

seran de 8ºC a l’entrada i de 24ºC a la sortida.  

Amb un bescanviador amb una potència calorífica superior a la requerida i 

s’escull el cabal recomanat per al costat del vas de la piscina, es calcula quin 

cabal que haurà de passar pel bescanviador per escalfar l’aigua de la piscina.                                               

S’escull un bescanviador de calor de la casa Alfa Laval M3FG H, amb una 

potència de 118,63 kW amb 34 plaques.  

Amb un temps de posada a règim de 72 hores, l’energia produïda durant aquest 

temps es calcula en l’equació 25: 

 118,63 𝑘𝑊 × 72  = 8.541,4 𝑘𝑊 (25) 

Durant el procés de posada en marxa, les pèrdues produïdes seran per 

evaporació amb manta tèrmica instal·lada i pèrdues per transmissió. Aquestes 

pèrdues en quantifiquen en una càrrega de 8,451 kW, que al llarg del procés 

l’energia perduda serà de 608,5 kWh.  

Amb la diferència entre l’energia produïda i la perduda, es calcula quina energia 

neta podrà ser utilitzada per escalfar l’aigua, equació 26. 

 8541,4 − 608,5 = 7.932,9𝑘𝑊 (26) 

Amb l’energia utilitzada per l’escalfament de l’aigua, es calcula la temperatura a 

la que augmentarà l’aigua, equació 27. 

 7.932,9 kWh = 406,25 m3 × 997
kg

m3 × 1,16 
Wh

k ºC
×  T − 8 → T = 24,89ºC (27) 

Amb aquest bescanviador es complirà el temps de posada a règim i la piscina 

podrà estar disponible. 

3.11.2. Disseny del bescanviador en règim continu 

Les pèrdues que es produeixen en règim continu són de 42,69 kW. Amb un cabal 

de pas pel bescanviador de 6.800 l/h, 1,89 l/s. Amb aquest cabal es calcula a 

quina temperatura per la qual l’aigua surt del bescanviador, equació 28. 
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 42,69 kW = 1,89
l

s
×

1

1000

𝑘𝑔

𝑚3
× 997

𝑘𝑔

𝑚3
× 4,182

𝑘𝐽

𝑘𝑔  º𝐶
×  𝑇 − 24 → 𝑇 = 29,42º𝐶  (28) 

 1,89 × 0,9957 × 29,42 +  14,06 × 0,997 − 1,89 × 0,957 × 24 = 14,06 × 0,997 × 𝑇 → 𝑇 = 24,85º𝐶 (29) 

En l’equació 28 es calcula la temperatura per la qual l’aigua surt del bescanviador 

de calor i en l’equació 29 la temperatura per la qual l’aigua entra en la piscina, 

compensant les pèrdues. 

3.12. Intercanviador piscina efectes-caldera 

De manera anàloga, es dimensiona el bescanviador que escalfarà l’aigua del vas 

de la piscina d’efectes. S’ha calculat en l’apartat 4.2. de l’annex de la present 

memòria, la potència calorífica necessària per escalfar l’aigua durant la posada 

en marxa en 48 hores és de 50,71 kW.  

3.12.1. Disseny del bescanviador en règim transitori 

El bescanviador de calor i els seus circuits hidràulics es dimensionaran a partir 

del període transitori. 

S’escull un bescanviador de calor amb una potència superior a la calculada en 

l’apartat 4.2. El bescanviador escollit és model M3FG H de 17 plaques, amb una 

potència calorífica de 53,04 kW. 

Durant aquest període es produeixen pèrdues de calor per evaporació, encara 

que hi hagi manta tèrmica i pèrdues per transmissió de calor per murs, aquesta 

càrrega és de 7,77 kW. Durant aquest període l’energia produïda, la perduda i la 

neta es calculen en les equacions 30, 31 i 32, respectivament: 

 53,04 𝑘𝑊 × 48  = 2546 𝑘𝑊 (30) 

 7,77 𝑘𝑊 × 48  = 373 𝑘𝑊 (31) 

 2546  𝑘𝑊 − 373 𝑘𝑊 = 2173 𝑘𝑊 (32) 

Amb aquesta calor neta generada es calcula a quina temperatura quedarà l’aigua 

al ser escalfada durant aquest període, equació 33. 

 2173 kWh = 110,44 m3 × 997
kg

m3 × 1,16 
Wh

k ºC
×  T − 8 → T = 25ºC (33) 

La temperatura de disseny no s’assoleix ja que no s’arriben als 27ºC. 

Per saber quant de temps es necessita per assolir la temperatura desitjada, es 

calcula quina es l’energia neta necessària per arribar als 27ºC, equació 34. 

 𝑄 = 110,44 𝑚3 × 997 
𝑘𝑔

𝑚3 × 1,16
𝑊

𝑘𝑔  º𝐶
×  27 − 8 = 2427 𝑘𝑊 (34) 

Amb aquesta energia neta que s’ha d’assolir, la potència calorífica del 

bescanviador i les pèrdues es calcula quan durarà el període de posada en 

marxa, equació 35. 

 53,04 kW × t − 7,77 kW × t = 2427 kWh → t = 53,62 h (35) 

El període de posada a règim no arribarà a les 54 hores. Temps de posada a 

règim de 2 dies i 6 hores. 
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3.12.2. Disseny del bescanviador en règim continu 

Pel funcionament del bescanviador en aquest règim, es té en compte les pèrdues 

que es produeixen, de 52,06 kW. Amb aquestes pèrdues i el cabal recomanat de 

3.200 l/h, es calcula la temperatura de sortida de l’aigua al bescanviador de 

calor: 

 52,06 kW = 0,89
l

s
×

1

1000

𝑚3

𝑙
× 997

𝑘𝑔

𝑚3
× 4,182

𝑘𝐽

𝑘𝑔  º𝐶
×  𝑇 − 27 → 𝑇 = 41,03º𝐶 (36) 

 3,2 × 995,7 × 41,03 +  7,67 × 997 − 3,2 × 992,2 × 27 = 7,67 × 995,6 × 𝑇 → 𝑇 = 32,93º𝐶 (37) 

 

En l’equació 36 es calcula la temperatura per la qual l’aigua surt del bescanviador 

de calor i en l’equació 41 la temperatura per la qual l’aigua entra en la piscina, 

compensant les pèrdues. 

3.13. Intercanviador de calor spas-caldera 

Com en els dos anteriors apartats, 3.12. i 3.13., es dimensionarà el bescanviador 

de calor pels règims de transició i continu. La potència necessària per a la posada 
en marxa de cada spa és de 4,95 kW i per règim continu és de 6,21 kW. 

3.13.1. Disseny del bescanviador en règim transitori 

Amb la potència necessària de règim continu, la més gran, es selecciona un 

bescanviador de calor que alimenti de calor a l’aigua de cada spa.  

El bescanviador seleccionat serà un T2B H de 5 plaques amb un cabal de 400 l/h, 

la potència és de 6.000 kcal/h, uns 6,98 kW. 

Amb aquesta potència es calcula a quina temperatura sortirà l’aigua del 

bescanviador i a quina temperatura es barrejarà l’aigua abans d’ésser impulsada 

en el spa.  

El cabal de recirculació de l’aigua de cada spa és de 7.400 l/h. Amb la potència 

del bescanviador es calcula l’energia produïda en 9 hores, també es calcula 

l’energia perduda i l’energia neta d’escalfament de l’aigua, equacions 38, 39 i 40, 

respectivament.  

 6,98 𝑘𝑊 × 9  = 62,82 𝑘𝑊 (38) 

 0,792 𝑘𝑊 × 9  = 7,13 𝑘𝑊 (39) 

 62,82  𝑘𝑊 − 7,13 𝑘𝑊 = 55,69 𝑘𝑊 (40) 

Amb aquesta calor neta generada es calcula a quina temperatura quedarà l’aigua 

al ser escalfada durant aquest període, equació 41. 

 55,69 kWh = 1,6 m3 × 994,1
kg

m3 × 1,16 
Wh

k ºC
×  T − 8 → T = 38,18ºC (41) 

La temperatura de disseny s’assoleix ja que supera els 34ºC. Per tant, amb 9 

hores de règim transitori, els spas ja podran estar en funcionament i podran ser 

utilitzats. 
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3.13.2. Disseny del bescanviador en règim continu 

Pel funcionament del bescanviador en aquest règim, es té en compte les pèrdues 

que es produeixen, de 6,21 kW. Amb aquestes pèrdues i el cabal recomanat de 

400 l/h, es calcula la temperatura de sortida de l’aigua al bescanviador de calor: 

 6,21 kW = 0,111
l

s
×

1

1000

𝑚3

𝑙
× 994,1

𝑘𝑔

𝑚3 × 4,182
𝑘𝐽

𝑘𝑔  º𝐶
×  𝑇 − 34 → 𝑇 = 47,46º𝐶 (42) 

 0,111 × 990,2 × 47,46 +  2,06 × 994,1 − 0,111 × 990,2 × 34 = 2,06 × 994,1 × 𝑇 → 𝑇 = 34,72º𝐶 (43) 

En l’equació 43 es calcula la temperatura per la qual l’aigua surt del bescanviador 

de calor i en l’equació 44 la temperatura per la qual l’aigua entra en la piscina, 

compensant les pèrdues. 
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CAPÍTOL 4: 

INSTAL·LACIÓ SOLAR 

TÈRMICA PER ACS 

En l’actualitat, les energies renovables s’estan transformant en una forma 

d’estalviar energia convencional aprofitant les forces de naturalesa. La manera 

de estalviar energia en edificacions és aprofitar l’energia provinent del solar. 

L’energia solar tèrmica aprofita l’energia que arriba des del sol en forma de 

radiació per escalfar una superfície per on passa un fluid especialment elegit per 

a que es transfereixi la calor i després, aquest la transfereixi a l’aigua sanitària a 

escalfar. 

En aquest capítol es dimensionarà el sistema solar tèrmic que haurà d’escalfar 

aigua calenta per a ús en dutxes i un sistema auxiliar pel cas que el sistema solar 

tèrmic no estigui en funcionament.  

Pel dimensionament de tota la instal·lació haurà de complir les obligacions 

establertes pel Codi Tècnic de l’Edificació. 

4.1. Normativa aplicable 

Com estableix el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), les instal·lacions solars 

tèrmiques són obligades per edificacions i rehabilitacions importants.  

El càlcul de les necessitats ve establerta segons normativa o ordenança. 

Les diferents normatives estatals, autonòmiques i locals estableixen quin consum 

hi ha segons l’ús de l’edifici. 

La normativa estatal, CTE, indica que el consum d’aigua per servei d’un gimnàs 

és de 20-25 l/servei. 
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El decret d’ecoeficiència indica que el consum serà de 20 l/servei. 

L’ordenança municipal d’Abrera T3/C-1 reguladora de la incorporació de sistemes 

de captació d’energia solar en els edificis determina un consum entra 30-40 

l/servei. 

Segons el consum diari, el CTE regula la cobertura mínima mitjana anual. Pel 

dimensionament de la instal·lació s’escull els consums citats per l’ordenança 

municipal reguladora, de 30 a 40 litres per servei. Per tant, s’escollirà un consum 

per servei de 40 litres i s’haurà de complir la normativa més exigent, el CTE o el 

decret d’ecoeficiència. 

4.2. Contribució solar mínima 

La contribució solar mínima anual és la fracció entre els valors anuals de 

l’energia solar aportada exigida i la demandada energètica anual, obtingudes a 

partir dels valors mensuals. El CTE diferencia tot el territori en diferents zones, 

aquesta divisió es segons la radiació sola incident. Aquesta divisió està compresa 

entre la zona climàtica I fins la zona climàtica V. Segons la zona climàtica on 

estigui situada la instal·lació solar tèrmica, la cobertura solar serà més o menys 

exigent.  

El CTE mostra la figura 12 que indica quina serà la cobertura mínima solar 

exigida segons el consum d’aigua calenta sanitària en litres i la zona climàtica on 

es troba la instal·lació. Aquesta taula està dividida en dues ja que una pertany al 

cas de que la font d’energia auxiliar sigui de fonts de combustibles fòssils i l’altra 

per fonts per efecte Joule, font elèctrica. 

Per dissenyar la instal·lació solar tèrmica es preveu una assistència de 450 

persones i que utilitzin les dutxes com a norma general. 

Figura 12.- Cobertura solar mínima segons consum. 
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El CTE estableix que el consum per servei d’un gimnàs serà de 20 a 25 litres, 

situada en la zona climàtica III. El decret d’ecoeficiència estableix que el consum 

per dutxes col·lectives serà de 20 litres i establerta en la zona climàtica IV. El 

poliesportiu municipal està situat en el municipi d’Abrera on té un normativa 

sobre la regulació dels sistemes solars tèrmics, aquesta normativa estableix un 

consum per servei 30-40 litres per servei i obliga a una cobertura mínima del 

60%. Per tant, s’utilitzarà com a normativa guia el CTE amb el consum indicat 

per l’ordenança municipal d’Abrera. 

L’assistència diària mitja és de 400 persones. 

 𝐷𝐸 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 × 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 (44) 

Aplicant el consum regulat per l’ordenança municipal, un consum de 40 l/servei. 

I amb l’assistència ja citada, es calcula la demanda energètica mitjançant 

l’equació 45: 

 𝐷𝐸 = 40
𝑙

𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑖
× 400 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑖𝑠 = 16.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 (45) 

Comparant el resultat amb la taula del DB HE4 2.1, ens resulta que la cobertura 

mínima solar és del 70% tant amb energia convencional com a sistema auxiliar 

com per efecte Joule. 

4.3. Dimensionament del camp de captadors 
per ús ACS 

Pel dimensionament dels camps de captació d’energia solar s’han calculat 

mitjançant un programa de càlcul en format Excel agafat del llibre “Proyecto y 

cálculo de instalaciones solares térmicas” de Pilar Pereda Suquet. Segueix el 

mètode f-chart pel càlcul de les instal·lacions solars tèrmiques. 

Pel càlcul de l’energia necessària per la utilització d’ACS, la normativa que 

s’aplicarà serà la més restrictiva, en aquest serà l’ordenança municipal que 

considera que el consum d’aigua per servei en gimnasos és de 40 l/servei. I com 

a normativa de fracció de cobertura solar del 70%. 

En l’apartat 5.2. de l’annex, es mostra el procediment de càlcul pel 

dimensionament del camp solar i del compliment de la normativa. 

Amb els càlculs de l’apartat 5.2., es mostra que l’aportació és del 71,7%, equació 

53, la normativa més restrictiva és el CTE que exigeix el 70%. 

4.4. Captadors solars 

El captador té com a finalitat captar l’energia solar en forma de radiació que 

provoca un escalfament de la placa amb alta conductivitat tèrmica que 

transferirà aquest escalfament en un intercanvi de calor entre el fluid, amb una 

temperatura, i la placa calenta.  

El model escollit com a captador a utilitzar en la instal·lació solar tèrmica és un 

VITOSOL 300-F de la casa VIESSMANN. En l’annex de la present memòria en 

l’apartat 8.3.1 
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Aquests captadors quedaran orientats al sud i inclinats a 45ºC respecte 

l’horitzontal. Cada filera de captadors estarà formada per 10 captadors 

connectats de manera paral·lela. 

4.5. Distància entre fileres de captadors 

Per evitar pèrdues de radiació solar per ombres, és important la distància que 

existeix entre captadors d’una fila amb els de fila de darrere. Per tal d’evitar 

aquestes pèrdues innecessàries, es calcula la distància mínima que hi haurà 

entre files.  

Per calcular la distància, es determina l’alçada del sol per al dia més desfavorable 

de l’any, dia de solstici d’hivern, 21 de desembre. També, s’ha de tenir en 

compte la latitud on es troba la instal·lació solar, latitud 41º. L’annex VI.5 del 

Plec de Condicions Tècniques del IDAE, la distància es calcula amb l’equació 46. 

 d = h/ tan(61º − latitud) (46) 

L’alçada del captador amb una inclinació de 45º es calcula en l’equació 47. 

L’amplada del captador és de 1,056 metres. 

 h = 1,056 × sin 45º = 0,75m (47) 

La distància mínima entre fileres de captadors es calcula en l’equació 48. 

 d =
0,75

tan  61º−41º 
=

0,75

tan 20º
= 2,05 m (48) 

Per tant, la distància entre fileres de captadors serà de 2,10 metres. 

 

Figura 13.- Captador solar VITOSOL 300-F 

Figura 14.- Distància entre fileres de captadors. 
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4.6. Circuit primari  

4.6.1. Cabal del circuit 

El cabal es dimensiona segons les recomanacions del fabricant del captador 

solar, del tipus de connexió entre captadors i, a falta d’aquestes recomanacions, 

el CTE estableix uns límits mínims i màxims de cabal per captador. 

El CTE indica que els cabals mínims i màxims seran entre 1,2 l/s a 2 l/s per cada 

100 m2 de superfície de captació. En cas de connexió dels captadors en paral·lel, 

el cabal segons la superfície de captació es dividirà entre el nombre de captadors 

connectats en sèrie. 

Moltes publicacions aconsellen elegir com a cabal uns 50 l/h/m2. 

El cabal del circuit primari es calcula com es mostra en les equacions 49, 50 i 51: 

 
2,33×90

100
= 2,1 (49) 

 1,2 × 2,1 𝑎 2 × 2,1 = 2,52 𝑎 4,2
𝑙

𝑠
, 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙 · 𝑙𝑒𝑙 (50) 

 
2,52

3
 𝑎 

4,2

3
= 0,833 𝑎 1,4

𝑙

𝑠
, 𝑒𝑛 𝑠è𝑟𝑖𝑒 (51) 

S’escull una disposició en paral·lel i, per tant, s’escull el cabal comprès entre els 

cabals de l’equació 50. S’escull un cabal menor possible de manera que augmenti 

de temperatura ràpidament i el costa de les canonades sigui menor. 

Taula 23.- Cabal del fluid caloportador pel circuit principal. 

 Cabal (l/s) 

ACS 2,6 

4.6.2. Material del circuit 

El CTE estableix, en l’apartat 3.4.5.1., que les tuberes del circuit podran utilitzar-

se com a materials el coure i l’acer inoxidable, amb unions roscades, soldades o 

embridades i protecció exterior amb pintura anticorrosiva. 

Es prohibeix la utilització d’acer galvanitzat quan la temperatura de disseny de la 

instal·lació arribi als 60ºC. 

El material empleat serà el coure.  

4.6.3. Fluid caloportador 

El fluid que circula pel circuit primari, circuit que passa pels captadors, és el 

indicat pel fabricant dels captadors solars. Aquest fluid ha de suportar varies 

exigències, com: un punt de congelació baix que no produeixi desperfectes en la 

instal·lació. 

El fluid caloportador o, també anomenat, fluid de treball haurà de complir els 

següents requisits: 

 Resistents a la temperatura de treball. 

 Protecció contra gelades. 
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 Protecció anticorrosiva en cas de que en el circuit primari s’utilitzin 

materials propensos.  

 Cap exigència en requisits en quant a materials del circuit. 

 Poder calorífic elevat, bona conductivitat tèrmica. 

 Ni tòxics ni contaminants al medi ambient. 

 Baixa viscositat, reducció pèrdues per càrrega. 

Bàsicament, s’utilitzen mescles d’aigua amb additius anticongelants.  

La concentració d’aquests additius en l’aigua es determina mitjançant la 

temperatura mínima històrica de la zona de projecte. Mitjançant una taula 

proporcionada per Censolar es determina la temperatura mínima històrica per la 

localitat més propera. S’escullen els paràmetres per la ciutat de Barcelona que té 

una mínima històrica de -7ºC. 

El fluid escollit tindrà un es condicions de treball -25ºC i 190ºC de mínimes i 

màximes, respectivament. 

En l’apartat 5.3. de l’annex es calcula el volum necessari de fluid caloportador 

que ocuparan els circuits primaris de les tres insta·lacions solars tèrmiques. La 

taula 32 mostra el volum calculat: 

Taula 24.- Volum del circuit primari en instal·lació solar per ACS. 

 Volum del circuit primari (l) 

ACS 472 

Figura 15.- Temperatura de congelació segons 

fluid i concentració. 
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4.6.4. Pressió del circuit 

La pressió del circuit és un valor a decidir pel projectista. Aquest haurà de tenir 

en compte que aquesta pressió no sigui superior a tots els components del 

sistema. 

Per tant, la pressió del circuit tindrà que tenir en compte les pressions màximes 

de cada component: 

 Captador: 6 bars. 

 Vàlvules de seguretat:10 bars. 

 Purgadors d’aire: 10 bars. 

 Separador d’aire: 10 bars. 

 Vàlvula de tall amb retenció: 16 bars. 

 Vàlvules de tall:10 bars. 

 Bomba de circulació: 16 bar. 

El component que té menys pressió màxima serà el captador solar amb 6 bars. 

La pressió de la canonada serà major que la pressió atmosfèrica, al voltant de 1 

bar. Això evitarà la introducció d’aire a les canonades. 

En un circuit en el que els acumuladors es troben al soterrani i els captadors a la 

coberta, es produirà unes variacions de pressió. El punt més alt tindrà menys 

pressió que a la part de sota degut a la pressió estàtica que pateix la part més 

baixa. Com la pressió de màxima que podrà suportar el circuit són els 6 bars, la 

pressió màxima per la qual s’obrirà la vàlvula de seguretat principal serà de 6 

bars. Per tant, a la coberta tenim que tenir una pressió major que l’atmosfèrica. 

La diferència d’alçada és aproximadament, amb la part més alta de la 

instal·lació, de 12,4 metres considerant que la vàlvula de seguretat es troba a 

l’alçada del terra. 

Com que 10 metres columna d’aigua és igual a 1 bar, es fa la conversió en 

l’equació 52: 

 𝑝 =
12,4
10

= 1,24 bar (52) 

La pressió en la part més alta serà la mostrada en l’equació 53: 

 𝛥𝑝 = 4 − 1,24 = 2,76 𝑏𝑎𝑟 (53) 

Per tant, no es produiran infiltracions d’aire dins del circuit primari. 

La instal·lació a l’hora de l’emplenament, el circuit primari es pressuritzarà a 4 

bars. 

4.6.5. Vas d’expansió 

La funció d’un vas d’expansió es compensar els canvis de volum del fluid de 

treball ocasionats per la dilatació tèrmica del fluid, evitant l’escapament de fluid 

de treball a través de les vàlvules de seguretat a l’escalfar-se el fluid. A 

l’escalfar-se el circuit primari, una part del fluid entra en el vas d’expansió, 
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tornant al circuit quan es refreda, mantenint així la pressió en el circuit dintre del 

rang de pressions admeses i sempre per sobre de l’atmosfèrica 

Estarà connectat al circuit primari mitjançant una te al tram principal abans de la 

bomba de circulació tal com indica el punt 3.3.5.4 del C.T.E., tal com mostra la 

figura 13 i 14. 

En l’apartat 5.5. de l’annex, s’observa el càlcul del volum del circuit. 

Els vasos d’expansió tindran un volum mostrat en la taula 25: 

Taula 25.- Capacitat, en litres, del vas d’expansió circuit primari. 

Vas d’expansió per aplicació Volum del vas d’expansió (l) 

ACS 80 

La connexió del vas d’expansió amb el circuit principal es farà a través d’una 

derivació no aïllada que tindrà un diàmetre nominal d’acord amb la UNE-100156. 

El diàmetre es calcula mitjançant l’equació 54: 

 D = 15 + 1,5 × P0,5 (54) 

On: 

D és el diàmetre nominal de la canonada, mm. 

Figura 16.- Esquema 

situació vas d’expansió. 

Figura 17.- Col·locació 

vas d’expansió 
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P és la potència nominal, en kW. 

En el cas de la instal·lació solar tèrmica per a ús ACS, la potència nominal de la 

instal·lació s’ha calculat en l’apartat 4.6.7. 

 D = 15 + 1,5 × 128,160,5 = 31,32 mm (55) 

4.6.6. Càlcul de pèrdues instal·lació solar tèrmica per ACS 

Pel càlcul de les pèrdues degudes als conductes, s’ha de calcular la pèrdua de 

pressió que hi ha per on el recorregut serà més difícil per al fluid. 

Per recomanació, la pèrdua de càrrega màxima pel circuit primari no ha de 

superar els 40 mm c.d.a. per metre lineal. 

El càlcul de les pèrdues es farà mitjançant el Principi de Bernoulli. Aquest principi 

descriu el comportament d’un fluid sense fregament al llarg d’un recorregut. La 

fórmula 56 mostra aquest principi: 

  +
𝑣2

2𝑔
+

𝑝

𝜌
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (56) 

L’equació entre dos punts, equació 57, 1 i 2 es pot expressar com a: 

 1 +
v1

2

2g
+

P

ρ
= h2 +

v2
2

2g
+

P

ρ
+ pèrdues1→2 (57) 

L’equació 60 indica la conservació de l’energia des d’un punt  1 fins a un punt 2. 

Aquesta energia està dividida en energia potencial, cinemàtica i de pressió. 

Aquests punts no tindran la mateixa energia ja que hi ha una part de l’energia 

del fluid en el punt 1 que es perd degut a pèrdues del transport des del punt 1 

fins el punt 2.  

Cal destacar que per circuit hidràulics oberts, on el punt de sortida i el punt 

d’arribada no és el mateix s’aplicarà l’equació 60. Per circuits tancats, punt 1 i 

punt 2 és el mateix, només es tindrà que tenir en compte les pèrdues lineals i 

secundàries (pèrdues degudes al fregament entre el fluid i la canonada i, degut 

als accessoris de la instal·lació), ja les diferències de potencial, cinètica i de 

pressió quedaran compensades. 

Les pèrdues estan dividides en pèrdues lineals i pèrdues secundaries. Le 

primeres pèrdues són degudes a l’oposició que pateix el fluid degut al seu 

fregament amb al llarg de la canonada. Les pèrdues secundaries són degudes a 

accessoris que apareixen en el trajecte del circuit, com: colzes, corbes, 

derivacions, vàlvules,etc. 

El procediment per determinar quins diàmetres seran els escollits serà que la 

caiguda de pressió màxim sigui de 40 mm c.d.a./m, que els diàmetres siguin 

estàndards i que la velocitat del fluid no sigui molt baixa i així evitar 

incrustacions. 

Degut a l’error que es pot produir en la mesura de pèrdues lineals s’utilitza un 

programa que mostra la pèrdua lineal segons el cabal i el diàmetre escollit. 

El càlcul de les pèrdues es pot veure en l’annex 5.4., mostra una taula amb les 

pèrdues produïdes pel circuit dibuixat i en una altra taula, les càrregues degudes 

a les diferents taules. 



 Instal·lacions tèrmiques d’un poliesportiu 

 - 73 - 

Mitjançant el programa utilitzat es calcularà la longitud total, la longitud del 

circuit més les longituds equivalents segons els accessoris presents al llarg del 

circuit. Aquesta longitud tindrà que ser multiplicada per la caiguda de pressió per 

metre. 

Taula 26.- Pèrdua de pressió degut al fregament de les canonades. 

 Caiguda de pressió 

m.c.a 

Circuit primari aplicació ACS 17,14 

4.6.7. Selecció bomba de recirculació 

La bomba de circulació és el component de la instal·lació que té com a funció 

compensar la pèrdua de pressió hidrostàtica donant el impuls necessari per 

produir la circulació del fluid caloportador en el circuit. 

Per a sistemes de 10 m2 de captació s’obligarà a un circuit de circulació forçada. 

Per tant, s’obliga a la instal·lació de bombes de circulació. Per a instal·lacions 

superiors a 50 m2, s’instal·laran dues bombes idèntiques en paral·lel, deixant una 

en reserva, tant en el circuit primari com en el secundari. 

Les bombes emprades en sistemes d’energia solar són de tipus centrífug, hauran 

de vèncer la resistència que oposa el fluid al seu pas per la canonada i, mantenir 

la pressió desitjada en qualsevol punt de la instal·lació. L’eix de rotació en posició 

horitzontal. 

Respecte a la seva posició en el circuit hidràulic, les bombes en línia es muntaran 

en les zones més fredes del circuit, tenint en compte que no es produeixi cap 

tipus de cavitació i sempre amb 

Les bombes seran escollides segons les pèrdues de pressió produïdes per la 

instal·lació i el cabal volumètric. 

La selecció s’ha fet mitjançant un programa electrònic de la casa Grundfos.  

Amb els resultats de la taula 26 de la caiguda de pressió al llarg del circuit 

primari solar, s’esculla la bomba de recirculació més adient. 

Amb el programa de selecció online de la casa Grundfos es seleccionen la bomba 

més adient, la taula 27 mostra la bomba escollida. 

Taula 27.- Bomba de recirculació escollida, circuit primari 

 Bomba escollida 

Bomba circuit primari aplicació ACS NBE 32-125/130 

4.6.8. Sistema per omplir i buidar el circuit primari 

Per la pujada en marxa de la instal·lació, per l’aturada de la instal·lació per raons 

diferents, cal tenir un sistema per la recollida del fluid en un dipòsit i disposar 

d’una bomba per posar en marxa de nou la instal·lació. 
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Abans de la impulsió del fluid per mitjà de la bomba hi ha dues derivacions, en 

aquestes derivacions hi ha dues vàlvules de tall tancades, una per cada 

derivació. En aquestes derivacions és on s’instal·la el aquest sistema. Aquestes 

vàlvules només seran emprades per omplir, netejar i purgar el circuit. 

La vàlvula més propera al intercanviador, hi ha un tub que connecta amb el 

dipòsit. La següent, estan col·locades en sèrie, és on es connecta el tub per on es 

impulsat el fluid des de la bomba. Aquesta està connectada al dipòsit. 

Les vàlvules estan tancades com a norma general. Per omplir, netejar i purgar la 

instal·lació de manera simultània es segueix aquest sistema: 

Les dues vàlvules s’obren i es tanca una tercera que està instal·lada en el circuit 

primari i entre les altres dues vàlvules. S’impulsa aigua des d’un dipòsit i aquesta 

circula per tot el circuit i cau de nou al recipient. D’aquesta manera s’expulsa 

l’aire de dins del circuit. La tubera que recull l’aigua que serà impulsada per la 

bomba es submergeix una mica per evitar la introducció d’aire al circuit. Després 

de que l’aire sigui eliminat de la instal·lació, es tanquen les vàlvules de buidat i 

d’emplenament. La bomba s’apaga i la canonada d’aspiració es col·loca al dipòsit 

de la mescla anticongelant que serà el fluid caloportador de la instal·lació.  

Primer, s’obre la vàlvula per omplir el circuit, el fluid serà introduït sota pressió. 

S’obre la vàlvula de buidat, i cau en un altre recipient. Quan es notin rastres 

d’anticongelant, es tancarà immediatament la vàlvula de buidat. Amb la bomba 

es pressuritza el circuit fins el valor establert. Quan s’arriba a aquesta valor, es 

tanca la vàlvula que aspira la mescla de la bomba i, per últim, s’obre la vàlvula 

que impedia la recirculació del fluid.  

Per la posada en marxa de la instal·lació, la bomba ha de injectar el fluid des del 

dipòsit fins el circuit. La primera vàlvula estarà tancada, la segona oberta. La 

bomba anirà injectant fluid al circuit fins que a través d’un manòmetre fins que 

s’elevi la pressió fins la desitjada. 

Les vàlvules de buidat hauran de tenir un diàmetre mínim establert per al RITE 

segons la potència que tingui la instal·lació solar. La taula 28 que indica quin 

diàmetre ha d’ésser el mínim pel buidat de la instal·lació. La taula 29 mostra els 

diàmetres mínims d’alimentació de la instal·lació. 

Figura 18.- Localització del buidat i emplenament. 
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Per a calcula quina potència tèrmica té la instal·lació, s’ha de trobar la irradiació 

màxima mensual, es divideix pel nombre d’hores solars per aquest mes i, tenint 

en compte l’àrea total de captació, es calcula la potència tèrmica. 

Taula 28.- Diàmetre mínims canonades de buidat segons RITE. 

Potència tèrmica (kW) Calor DN (mm) Fred DN (mm) 

P≤70 20 25 

70<P≤150 25 32 

150<P≤400 32 40 

400<P 40 50 

Taula 29.- Diàmetre mínims canonades d’alimentació segons RITE: 

Potència tèrmica (kW) Calor DN (mm) Fred DN (mm) 

P≤70 15 20 

70<P≤150 20 25 

150<P≤400 25 32 

400<P 32 40 

Per calcular la potència tèrmica nominal es calcula la irradiació solar mitjana 

anual. Aquesta irradiació es multiplicarà pel nombre de captadors instal·lats. La 

irradiació solar mitjana anual és de 553,08 W/m2. A l’equació 58 es calcula la 

potència tèrmica mitja anual que té la instal·lació solar tèrmica. 

 533,08 W
m2 × 90 captadors × 2,33 m2

captador = 111.787 W = 111,8 kW (58) 

Figura 19.- Procés de buidat i emplenament del circuit. 
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Per tant, pel buidat el diàmetre mínim serà de 25 mm. Pel diàmetre de canonada 

per l’alimentació s’escollirà un diàmetre de 20 mm com a mínim. 

Per a l’emplenament del circuit primari es calcula la diferència d’estats entre el 

punt d’impulsió i un punt proper que quasi completi la volta i tingui en compte 

les pèrdues degudes a la geometria. S’han calculat les pèrdues per fregament de 

tota la instal·lació, per a calcular l’alçada manomètrica que haurà de tenir la 

bomba s’escull per pèrdues per fregament la meitat del total. 

 2 − h1 +
v2

2−v1
2

2
+

p2−p1

ρ×g
+ hf = w (59) 

 0 + 0 +
4×105−1×105

1000 ×9,81
+ 17,2 = 47,8 m. c. a. (60) 

Per estalviar econòmicament la compra de tres bombes d’augment de pressió per 

pressuritzar els circuits primaris solars. S’escull una bomba comuna per a les tres 

instal·lacions. S’escull la pèrdua de pressió més gran dels tres circuits, 

instal·lació solar tèrmica per ACS que és de 17,2 m.c.a., mostrada en l’apartat 

4.6.6. de la present memòria. La pressió a la que es pressuritzarà el circuit, 4 

bars. I les velocitats es considerarà igual a 0 ja que en el tram principal tindrà la 

mateixa velocitat. 

Amb la pressió calculada en l’equació 60 i un cabal mínim dels tres circuits 

primaris, 2 l/s, es selecciona la bomba que augmenti la pressió fins pressuritzar 

el circuit, la bomba seleccionada és de la casa Grundfos model CR5-13. 

Pel buidat de la instal·lació, el fluid podrà ser emmagatzemat en un dipòsit de 

500 litres de la casa Roth que estarà connectat a la bomba d’augment de pressió 

i a les vàlvules de tall d’alimentació i buidat.  

4.6.9. Aïllament 

La conducció del fluid calent fins al intercanviador de calor pot tenir un llarg 

recorregut provocant pèrdues de calor per conducció amb les parets del tub del 

circuit. L’avantatge de la utilització de tubs de coure és la resistència a la 

corrosió que tenen, però un dels seus desavantatges i avantatges, depenen de la 

situació, és la seva gran conductivitat tèrmica. Per intercanvis de calor entre 

diferents fluids, és una avantatge. Però, per ser utilitzat com a conductor de 

fluids, aquest material emet escalfor a l’exterior, permeten una pèrdua de calor 

important. Per evitar totes aquestes pèrdues o minimitzar-les s’utilitzen els 

aïllaments. 

L’aïllament de canonades a la intempèrie tindran una protecció externa que 

asseguri la durabilitat davant les accions climatològiques admeten revestiments 

amb pintures asfàltiques, polièsters reforçats amb fibra de vidre o pintures 

acríliques. L’aïllament no deixarà zones visibles de canonades o accessoris, 

quedant únicament a l’exterior els elements que siguin necessaris pel bon 

funcionament i operació dels components.  

L’elecció del grossor de l’aïllament ve donat per la taula 30 i 31 segons la seva 

ubicació, extreta les taules del RITE. Aquesta elecció variarà segons la 

temperatura màxima del fluid caloportador i el diàmetre exterior de les 

canonades. 
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Taula 30.- Espessors mínim de l’aïllament segons les temperatures 

dels fluids per l’interior dels edificis. 

 

Temperatura màxima del fluid (ºC) 

Diàmetre exterior (mm) 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 

 

Taula 31.- Espessors mínims d’aïllament segons les temperatures dels 

fluids per l’exterior dels edificis. 

 

Temperatura màxima del fluid (ºC) 

Diàmetre exterior (mm) 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 

 

El material utilitzat és espuma elastomèrica a base de catxú sintètic amb un 

espessor de 40 mm per a diàmetres superiors a 35 mm i de 30 mm d’espessor 

per a diàmetres inferiors, ja que la temperatura del fluid podrà ser superior als 

100ºC. 

Cal dir que el RITE estableix que els espessor mínims d’aïllament de les xarxes 

de canonades que tinguin un funcionament continu, com a xarxes d’aigua calenta 

sanitària, hauran d’ésser els indicats en la taula augmentats en 5 mm. Per tant, 

a partir del circuit secundari i aigües avall, el gruix dels espessors serà 5 mm 

més ample. 

4.6.10. Dilatació 

En els circuits on es produeix canvis de temperatura del fluid que hi circula, el 

material del que està compost el circuit pateix modificacions en la seva mida 

depenen de la temperatura que tingui, aquest fenomen s’anomena dilatació. 

La variació de l’allargada de les canonades de coure provocarà la possibilitat de 

que el circuit pateixi tensions degut a aquestes modificacions i, per tant, pot ser 

que el circuit es trenqui.  

El criteri ha seguir es fer canvis de direcció amb corbes amb radis llargs per a 

que la canonada tingui la suficient flexibilitat i pugui suportar els esforços. 
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Es seguirà la normativa UNE 100155 per a tenir en compte les dilatacions 

produïdes per les canonades de coure. 

4.7. Sistema d’intercanvi 

Els intercanviadors o bescanviadors de calor serveixen per transferir l’energia 

tèrmica entre diferents fluid, que es mantenen separats entre sí. Pel cas 

d’instal·lacions solars tèrmiques, serveixen per a transferir el calor de la mescla 

d’aigua i anticongelant del circuit primari, amb l’aigua calenta sanitària del circuit 

secundari. 

Hi ha dos tipus de bescanviadors de calor: 

 Bescanviador incorporat en l’acumulador. 

 Bescanviador independent. 

4.7.1. Bescanviadors de calor incorporats als acumuladors 

En la majoria d’instal·lacions solars tèrmiques domèstiques s’utilitzen 

acumuladors amb bescanviadors de calor incorporats. Els intercanviadors de 

calor interns  poden ser de diferents formes: amb serpentí, de doble envolvent. 

Els primers anomenats, amb serpentí, estan compostos d’un tub de coure, d’acer 

inoxidable o acer amb revestiment anticorrosiu (normalment, acer vitrificat)  que 

recorre en forma de cercles dins l’acumulador. Aquest tub pot ser llis, corrugat i 

aletejats.  

Els acumuladors del tipus doble envolvent estan envoltats d’una capa cilíndrica 

concèntrica. El fluid de treball provinent del circuit primari entra en l’espai entre 

l’envolvent exterior i l’acumulador interior, produint un intercanvi tèrmic a través 

de la superfície d’aquest.  

Segons el CTE, si la instal·lació està dotada de bescanviadors de calor interns, la 

superfície d’intercanvi serà mitjançant l’equació 61: 

 
Superfícíe  útil  d′intercanvi

Superfície  total  de  captació
≥ 0,15 (61) 

4.7.2. Bescanviadors de calor independents 

El sistema d’intercanvi de calor es produeix en un element exterior a 

l’acumulador. La col·locació d’aquest element comporta un altre circuit, 

anomenat circuit secundari que farà circular l’aigua calenta sanitària acumulada 

en els dipòsits.  

Existeixen diferents tipus de bescanviadors de calor independents: de feix de 

tubs o de carcassa i de plaques.  

Els bescanviadors de carcassa 

El CTE estableix que la potència mínima que haurà de tenir el bescanviador a 

instal·lar. Aquesta potència es calcula mitjançant la fórmula 62: 

 𝑃 ≥ 500 × 𝐴 (62) 

On: 
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P és la potència calorífica del bescanviador, en W. 

A és la superfície total de captació solar de la instal·lació solar, en m2. 

4.7.3. Criteri per l’elecció del tipus de sistema d’intercanvi 

El criteri a seguir per l’elecció del sistema a emprar serà a partir temes 

econòmics i de disseny.  

Tenint en compte que el volum dels acumuladors solar serà aproximadament de 

16.000 litres i els acumuladors tenen una capacitat màxima de 5.000 litres, això 

comporta la utilització de 4 acumuladors per emmagatzemar aquesta aigua. 

Si la superfície de captació es calcula amb l’equació 63:  

 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó = 90 × 2,33 = 209,7 𝑚2 (63) 

Amb la superfície de captació calculada, es calcula la superfície mínima total que 

hauran de tenir els acumuladors amb serpentins incorporats, equació 64, i la 

potència mínima que haurà de tenir el bescanviador de calor extern, equació 65. 

 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 0,15 × 209,7 = 31,46 𝑚2 (64) 

 𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 500 × 209,7 = 104.850 𝑊 = 104,85 𝑘𝑊 (65) 

Per criteris de disseny es preferible la instal·lació d’un bescanviador de calor 

independent ja que comportarà una simplificació del circuit primari. Com a 

principal inconvenient, s’haurà d’instal·lar una bomba de circulació al circuit 

secundari, abans de que el fluid entri en el bescanviador. 

Per criteris econòmics, es faran uns càlculs de la inversió necessària per una 

instal·lació solar tèrmica amb bescanviadors interns i amb bescanviador extern. 

Amb el catàleg d’acumuladors solars de la casa LAPESA i el catàleg de Salvador 

Escoda es procedeix al càlcul de la inversió.  

Primerament, es calcula quina seria la inversió per sistema d’intercanvis interns. 

Cada acumulador de 4.000 litres val 8.837 €, IVA no inclòs, equació 66.  

 4 × 8.837 = 35.348 € (66) 

Si s’escull un sistema d’intercanvi amb bescanviador de calor independent, el 

preu de cada acumulador de 4.000 litres és de 4.981,00 €, IVA no inclòs. El 

bescanviador escollit, del catàleg de Salvador Escoda, té un preu de 2.032,00 €, 

equació 67. 

 4 × 4.981 + 2.032 = 21.956 € (67) 

Es pot comprovar que un sistema amb intercanviador de calor independent 

comporta un estalvi considerable en comparació amb el sistema amb 

bescanviadors interns. S’estalvien uns 13.000 €. No s’ha tingut en compte el 

preu de la bomba de circulació i accessoris del circuit secundari, degut a la 

diferència de preu, no és significatiu aquests complements addicionals. 

Per tant, s’escull un sistema amb bescanviador de calor extern. 
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4.7.4. Bescanviador de calor per ús d’aigua calenta sanitària 

Com s’ha determinat en l’apartat anterior 4.7.3., el bescanviador serà 

independent al sistema d’acumulació. Calculada la potència mínima, equació 62, 

s’escull un bescanviador de calor adient. 

Per l’ús d’aigua calenta sanitària, s’escull un bescanviador de la casa Alfa Laval 

model T5M FG. Les característiques tècniques seran les següents: 

 Nombre de plaques: 33. 

 Adient per un nombre de panells de: 100. 

 Cabal volumètric nominal circuit primari solar: 11.900 l/h. 

 Caiguda de pressió al circuit primari solar de: 2,74 m.c.a. 

 Cabal volumètric nominal circuit secundari: 11900 l/h. 

 Caiguda de pressió al circuit secundari: 2,30 m.c.a. 

 Potència de: 112.800 kcal/h=131,19 kW. 

El bescanviador de calor complirà totes les necessitats requerides, tant de cabal 

volumètric necessari com de potència mínima exigida. 

Els criteris de selecció que mostren aquestes característiques són: 

 Temperatura circuit primari: a l’entrada 55ºC i a la sortida de 45ºC. 

 Temperatura circuit secundari: a l’entrada de 35ºC i a la sortida de 

45ºC. 

 Pèrdua de càrrega circuit solar : màxima de 5 m.c.a. 

 

 

Figura 20.- Bescanviador T5M FG 
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4.8. Sistema d’acumulació 

L’acumulador solar és l’encarregat d’emmagatzemar el calor instantani transferit 

des dels captadors solars.  

L’acumulació solar per ACS està condicionada a la superfície de captació solar 

que hi ha.  

El CTE indica que per aplicacions d’energia solar tèrmica per a ACS, l’acumulador 

solar haurà de complir la condició 68: 

 50 < V
𝐴 < 180 (68) 

Normalment, el valor adequat i recomanat pel dimensionat de l’acumulador solar 

és de 75. V és el volum de l’acumulador i A és l’àrea total de tots els captadors 

solars.  

Per l’aplicació a projectar el volum mínim calculat es mostra en l’equació 69. 

 𝑉 = 75 × 2.33 m2

captador × 90 captador = 15.727,5 litres  (69) 

S’escolliran quatre acumuladors de 4000 litres model IMVV 4000 RB de la marca 

IDROGAS. L’acumulació d’aigua total serà de 16.000 litres. Per tant, es compleix 

la normativa respecte l’acumulació solar del CTE. 

Aquests acumuladors seran connectats al circuit secundari en paral·lel.  

La connexió dels acumuladors de la manera explicada es basa en les següents 

raons: 

 La connexió en sèrie dels acumuladors augmenta les pèrdues de calor 

ja que l’aigua haurà d’anar passant per cada acumulador. 

 La distribució en paral·lel dels acumuladors suposa que aquests 

acumuladors s’aniran escalfant més ràpidament que en sèrie. 

Els acumuladors es situaran en el soterrani. 

Un cinquè acumulador es destinarà a acumular l’aigua dels quatre acumuladors 

solars i estarà connectats als quatre acumuladors. 

L’acumulador haurà de poder ser aïllat mitjançant vàlvules de tall. Es col·locaran 

vàlvules de tall a: 

 A l’entrada d’aigua freda a l’acumulador. 

 Al desaigua de l’acumulador. 

 A la sortida i a l’entrada de la connexió amb el circuit secundari cap al 

intercanviador. 

 A la sortida de l’aigua calenta de l’acumulador. 

El desaigua i l’entrada comparteixen la mateixa connexió de l’acumulador, amb 

un diàmetre de 3”. La instal·lació per la seva connexió amb l’aigua freda tindrà 

una derivació amb una clau de pas per les ocasions que s’hagi de buidar 

l’acumulador. S’instal·larà una vàlvula de tall abans de la vàlvula de buidat per 

tal de poder aïllar l’acumulador en casos d’averia i/o manteniment. 
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Escollits els acumuladors, que emmagatzemaran aigua a una temperatura de 

45ºC.  

Es disposarà d’un acumulador de 5.000 litres, model IMVV 5000 RB, que rebrà 

l’aigua escalfada dels quatre acumuladors solars. En la connexió dels 

acumuladors solars a l’auxiliar es proveirà d’una vàlvula de seguretat que 

permeti l’evacuació d’aigua de l’acumulador auxiliar.  

El subministrament d’ACS cap als punts de consum es farà de manera 

continuada, recirculació, per disposar d’aigua calenta de manera molt més 

ràpida. La impulsió d’aigua cap els punts de consum es farà per la part superior 

de l’acumulador i el retorn de l’aigua no consumida per un connexió a mitja 

alçada. 

L’acumulador auxiliar tindrà connexió amb l’aigua freda de la xarxa directament, 

estarà regulada per una vàlvula de tall que s’accionarà mitjançant el regulador 

de control que en condicions meteorològiques per les quals la instal·lació solar 

tèrmica no sigui efectiva.  

4.8.1. Components dels acumuladors 

Pel bon funcionament dels acumuladors s’instal·laran accessoris de seguretat per 

també protegir aquests acumuladors. 

A cada sortida o entrada d’aigua de l’acumulador s’instal·laran vàlvules de tall, 

per tal de poder aïllar l’acumulador en cas de reparació, manteniment o 

substitució.  

A la sortida de l’aigua calenta sanitària per la part superior, es col·locarà un 

purgador i una vàlvula de seguretat per cada dos dels acumuladors. També es 

disposarà d’una sonda de temperatura per a cada . Com s’observa en la figura 

15. 

Els purgadors tindran un diàmetre de ½” igual que la vàlvula de seguretat. 

 

Figura 21.- Connexió aigua freda, acumulador 

solar i auxiliar. 
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4.9. Circuit hidràulic secundari 

Per evitar l’escalfament de l’aigua dels acumuladors, es determina un equilibrat 

del circuit secundari a través de vàlvules de seient. D’aquesta manera, tots els 

acumuladors produiran la mateixa aigua escalfada i, per tant, no hi haurà 

descompensacions entre els diferents acumuladors.  

Es recomana que el cabal del circuit secundari sigui aproximadament del 90% del 

cabal del circuit primari. Si el cabal del circuit primari és de 2,6 l/s, el cabal del 

circuit secundari serà de 2,4 l/s. Per tant per a cada acumulador, s’escalfarà un 

cabal de 0,6 l/s.  

Sabent que cada acumulador és de 4.000 litres i el cabal que rep és de 0,6 l/s, 

es pot saber amb quant temps tota l’aigua de l’acumulador és passada pel 

bescanviador de calor, equació 70.  

  
4000 l

0,6 l/s
= 6.667 𝑠 = 1,85 𝑜𝑟𝑒𝑠  (70) 

Tot el volum d’aigua de l’acumulador passarà pel bescanviador de calor cada 1 

hores i 51 minuts aproximadament.  

4.9.1. Càlcul de pèrdues del circuit secundari 

Per seleccionar la bomba de circulació adient, es calcula les pèrdues que es 

produiran al llarg del tram amb més càrrega. El tram a calcular les pèrdues serà 

el que presenti més adversitats al moviment del fluid, en aquest cas aigua 

calenta sanitària. Com que el circuit no serà hidràulicament equilibrat, es dotaran 

de vàlvules de seient inclinat per tal de que el cabal que circuli pels acumuladors 

sigui l’espera’t. 

Els càlculs de les pèrdues del circuit es mostren en l’annex 5.6. Amb el resultat 

de la pèrdua de càrrega, en metres columna d’aigua, es decideix la bomba de 

circulació més adient a les característiques del circuit. 

 

 

Figura 22.- Connexió parella d’acumuladors. 
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4.9.2. Selecció de la bomba de circulació 

Amb els càlculs de l’annex 5.6., es determina la bomba de circulació amb el 

catàleg online de la casa Grundfos. Aquesta bomba haurà de tenir un cabal de 

2,4 l/s, 8,64 m3/h i una caiguda de pressió de 6,9 m.c.a.  

Taula 32.- Bomba de recirculació escollida pel circuit secundari 

 Bomba escollida 

Bomba circuit secundari aplicació ACS MAGNA 40-120 F N 

4.10. Sistema energètic auxiliar 

Com l’energia solar tèrmica no és constant, sinó que depèn de la climatologia. 

Doncs, en el moment quan l’energia solar no es pot fer servir ha d’entrar en 

escena un sistema energètic auxiliar que ha d’escalfar el mateix volum d’aigua 

que l’energia solar tèrmica. 

Es determinarà una potència pel sistema auxiliar que escalfi l’ACS de manera 

constant, evitant potències majors per escalfament instantani pel seu ús. 

El sistema energètic auxiliar serà alimentat per gas natural.  

Aquesta caldera serà l’encarregada de donar servei a tota les instal·lacions del 

centre esportiu. 

S’escalfarà l’aigua amb un intercanviador de plaques, l’aigua escalfada serà 

l’acumulada al dipòsit auxiliar.  

Com que pot haver moments que l’energia solar no pugui subministrar escalfor, 

el sistema auxiliar serà dissenyat sense tenir en compte el subministrament 

d’energia a través del sol. 

Pel dimensionament de la potència necessària del bescanviador extern, 

l’entrada/sortida del circuit de la caldera tindrà una temperatura de 80ºC/60ºC. 

Per l’ACS que serà escalfada pel seu ús, les temperatures variaran, normalment, 

de 45ºC a 60ºC, en els casos d’absència de calor solar la temperatura serà de 

8ºC fins als 60ºC. Seleccionant el cabal d’aigua escalfada, es calcula el cabal que 

haurà de passar per la caldera. Els càlculs es mostren en l’apartat 5.7. de 

l’annex. 

Com que la instal·lació del sistema auxiliar s’haurà de dimensionar sense tenir en 

compte l’escalfament via solar. Per tant, s’escollirà la potència més gran, que 

serà de 80,6 kW de potència. 

Amb la potència i els cabals, s’escull un bescanviador adient. El bescanviador 

serà de la casa Alfa Laval, model T5M L amb 23 plaques incorporades. 

4.10.1. Selecció bomba de circulació 

S’ha escollit una bomba Grundfos tenint en compte les pèrdues de pressió 

calculades en l’annex, apartat 5.8. 
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Taula 33.- Bomba de recirculació escollida per circuit escalfament 

auxiliar 

 Bomba escollida 

Bomba circuit escalfament auxiliar aplicació ACS ALPHA 2 25-60 180 

4.11. Sistema de control  

El sistema de control té com a funció la posada en marxa de la instal·lació, el seu 

control, manteniment i seguretat.  

Per a instal·lacions solars, els sistemes de control han de regular els fluxos 

d’energia entre el col·lector solar, el sistema de regulació i el consum, de tal 

manera que s’aconsegueixi un rendiment òptim de la instal·lació solar. 

Les principals característiques del sistema de control d’instal·lacions solars es 

descriuen a continuació: 

 La temperatura de l’aigua freda als col·lectors solars ha d’ésser la més 

baixa possible, de manera que el captador solar treballi sempre en 

condicions de rendiment el més alt possible. 

 El control de la instal·lació solar no ha d’interferir amb el de la 

instal·lació convencional. Es necessari que ambdós controls s’adaptin, 

establint com a prioritat l’ús del sistema solar. 

 El control ha d’ésser el més simple possible, sempre que es compleixi 

amb els requeriments mínims de la instal·lació. 

 Ha d’establir-se la possibilitat d’operar cadascun dels elements de la 

instal·lació de manera manual. 

El sistema de control a utilitzar disposarà de dos sondes de temperatura i un 

sensor de radiació solar que regularan el sistema de captació d’energia: 

 Una sonda, T1, es col·locarà a la sortida dels captadors solars. 

 Una segona sonda, T2, es col·locarà a la part més freda de l’acumulador 

solar, a la part inferior. 

 El sensor de radiació solar serà instal·lat a prop dels captadors solars 

per tal de mesurar correctament la irradiació solar incident. 

El funcionament del sistema de control serà simple, de manera que la posada en 

mara i detenció de la instal·lació vindrà donada per les següents premisses: 

 La bomba de circulació del circuit primari es posarà en marxa quan la 

radiació solar sobre el camp de captadors superi els 100 W/m2 

d’irradiació solar mitjançant el sensor de radiació solar. 

 Quan la sonda de temperatura T1 superi entre 4 i 7ºC a la temperatura 

T2, les bombes de circulació dels circuits primari i secundari es posaran 

en marxa. 
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 Quan la diferència de temperatures entre les sondes T1 i T2 sigui 

inferior a 2ºC, la bomba de circulació s’aturarà. 

De manera independent, hi haurà un sistema de control que tindrà com a funció 

el control del sistema auxiliar convencional i l’acumulador auxiliar. Aquest es 

basarà en la temperatura la qual té l’ACS. Segons la temperatura de l’aigua, 

s’escalfarà fins els 60ºC. 

El sistema de control utilitzat serà un Regulador BW/H CONFORT de la marca 

Roth amb funcions com la limitació de temperatura del captador i acumulador i 

sistema de protecció anticongelants.  

Les entrades són: 

 Sonda de radiació solar, es disposarà d’una. 

 Sonda de temperatura T1, es disposarà d’una. 

 Sonda de temperatura T2, es disposaran de quatre. 

Les sortides són: 

 Bomba de circulació circuit primari solar, B1. 

 Bomba de circulació circuit secundari, B2. 

 Vàlvula de tall general aigua freda, V1. En el cas de que la pressió en el 

circuit sigui superior o s’hagi de buidar la instal·lació aquesta vàlvula 

s’haurà de mantenir tancada. 

4.11.1. Sistema de regulació solar per instal·lació solar per ACS 

El sistema de regulació solar és del model BW/H CONFORT de la marca Roth. És 

un regulador diferencial de temperatures amb les següents funcions, 7 sistemes 

de base: 

 Rellotge horari per la bomba solar. 

 Funció de captadors de buit. 

 Regulació de velocitat. 

 Regulació balanç d’energia. 

 Limitació de temperatures de captador i acumulador. 

 Sistema de protecció de congelades. 

 Funció de vacances. 

El sistema de regulació admet, 12 entrades i 9 sortides de relé. 

A més, per un control més exhaustiu, es poden afegir més funcions segons les 

necessitats de cada instal·lació. 

S’instal·laran les següents entrades de relé: 

1. Sensor de radiació. 

2. Sonda temperatura sortida dels captadors. 
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3. Sonda de temperatura d’acumulador solar 1. 

4. Sonda de temperatura d’acumulador solar 2. 

5. Sonda de temperatura d’acumulador solar 3. 

6. Sonda de temperatura d’acumulador solar 4. 

7. Sonda de temperatura d’acumulador auxiliar. 

8. Sonda de temperatura aigua freda xarxa. 

9. Sonda de temperatura acumulador 1-2. 

10. Sonda de temperatura acumulador 3-4. 

Les sortides de relé són: 

1. Bomba de circulació circuit primari. 

2. Vàlvula de 3 zones circuit primari. 

3. Bomba de circulació circuit secundari. 

4. Vàlvula de tall motoritzada aigua freda a acumulador auxiliar. 

Amb aquestes entrades d’informació, el sistema de regulació es programarà de 

manera que actuí de la següent manera: 

1. La bomba del circuit primari s’encendrà quan el sensor de radiació detecti una 

irradiació superior als 100 W/m2. 

2. La bomba del circuit secundari es posarà en marxa quan la diferència de 

temperatura entre el circuit secundari i la temperatura de la part inferior de 

qualsevol dels acumuladors sigui major a 4ºC, aquesta encesa de la bomba es 

produirà quan en un dels quatre acumuladors estiguin amb una temperatura 

menor. La bomba del secundari s’aturarà quan la diferència de tots els 

acumuladors en la part inferior i el circuit primari sigui menor a 2ºC. També, 

la vàlvula de zona canviarà de posició per tal de deixar pas al fluid cap al 

bescanviador. 

3. Quan la instal·lació resti parada per manteniment i/o meteorologia adversa, 

s’obrirà una vàlvula de tall per a que l’acumulador auxiliar rebi aigua freda i 

pugui escalfar l’aigua pel seu posterior ús. 

4. La instal·lació solar tèrmica s’aturarà quan la temperatura del fluid superi els 

120ºC, temperatura màxima per la qual la bomba de circulació no tindrà 

possibilitats d’ésser espatllada.  

5. En condicions de risc, que la temperatura ambient sigui molt baixa, el circuit 

intercanviarà calor del circuit secundari al primari de manera que el fluid 

caloportador no es congeli i no produeixi ruptures en les canonades. 
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4.12. Sistema de Mesura 

Les instal·lacions solars tèrmiques han d’incloure una sèrie d’elements de 

mesura, que són de gran utilitat  per avaluar el seu funcionament. Aquests 

elements variaran segons si són obligatoris o no i, depenen del volum de la 

instal·lació. 

Alguns elements són obligats pel CTE, que són: 

 Termòmetre en el circuit primari solar, a la sortida dels captadors 

solars. 

 Termòmetre en el circuit primari solar, en el retorn cap als captadors 

solars, per avaluar el salt tèrmic en els bescanviador.  

 Termòmetre en el punt més fred de l’acumulació solar. 

També són necessaris: 

 Manòmetre per conèixer la pressió del circuit primari de captadors. 

 Manòmetre en el circuit secundari o en l’acumulació solar. 

 Termòmetre per comprovar la temperatura de distribució o utilització 

de l’aigua calenta sanitària. 

A més, pels casos on les instal·lacions solars superin els 20 m2 de captació 

s’hauran de tenir com a mínim un sistema analògic de mesura local i registre de 

dades que indiqui com a mínim les següents variables: 

 Temperatura d’entrada aigua freda. 

 Temperatura de sortida acumulador solar. 

 Caudal d’aigua de la xarxa. 

La balanç d’energia es realitzarà mitjançant el regulador BW Confort citat en 

l’apartat 4.11. 

La col·locació del dispositiu de mesura del cabal es col·locarà abans de l’entrada 

de l’aigua en els acumuladors, s’instal·larà un de sol. La canonada d’aigua que 

també alimentarà d’aigua l’acumulador auxiliar, no passarà pel comptador ja que 

les dades no serien correctes.  

Figura 23.- Regulador solar BW/H Confort 
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4.13. Vàlvules i accessoris 

4.13.1. Vàlvules de tall 

Les vàlvules de tall permeten l’aïllament de la canonada aigües avall. Per les 

instal·lacions a dissenyar s’utilitzaran per aïllar bateries de captadors, 

intercanviadors, acumuladors.  

L’avantatge de la utilització d’aquestes vàlvules és la possibilitat de tenir en 

funcionament la instal·lació encara que s’estiguin produint labors de 

manteniment, reparació o substitució. 

Com recull el CTE, també s’hauran d’instal·lar vàlvules de tall a l’entrada de 

l’aigua freda i a la sortida de l’aigua calenta del dipòsit acumulador. 

En el càlcul de les pèrdues de càrregues en el circuit primari solar es tindran en 

compte les següents vàlvules de tall: 

 Bescanviador de calor: 2 vàlvules, a les seves entrada i sortida. 

 Bateria captadors: 2 vàlvules, a l’entrada i sortida de cada bateria. 

 Bomba de recirculació: 2 vàlvules, a l’entrada i sortida de cadascuna de 

les bombes de recirculació. 

 Acumuladors: en totes les connexions per on s’introdueixi aigua. 

 Sistema d’ompliment i buidat: aquest sistema està compost per una 

vàlvula de tall que estarà situada en el circuit primari. Abans i després 

d’aquest vàlvula, hi haurà dos tes i cadascuna estarà composta per una 

vàlvula de tall, normalment tancada. 

 S’han d’afegir tres vàlvules de tall que permetran el buidat i 

l’emplenament del circuit per fluid caloportador. 

4.13.2. Vàlvules de retenció 

Les vàlvules de retenció tenen la missió d’impossibilitar la circulació del fluid 

caloportador inversa al sentit normal del fluid. Mai el fluid tindrà sentit: captador-

bomba-intercanviador, sinó intercanviador-bomba-captador. 

En cada circuit, s’instal·laran després de la sortida d’aigua impulsada de les 

bombes hidràuliques. 

Les vàlvules de retenció, per a tots els circuits que requereixin la seva presència, 

escollides són model Roma del catàleg de Salvador Escoda.  

4.13.3. Vàlvules d’equilibrat 

Les vàlvules d’equilibrat tenen la utilitat de regular el cabal que flueix per la 

tubera per la qual circula mitjançant, normalment, una vàlvula de seient. 

Aquestes vàlvules seran utilitzades en el moment de que un camp o subcamp no 

estigui equilibrat per si sol. Es procedirà a que el circuit estigui equilibrat 

hidràulicament.   

En el circuit primari solar s’instal·larà una vàlvula d’equilibrat per a regular el 

cabal circulant. 
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Per escalfar l’aigua dels acumuladors solars de manera igual, s’instal·laran una 

vàlvula d’equilibrat a cada sortida d’aigua freda en direcció al bescanviador de 

calor de manera que escalfi els acumuladors en parts iguals. 

També s’instal·laran vàlvules d’equilibrat per compensar les diferències de 

pèrdues de pressió entre les dues derivacions per alimentar totes les dutxes. 

Per a l’equilibrat del circuit primari solar s’emprarà una vàlvula d’equilibrat de la 

casa Watts Industries, model Wattflow 50. 

Per a la resta de vàlvules d’equilibrat, s’instal·laran vàlvules de seient inclinat 

que regularan el pas de l’aigua per aquesta. Escollides del catàleg de Salvador 

Escoda, fabricades de llautó. 

4.13.4. Purgadors d’aire 

Són dispositius que s’instal·len en els circuits per deixar sortir l’aire que es pugui 

introduït en les canonades. 

La presència d’aire dins de les canonades pot perjudicar el bon funcionament de 

la instal·lació, especialment quan s’acumulen en forma de bosses. 

Existeixen dos tipus de purgadors: 

 Per accionament automàtic: acumulen aire en un petit dipòsit i fins que 

no s’acumula una certa quantitat, no s’obre automàticament la vàlvula. 

 Per accionament manual: s’acumula l’aire a la sortida de la vàlvula, 

però la seva expulsió no es produeix fins que no s’afluixa manualment 

la vàlvula. 

S’instal·laran purgadors automàtics a la sortida de les bateries dels captadors 

mitjançant una te. Es recomana instal·lar una vàlvula de tall o vàlvula de 

retenció abans del purgador per tal de poder realitzar tasques sense tenir que 

aturar el sistema. 

Per reduir el volum útil dels purgadors automàtics, s’instal·larà un desairedor o 

separador d’aire. 

També, s’instal·laran purgadors d’aire en les sortides de l’aigua escalfada dels 

acumuladors solars, punt amb major alçada del circuit secundari i tant als 

acumuladors solars com l’acumulador auxiliar. 

Per reduir el volum mínim establert pel CTE, s’instal·la un desaireador en el 

circuit principal. S’empraran el mateix model de separador d’aire a les tres 

instal·lacions. El separador escollit serà el model Discal serie 551 de la casa 

Caleffi. 

Per tal d’afavorir la recollida d’aire del circuit d’aire, a la sortida de les bateries 

dels captadors s’instal·larà una canonada de més diàmetre. Això comportarà una 

menor velocitat i, per tant, més facilitat a que l’aire pugui ascendir als purgadors 

automàtics. 

Pel camp solar per consum d’aigua calenta sanitària s’utilitzaran 10 purgadors 

automàtic.  

S’instal·larà un purgador per a cadascun dels acumuladors solars. 

A l’hora del muntatge de la instal·lació es tindrà en compte que: 
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 Es muntaran en els punts més alts de cada circuit tancat que composa 

la instal·lació, lloc on s’acumularan els gasos al separar-se del fluid. 

 La canonada ha d’ascendir contínuament del captador al purgador. 

 S’haurà de muntar sempre de forma vertical. 

 Els purgadors seran accessibles i la sortida de la barreja aire-aigua no a 

haurà d’afectar a les dependencies on s’ubiqui. 

Els purgadors escollits seran de la casa Watts Industries model Minivent-Sol. 

S’instal·larà un separador d’aire que permetrà una major evacuació d’aire de dins 

del circuit. L’escolli’t serà de la casa Caleffi sèrie 551.  

4.13.5. Vàlvula de seguretat 

Les vàlvules de seguretat en una instal·lació solar són molt importants ja quue 

permeten limitar la pressió i d’aquesta manera protegir els components de la 

instal·lació. 

Amb la pressió de 4 bars per al circuit, es decideix la pressió de tarat de les 

vàlvules de seguretat. Com que el component amb menor pressió màxima és el 

captador, es seleccionen vàlvules de seguretat amb una pressió de tarat de 6 

bar. 

Com les vàlvules de seguretat només tindran la funció d’extreure el fluid en cas 

de sobrepressió en el circuit. 

La col·locació de les vàlvules de seguretat tindrà dos llocs diferenciats: 

 A cada filera, entre les vàlvules de tall es col·locarà una vàlvula de 

seguretat. 

 Al circuit principal, s’instal·larà una vàlvula de seguretat junt al vas 

d’expansió 

 Sortida de l’aigua calenta dels acumuladors auxiliars per si hi ha 

sobrepressions 

Les vàlvules de seguretat escollides són de la casa Watts Industries, model SVE-

SOL-6 amb una pressió de tarat de 6 bar. 

4.14. Distribució de l’aigua als punts de consum 

L’aigua escalfada mitjançant el sistema solar tèrmic i/o el sistema auxiliar. La 

distribució de l’aigua serà mitjançant la recirculació continua de l’aigua calenta a 

les dutxes.  

Pel dimensionament de la xarxa es tindran en compte els cabals d’aigua per a ús 

en les dutxes.  

L’ACS que sortirà de l’acumulador auxiliar, a una temperatura de 60ºC, es 

mesclarà amb aigua freda de la xarxa per a que l’ACS es redueixi a una 

temperatura adient. Per determinar aquesta temperatura s’ha de tenir en compte 

que la temperatura al circuit de retorn ha d’ésser superior de 50ºC. Per tant, 

mitjançant el circuit de distribució i el cabal que hi circula es calculen les pèrdues 
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que es produiran i es comprovarà si aquesta temperatura en el circuit de retorn 

es compleix. Es calcularan les temperatures al circuit de retorn per a diferents 

temperatures de mescla. 

El mètode serà calcular les pèrdues al llarg de tota la instal·lació i amb aquesta 

potència tèrmica es calcularà quina variació d’energia es produeix. Es farà el 

càlcul amb dues temperatures diferents, 60ºC i 55ºC. 

En l’annex es calculen les pèrdues per les dues temperatures, aquestes són molt 

baixes i, per tant, no es tenen en compte.  

D’acord amb aquests càlculs es determina que la temperatura de distribució de 

l’aigua serà de 55ºC. S’utilitzarà una vàlvula mescladora termostàtica per 

barrejar l’aigua de l’acumulador i aigua freda per ser distribuïda. 

4.15. Subministrament d’aigua calenta 

Per la distribució d’ACS des de l’acumulador d’aigua es dissenya un circuit 

d’aigua calenta tancada, de manera que l’aigua calenta subministrada pel 

sistema solar i sistema auxiliar tingui una circulació continua i evitar que l’aigua 

escalfada es refredi si el punt d’utilització es manté tancat. 

Pel dimensionament de la distribució de l’aigua calenta s’ha de tenir en compte 

que la temperatura de a la sortida de la dutxa sigui la desitjada, sobre els 45ºC. 

Per aquest motiu, s’ha d’escollir un cabal d’aigua calenta sanitària mínim per 

aconseguir aquesta temperatura en la barreja de l’aigua calenta i de l’aigua 

freda. 

EL DB HS 4, salubritat de l’aigua, indica que el cabal mínim instantani d’aigua 

freda ha d’ésser de 0,20 l/s i per l’aigua calenta sanitària a d’ésser de 0,10 l/s. 

En la instal·lació es determina que el cabal serà de 0,20 l/s per l’aigua freda i 

0,2 l/s per l’aigua calenta sanitària. 

4.16. Dimensionament de la distribució d’aigua 
calenta a dutxes 

El dimensionament tracta d’establir els diàmetre necessàries per evitar pèrdues 

de calor i velocitats massa altes en la distribució d’aigua als punts de consum. 

Les seccions necessàries per la distribució d’ACS es determinaran segons el cabal 

que circularà per cada vestuari i que la velocitat no sigui baixa, de tal manera 

que l’aigua surti ben impulsada. Per a cadascun de les grups de dutxes de cada 

vestuari s’instal·larà una vàlvula de tall, que serà utilitzada per casos d’averia o 

manteniment. 

El circuit d’ACS es farà pel sostre fals. L’avantatge serà que en casos d’averia 

serà més fàcil de trobar-la i, també, instal·lar la vàlvula de tall en la part superior 

dels vestuaris. 

El dimensionament dels trams es farà d’acord al procediment següent: 

1. El cabal màxim de cada trams serà igual a la suma dels cabals dels punts de 

consum alimentats. 
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2. S’estableixen coeficients de simultaneïtat a cada tram d’acord amb un criteri 

adequat. 

3. Determinació de cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal 

màxim pel coeficient de simultaneïtat corresponent. 

4. Elecció d’una velocitat de càlcul compresa entre un interval segons el material 

de la canonada. Per a canonades metàl·liques, la velocitat serà entre 0,50 i 

2,00 m/s. Per termoplàstiques i multicapes, velocitat entre 0,50 i 3,50 m/s. 

5. Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la 

velocitat. 

4.16.1. Cabals màxims per tram 

Els punts de consum d’aigua calenta sanitària seran punts de dutxa. El nombre 

de dutxes són les següents i els seus cabals màxims: 

 Vestuari petit femení: 5 dutxes        0,5 l/s 

 Vestuari petit masculí: 5 dutxes        0,5 l/s 

 Vestuari gran femení: 8 dutxes        0,8 l/s 

 Vestuari gran masculí: 8 dutxes        0,8 l/s 

 Vestuari monitors 1: 2 dutxes       0,2 l/s 

 Vestuari monitors 2: 2 dutxes        0,2 l/s 

 Dutxes piscines 1: 4 dutxes        0,4 l/s 

 Dutxes piscines 2:  4 dutxes       0,4 l/s 

 Total punts de consum: 38 dutxes        3,8 l/s  

El traçat es divideix en dos trams per tal d’evitar molta caiguda de pressió. Es 

dividirà de tal manera que els cabals seran els mateixos per cada tram, 

aproximadament. 

4.16.2. Coeficients de simultaneïtat 

La normativa UNE en la norma 149201:2008 estableix un criteri per 

dimensionament de la instal·lació de subministrament d’aigua, tan d’aigua freda 

com d’aigua calenta. Aquesta normativa que recomana i no obliga a complir-la 

diferencia el tipus d’ús de l’edifici i segons els cabals totals estableix un criteri a 

seguir. 

En aquest cas el tipus d’edificació al que forma part és a poliesportius. La 

normativa, per cabals menors de 20 l/s, es divideix en dos subgrups, cabals 

menors de 1,5 l/s i superiors. Per cabals menors a 1,5 l/s, el cabal simultani serà 

igual al instal·lat i, per cabals superiors a 1,5 l/s, el cabal instantani es calcula 

amb la fórmula 71: 

 𝑄
𝑐

= 4,4 × Q
t
0,27 − 3,41 (71) 

Com que la instal·lació serà amb retorn, els trams de dutxes es dimensionaran 

amb un cabal instantani igual al instal·lat ja que cap supera els 1,5 l/s. El cabal 
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principal, de 3,8 l/s, si que supera els 1,5 l/s i s’utilitzarà l’equació 71. El resultat 

del qual es presenta és de 2,9 l/s, equació 72.   

 𝑄
𝑐

= 4,4 × 3,80,27 − 3,41 = 2,9 (72) 

El cabal instantani del circuit principal serà de 2,9 l/s. Amb aquest cabal 

instantani es calcula quin cabal circularà per cada derivació cap a les dutxes. 

4.16.3. Cabals instantanis pel dimensionament de la instal·lació  

Com que tots els trams a vestuaris són menors de 1,5 l/s, tot el dimensionament 

de la instal·lació es farà amb els cabals mínims instal·lats. Els cabals de 

dimensionament seran de: 

  Vestuari petit femení: 0,5 l/s. 

 Vestuari petit masculí: 0,5 l/s. 

 Vestuari gran femení: 0,8 l/s. 

 Vestuari gran masculí: 0,8 l/s. 

 Vestuari monitors 1: 0,2 l/s. 

 Vestuari monitors 2: 0,2 l/s. 

 Dutxes piscines 1: 0,4 l/s. 

 Dutxes piscines 2:  0,4 l/s. 

 Cabal principal: 2,9 l/s. 

4.16.4. Càlcul de pèrdues distribució ACS 

En l’annex de la present memòria, en l’apartat 5.9., es mostra les pèrdues que 

es produiran durant tota la distribució d’aigua incloent un retorn del fluid. 

4.16.5.   Selecció bomba de circulació  

Amb les pèrdues calculades a l’annex 5.9. d’aquesta memòria, es busca la 

bomba de circulació més adient tenint en compte aquestes pèrdues, el cabal i la 

pressió del circuit. 

Taula 34.- Bomba escollida circuit distribució ACS 

 Bomba escollida 

Bomba circuit terciari aplicació ACS UPS 40-180 F 
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CAPÍTOL 5: 

INSTAL·LACIÓ SOLAR 

TÈRMICA PER A 

PISCINES 

El CTE estableix que per a piscines cobertes també s’hauran de complir unes 

contribucions mínimes d’aportació d’energia a través d’un sistema solar tèrmic. 

D’aquesta manera provocarà un estalvi energètic i econòmic i, una contribució a 

la sostenibilitat cada cop més important. 

En aquest capítol es dimensionaran les instal·lacions necessàries per 

proporcionar l’energia captada del sol i transferir-la a l’aigua que circularà a les 

piscines. 

El sistema solar per a piscines cobertes és molt més simple que per a ús sanitari 

ja que es redueix el nombre d’elements a instal·lar, tant com acumuladors, 

bombes de recirculació,...El sistema solar generarà calor a través del sol i 

bescanviarà calor a l’aigua de pas de les diferents piscines. 

5.1. Normativa aplicable 

La normativa a aplicar seran les mateixes que estan citades en l’apartat 4.1. El 

CTE a nivell estatal, el decret d’ecoeficiència a nivell autonòmic i l’ordenança 

municipal d’Abrera a nivell municipal. 

La més restrictiva serà l’establida pel CTE ja que les altres dues normatives 

respecten la citada pel CTE. 
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5.2. Contribució solar mínima 

Tal com s’indica en el CTE, la normativa amb és restricció en aquest cas, la 

contribució solar mínima per a piscines en una zona climàtica número 3 és del 

60%. 

5.3. Dimensionament del camp de captadors 

per la piscina natació i la piscina d’efectes 

Pel dimensionament del camp de captadors necessaris per a cobrir la demanda 

energètica obligada. La demanda ha cobri per la instal·lació solar serà de com a 

mínim el 60% de la demanda energètica necessària. 

5.3.1. Procés de càlcul del camp solar necessari 

El procés de càlcul per a determinar la superfície mínima de cobertura solar 

s’efectuarà seguint el procés a continuació escrit: 

1. Es calcula la demanda energètica a cobrir a partir de la demanda energètica 

necessària. 

2. Determinar la inclinació per al camp solar adequada, tenint en compte 

l’evolució de la demanda energètica anual. En cas de que la demanda 

energètica es mantingui constant durant tot l’any, s’escollirà una inclinació al 

voltant de la latitud de la situació geogràfica on es situa la instal·lació. 

3. S’agafen les dades sobre radiació solar per la població en qüestió o unes de 

les poblacions del voltant de l’Atles de radiació solar a Catalunya. 

4. Es determina l’energia mensual proporcionada pel sol, en kWh/(mes x m2) 

5. Es calcula el rendiment del captador solar per a cada mes. 

6. Es calcula l’energia aprofitada pel captador solar tèrmic tenint en compte el 

rendiment del captador. 

7. Es divideix la demanda energètica a cobrir entre l’energia aprofitada per un 

sol captador per a cada mes. El resultat és la superfície necessària per cada 

mes, en m2. 

8. Es divideix la superfície mensual necessària entre la superfície d’un sol 

captador. El resultat és el nombre de captadors necessaris per a cada mes. 

9. Es procedeix a un tanteig d’un nombre captadors i es calcula l’energia 

aprofitada pel sistema solar tèrmic i es calcula la fracció solar coberta pel 

sistema solar de manera mensual i anual. Es recomana que s’esculli un 

nombre de captadors proper a les èpoques de primavera i tardor, estacions 

d’entremig entre hivern i estiu.  

10. En cas de no superar la fracció solar mínima del 60%, es repeteix el procés 

des del punt 9. 
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5.4. Captadors solars 

Encarregat de recollir l’energia procedent del sol, en forma de radiació i, 

convertir-la en energia tèrmica pel fluid caloportador que transcorre per dintre 

del captador solar, que provoca el seu escalfament. 

El captador escollit serà un VITOSOL 300-F de la casa VIESSMANN per ambdues 

instal·lacions. 

Els captadors solars per al camp solar per a piscines de natació tenen una 

inclinació de 50º. S’ha escollit aquesta inclinació per tenir una major aportació 

energètica dels captadors solars tèrmics per a les èpoques hivernals. 

Per a la instal·lació solar tèrmica per a la piscina natació, la inclinació dels 

captadors serà de 60º. S’escull aquesta inclinació perquè el condensador 

proporcionarà energia en els mesos estivals i pot comportar un excés d’energia 

en el sistema solar. Per tant, en els mesos hivernals l’energia aprofitada serà 

major que en inclinacions més baixes. 

5.5. Distància entre fileres de captadors 

Per evitar pèrdues innecessàries es calcula la separació mínima entre fileres. 

5.5.1. Distància entre fileres per camp solar per a piscina natació 

L’alçada del captador amb una inclinació de 50º es calcula en l’equació 73. 

L’alçada del captador és de 0,809 metres. 

 h = 1,056 × sin 50º = 0,809 m (73) 

Amb l’equació 74 es calcula la distància entre les fileres de captadors solars 

tèrmics. 

 d =
0,959

tan  61º−41º 
=

0,809

tan 20º
= 2,22 m (74) 

Com que la coberta està inclinada, la distància entre fileres serà més reduïda. 

S’ha calculat la distància mínima entre fileres tenint en compte la inclinació de la 

coberta. A través del programa AutoCad s’ha trobat la distància entre captadors 

amb una inclinació de la coberta de 5º i  una alçada solar de 25,55º.  

Figura 24.- Distància entre fileres de captadors. 
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La figura 24 mostra que la distància entre fileres de captadors ha de ser com a 

mínim de 1,88 metres. 

La distància entre les files de captadors serà de 2,30 metre ja que s’aprofitarà 

totalment la profunditat de la coberta inclinada. 

5.5.2. Distància entre fileres per camp solar per a piscina d’efectes 

De manera anàloga es calcula la distància entre fileres. 

L’alçada del captador amb una inclinació de 50º es calcula en l’equació 75. 

L’alçada del captador és de 0,915 metres. 

 h = 1,056 × sin 60º = 0,915 m (75) 

Següentment, es calcula la distància mínima entre les fileres, equació 76. 

 d =
1,065

tan  61º−41º 
=

0,915

tan 20º
= 2,514 m (76) 

La distància entre fileres per a una superfície horitzontal de 2,514 m. 

Com que la coberta està inclinada, la distància entre fileres serà més reduïda. 

S’ha calculat la distància mínima entre fileres tenint en compte la inclinació de la 

coberta amb les mateixes condicions geomètriques citades en l’apartat 5.6.1. 

La figura 25 mostra que la distància mínima és de 2,28 metres. La distància 

entre fileres serà de 2,30 metres. 

5.6. Fluid caloportador 

El fluid caloportador serà el mateix que per la instal·lació solar tèrmica per ús en 

ACS. 

En l’apartat 6.4. de l’annex es calcula el volum necessari de fluid caloportador 

que ocuparan els circuits primaris de les tres insta·lacions solars tèrmiques. La 

taula 35 mostra el volum calculat: 

Taula 35.- Volum dels circuits primaris. 

 Volum del circuit primari (l) 

Piscina 25x12,5 410 

Figura 25.- Distància entre fileres de captadors. 
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Piscina efectes 418 

5.6.1. Cabal fluid caloportador 

Seguint les recomanacions i obligacions citades en l’apartat 4.6.1., es decideix el 

cabal per a cadascuna de les instal·lacions solars. 

Pel cas de l’escalfament d’aigua per la piscina de natació, el nombre de captador 

és de 70, per tant, el cabal del circuit primari estarà entre 1,96 i 3,26 l/s. 

S’escull un cabal de 2,1 l/s.  

 70 captadors × 2,33
m2

ca ptador
= 163,1 m2 →

167,76

100
= 1,631 (77) 

 1,68 × 1,2 𝑎 1,68 × 2 = 1,96 𝑎 3,26
𝑙

𝑠
 (78) 

Per la piscina d’efectes, el cabal variarà ja que la superfície de captació comptarà 

amb un nombre menor de captadors, de 72 captadors. 

 72 captadors × 2,33
m2

captador
= 167,76 m2 →

167,76

100
= 1,68 (79) 

 1,68 × 1,2 𝑎 1,68 × 2 = 2 𝑎 3,36
𝑙

𝑠
 (80) 

El cabal escollit per aquesta instal·lació serà de 2 l/s.  

Taula 36.- Cabals utilitzats pels circuits primaris. 

Circuit per aplicació Cabal (l/s) 

Piscina 25x12.5 2,1 

Piscina efectes 2 

5.7. Circuit hidràulic primari 

Circuit tancat per on circula el fluid caloportador, circuit que passa pels captadors 

on s’escalfa aquest fluid fins al intercanviador, on transfereixi energia d’un fluid a 

un altre. 

El disseny del circuit hidràulic serà el més curt possible, tenint en compte 

l’equilibri hidràulic per si sol. 

El sistema de canonades i els seus materials hauran de ser tals que no existeixi 

la possibilitat de formació d’obturacions o dipòsits de cal per les condicions de 

treball. Per evitar pèrdues tèrmiques, la longitud de canonades del sistema 

hauran d’ésser tant curtes com sigui possible i evitar al màxim els colzes i les 

pèrdues de càrrega en general. Els trams horitzontals tindran una pendent 

mínima del 1% en el sentit de la circulació. 

5.7.1. Càlcul de pèrdues piscina natació i piscina efectes 

Pel càlcul de les pèrdues degudes als conductes, s’ha de calcular la pèrdua de 

pressió que hi ha per on el recorregut serà més difícil per al fluid. La taula 37 

mostra els resultats dels càlculs realitzats en l’apartat 6.5. de l’annex. 
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Taula 37.- Pèrdua de pressió del circuit tancat. 

 Caiguda de pressió 

m.c.a 

Circuit primari piscina natació 15,50 

Circuit primari piscina efectes 13,20 

5.7.2. Material del circuit 

El CTE estableix, en l’apartat 3.4.5.1., que les tuberes del circuit podran utilitzar-

se com a materials el coure i l’acer inoxidable, amb unions roscades, soldades o 

embridades i protecció exterior amb pintura anticorrosiva. 

Es prohibeix la utilització d’acer galvanitzat quan la temperatura de disseny de la 

instal·lació arribi als 60ºC. 

El material empleat serà el coure.  

5.7.3. Vàlvules de tall 

Les vàlvules de tall permeten l’aïllament de la canonada aigües avall. Per les 

instal·lacions a dissenyar s’utilitzaran per aïllar bateries de captadors, 

intercanviadors, acumuladors. L’avantatge de la utilització d’aquestes vàlvules és 

la possibilitat de tenir en funcionament la instal·lació encara que s’estiguin 

produint labors de manteniment, reparació o substitució. 

En les instal·lacions solars per a piscines s’utilitzaran per aïllar: bescanviadors, 

fileres de captadors, bombes de circulació. I per altra banda, per buidar i omplir 

el circuit primari. 

5.7.4. Vàlvules de retenció 

S’instal·laran després de la sortida d’aigua impulsada de les bombes hidràuliques 

per evitar la circulació del fluid en sentit contrari. 

Les vàlvules de retenció escollides seran del catàleg de Salvador Escoda model 

Roma que suporta temperatures de 0-150ºC. 

5.7.5. Vàlvules d’equilibrat 

Com l’equilibrat del circuit per a les diferents fileres serà per sí sol degut a la 

geometria del circuit, només s’instal·larà una vàlvula en el circuit principal de 

cada instal·lació de manera que reguli el cabal. 

Les vàlvules d’equilibrat serà de la casa Watts Industries model Wattflow 50 per 

ambdues instal·lacions solars. 

5.7.6. Purgadors d’aire 

Pel camp solar per piscina de natació s’utilitzaran 7 purgadors automàtics, 

col·locats cadascun en cada bateria de captadors. Es col·locarà un separador 

d’aire en el circuit principal a la sortida del fluid del bescanviador. 
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Per la instal·lació solar dedicada a la piscina d’efectes, s’utilitzaran 8 purgadors 

automàtics. També s’instal·larà un separador d’aire a la sortida del bescanviador 

per reduir la presència d’aire al circuit. 

Per a la posada en marxa i pressurització del circuit primari, s’empraran 

purgadors manuals de manera que es pugui extreure l’aire del circuit de manera 

més ràpida i eficient. 

Els purgadors automàtics escollits seran de la casa Watts Industries model 

Minivent-Sol. 

El separador d’aire instal·lat serà de la casa Caleffi sèrie 551. 

5.7.7. Pressió del circuit 

La instal·lació a l’hora de l’emplenament, el circuit primari es pressuritzarà a 4 

bars igual que en la instal·lació solar tèrmica per ACS. 

5.7.8. Bombes de circulació al circuit primari  

Serà l’encarregada de produir el moviment del fluid circulant a través del circuit 

primari. Haurà de compensar les pèrdues produïdes pel fluid i el seu fregament 

amb les canonades. 

Respecte a la seva posició en el circuit hidràulic, les bombes en línia es muntaran 

en les zones més fredes del circuit, tenint en compte que no es produeixi cap 

tipus de cavitació i sempre amb 

La selecció s’ha fet mitjançant un programa electrònic de la casa Grundfos.  

Amb els resultats de la taula 37 de l’apartat 5.7.1. de la caiguda de pressió al 

llarg del circuit primari solar, s’esculla la bomba de circulació més adient. 

Amb el programa de selecció online de la casa Grundfos es seleccionen les 

bombes més adients, la taula 38 mostra les bombes escollides. 

Taula 38.- Bombes de circulació circuit primari. 

 Bomba escollida 

Bomba circuit primari piscina natació NBE 32-125.1/121 

Bomba circuit primari piscina efectes NBE 32-125/115 

5.7.9. Vasos d’expansió 

La funció d’un vas d’expansió es compensar els canvis de volum del fluid de 

treball ocasionats per la dilatació tèrmica del fluid, evitant l’escapament de fluid 

de treball a través de les vàlvules de seguretat a l’escalfar-se el fluid. A 

l’escalfar-se el circuit primari, una part del fluid entra en el vas d’expansió, 

tornant al circuit quan es refreda, mantenint així la pressió en el circuit dintre del 

rang de pressions admeses i sempre per sobre de l’atmosfèrica. 

Estarà connectat al circuit primari mitjançant una te al tram principal abans de la 

bomba de circulació. 

Els vasos d’expansió tindran un volum que es mostren en la taula 39. 
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Taula 39.- Volum del vas escollit. 

Vas d’expansió per aplicació Volum del vas d’expansió (l) 

Piscina 25x12,5 80 

Piscina efectes 80 

Els vasos d’expansió hauran de tenir un major volum al calculat en l’annex 6.6. 

Per tant, s’ha escollit un volum superior al calculat. El immediatament superior 

és de 80 litres.  

El muntatge en la instal·lació tindrà en compte: 

 S’instal·laran en tots els circuits tancats de la instal·lació. 

 Es connectaran a l’aspiració de la bomba, preferentment. 

 La canonada de connexió del vas d’expansió tancat no s’haurà d’aïllar ii 

tindrà un volum suficient per refredar el fluid abans d’arribar al vas. 

 No s’admetrà la inclusió d’una vàlvula de tall per aïllar hidràulicament 

el vas d’expansió. 

5.7.10. Sistema per omplir i buidar el circuit primari 

Tindrà el mateix sistema que en la instal·lació solar tèrmica per a ús d’aigua 

calenta sanitària per a les dutxes. 

Al tenir un nombre de captadors més baix que la instal·lació solar per a ACS, es 

calcularà quina serà la potència tèrmica de la instal·lació i es donarà el diàmetre 

de buidat i d’emplenament del sistema solar. 

La bomba per a la pressurització dels circuits primaris, s’emprarà la mateixa 

bomba que pressuritza el circuit primari per la instal·lació solar tèrmica. 

Per a determinar els diàmetres de buidat i d’alimentació es determina de la 

manera anàloga a l’apartat 4.6.8.  

Per calcular la potència tèrmica nominal es calcula la irradiació solar mitjana 

anual.  

La irradiació solar mitjana anual és de 546,76 W/m2 per una inclinació de 50º 

pels captadors solars per piscina de natació, el nombre de captadors és de 70 

captadors. 

 546,76 W
m2 × 70 captadors × 2,33 m2

captador = 89.177 W = 89,2 kW (81) 

Per tant, pel buidat el diàmetre mínim serà de 25 mm i de 20 mm per 

l’alimentació tal com s’extreuen de les taules 28 i 29. 

Per a la instal·lació solar per la piscina d’efectes, es procedeix al mateix càlcul. La 

irradiació solar mitjana anual és de 524,04 W/m2 i amb 72 captadors de camp 

solar. 

 524,04 W
m2 × 72 captadors × 2,33 m2

captador = 87.913 W = 87,9 kW (82) 

El diàmetre d’alimentació mínim és de 20 mm i de buidat és de 25 mm. 
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5.7.11. Aïllament 

L’aïllament del circuit primari tindrà el mateix espessor que pel circuit primari de 

la instal·lació solar tèrmica per ACS, apartat 4.6.9. 

Com el circuit discorre per l’exterior i pel interior de la sala de màquines, es 

considera que tot l’aïllament a instal·lar serà per canonades d’exterior. 

5.7.12. Dilatació 

En els circuits on es produeix canvis de temperatura del fluid que hi circula, el 

material del que està compost el circuit pateix modificacions en la seva mida 

depenen de la temperatura que tingui, aquest fenomen s’anomena dilatació. 

S’utilitzaran corbes amb gran diàmetre per evitar grans tensions en els circuits. 

S’evitaran grans longituds rectes de canonades i col·locar les citades corbes. 

5.8. Sistema de bescanvi 

Els intercanviadors o bescanviadors de calor serveixen per transferir l’energia 

tèrmica entre diferents fluid, que es mantenen separats entre sí. Pel cas 

d’instal·lacions solars tèrmiques, serveixen per a transferir el calor de la mescla 

d’aigua i anticongelant del circuit primari, amb l’aigua calenta sanitària del circuit 

secundari. 

5.8.1. Bescanviador de calor per climatització vas de la piscina natació 

Segons el criteri del CTE, l’escalfament d’aigua a través del sistema solar tèrmic 

haurà de ser per bescanviadors de calor independents, prohibint l’acumulació 

d’aigua per després ser utilitzada en el vas de la piscina. 

Per seleccionar el bescanviador de calor més adient per escalfar l’aigua del vas, 

es calcula la potència mínima exigida pel Codi Tècnic de l’Edificació, equació 83.  

 𝑃 ≥ 500 × 2,33 × 70 = 81.550 𝑊 = 81,55 𝑘𝑊 (83) 

La potència mínima serà de 81,55 kW. 

S’escull un bescanviador de la casa Alfa Laval model M3FG H. Les 

característiques tècniques principals del bescanviador de calor són: 

 Nombre de plaques: 27. 

 Adient per un nombre de panells de: 800. 

 Cabal volumètric nominal circuit primari solar: 8.400 l/h. 

 Caiguda de pressió al circuit primari solar de: 3,36 m.c.a. 

 Cabal volumètric nominal circuit secundari: 5.400 l/h. 

 Caiguda de pressió al circuit secundari: 1,49 m.c.a. 

 Potència de: 79.200 kcal/h=92,11 kW. 

Els cabal volumètric serà adient pel considerat pel dimensionament de camp 

solar i la potència supera la mínima exigida. 
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Els criteris de selecció varien envers l’aplicació de consum d’ACS, seran: 

 Temperatura de circuit primari: a l’entrada de 55ºC i a la sortida de 

45ºC. 

 Temperatura de circuit secundari: a l’entrada de 10ºC i a la sortida de 

38ºC. 

 Pèrdua de càrrega en el circuit de piscina: màxima de 2 m.c.a. 

5.8.2. Bescanviador de calor per climatització vas de la piscina d’efectes 

Anàlogament a l’apartat 5.8.1., es determina el bescanviador més adient per 

l’escalfament d’aigua de la piscina polivalent o d’efectes. 

La potència mínima exigida pel CTE es calcula en l’equació 84. 

 𝑃 ≥ 500 × 2,33 × 72 = 83.880 𝑊 = 83,88 𝑘𝑊 (84) 

Amb el cabal volumètric del circuit primari solar i la potència mínima exigida, el 

bescanviador més adient serà de la casa Alfa Laval model M3FG H. Les 

característiques principals del bescanviador seran: 

 Nombre de plaques: 27. 

 Adient per un nombre de panells de: 800. 

 Cabal volumètric nominal circuit primari solar: 8.400 l/h. 

 Caiguda de pressió al circuit primari solar de: 3,36 m.c.a. 

 Cabal volumètric nominal circuit secundari: 5.400 l/h. 

 Caiguda de pressió al circuit secundari: 1,49 m.c.a. 

 Potència de: 79.200 kcal/h=92,11 kW. 

 Nombre de plaques: 27. 

 Adient per un nombre de panells de: 70. 

 Cabal volumètric nominal circuit primari solar: 8400 l/h. 

 Caiguda de pressió al circuit primari solar de: 3,36 m.c.a. 

 Cabal volumètric nominal circuit secundari: 5400 l/h. 

 Caiguda de pressió al circuit secundari: 1,49 m.c.a. 

 Potència de: 79.200 kcal/h = 92,11 kW. 

Amb un criteri de selecció igual al bescanviador de calor per escalfament d’aigua 

del vas de la piscina de natació. 

 

 

 



 Instal·lacions tèrmiques d’un poliesportiu 

 - 105 - 

5.9. Sistema de regulació 

El sistema utilitzat serà de menor complicació ja que per escalfar aigua pels 

vasos de les piscines només es caldrà un bescanviador ja que no 

s’emmagatzemarà aigua per a que es vagi escalfant. 

5.9.1. Sistema de regulació solar per instal·lació solar per piscina 
natació 

El sistema que reguli el sistema solar serà el mateix que en l’aplicació d’ACS, 

regulador Solar BW/H Confort. 

També s’emprarà un sensor de radiació solar que proporcionarà la informació 

necessària per a que el regulador doni ordres o no a la bomba de recirculació. 

5.9.2. Sistema de regulació solar per instal·lació solar per piscina 
d’efectes 

S’utilitzarà el mateix sistema de regulació que en la instal·lació solar per a 

piscina de natació. 

Es regularà mitjançant el regulador BW/H Confort de la marca Roth que permetrà 

que el sistema treballi de la següent forma: 

1. El sensor de radiació informi que la radiació rebuda superi els 100 W/m2, el 

sistema de regulació enviarà una senyal de sortida a la bomba de recirculació 

per a que es posi en marxa. 

2. Quan el vas de la piscina no necessiti escalfar l’aigua, el regulador donarà 

senyal a una vàlvula de tres vies que no permetrà que l’aigua arribi al 

bescanviador de calor. 

3. Amb una sonda de temperatura en l’aigua del vas de la piscina, el regulador 

rebrà la senyal de temperatura i aquesta actuarà sobre dues vàlvules de tall 

motoritzades que deixaran passar l’aigua al bescanviador per ser escalfada. 

4. En cas de possible congelació per la nit del fluid caloportador, el regulador 

actuarà sobre la bomba de recirculació del circuit del vas de la piscina de 

manera que cedeixi calor al circuit primari solar. 

5.10. Sistema de Mesura 

Els sistemes de mesura que s’han d’obeir citades pel CTE, explicades en l’apartat 

4.12., no poden ser aplicades en una instal·lació de climatització dels vasos de 

les piscines amb recirculació continua. Per tant, per mesurar la quantitat 

d’energia que donarà cadascun dels sistemes solars tèrmics, s’instal·laran els 

següents accessoris i on seran col·locades: 

 Sondes de temperatura: s’instal·laran en l’entrada i sortida del 

bescanviador en el costat del circuit del vas de la piscina. 

 Comptador d’aigua: es col·locarà en el circuit d’aigua del vas de la 

piscina on l’aigua passarà per arribar al bescanviador solar. Permetrà 

comptar la quantitat d’aigua circulada pel bescanviador. 
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Amb el regulador BW/H Confort es calcularà l’energia que transmetrà el sistema 

solar al vas de la piscina. 
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CAPÍTOL 6: SALA DE 

MÀQUINES 

Pel subministrament d’energia a les necessitats de tota l’energia, s’han 

d’instal·lar màquines adients per poder cobrir les exigències calculades 

anteriorment. 

6.1. Abast 

En aquest capítol s’escollirà el sistema generador de calor que permetrà la 

cobertura a tots els sistemes de climatització d’ambients i piscines, i la producció 

d’ACS per als esportistes. 

Es seleccionarà el sistema generador més adient i es calcularan les bombes de 

circulació que permetran l’alimentació als bescanviadors, bateries de calor o fan-

coils instal·lats en l’edifici. 

També es determinaran les característiques que tindrà la instal·lació pel buidat, 

emplenament i ventilació de la sala de màquines. 

6.2. Localització de la sala de màquines 

La sala de màquines es situarà al soterrani de l’edifici. Aquest locals o planta 

haurà de complir les normes establertes pel RITE en la instrucció tècnica 

1.3.4.2.2 i IT 1.3.4.1.2.6. 

6.3. Elecció generador producció de calor 

Per escollir una unitat de producció de calor, primerament es sumaran totes les 

potències que s’hauran de cobrir amb la producció d’aigua calenta: 

 Bateria d’aigua recolzament sala piscines: 151,0 kW. 
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 Bateria d’aigua recolzament sala termal: 23,83 kW. 

 Bateria de calor unitat de tractament d’aire 1: 22 kW. 

 Bateria de calor unitat de tractament d’aire 2: 44 kW. 

 Bescanviador piscina natació, règim transitori: 118,63 kW. 

 Bescanviador piscina natació, règim continu: 42,69 kW 

 Bescanviador piscina d’efectes, règim transitori: 53,04 kW. 

 Bescanviador piscina d’efectes, règim continu: 52,06 kW. 

 Fan-coil vestidor petit: 5,67 kW, 2 unitats. 

 Fan-coil vestidor monitors 1: 1,56 kW. 

 Fan-coil vestidor monitors 2: 1,05 kW. 

 Fan-coil vestidor gran homes: 8,73 kW. 

 Fan-coil vestidor gran dones: 9,5 kW. 

 Bescanviador spas, règim continu i transitori: 6,21 kW, 2 unitats. 

 Bescanviador producció ACS: 80,6 kW. 

Es divideixen dues classes de situacions: règim transitori i règim continu. Pel 

transitori és la posada a punt de la instal·lació, concretament, dels vasos de les 

piscines i jacuzzis. La potència necessària serà de 184,1 kW. 

La potència total, amb règim continu, de la instal·lació 460,8 kW. Aquesta 

potència agrupa: les potències de les bateries de recolzament de les bombes de 

calor, unitats de tractament d’aire, règim continu dels vasos de les piscines i 

jacuzzis i la producció d’aigua calenta sanitària. La instal·lació no treballarà a ple 

rendiment ja que els sistemes solars i els condensadors recolzaran un part 

important de l’energia pels vasos de piscines. Degut aquest ajut, es determina 

un coeficient de simultaneïtat que reduirà el dimensionament de la caldera. 

S’estableix un coeficient simultani del 75 %. La potència instantània serà del 

345,6 kW. 

S’escull la caldera de la marca VIESSMANN model VITROCROSSAL 200. Les 

característiques de la caldera són: 

 Tipus de caldera: caldera de condensació a gas per gas natural. 

 Potència útil: 123-370 kW. 

 Dimensions totals: 1820 mm x 1200 mm x 1985 mm. 

 Connexió impulsió caldera: DN 100. 

 Connexió retorn caldera: DN 100. 
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6.4. Dimensionament dels circuits hidràulics 

Juntament a la memòria i als càlculs presents en l’annex, s’annexa en el volum 

dels plànols, l’esquema principi d’alimentació, plànol 11, per climatització de 

piscines, spas i ambients i la producció d’aigua calenta sanitària. 

6.4.1. Circuit alimentació i retorn d’aigua calenta a caldera 

El circuit principal és l’encarregat d’abastir aigua cap als circuits secundaris. Les 

connexions amb els altres circuits es faran per mitja d’una canonada de diàmetre 

108 mm que permetrà una acumulació de l’aigua en cas de que els circuits no 

estiguin impulsant aigua. D’aquesta manera s’acumula una quantitat d’aigua per 

quan la caldera no tingui  

En el circuit principal que aportarà aigua cap als diferents grups d’impulsió 

d’aigua, s’instal·larà els següents accessoris: 

 Vàlvules de tall: es col·locaran a dos punts diferents. A l’entrada i 

sortida de cada bomba de recirculació. I a l’entrada i sortida de la 

caldera.  

 Vàlvula de retenció: s’instal·larà després de les bombes de recirculació. 

 Vàlvula d’equilibrat: regularà el cabal que arribarà a la caldera. 

S’instal·larà abans de la bomba de recirculació. 

 Bomba de recirculació: s’instal·larà en la part freda, en el circuit de 

retorn a la caldera. 

 Vas d’expansió: degut a l’expansió de l’aigua degut a les variacions de 

temperatura, es col·locarà en la part freda, abans de la caldera. Es 

dimensionarà el vas d’expansió de manera que quedi compensada la 

dilatació de tota la instal·lació de generació de calor. 

 Vàlvula de seguretat: s’instal·larà junt al vas d’expansió. 

 Separador d’aire: s’instal·larà a la sortida de la caldera per tal 

d’absorbir l’aire que estigui contingut en el circuit o format.  

 Termòmetres: s’instal·laran dos, un abans de l’entrada de l’aigua a la 

caldera i un posterior. 

 Sonda de temperatura: s’instal·larà una que servirà per a regular la 

màquina mitjançant un sistema de control o regulador. 

 Separador de fang i separador d’aire: permet l’acumulació de fang al 

circuit de manera que protegeix la instal·lació de generació de calor, 

conjuntament vindrà instal·lat un purgador d’aire a la part superior de 

l’element, el purgador expulsarà aire de dins del circuit d’aigua calenta. 

S’instal·larà una vàlvula de buidat amb una diàmetre de 1 ½” i l’alimentació al 

circuit mitjançant una vàlvula amb un diàmetre de 1”. Els diàmetres compleixen 

als mínims establerts pel RITE, IT 1.3.4.2. 
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6.4.2. Circuits per cadascun dels grups  

El dimensionament es farà d’acord amb els grups formats, mostrats en l’apartat 

7.4. de l’annex. Es dimensionarà al punt d’alimentació més allunyat de la caldera 

tenint en compte els diferents cabals. 

Cada bescanviador de calor, bateries de calor o fan-coils alimentats per la 

caldera tindrà instal·lat una sèrie d’elements: 

 Vàlvules de tall: s’instal·laran dues per aïllar el bescanviador, bateria o 

fan-coil. 

 Vàlvula d’equilibrat: s’instal·larà una de manera que circuli el cabal de 

l’aigua calculat i/o desitjat en el dimensionament. 

 Vàlvula de 3 vies: s’instal·larà una per evitar el intercanvi tèrmic entre 

els dos costats ja que la bomba impulsarà aigua per a tot un grup. 

Per a cada grup, s’instal·larà: 

 Bomba de recirculació: s’instal·larà una bomba de recirculació que 

actuarà per bombejar aigua calenta fins als bescanviadors o bateries de 

calor. S’instal·larà una bomba de reserva. 

 Filtre: es col·locarà abans de la bomba per eliminar les petites 

partícules. 

 Vàlvula d’equilibrat: es regularà de manera que proporcioni el cabal 

indicat en cada grup. 

 Vàlvula de retenció: evitarà que l’aigua circuli en sentit contrari. 

 Vàlvula de tall: es col·locaran abans i després de les bombes de 

recirculació.  

 Termòmetres: s’instal·laran dos, un a l’anada i un altre a la tornada de 

cada grup. 

 Manòmetres: un abans de la bomba de la recirculació i un altre 

posterior. 

 Purgador d’aire: s’instal·larà un purgador d’aire en cada grup per tal 

d’eliminar l’aire contingut en els diferents circuits. 

6.5. Elecció bombes de recirculació 

Amb el cabal d’aigua que circula per cada circuit o grup, i la pèrdua de pressió es 

seleccionaran les bombes adequades per a cada circuit. Per escollir la bomba 

més adient, s’escollirà mitjançant la selecció on-line de la casa Grundfos. Per 

escollir la bomba més adequada s’ha de tenir en compte el cabal calculat i la 

caiguda de pressió produïda per la geometria del circuit i els accessoris col·locats 

i calculats en l’apartat 7.4. de l’annex. 

6.5.1. Elecció bomba de recirculació principal 
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Per escalfar aigua, la bomba de recirculació principal impulsarà aigua cap a la 

caldera de manera que després aquesta pugui ser utilitzada per les diferents 

opcions. El cabal calculat que haurà d’impulsar és de 16,26 m3/h i amb una 

pèrdua de pressió 3,052 m.c.a. La bomba escollida serà del model MAGNA 50-60 

F de la casa Grundfos. 

6.5.2. Elecció bombes de recirculació per als diferents grups  

Pel grup dels spas 1-2, amb un cabal de 613,4 l/h i una caiguda de pressió de 

3,22 m.c.a s’escull una bomba de recirculació de la casa Grundfos model MAGNA 

32-40 N. 

Pel grup per l’escalfament dels vasos de les piscines, amb un cabal de 7.550 l/h i 

una caiguda de pressió de 5,05 m.c.a, s’ha escollit una bomba model MAGNA 50-

60 F de la casa Grundfos. 

Pel recolzament de la producció de calor per l’escalfament d’ACS, amb cabal de 

3.542 l/h i una caiguda de pressió de 3,86 m.c.a., s’ha escollit una bomba de 

recirculació de la casa Grundfos model MAGNA 32-60. 

Pel grup que alimenta les bateries de calor de les bombes de calor de la sala de 

piscines i la sala termal, amb cabal de 7.685 l/h i una caiguda de pressió de 4,13 

m.c.a., s’escull una bomba de recirculació model MAGNA 50-60 F de la casa 

Grundfos. 

Pel grup format per tots els fan-coils que escalfen l’aire dels vestidors, la bomba 

de recirculació haurà de tenir un cabal de 1.414 l/h i una caiguda de pressió de 

4,67 m.c.a., la bomba de recirculació serà una model MAGNA 32-60 de la casa 

Grundfos.  

Pel grup format per les bateries de calor per escalfar l’aire entrant als diferents 

vestidors, la bomba de circulació escollida és una MAGNA 32-100 1-1/2” que 

contrarestarà una caiguda de pressió de 6,1 m.c.a. a un cabal de 2,9 m3/h. 

6.6. Vas d’expansió 

El vas d’expansió serveix per contrarestar l’augment de volum dins del circuit 

principal i per la resta de circuits de les bateries de calor o fan-coils. 

Per determinar el volum mínim que haurà de tenir el vas d’expansió, s’ha de 

calcular el volum de tot el circuit inclòs els diferents elements de la instal·lació, 

com dipòsit de la caldera, volum en els bescanviadors i volum en les bateries de 

calor o fan-coil. 

Es seguirà el mateix criteri de càlcul explicat en l’apartat 5.6. de l’annex. 

Amb els càlculs realitzats en l’apartat 7.6. El volum de l’acumulador haurà 

d’ésser com a mínim de 116 litres. S’escull un vas d’expansió de 150 litres de la 

casa Caleffi. 

6.7. Ventilació sala de màquines 

La ventilació de l’aire en les sales de maquinària és molt important. Existeixen 

diferents tipus de ventilació de les sales de màquines segons on estarà situada la 

sala de màquines. La ventilació podrà ser per ventilació natural o forçada.  
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Per a la ventilació natural pot ser per orificis o per conductes segons la situació 

de la sala de màquines dins del soterrani. En cas de que la sala de màquines 

sigui una sala contigua a l’exterior, es recomana la ventilació directa per orificis. 

Per a la ventilació forçada s’impulsarà aire des d’un ventilador situat a l’interior 

de la sala. 

Per a la ventilació natural directa per orificis es calcula la superfície lliure per a 

ventilació mitjançant l’equació 85. 

 𝑆 = 5 𝑐𝑚
2

𝑘𝑊 × 𝑃 (𝑘𝑊)  (85) 

Per a ventilació natural per conductes, el càlcul per a la secció mínima lliure de 

vindrà referit a la potència tèrmica de la maquinària instal·lada. També variarà 

segons si el conducte serà vertical o horitzontal, equacions 86 i 87: 

 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑎𝑙 → 𝑆 = 7,5
𝑐𝑚 2

𝑘𝑊
× 𝑃(𝑘𝑊) (86) 

 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑖𝑡𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 → 𝑆 = 10
𝑐𝑚 2

𝑘𝑊
× 𝑃(𝑘𝑊) (87) 

En cas de realitzar una ventilació forçada, es calcula el cabal mínim de ventilació 

segons la potència nominal, P, i de l’àrea de la sala de màquines, A. El càlcul es 

mostra en l’equació 88. 

 𝑉  (𝑚
3

 ) = 𝑃 (𝑘𝑊) × 1,8 + 10 × 𝐴 (𝑚2)  (88) 

S’escull ventilació natural per orificis. 

Com que les màquines de climatització estan situades a diferents llocs de la sala 

de màquines, s’agruparan les superfícies d’orificis mínimes per tal de 

dimensionar la ventilació natural. La taula  

 

Taula 40.- Àrea mínima per a la ventilació de la sala de màquines. 

 Potència màxima (kW) Superfície orificis (m2) 

Bomba de calor per a 

piscines, BCP-440 

203 0,102 

Bomba de calor per a sala 

termal, BCP-70 

23,83 0,012 

Unitat de tractament d’aire 

G 02 

22 0,011 

Unitat de tractament d’aire 

G 04 

44 0,022 

Unitat de tractament d’aire 

G 09 

74,47 0,037 

Sala de calderes 345,6 0,173 
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La sala de calderes tindrà una superfície mínima d’orificis de 0,185 m2. 

Per la resta de maquinària, com s’instal·la en diferents llocs de la sala de 

màquines s’agruparà de manera que la superfície de ventilació agrupi totes les 

superfícies d’orificis. Per tant, tindrà una superfície total d’orificis de 0,184 m2. 

6.8. Emplenament i buidat de la instal·lació 

La instal·lació de generació de calor a gas té una potència de 345,6 kW. El RITE 

estableix quins seran els diàmetres mínims pels conductes d’emplenament i de 

buidat. 

La IT 1.3.4.2.2. mostra quin serà el diàmetre de connexió per l’alimentació 

d’aigua per al sistema de generador de calor. Segons la taula 41, i la caldera 

seleccionada, el diàmetre de connexió de l’alimentació d’aigua. 

Taula 41.- Diàmetre connexió d’alimentació. 

Potència tèrmica nominal 

kW 

Calor DN (mm) Fred DN (mm) 

P≤70 15 20 

70<P≤150 20 25 

150<P≤400 25 32 

400≤P 32 40 

 

Per al buidat de la instal·lació generadora de calor es segueix la mateixa pauta, 

complint la IT 1.3.4.2.3. que determina uns diàmetres mínims segons la potència 

tèrmica de la instal·lació. La taula 42 mostra quins són els diàmetres mínims. 

Taula 42.- Diàmetre connexió de buidat. 

Potència tèrmica nominal 

kW 

Calor DN (mm) Fred DN (mm) 

P≤70 20 25 

70<P≤150 25 32 

150<P≤400 32 40 

400≤P 40 50 
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