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RESUM  

El projecte “Energies renovables d’una vivenda” presenta alternatives 

energètiques més ecològiques per satisfer les necessitats d’energia elèctrica, 

d’energia tèrmica(aigua calenta sanitària) i per últim unes necessitats de 

climatització per a una vivenda unifamiliar, procurant obtenir el màxim confort i 

produint el menor impacte mediambiental. D’aquesta manera s’han introduït 

diferents solucions per a la problemàtica existent de l’ús dels combustibles fòssils 

per satisfer les necessitats esmentades. Un cop fet l’estudi de les diferents 

alternatives possibles, s’han seleccionat les més idònies segons la localització de 

la vivenda i les necessitats del usuari. Procurant en tot moment obtenir resultats 

similars o superiors en quant a confort i qualitat als existents a la instal·lació 

inicial, però de forma molt més ecològica, per fer-ho, s’ha optat per la instal·lació 

de captadors solars combinats amb una màquina d’absorció distribuït a través de 

la vivenda per terra radiant satisfent la demanda de climatització i de ACS. Per 

altra banda s’ha escollit un aerogenerador de petita potència per satisfer les 

necessitats elèctriques de la vivenda. Per últim un cop dimensionades les 

diferents instal·lacions de la vivenda, comprovat la seva viabilitat i havent 

seleccionat els diferents equips i accessoris necessaris per al correcte 

funcionament de la esmentada instal·lació,  s’ha pressupostat i estudiat el 

període de retorn de les diferents instal·lacions i finalment del conjunt total, tant 

des de la vessant econòmica com des de la vessant ecològica, realitzant un 

estudi de l’estalvi d’emissions del gas CO2 d’efecte hivernacle.  

 

 

RESUMEN 

El proyecto "Energías renovables de una vivienda" presenta alternativas 

energéticas más ecológicas para satisfacer las necesidades de energía eléctrica, 
de energía térmica (agua caliente sanitaria) y por último unas necesidades de 
climatización para una vivienda unifamiliar, procurando obtener el máximo 

confort y produciendo el menor impacto medioambiental. De esta manera se han 
introducido diferentes soluciones para la problemática existente del uso de los 

combustibles fósiles para satisfacer las necesidades mencionadas. Una vez hecho 
el estudio de las diferentes alternativas posibles, se han seleccionado las más 
idóneas según la localización de la vivienda y las necesidades del usuario. 

Procurando en todo momento obtener resultados similares o superiores en 
cuanto a confort y calidad a los existentes en la instalación inicial, pero de forma 

mucho más ecológica, para ello, ha optado por la instalación de captadores 
solares combinados con una máquina de absorción distribuido a través de la 
vivienda por suelo radiante satisfaciendo la demanda de climatización y de ACS. 

Por otra parte se ha escogido un aerogenerador de pequeña potencia para 
satisfacer las necesidades eléctricas de la vivienda. Por último una vez 

dimensionadas las diferentes instalaciones de la vivienda, comprobado su 
viabilidad y habiendo seleccionado los diferentes equipos y accesorios necesarios 
para el correcto funcionamiento de la citada instalación, se ha presupuestado y 

estudiado el periodo de retorno de las diferentes instalaciones y finalmente del 
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conjunto total, tanto desde la vertiente económica como desde la vertiente 
ecológica, realizando un estudio del ahorro de emisiones del gas CO2 de efecto 

invernadero. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The project "Renewable Energy in a house" has more green energy alternatives 

to meet the needs of electricity, thermal energy (hot water) and finally air-

conditioning needs for a house, trying to get the most comfort and producing 

less environmental impact. This has introduced various solutions to existing 

problems of using fossil fuels to meet the requirements above. Once the study of 

different alternatives have been selected as the most suitable location for 

housing and the needs of the user. Trying to always get results similar or 

superior in terms of comfort and quality to the existing initial installation, but far 

more ecological to do so, we opted for the installation of solar combined with an 

absorption machine distributed through the house to satisfy the demand for 

underfloor heating and hot water. On the other hand has chosen a small wind 

turbine electric power to meet the needs of the housing. Finally, once the 

different sized facilities of housing, having proven its viability and chosen 

different equipment and accessories necessary for the proper functioning of this 

facility, has studied the budget and return period of different facilities and finally 

the whole, both from the economic perspective and from the ecological aspect, 

making a study of the emissions savings of greenhouse gas CO2. 
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CAPÍTOL 1: 

OBJECTIU DEL 

PROJECTE 

 

L’objectiu d’aquest projecte consisteix en l’estudi de l’autoproveïment d’energia 

tèrmica i elèctrica per una vivenda unifamiliar a través d’energies netes, 

procurant així produir el menor impacte mediambiental possible, però 

aconseguint proveir un alt percentatge de  les necessitats energètiques de la llar 

com són la demanda d’aigua calenta sanitària , la demanda elèctrica dels 

diferents aparells de la llar i la climatització, així com el disseny complert de les 

diferents instal·lacions per tal d’obtenir aquesta energia tèrmica i elèctrica 

necessària. La vivenda de l’estudi es tracta d’un xalet de dues plantes situat a 

Portbou( Alt Empordà), es tracta d’una vivenda unifamiliar de dimensions usuals 

en aquest tipus de vivenda(aproximadament 90m2), que actualment que 

s’abasteix a través de la connexió a la xarxa elèctrica per satisfer les necessitats 

elèctriques i disposa d’una caldera de gas per satisfer les necessitats tèrmiques a 

través de calefacció amb radiadors i d’aigua calenta sanitària(ACS), en quant a la 

climatització només disposa de radiadors per a les èpoques d’hivern tal hi com 

s’ha esmentat anteriorment i de cap sistema per a la climatització a l’estiu. Per 

tal de satisfer aquestes necessitats s’estudiaran les diferents possibilitats tant de 

captació solar tèrmica, com fotovoltaica i eòlica, per tal d’aconseguir aquest 

autoproveïment tèrmic i elèctric, obtenint un màxim confort i garantint que 

aquesta energia prové de fonts renovables. D’aquesta forma s’intentarà veure si 

aquestes energies renovables actualment ja són rentables per moltes vivendes 

que actualment estan connectades a xarxa o que cremen combustibles fòssils 

altament contaminants per proveir-se d’aquesta demanda energètica. 

Aconseguint d’aquesta forma reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera. Per tant 

es pot considerar que existeix un doble objectiu, per una part obtenir una millor 

qualitat de vida i confort, procurant un estalvi econòmic o almenys que no suposi 

un cost addicional per a l’usuari, i per altra banda demostrar que es pot obtenir 

un benefici mediambiental molt important amb tan sols una vivenda, que serveixi 

per demostrar que aquest tipus d’instal·lacions ja són viables, i que la proliferació 

d’aquest tipus d’instal·lacions repercutiria en un estalvi d’emissions de CO2 

emesos a l’atmosfera amb les conseqüents repercussions sobre el medi ambient 

d’aquest tipus de gasos d’efecte hivernacle. 
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CAPÍTOL 2: 

CONDICIONS DE 

PROJECTE 

 

2.1. Introducció 

Com s’havia comentat a l’objectiu del projecte, es tracta d’una vivenda 

unifamiliar situada a la població de  Portbou (Alt Empordà,província de Girona, 

Catalunya) a una situació de 42º 25’ latitud Nord, i 3º 10’ longitud Est. Les 

característiques de la vivenda en quant a superfícies, prenen valors per a la 

planta baixa de 58,75m2 de superfície útil, planta superior de 32,35m2 de 

superfície útil, això fa un total de 91,1m2. Es tracta d’una vivenda amb una 

teulada a dos aigües, amb vessants est i oest respectivament. La vivenda 

actualment disposa d’una caldera per a satisfer les necessitats de calefacció i d’ 

ACS(Aigua Calenta Sanitària), concretament es tracta d’una caldera de gas 

Vaillant model VM 202( pot nominal de 7,7 a 20,0 kW i potència útil nominal de 

a.c.s. de 20kW com a font energètica de suport, amb un preu el kWh de 

0,04695€/kWh. Es disposa de connexió a xarxa per proveir-se de l’energia 

elèctrica necessària, amb una potència contractada de 4,4kW, i amb un consum 

anual mig de l’any anterior(segons dades de l’empresa) de 450,73kWh. 

L’empresa en qüestió ens ven el kWh a 0,11473€/kWh +18% iva, a aquest cost 

se li suma un cost per potencia contractada i dia de 0,055075 €/kWh*dia. 

Ambdós costos no contemplen els impostos d’iva. Actualment en aquesta 

vivenda hi viuen de forma permanent 3 persones. 

A continuació al punt següent s’adjunten una sèrie de taules informatives 

referents a diferents aspectes necessaris per al futur disseny de les instal·lacions. 

2.2. Dades informatives 

2.2.1. Informació meteorològica 

 

A continuació es mostren diferents valors importants per al disseny de la 

instal·lació obtinguts de taules de l’anuari de dades meteorològiques 2008 del 
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Servei Meteorològic de Catalunya i de l’atles de radiació solar edició 1996, que 

utilitzarem posterior ment per al càlcul de la instal·lació tèrmica i eòlica. 

Necessitem aquesta sèrie de dades entre d’altres coses per veure la viabilitat del 

projecte i les característiques alhora de dimensionar les diferents parts. Veiem 

doncs aquestes dades per a la població de Portbou a les taules 

2.2.1.1,2.2.1.2,2.2.1.3,2.2.1.4,2.2.1.5,2.2.1.6,2.2.1.7 i 2.2.1.8. Cal destacar 

que la taula 2.2.1.7, correspon a la població de Llançà ja que es una població 

molt propera a Portbou i d’aquesta última no apareixen dades a l’Atles de 

Radiació Solar de Catalunya. 

  Taula 2.2.1.1 Temperatura mitjana per mesos segons (Cº) 

Portbou Gen Feb Mar Abr Mg Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Anual 

 11,0 10,8 10,7 13,5 16,7 21,1 23,3 23,5 19,3 16,2 11,1 8,4 15,5 

               

Taula 2.2.1.2 Numero de dies de precipitació per mesos: 

Portbou Gen Feb Mar Abr Mg Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Anual 

 5 6 8 8 15 8 3 3 5 8 8 10 87 

 

Taula 2.2.1.3 Velocitat mitjana del vent mensual a 10 metres d’alçada(m/s): 

Portbou Gen Feb Mar Abr Mg Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Anual 

 6,5 5,0 9,6 8,6 5,6 8,0 6,9 6,5 6,9 7,9 10,5 10,7 7,7 

 

Taula 2.2.1.4 Direcció dominent del vent a 10 metres d’alçada: 

Portbou Gen Feb Mar Abr Mg Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Anual 

 Nord Sud Nord Nord sud Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord 

 

Taula 2.2.1.5 Humitat relativa mitjana mensual (%): 

Portbou Gen Feb Mar Abr Mg Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Anual 

 65 72 58 58 69 55 54 55 60 64 62 67 61 

 

Taula 2.2.1.6 Radiació solar global sobre superfície inclinada Llançà (MJ/m2): 

Inclinació Gen Feb Març Abril Maig Juny Juliol Ago Set Oct Nov Des TOTAL 

30º 8,42 11,91 15,96 19,52 21,46 22,06 21,72 20,22 17,22 13,04 9,00 6,98 187,51 

40º 9,14 12,63 16,40 19,36 20,68 20,96 20,77 19,81 17,44 13,65 9,70 7,59 188,13 

50º 9,64 13,04 16,43 18,72 19,4 19,36 19,32 18,92 17,23 13,92 10,15 8,02 184,15 

        

Taula 2.2.1.7 Amplitud solar Tèrmica: 

Portbou Gen Feb Mar Abr Mg Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Anual 

 5,9 5,7 6,9 7,2 6,6 7,3 8,5 8,1 7,0 6,5 5,3 5,0 6,7 

Aquestes taules són de vital importància, però hi ha altres factors molt 

importants a tenir en compte en el disseny de la instal·lació com és la normativa 
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al respecte, per aquest motiu al següent punt es mostra algunes de les 

normatives específiques involucrades en el projecte. 
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CAPÍTOL 3: 

RESOLUCIÓ 

NECESSITATS D’ACS 

 

3.1. Introducció  

L’aigua calenta sanitària com sabem es tracta d’aigua destinada al consum 

humà(potable) escalfada prèviament. Aquesta aigua es pot utilitzar tan per 

dutxar-se com rentar-se les mans, o fins i tot a la cuina. 

Com ja se sap aquesta aigua calenta pot proveir de diferents fonts com per 

exemple d’una caldera, ja sigui de gas natural/gas butà/gasoil/biomassa... és a 

dir que prové de la combustió.Com no pot provenir a través de calderes 

elèctriques endollades a la xarxa elèctrica i   També pot proveir de panells solar 

tèrmics de qualsevol dels tipus(plans de vidre, tubs de buit..) la qual cosa 

proporcionen una energia tèrmica pràcticament neta, sense quasi emissions de 

CO2.  

Des de el març del 2007 es obligatori a totes les noves construccions el 

compliment de la nova normativa que marca el CTE d’obligat compliment entre 

d’altres coses a l’estalvi energètic, la qual obliga a la instal·lació de panells solar 

tèrmics per a l’obtenció de l’ACS, la normativa inclou diferents percentatges 

depenen de la zona d’Espanya on es faci la nova construcció. 

Aquesta normativa va ser aprovada pel consell de ministres el 17 de març del 

2006, y si la llicencia d’obra es posterior al 29-9-06 la construcció a de disposar 

d’aquets sistemes. 

Es evident doncs que cada cop més l’ús de les energies renovables ha d’agafar 

cada cop més importància també en les vivendes, ja siguin edificis a les grans 

ciutats o com vivendes unifamiliars com la de l’estudi d’aquest projecte. 
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3.2. Estudi demanda tèrmica per ACS 

Per a l’estudi de la demanda tèrmica el primer que cal conèixer son una sèrie de 

variables com són l’azimut solar, la localització de la instal·lació solar ( en quina 

zona climàtica es troba), la radiació solar que hi arriba i com no conèixer 

diferents factors que poden afectar a una instal·lació d’aquest tipus com pot ser 

si es produeixen grans fenòmens de convecció o per lo contrari es tracta d’una 

zona de pocs vents, tots aquets factors influiran a l’hora de poder dimensionar la 

instal·lació solar tèrmica que ha de satisfer les necessitats en un principi de ACS. 

Es proposa una azimut de 0º donat que una de les teulades dona al sud, i en el 

cas de no disposar de suficient espai per col·locar-les a la teulada, es muntaria 

en una estructura intentant prioritzar el màxim possible la orientació sud, 

garantint amés la no interferència d’ombres. Es important garantir una bona 

col·locació dels panells solars ja que variacions de +-30º poden fer perdre de 

l’ordre d’un 10% la seva capacitat de captació, especialment als mesos d’hivern. 

La població de Portbou es troba a 42º 25' 7" latitud nord, i  03º 10' 0" longitud 

est. En primer lloc per a poder fer disseny de la instal·lació solar tèrmica devem 

conèixer entre d’altres valors, els de la temperatura de sortida de l’ACS als 

col·lectors dels panells solar tèrmics segons la normativa del CTE és de 60ºC.  

Un punt molt important a tenir en compte alhora de fer un disseny d’instal·lació 

d’aquest tipus es conèixer la zona climàtica en la que es troba per així conèixer 

normativa al respecte delimitada per al zona climàtica. En el nostre cas segons la 

Taula D.1. de zones climàtiques de codi tècnic d’edificació corresponent a la 

província de Girona amb una altura inferior a 200m respecte el nivell del mar es 

considerat zona climàtica de tipus C2 i zona ||| tal i com es pot veure a les 

següents imatges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3.2.1  Mapa zona climàtica Figura   Figura 3.2.2 Lletra zona climàtica    

Un dels factors de la normativa delimitat per la zona climàtica és el del coeficient 

de transmissió de calor mínims admissibles segons el CTE, veiem a continuació 

quins son els nostres coeficients mínims exigits segons la nostre situació: 
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            Taula 3.2.1. Transmitància tèrmica mínima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure a la taula, les zones D i E són les mes restrictives en quan a 

transmissió de calor, això es degut a que són les zones climàtiques de climes 

mes extrems, per tant per tal d’estalviar energia, es requereixen pitjors 

transmissions de calor, és a dir el que és el mateix, més aïllament. 

Per altra banda, en quant a la Demanda de ACS, segons la taula 3.1. del CTE HE 

de demanda d’ACS a 60Cº  a vivendes unifamiliars del codi tècnic d’edificació de 

l’apartat d’estalvi energètic, més concretament  al punt 3(ACS) es considerarà un 

consum de 30l/dia i persona. És a dir que en el cas d’aquesta vivenda es 

tractarien de 90l/dia d’ACS 

Referent a aqueta demanda de ACS, el CTE estipula quin percentatge mínim de 

contribució solar s’exigeix, concretament a l’apartat 2.1. d’estalvi energètic 

trobem que per una vivenda unifamiliar de consum diari d’aigua entre 50 i 

50000l/dia i per zona climàtica de tipus |||, amb una font de suport del tipus 

caldera de gas natural, trobem que el % de contribució solar mínim és del 50%. 

El funcionament més exigent es produirà al hivern ja que les exigències d’ACS 

són superiors(es obvi que la gent utilitzarà més aigua calenta a ple hivern que no 

durant l’estiu) i a més la captació solar es menor degut a la inclinació del sol i a 

una menor amplitud solar. 

A continuació es procedeix a efectuar el càlcul de la demanda energètica, el 

primer que cal veure es la fórmula que expressa aquest valor: 

                                                         Q=m∙Cp∙ΔT                                                           (3.2.2) 

 On m correspon al cabal màssic en L/dia 

 On Q correspon a la potència  calorífica necessària 

 Cp correspon al calor específic de l’aigua que te un valor de 4,185kJ/(kg 

K) 

 I on ΔT correspon a la diferencia de temperatures entre l’aigua de consum 

(calenta) i la de la xarxa que adquirim a través de la xarxa d’aigües de la 

població en la que s’estigui realitzant l’estudi per a la instal·lació.  

En aquest estudi s’ha fet la suposició de que la temperatura de xarxa de 

Portbou correspon a la de Girona, i es que en realitat les diferencies entre les 

4 províncies catalanes tampoc son molt grans segons la taula del 
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document”Quadern pràctic per a instal·ladors” de l’apartat Energia Solar Tèrmica de 

la web ICAEN. Tenint en compte la proximitat de Girona a Portbou l’error és 

menyspreable. 

Es pot veure doncs a la taula 3.2.2 la variació de les temperatures de l’aigua de 

xarxa, i com afecten a l’energia necessària diària per ser escalfada, el total 

mensual i anual, per un consum de 90 litres/dia. 

Taula 3.2.2 Demanda energètica per a la producció de ACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop s’han obtingut les demandes mensuals, multiplicant les demandes diàries 

per 28, 30 o 31 depenen del mes de l’any que s’estigui estudiant. Ara el que cal 

es estudiar els diferents valors de radiació obtinguts per un azimut de 0º i 

diferents inclinacions dels panells solars, ja que depenen de la inclinació dels 

panells es prioritzarà un major suport durant al hivern (aproximadament+10º de 

la latitud de la població) o un major ús durant l’estiu(aproximadament -10º de la 

latitud) aquetes aproximacions són orientatives, en cada cas caldrà estudiar 

quines son les diferencies de radiació obtingudes i valorar en cada cas quina es la 

millor opció. En el cas de Portbou amb una latitud de 42+-10 graus cal analitzar 

les dades entre 30º i 50º d’inclinació per veure quina de les inclinacions serà la 

més favorable. 

Com es lògic no existeixen dades de radiació per a cada població de Catalunya, 

però a través de les dades obtingudes de “L’atles de radiació solar del 1996”, es poden 

trobar les dades per al a població de Llançà, es tracta d’una població situada a 

 

Gener Febrer Març Abril Maig 

Tº xarxa [ºC] 6,00 7,00 9,00 11,00 12,00 

Tº acumulació [ºC] 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Increment T [ºC] 54,00 53,00 51,00 49,00 48,00 

Energia/dia[kJ/dia] 20339,10 19962,45 19209,15 18455,85 18079,20 

Energia/dia[kWh/dia] 5,65 5,55 5,34 5,13 5,02 

            

Demanda [kWh/mes] 169,49 155,26 165,41 153,80 155,68 

Demanda [MJ/mes] 610,17 558,95 595,48 553,68 560,46 

Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

 13,00 14,00 13,00 12,00 11,00 9,00 6,00 

 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

 47,00 46,00 47,00 48,00 49,00 51,00 54,00 

 17702,55 17325,90 17702,55 18079,20 18455,85 19209,15 20339,10 

 4,92 4,81 4,92 5,02 5,13 5,34 5,65 

 

              

Total 

anual 

147,52 149,20 152,44 150,66 158,93 160,08 175,14 1893,61 

531,08 537,10 548,78 542,38 572,13 576,27 630,51 6816,99 
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menys de 10km de Portbou i té unes condicions geogràfiques similars, la qual 

cosa les fa totalment vàlides per a l’estudi de la radiació. 

A través de la taula 3.2.3 es poden veure les diferents radiacions segons les 

inclinacions de la superfície. 

Taula 3.2.3. Radiacions per a una superfície inclinada en kWh/m2/dia. 

Inclinació Gener Febrer Març Abril Maig  Juny 

30º 2,34 3,31 4,43 5,42 5,96 6,13 

40º 2,54 3,51 4,56 5,38 5,74 5,82 

50º 2,68 3,62 4,56 5,20 5,39 5,38 

 

 

Tal hi com es pot veure, les diferències en el que respecte al total anual son 

pràcticament menyspreables totalment, el que realment importa és com es 

distribueixen durant l’any, especialment en els mesos més desfavorables per a la 

producció d’ACS com son els mesos de desembre i gener, en aquets casos el 

canvi de 30º a 50º suposa una diferencia entre un 10-15% més de radiació del 

segon respecte el primer. Es per aquesta raó que la inclinació a estudiar serà de 

50º. 

Però cal tenir en compte que les taules de irradiància incorporen totes les hores 

del dia , però valorant el fet que les hores de baixa radiació no són aprofitades 

pels captadors s’ha decidit seguir una pauta seguida per molts tècnics, que  solen 

restar un 6% a la radiació de les taules. Aquets valors es poden veure a la taula 

3.2.4. 

Taula 3.2.4 Radiació solar amb resta de 6% per baixa radiació 

Inclinació Gen Feb Març Abril Maig Juny 

50º 2,53 3,41 4,29 4,88 5,04 5,03 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL 

5,02 4,93 4,50 3,64 2,66 2,10 48,02 

 

Un cop s’han obtingut les radiacions que rebran els captadors per a una inclinació 

de 50º, cal fer un càlcul del rendiment dels captadors durant cada mes de l’any, 

per d’aquesta manera poder seleccionar amb bon criteri el captador que  sigui 

més útil per a la instal·lació que s’està projectant. 

Per fer el càlcul del rendiment del captador apliquem la  equació 3.2.5: 

                                                    η=0,94∙ c0-(c1+c2ΔT)∙ 
  

 
                                  (3.2.5) 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL 

6,03 5,62 4,78 3,62 2,50 1,94 52,09 

5,77 5,50 4,84 3,79 2,69 2,11 52,26 

5,37 5,26 4,79 3,87 2,82 2,23 51,15 
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 On el 0,94 es que multiplica c0 correspon al modificador de l’angle 

d’incidència, que també té en compte una pèrdua per la brutícia que pugui 

haver a la superfície del captador. 

 El coeficient c0 correspon a la eficiència òptica de cada model de captador, 

es tracta d’un valor adimensional que dona el fabricant del panell solar. 

  C1 i c2 corresponen a coeficients de pèrdues primaris i secundaris, són 

propis de cada model de captador, que representen factors de pèrdues, 

venen determinats segons les seves característiques a l’hora d’absorbir la 

radiació solar, són dades que ens ofereixen els fabricants dels panells. 

 On el terme I es la intensitat de radiació que correspon al valor del 

resultat de dividir la radiació efectiva(taula 3.2.9) per les hores de sol de 

cada mes de l’any(3.2.8). 

 El terme ΔT correspon al increment de temperatura que ha d’assolir la 

instal·lació i correspon a la següent fórmula: 

                                                                          
     

 
 – Tamb                                       (3.2.6) 

 On Ts correspon a la màxima temperatura de sortida dels col·lectors solars 

a la que volem dimensionar la instal·lació 

 On Te correspon a la temperatura mínima de sortida dels captadors a la 

que volem dimensionar la instal·lació. 

 I per últim Tamb correspon a la temperatura ambient del municipi. 

 

Per tant en primer lloc cal situar les taules de temperatures mitges diàries del 

municipi, que cal diferenciar de les temperatures mitges, ja que aquestes últimes 

inclouen les temperatures preses durant la nit, la qual cosa suposa un error 

important per al dimensionament de la instal·lació, en aquest estudi al no 

aparèixer aquest valor en ningun dels documents del Servei Meteorològic de 

Catalunya ( apareixia el de temperatures mitges, incloent les nocturnes),s’ha 

optat per adaptar les temperatures que ofereix el document de  la web del ICAEN 

al apartat d’energia solar tèrmica “Quadern pràctic per a instal·ladors” on 

apareixen les temperatures mitges diürnes de les quatre províncies catalanes, en 

aquest cas s’utilitzaran les de la ciutat de Girona(veure taula 3.2.7) 

En segon lloc cal obtenir els valors de les intensitats solars per a cada mes de 

l’any (veure taula 3.2.9) gràcies als valors de , i per últim cal conèixer els valors  

del increment de temperatura(veure taula 3.2.2) seguint la equació(3.2.6), i 

seleccionar un primer panell solar per conèixer els seus rendiments mensuals. 

 

Taula 3.2.7 Temperatures mitjanes diürnes ciutat de Girona 

  Gen Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Mitjana anual 

Girona[ºC] 9 10 13 15 19 23 26 25 23 18 13 10 15,5 
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Taula 3.2.8. Hores de llum solar a Catalunya 

  Gen Feb Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov Des 

hores 7,5 8 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 8 7 

 

 

Taula 3.2.9. Intensitat de radiació mensual 

  Gen Feb Mar Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

I [W/m2] 336,7 426,4 476,7 513,4 530,9 529,3 528,4 518,4 499,4 404,3 332,2 300,1 

 

Amb aquestes dades ja es pot dimensionar la instal·lació segons els diferents 

models de captadors que es vulgui provar. En el següent punt es concretarà quin 

captador es l’idoni per a la instal·lació seguint els valors de les taules anteriors. 

 

3.3. Tipus instal·lació 

3.3.1. Panells solars tèrmics 

 

Un cop obtingudes totes les variables necessàries per al càlcul del rendiment del 

captador en apartat anterior, ara cal buscar informació a través de diferents 

catàlegs de proveïdors, que ofereixin les seves constants característiques , i a 

través de l’estudi de quins ofereixen millors rendiments, amb una relació preu-

superfície que al final és el que interessa, el obtenir el millor preu possible per a 

disposar de la potència necessària i complint la viabilitat del emplaçament de la 

instal·lació dins de la vivenda. 

 Així doncs en primer terme es selecciona un captador introduint les seves 

constants característiques  i avaluant els resultats per determinar si es vàlid o 

no, i en el cas de ser-ho procedir al dimensionament de la superfície de captació, 

per d’aquesta manera poder comparar amb altres captadors disponibles en el 

mercat, i poder oferir una comparativa dels diferents captadors segons el seu 

preu i les potències tèrmiques que ofereixen, per d’aquesta manera poder 

finalment seleccionar el captador més adient per a la instal·lació. Per altra banda 

si resulta no ser vàlid caldrà avaluar altres panells solars ja siguin també plans 

però d’altres fabricants o bé panells solars de buit.  

A continuació es mostren les diferents proves realitzades per a l’elecció del 

captador solar. 

En primer lloc es farà un primer tanteig amb un captador bastant econòmic(525€ 

per panell iva no incl.) per veure si amb aquest tipus de captador ja es suficient 

o si cal buscar peces de major qualitat, en aquest cas es tracta d’un panell solar 

pla distribuït per Buderus  del fabricant “Bosch thermotechnil”, en concret 

s’avalua el model “Logasol SKE 2.0s” amb valor a0=0,723  a1=5,824  a2=0,007, 

aplicant la fórmula (3.2.5) veiem quins son els resultats dels rendiments per a 
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cada mes de l’any d’aquest captador bastant econòmic a través dels valors de la 

taula 3.3.1.1. 

 

Taula 3.3.1.1. Taula de rendiments per Logasol SKE 2.0s 

 

Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

η [%] -20,81 -0,61 10,69 17,29 23,78 28,43 31,93 30,03 26,07 8,37 -14,22 -29,46 

 

Tal hi com es pot veure a la taula 16, aquest captador no aconsegueix obtenir 

rendiments positius durant els mesos mes desfavorables com d’hivern, això el 

que significa es que no serà capaç d’arribar a obtenir les temperatures desitjades 

a la sortida dels captadors durant aquets mesos, simplement podria servir per a 

pre escalfar l’aigua, durant els mesos de novembre, desembre, gener i febrer,  

necessitaria d’un equip tèrmic de suport per satisfer la demanda tèrmica, per 

tant aquest primer model es descarta directament. S’ha vist que degut a que la 

diferència de temperatura entre la del fluid i l’exterior és massa gran 

especialment als mesos de gener i desembre, la qual cosa amb totes les plaques 

emprades a l’estudi(diferents models de plaques solars tèrmiques planes) 

aplicant els seus coeficients de eficiència òptica i les constants a1 i, donaven 

rendiments baixíssims ( de l’ordre del 5%) o inclòs negatius en molts casos per 

els mesos hivernals, aquets resultats es poden veure als annexes. 

 

Seguint amb el mateix procediment s’ha avaluat la funcionalitat dels model “Sol 

2300” de la empresa ECOSOL a0=0,734  a1=5,668. 

Taula 3.3.1.2. Taula de rendiments model “Sol 2300” 

  Gen Feb Mar Abr Mg Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

η [%] -12,64 5,87 16,09 22,08 27,90 32,05 35,21 33,47 29,85 13,63 -6,92 -20,69 

η -0,13 0,06 0,16 0,22 0,28 0,32 0,35 0,33 0,30 0,14 -0,07 -0,21 

 

Seguint amb captadors plans es prova d’avaluar el model “SOL 2300 selectivo 

titán” a0=0,775  a1=3,67. 

Taula 3.3.1.3. Taula de rendiments model “Sol 2300 selectivo titán” 

  Gen Feb Mar Abr Mg Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

η [%] 19,99 31,97 38,59 42,47 46,24 48,93 50,97 49,84 47,50 37,00 23,69 14,78 

η 0,20 0,32 0,39 0,42 0,46 0,49 0,51 0,50 0,48 0,37 0,24 0,15 

 

Seguint amb captadors plans es prova d’avaluar el model “SOL 2800 Selectivo” 

a0=0,704  a1=3,555 

Taula 3.3.1.4. Taula de rendiments model “SOL 2800 Selectivo” 

  Gen Feb Mar Abr Mg Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

η [%] 14,97 26,58 32,99 36,75 40,40 43,00 44,99 43,89 41,62 31,45 18,56 9,92 

η 0,15 0,27 0,33 0,37 0,40 0,43 0,45 0,44 0,42 0,31 0,19 0,10 
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Per últim s’avalua el model “2.0 TINOX” també de l’empresa ECOSOL, amb uns 

rendiments a0=0,74  a1=4,5 

 

Taula 3.3.1.5. Taula de rendiments model “2.0 TINOX” 

  Gen Feb Mar Abr Mg Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

η [%] 4,74 19,44 27,55 32,31 36,93 40,23 42,74 41,35 38,48 25,60 9,28 -1,65 

η 0,05 0,19 0,28 0,32 0,37 0,40 0,43 0,41 0,38 0,26 0,09 -0,02 

 

A continuació es procedeix a l’avaluació d’alguns panells solars de buit per poder 

comparar-los amb els plans, ja que aquets primers interessen especialment per 

les seves característica de no perdre calor a través de la convecció. A continuació 

es procedeix a l’avaluació del model “U PIPE AKU 20 1800/58” de l’empresa 

ECOSOL, amb coeficients a0=0,708  a1=2,84 

Taula 3.3.1.6. Taula de rendiments model “U PIPE AKU 20 1800/58” 

  Gen Feb Mar Abr Mg Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

η [%] 25,65 34,92 40,04 43,04 45,96 48,04 49,62 48,75 46,94 38,81 28,51 21,61 

η 0,26 0,35 0,40 0,43 0,46 0,48 0,50 0,49 0,47 0,39 0,29 0,22 

 

El següent model sotmès a l’avaluació dels seus rendiments es el “AR30” del 

fabricant Termomax Kingspan, es tracta d’uns panells plans d’alta qualitat que 

ofereixen els següents coeficients a0=0,832  a1=1,14 a2=0,014 

Taula 3.3.1.7. Taula de rendiments model “AR30” 

  Gen Feb Mar Abr Mg Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

η [%] 51,16 57,26 60,91 63,00 65,19 66,78 67,94 67,36 66,15 60,82 53,75 48,80 

η 0,51 0,57 0,61 0,63 0,65 0,67 0,68 0,67 0,66 0,61 0,54 0,49 

 

Tal hi com es pot veure a la Taula 3.3.17, es tracta de moment del model amb 

majors rendiments al llarg de l’any, això sí després caldrà avaluar si també 

econòmicament pot competir amb els altres models que també han ofert bons 

rendiments. 

Per últim s’avaluarà el rendiment del model “AR20” del fabricant Termomax 

Kingspan, es tracta d’un model també d’alta qualitat (a0=0,83  a1=1,53 

a2=0,006)  amb un preu més acurat al “AR30” que posteriorment es podrà 

comparar, per tal de valorar quins models de tots els avaluats s’adeqüen millor a 

les nostres necessitats. Es mostren  a continuació quins rendiments ens ofereix 

aquest captador donades les nostres necessitats a la taula 3.3.1.8. 
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Taula 3.3.1.8. Taula de rendiments model “AR 20” 

  Gen Feb Mar Abr Mg Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

η [%] 51,79 57,80 61,25 63,24 65,25 66,70 67,77 67,21 66,02 60,76 53,95 49,30 

η 0,52 0,58 0,61 0,63 0,65 0,67 0,68 0,67 0,66 0,61 0,54 0,49 

 

Tal hi com es pot veure els rendiments són molt similars als del model “AR30”, 

una mica més alts als mesos hivernals, i una mica mes baixos als mesos d’estiu, 

però en tot cas son poc significatives les diferències en quant a rendiment. 

Un cop avaluats els diferents panells solars dels quals només han donat 

rendiments acceptables segons el meu criteri(positius durant tot l’ant i superiors 

al 10% a l’època hivernal) els models que es mostren a continuació, oferint els 

següents resultats de rendiment i amb el preu per unitat de captador que es pot 

veure al lateral de la taula 3.3.1.9 . 

Taula 3.3.1.9. Comparació rendiments útils/preus 

Model Gen[%] Feb[%] Mar[%] Abr[%] Mg[%] Jun[%] Jul[%] 

Sol 2300 selectivo titán 19,99 31,97 38,59 42,47 46,24 48,93 50,97 

Sol 2800 selectivo 14,97 26,58 32,99 36,75 40,4 43 44,99 

U PIPE AKU 20 1800/58 25,65 34,92 40,04 43,04 45,96 48,04 49,62 

AR30 51,16 57,26 60,91 63 65,19 66,78 67,94 

AR20 51,79 57,8 61,25 63,24 65,25 66,7 67,77 

 

Ago[%] Set[%] Oct[%] Nov[%] Des[%] Mitjana anual[%] Preu unitari (iva no incl.) 

49,84 47,5 37 23,69 14,78 37,66 505,00 € 

43,89 41,62 31,45 18,56 9,92 32,09 595,00 € 

48,75 46,94 38,81 28,51 21,61 39,32 717,00 € 

67,36 66,15 60,82 53,75 48,8 60,76 2.550,00 € 

67,21 66,02 60,76 53,95 49,3 60,92 1.700,00 € 

 

 Veient que amés com s’ha comentat anteriorment a les condicions inicials del 

projecte es tracta d’una situació amb mol de vent(alta convecció) i el fet que per 

a la instal·lació de climatització caldrà ampliar la instal·lació de captadors,ha 

ajudat encara més a descartar els panells solars tèrmics plans, per focalitzar la 

recerca en panells de tubs de buit. Tal hi com es pot veure tots els captadors 

tenen un rendiment anual superior al 20% com marca el CTE a l’apartat 3.3.1 

“dimensionado básico” del HE. 

Tal hi com es pot veure a la taula 3.3.1.9, els panells de buit que ofereixen 

millors rendiments són els “AR30” i el “AR20”, significativament superiors als del 

model “U PIPE AKU 20”, ara cal valorar per això la vessant econòmica, i es que 

tal hi com es pot veu en el cas del model “AR30” el preu es dispara sense oferir 

tampoc molt millors condicions de treball que el “AR20” per a les condicions a les 

que es troba la vivenda que s’està dimensionant. Així doncs cal fer una valoració 

entre el model “AR20” amb un preu unitari elevat però un rendiment bastant 
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superior al model “U PIPE AKU 20” que ofereix també bons rendiments amb un 

preu molt inferior. A continuació a la taula 3.3.1.10 amb característiques 

d’interès dels 2 models. 

Taula 3.3.1.10. Característiques captadors solars 

Model Distribuïdor 

Sup. útil de 

captació[m2] 

η promig 

anual[%] 

Vertical o 

Horitzontal 

preu unitari (iva 

no incl) 

U PIPE 

AKU 20 

Salvador 

Escoda S.A. 2,03 39,32 Vertical 717,00 € 

AR 20 Baxi Roca 2,15 60,92 Vertical 1.700,00 € 

 

Per tal de poder valorar correctament quina de les dues opcions és la més adient 

per al nostre projecte, caldrà dimensionar la superfície útil necessària en cada 

cas, d’aquesta manera valorar si pel fet d’obtenir majors rendiments 

s’aconsegueix molta menys superfície necessària, la qual cosa suposa un menor 

número de captadors, o per contra el número de panells no arriba a compensar 

la gran diferència de preu entre un model captador i l’altre. 

Per a poder obtenir les diferents superfícies necessàries per a cada model, el 

primer que caldrà es avaluar la radiació incident útil que aprofitarà el sistema. 

Aquestes pèrdues es tenen en compte a través del coeficient d’aprofitament i son 

degudes bàsicament a les pròpies pèrdues de cada element de la instal·lació i en 

major mesura a la sincronització entre la producció d’ACS  i el consum. Així 

doncs se sol donar un coeficient o altre segons el criteri que apareix a la taula 

3.3.1.11. 

Taula 3.3.1.11. Valors coeficient aprofitament 

Coeficient aprofitament Tipus instal·lació 

0,90 0,85 Cas general 

0,92 Instal·lacions molt eficients 

0,80 Instal·lacions amb desfasament 

0,70 Instal·lacions amb baixa eficiència 

  

Així doncs l’energia útil de la instal·lació segueix la equació número 3.3.1.12 que 

es mostra a continuació: 

                                 Eútil=Ecaptador ∙ Caprofitament                     (3.1.1.12) 

 On Eútil correspon a l’energia aprofitada finalment pel sistema 

 On Ecaptador correspon a la l’energia solar que arriba al panell(ja havent 

aplicat un 6% de descompte tal hi com es pot veure a la taula 3.2.4) 

multiplicada pel seu rendiment mes a mes. 

 I on Caprofitament correspon al valor elegit pel dissenyador segons les 

característiques de la instal·lació, tal hi com es mostra a la taula 3.3.1.10. 

Així doncs prenen un Caprofitament = 0,85 considerant doncs que es tracta d’una 

instal·lació en la que es produiran desfasaments, però en la que es minvaran les 
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pèrdues el màxim possible. D’aquesta manera s’obté la radiació útil pel sistema 

en aquest cas estudiada mes a mes. 

A continuació es mostren els resultats de les energies útils dels dos captadors 

sotmesos a comparar, en primer lloc a la taula 3.3.1.13 el model “U PIPE AKU 

20”, i a continuació a la taula 3.3.1.14 el model “AR20”. 

Taula 3.3.1.13. Energia útil captador “U PIPE AKU 20” 

  Gen Feb Març Abril Maig Juny 

MJ/m2/dia 1,98 3,65 5,26 6,42 7,09 7,39 

kWh/m2/dia 0,55 1,01 1,46 1,78 1,97 2,05 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

7,62 7,35 6,46 4,32 2,32 1,39 

2,12 2,04 1,79 1,20 0,64 0,39 

 

Taula 3.3.1.14. Energia útil captador “AR 20" 

  Gen Feb Març Abril Maig Juny 

MJ/m2/dia 4,00 6,03 8,04 9,44 10,07 10,26 

kWh/m2/dia 1,11 1,68 2,23 2,62 2,80 2,85 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

10,41 10,13 9,08 6,77 4,39 3,17 

2,89 2,81 2,52 1,88 1,22 0,88 

 

Amb aquest valor i a través de la equació (3.3.1.15) es pot obtenir la superfície 

de captació necessària per cobrir el 100% de la demanda mensual.  

                                                      S=
                 

                  
  (3.3.1.15) 

Així doncs es pot veure a la 3.3.1.16 les superfícies necessàries per garantir el 

100% de la producció amb el model, “ U PIPE AKU 20”. 

Taula 3.3.1.16. Superfícies captació model “U PIPE AKU 20” 

 Gen Feb Mar Abr Mg Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Mitja anual(%) 

Sup[m2] 10,26 5,48 3,65 2,87 2,55 2,39 2,27 2,41 2,80 4,27 8,28 14,64 5,16 

 

A continuació a la taula 3.3.1.17 es mostren els resultats pel model “AR20" 

Taula 3.3.1.17. Superfícies de captació model “AR20” 

  Gen Feb Mar Abr Mg Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Mitja anual(%) 

Sup[m2] 5,08 3,31 2,39 1,96 1,80 1,72 1,66 1,75 1,99 2,73 4,38 6,42 2,93 
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Sabent que la contribució mínima mitja anual segons el CTE tal hi com s’ha 

explicat al apartat 2.2.2. és del 50%( tot hi que posteriorment aquest valor es 

superarà al dimensionar la climatització), s’estudia  quants panells calen 

instal·lar per a cada un dels models per tal de satisfer aquest valor, podent 

comparar així quin dels dos ofereix una millor relació preu-contribució. Així doncs 

a continuació es mostren els valors obtinguts 

Taula 3.3.1.18. Percentatge de cobertura per un captador “U PIPE AKU 20” 

Gen Feb Mar Abr Mg Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

mitjana 

anual(%) 

19,78 37,07 55,56 70,66 79,65 84,77 89,32 84,25 72,50 47,54 24,50 13,87 56,62 

 

Taula 3.3.1.19. Percentatge de cobertura per un captador “AR20” 

Gen Feb Mar Abr Mg Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

mitjana 

anual(%) 

42,31 65,00 90,00 109,96 119,77 124,64 129,20 123,02 108,01 78,82 49,11 33,51 79,90 

 

Tal hi com es pot veure els dos models satisfan el percentatge de contribució 

exigit pel CTE, però en el primer cas el del model “U PIPE AKU 20” amb un preu 

unitari de 717€ (iva no incl.), mentre que en el segon cas, el del model “AR20” el 

cost es de 1700€ (iva no incl.).  

Per tant en aquest cas per satisfer les necessitats d’ACS, s’utilitzarà el model de 

panells amb tubs de Buit “ U PIPE AKU 20” distribuït per l’empresa Salvador 

Escoda S.A. que es pot veure a les següents imatges. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.1.20 Panell “U PIPE AKU 20” exterior          Figura 3.3.1.21. Captador “U PIPE AKU 20 

 

Aquest model te les característiques que es mostren a la taula 3.3.1.22. 

Taula 3.3.1.22.Característiques tècniques AKU 20 

Model AKU 20 

Dimensions [mm] 1672x1980x156 

Pes [Kg] 52 

Nº Tubs 20 

Diàmetre tub coure [mm] 8 

Diàmetre/longitud [mm] 58/1800 



Miquel Roblizo Nieto                                                                                         Energies renovab les d’una vivenda  

 - 22 - 

Tubs de Buit 

Superfície total [m2] 3,21 

Superfície d’obertura [m2] 2,03 

Pressió màx. Funcionament [Bar] 6 

Coeficient òptic nº 0,708 

Coeficient de pèrdues a1  [W/m2/ºC] 2,84 

Contrasenya Homologació GPS-8247 

 

 

3.3.2. Grup acumulador 

A continuació es realitzarà l’elecció del grup acumulador més idoni per a la nostra 

instal·lació d’ACS. El dipòsit acumulador és una peça clau dins la instal·lació 

d’ACS ja que s’encarrega tal hi com la pròpia paraula diu, d’emmagatzemar 

aigua calenta per tal de poder satisfer les necessitats d’ACS quan la producció és 

més baixa que la demanda, és a dir que cobreix el desfasament que es produeix 

entre la necessitat d’ACS i la radiació solar. És un fet ja conegut que una gran 

part de la demanda d’ACS es pot produir a primera hora del mati o última hora 

del dia , els quals son períodes de baixa radiació solar, i per tant de baixa 

producció d’ACS. Per tal de poder garantir doncs aquesta demanda es munten 

aquet tipus de dipòsit amb una gran capacitat d’aïllament. Per tant un 

acumulador no deixa de ser un dipòsit fabricat en acer al carboni o inoxidable, 

equipat amb una sèrie de preses per a la seva connexió com la xarxa de 

subministrament,consum d’aigua, i d’accessoris com poden ser termòstats, 

termòmetres, ànodes de protecció, etc.. 

Com se sap les qualitats de l’aigua i les temperatures de treball en aquest 

element de la instal·lació poden ser molt variables en un curt espai de temps, és 

per això que poden aparèixer problemes de corrosió si no se li fa un 

manteniment com cal, o bé si s’ha escollit un acumulador que no es idoni per a 

les condicions de treball en les que ha de funcionar. Es per això que es important 

que el tècnic triï correctament entre els diferents tipus d’acumuladors que 

existeixen, i per suposat per mantenir-lo en bones condicions s’hi hauran  

d’incorporar sistemes de protecció catòdica, i portar un manteniment per 

minimitzar els processos de corrosió. 

A partir de la superfície de captadors a muntar en una instal·lació podem escollir 

el volum òptim d’acumulació. Si no existeix una relació adient trobarem 

temperatures d’acumulació no desitjades (massa baixes per a acumuladors grans 

i massa elevades per a acumuladors petits). La relació entre superfície de 

captadors i volum d’acumulació més apropiada per a la nostra latitud està dins 

del interval de  50 a 85 litres d’acumulador per cada m2
 de captador. Així doncs 

en la nostra instal·lació d’ACS que te una superfície de captació de 2,03m2 

aproximadament es podria dir que caldrien entre 100 i 170 litres de volum 

d’acumulació. 

En instal·lacions on el consum estigui diferit de la utilització un període de temps 

superior a 24 h és recomanable treballar amb relacions de volum superiors, de 

l’ordre dels 100-125 l/m2, ja que el període d’escalfament és més llarg i per tant 
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la capacitat per escalfar aigua és superior. En la nostra instal·lació en principi no 

es preveu un consum tan diferit ja que el consum d’ACS en una vivenda 

unifamiliar es produeix cada dia, en més o menys una proporció similar. Ja que 

aproximadament(sempre dins uns límits) cada dia les persones es 

dutxaran,rentaran les mans, etc.. amb una certa continuïtat. 

Un cop definit el volum de l’acumulador, cal comprovar que no s’allunya de la 

recomanació que fa el RITE en la ITE 10.1.3.2, que es pot veure al punt 2.2.2. 

“Normativa a complir” on indica que el volum d’acumulació és entre 0,80 i 1 del 

consum d’ACS diari previst. Tal hi com es pot veure els 100 litres no s’allunyen 

massa del que recomana el Rite. I que compleix la normativa del CTE que 

estipula al document HE d’estalvi energètic a l’apartat 3.3.3. “Sistema de 

acumulació solar”, entre d’altres coses diu que s’ha de complir la següent 

equació: 

“Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que 

se cumpla laCondición:” 

                                    50 < V/A<180                                               (3.3.2.1) 

 On “A” és la suma de las àrees dels captadors [m²]; 

 On V és el volum del dipòsit d’acumulació solar [litres]. 

Per tant s’haurà d’aplicar aquesta fórmula per saber que s’està complint la 

normativa abans de seleccionar l’acumulador. 

Amés de cara el tipus de connexionat al acumulador el CTE HE-4 al punt 3.3.3.2. 

“Situación de las conexiones” dona les següents pautes a seguir: 

“a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al 

interacumulador se realizará, preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 75%de 

la altura total del mismo; 

b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores 

serealizará por la parte inferior de éste; 

c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la 

parteinferior; 

d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior.” 

Aquestes pautes es donen per a evitar les pèrdues de energia per un mal 

conexionat que pugui fer perdre rendiment a la instal·lació. 

Existeixen gran varietat de dipòsits acumuladors, i es poden classificar segons la 

seva posició, segons el material de construcció i per últim segons els seus 

elements d’intercanvi de calor, etc.. 

Segons la seva posició: 

 En quant a la posició, s’acostuma a prioritzar l’ús d’acumulador verticals 

per a instal·lacions en vivendes unifamiliars, ja que afavoreix 

l’estratificació de l’aigua( la part més calenta a la part superior i la més 

freda a la part inferior, garantint poder un subministrament instantani 

d’aigua a temperatura de servei). 

 La posició horitzontal s’acostuma a utilitzar més per equips compactes per 

termosifó,i per grans dipòsits  de més de 4000L. 
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Segons el material de fabricació els podem classificar en : 

-Acumuladors fabricats en acer al carboni, que disposen de revestiments interiors 

per evitar la corrosió, aquets revestiments poden ser de diferents tipus, 

destacant-ne tres com els més utilitzats: 

 Galvanitzat en calent per immersió, es tracta del tractament més difós i 

econòmic sobretot ens dipòsits de gran volum d’acumulació. Es 

submergeix el dipòsit en un bany electròlit de zinc, dipositant-se els ions 

de zinc a la superfície. Aquets revestiments presenten un bon 

comportament a temperatures d’acumulació de 45ºC a 60ºC, a partir de 

75ºC,la precipitació de sals i el caràcter àcid de l’aigua acceleren la 

corrosió. 

 Vitrificat de simple o doble capa, consisteix en revestir tota la superfície 

interior del dipòsit per una capa líquida de substàncies ceràmiques i 

posteriorment es sotmet a temperatures al voltant dels 800ºC dins un forn 

per obtenir la cristal·lització. Es tracta d’un procés delicat la qual cosa fa 

que depenguin bastant les propietats dinals segons la precisió i control 

amb el que s’ha fet el procés. Dona molt bons resultats per temperatures 

de 45ºC a 65ºC, tenint un límit de 70 per les mateixes raons que el 

galvanitzat. Té volums d’acumulació límit de 700L, degut al risc de 

produir-se esquerdes per la gran diferència dels coeficients de dilatació 

amb l’acer al carboni de la paret exterior. 

 Resines Epoxy, han aparegut en els últims temps com a variants dels dos 

anteriors, es comporten bé a temperatures d’acumulació d’ACS i s’adapten 

millor a volums elevats que els vitrificats degut a que tenen major 

elasticitat. Han de ser compatibles amb les temperatures de treball i amb 

l’aplicació efectiva d’un sistema de protecció catòdica. 

-Acumuladors fabricats en acer inoxidable, com ja se sap l’acer inoxidable té 

grans capacitats en vers a la corrosió, especialment l’acer inoxidable AISI 316L, 

que te un tractament de passivitat i aliatge de Crom-Niquel-Molidbè amb mol 

bones prestacions contra la corrosió és per això el mes utilitzat per dipòsits 

d’ACS. Cal destacar per això que tot hi les bones propietats d’aquest acer, caldrà 

fer un seguiment del manteniment enfront una protecció catòdica especialment 

en les soldadures per garantir la seva durabilitat. Són dipòsits d’un cost bastant 

elevat, tot hi així es poden trobar de fins a 1000L de volum d’acumulació. 

Per últim es poden classificar segons el tipus d’intercanviadors i funcionalitat. 

 Acumulador no productor, es tracta d’acumuladors d’ACS que únicament 

funcionen com a dipòsit on emmagatzemar l’aigua calenta sanitària 

produïda a través d’un intercanviador situat en una altra zona de la 

instal·lació o d’una resistència elèctrica. En aquest tipus d’acumuladors 

se’ls acostuma a poder muntar com a accessori intercanviadors de plaques 

o bé resistències elèctriques. A la figura 3.3.2.2 es pot veure un exemple 

d’un acumulador d’aquest tipus.  

Per a la nostra instal·lació no ens és l’idoni ja que necessitarem un 

acumulador que pugui tenir un circuit secundari intern per intercanviar 

calor, d’aquesta manera fer-se “productor” d’ACS. 
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Figura 3.3.2.2 Acumulador No productor 

 Amb bescanviador de “doble paret”, es tracta d’un tipus de dipòsit format 

per dos circuit independents. Un circuit primari o d’escalfament format per 

una camisa que envolta el dipòsit per on circula el fluid calor-portador 

provinent del generador d’energia tèrmica(ja siguin captadors solars, 

caldera, etc...), i per altra banda un circuit secundari on s’acumula l’aigua 

a escalfar per utilitzar,d’aquesta forma al estar envoltat per tot el circuit 

primari intercanvia calor amb les parets del voltant. Es per això que se li 

sol dir “doble paret” o “doble envolvent”. Es podria dir que es un sistema 

d’intercanvi de calor similar al que tots coneixem com a “bany Maria”. 

Es tracta del tipus d’acumulador més adient per a instal·lacions solars de 

producció d’ACS domèstica per volums inferiors de 500L, degut a que amb 

volums superiors el intercanvi de calor cada cop ofereix menys superfície 

de contacte per més volum d’aigua a escalfar. Per a la instal·lació que 

s’està estudiant no sembla una opció viable ja que necessitem poder 

obtenir l’ACS també per un segon circuit auxiliar(caldera de gas). A la 

figura 3.3.2.3 es pot veure un dipòsit acumulador de tipus “doble paret”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2.3 Secció acumulador de “doble paret” 
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 Amb serpentí, segueix l’estructura del exemple anterior de tenir dos 

circuits, un primari en contacte amb la font de generació de calor i un 

secundari d’aigua per a ús sanitari, però en aquest cas el intercanviador de 

calor es un serpentí, es mostra a la figura 3.3.2.4 el model CV 200 M1P de 

l’empresa IDROGAS . Aquest tipus d’acumuladors s’acostumen a instal·lar 

com a acumuladors de suport a la instal·lació solar, amb una caldera de 

combustibles fòssils de fins a 1000L. En el cas de la instal·lació que s’està 

projectant podria ser útil però suposaria l’adquisició de dos acumuladors si 

es fes servir aquest segon només de suport la qual cosa podria encarir 

bastant la instal·lació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2.4. Acumulador de “simple serpenti” model CV-200-M1P “IDROGAS” 

 

 

 Amb doble serpentí, aquest tipus de dipòsit es en essència el mateix que 

el tipus anterior, però en aquest cas hi ha dos serpentins intercanviadors 

de calor en el dipòsit. Un primer pot ser utilitzat per captadors solars, i 

l’altre per exemple per una caldera de suport. Per a la instal·lació que 

s’està projectant serà el tipus més idoni en primera instància per a la 

producció d’ACS, ja que com ja s’ha comentat anteriorment es tracta 

d’una instal·lació amb captador solars i caldera de gas de suport. 

En aquest tipus d’acumuladors es connectarà el serpentí inferior (de més 

superfície d’intercanvi, veure figura 3.3.2.5) als captadors solars, 

prioritzant així l’ús d’aquesta font energètica, i en segon terme el serpentí 

superior es connectarà a la caldera de suport per tal de poder oferir amb 

rapidesa si fos necessari ACS , que s’acumularia a la part superior de 

l’acumulador llesta per fer-ne ús. 
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Figura 3.3.2.5. Acumulador solar “doble serpentí” model CV-750-M2P 

En aquest cas per a la nostra instal·lació cal un acumulador del tipus  

“doble serpentí”, i amb una capacitat d’acumulació segons hem calculat en 

un interval de 100 a 170 litres.  

Buscant al catàleg de l’empresa Salvador Escoda S.A. l’acumulador d’aquest tipus 

amb menys capacitat que apareix es el CV 300 M2P, amb una capacitat de 300L 

d’acumulació, similar al de la figura 3.3.2.5, però amb menys capacitat. Es tracta 

d’un acumulador vertical, fabricat en acer vitrificat, S/DIN 4753 amb les 

característiques tècniques que apareixen a la taula 3.3.2.6. 

Taula 3.3.2.6. Característiques tècniques CV 300 M2P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda la empresa IMMOSOLAR ofereix un també acumuladors de doble 

serpentí, es tracta dels models ISS amb diferents capacitats d’acumulació, en 

aquest cas són d’acer S235JRG2 amb dos intercanviador de tub llis. L’interior 

està esmaltat segons la norma DIN 4753 3ª part, la part exterior amb 

imprimació. Inclou un aïllament de poliuretà i funda RAL 9006. 
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El model més baix d’acumulació en aquest cas també  es el model “ISS 300”, es 

poden veure les seves característiques a la taula 3.3.2.7 i una imatge de la 

secció del dipòsit a la figura 3.3.2.8. 

Taula 3.3.2.7. Taula característiques acumulador “ISS 300” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2.8. Secció acumulador “ISS 300” 

 Per altra banda l’empresa Aguidrovert Solar, dins el seu catàleg per a 

acumuladors de doble serpentí inclou el model ERMR 200, es tracta com els 

casos anteriors d’un dipòsit acumulador amb doble serpentí amb gran superfície 

d0intercanvi, en aquest cas esmaltat i amb ànode de magnesi conforme a la 

norma DIN 4753,amb un aïllament d’espuma de 50mm i 100% sense 

CFC(clorofluorocarburo). A la taula 3.3.2.9 es poden veure les característiques 

d’aquest acumulador. 

Taula 3.3.2.9. Característiques acumulador ERMR 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model  ISS 300 

Capacitat en L 300 

Altura en mm 1333 

Diàmetre sense aïllament en mm 600 

Diàmetre amb aïllament en mm 760 

Pes en kg 164 

Nº de referència 17000134 

Model ERMR200 

Capacitat d’acumulació (L) 200 

Temp.màxima circuit escalfament (ºC) 110 

Pressió màx circuit escalfament (bar) 10 

Temp. Màx dipòsit (ºC) 95 

Superfície intercanvi serpentí inferior(m2) 1,4 

Superfície intercanvi serpentí inferior(m2) 1,0 

Pes en Buit(kg) 131 
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En el nostre cas aquest seria l’acumulador que s’adequaria més a les nostres 

necessitats donat que només per ACS la necessitat d’acumulació es molt petita 

tal i com s’ha comentat en el punt anterior. Ara cal comprovar que compleix com 

s’ha comentat anteriorment el CTE al document HE d’estalvi energètic a l’apartat 

3.3.3. “Sistema de acumulació solar”.  

Aplicant la equació esmentada anteriorment 3.3.2.1, per a la realització del càlcul 

de l’acumulador s’obté  el següent resultat per un dipòsit de 200 litres es 

compleix , ja que 200L/2,03m2 =98,52L/m2 valor comprès a l’ interval exigit pel 

Codi Tècnic D’edificació al punt 3.3.3.1 “Generalidades” 

 

3.3.3. Fluid termòfor 

El fluid termòfor acostuma a venir directament indicat pel fabricant dels panells 

solars. En aquest cas el que cal es que compleixi les especificacions que demana 

el CTE en el seu apartat del HE-4 3.2.2.1 “Fluido de trabajo”. A partir d’aquí un 

cop dimensionat la longitud i diàmetres del circuit primari i dels captadors solars 

per la instal·lació general de ACS+ calefacció es calcularà el volum de fluid 

necessari. 

3.3.4. Esquema general instal·lació d’ACS 

A continuació es procedeix a mostrar un esquema general del que seria la 

instal·lació d’ACS. Tal hi com s’ha explicat anteriorment aquesta instal·lació 

constarà de 2 circuits, un primari amb un fluid caloportador que serà el que 

intercanviarà calor directament amb els captadors solars, i un segon circuit 

d’aigua que serà escalfat a través de d’intercanviador de l’acumulador, i servirà 

per satisfer les necessitats d’ACS. Així doncs veiem un esquema general a la 

figura 3.3.2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2.10. Esquema general ACS 

A continuació es procedirà a fer el càlcul de la demanda tèrmica, per 

posteriorment fer un dimensionament dels captadors solars i del dipòsit 

d’acumulació, i amb aquesta informació i la que hem pogut extreure sobre les 

necessitats de captadors i acumuladors per ACS, es plantejarà un esquema capaç 

de satisfer les dues necessitats. 
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CAPÍTOL 4:RESOLUCIÓ 

NECESSITATS 

CLIMATITZACIÓ 

 

4.1. Introducció 

Actualment la climatització és un element indispensable en qualsevol vivenda en 

època hivernal, però a més a més poc a poc s’està convertint en un element 

indispensable també a l’època estival a gran part del territori català. Es per 

aquest motiu que cada cop costa més trobar una vivenda que no disposi d’algun 

tipus d’aparell per tal de climatitzar la vivenda aconseguint d’aquesta manera un 

major confort, ja sigui a través de simples aparells independents compactes de 

compressor-evaporador o grans instal·lacions generals per tota la vivenda. Bé és 

conegut per tothom, que aquet tipus d’aparells tenen consums energètics 

altíssims degut als baixos rendiments de que disposen.  

Així doncs no son aparells que segueixin la filosofia d’una vivenda capaç de auto 

satisfer el màxim de les seves necessitats de climatització a través d’energies 

renovables, ja que en aquest tipus d’instal·lacions(solar tèrmiques, fotovoltaiques 

...) cal treballar sempre amb equips que proporcionin la màxima eficiència per 

treure el màxim profit possible. 

Un cop realitzat el dimensionament de la instal·lació solar tèrmica de 

climatització s’ha vist que existeix un sobrant energètic durant els mesos d’estiu, 

aquest sobrant amb la instal·lació que s’ha pre dissenyat es llençaria,la qual cosa 

fa pensar que s’hauria d’intentar aprofitar aquesta energia que a priori es perdria 

per a satisfer altres necessitats, d’aquí sorgeix que la millor opció per obtenir no 

només ACS sinó també obtenir refrigeració a través dels panells solars a través 

d’un sistema de climatització per absorció. 

D’aquesta manera, durant l’època hivernal els panells solars serviran per satisfer 

les necessitats d’ACS i calefacció, de tal manera que a l’època estival es podrien 

satisfer les necessitats de refrigeració i d’aigua calenta sanitària, sempre tenint 

en compte que caldria ampliar el camp de captadors. D’aquesta manera 

obtindrem cobrir les nostres necessitats a través d’una energia neta com es la 

radiació solar a través dels nostres captadors, i procurant d’aquesta manera 

llençar la menor quantitat d’energia possible. A continuació es procedeix al càlcul 
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de la demanda tèrmica tant de refrigeració com de calefacció per tal de conèixer 

quines necessitats existeixen segons el tipus de vivenda, orientació, materials etc 

etc... 

 

4.2. Demanda tèrmica refrigeració i calefacció 

La demanda tèrmica es un valor indispensable per al dimensionament d’una 

instal·lació d’aquest tipus, ja que gracies a aquest valor podrem obtenir quin 

equip necessitem per poder cobrir la nostra demanda energètica. Per exemple, si 

la demanda tèrmica resultés ser de 6kW, però nomes es disposa d’equips de 5 o 

7,5kW, caldrà sempre elegir l’equip immediatament superior, que garantirà en 

tot moment el subministrament necessari per a la nostra instal·lació, ja que 

d’una altra manera l’equip de 5kW no seria capaç de satisfer les nostres 

necessitats al ser de menor potència que la que es demana. Es per tant doncs 

una dada importantíssima que determinarà sobre quin ventall d’equips es pot 

elegir  i quins equips es poden descartar directament. 

Així doncs per començar el càlcul de la demanda tèrmica tant de refrigeració com 

de calefacció el primer que cal conèixer es quines son les partides tan sensibles 

com latents que intervindran en el càlcul i seguidament calcular els coeficients de 

transmissió dels diferents aïllaments del habitatge. 

 Per al càlcul de la demanda tèrmica de refrigeració s’han tingut en compte les 

següents partides sensibles: Transmissió, Transmissió-radiació,  Radiació, 

Ocupació, Ventilació i il·luminació.  

En quant a les partides latents s’ha tingut en compte la ocupació i la ventilació. 

Per al càlcul de la càrrega tèrmica de calefacció s’han tingut en compte les 

següents partides sensibles: Transmissió,ventilació 

I com ha partida latent la ventilació. 

A continuació a la taula 4.2.1 es mostren els diferents coeficients de transmissió 

de la vivenda, amb la descripció de les característiques de cada un d’ells: 

                                      Taula 4.2.1. Descripció coeficient transmissió 

Objecte 

d’estudi 

Descripció Valor en 

W/m2K 

paret exterior maó ordinari + guix 10mm + capa aïllant de 25mm 0,79 

paret interior maó buit 15cm + guix 10mm de doble cara 1,59 

finestres vidre vertical doble amb gruix de làmina d’aire de 13mm 3,13 

terra parquet sobre ciment amb “enlucido de arena” de 10mm 

sense forro 

1,87 

porta 

principal 

porta doble armada  de 5,1cm de gruix 1,63 

portes 

interiors 

Porta de fusta de 3,5cm d’ample 3,0 

sostre sostre de teules planes ordinàries amb un panel de guix 

de 10mm sobre un panel aïllant de 12mm 

1,47 
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A continuació a la figura 4.2.2 i 4.2.3  es poden veure uns esquemes de la 

vivenda, en primer lloc un esquema de al primera planta, amb una altura de 

2,5m d’alçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2. Esquema en planta de planta baixa vivenda 
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Figura 4.2.3. Esquema en planta de planta superior 

4.2.1. Dades:  

A continuació a la taula 4.2.1.1 es mostren les dades de projecte amb les que 

s’han realitzat els càlculs de la càrrega tèrmica de refrigeració, a més amés de 

les dades de la taula 4.2.1. I a la taula 4.2.1.2 les dades utilitzades per al càlcul 

de la càrrega tèrmica de calefacció. 

     Taula 4.2.1.1. Dades de projecte pel càlcul de la càrrega tèrmica refrigeració 

 

 

 

(31 de juliol) 

 

Ventilació(HS3 CTE) L/s 

Dte sud[ºC] 13,9 Dormitoris 5 

Dte est[ºC] 7,2 Sala d'estar  9 

Dte oest[ºC] 10,6 Banys 15 

(f) persiana 0,5 Cuina 7,5 

(f) cortina  0,7 Zones comunes  7,42 

R vidre sud [W/m2] 81 RefrigeracióTemperatura interior : 24 Cº i 50% HR 

10 ºC 

R vidre est [W/m2] 41 

RefrigeracióTemperatura exterior:  34Cº  55% HR  

HS: 15H 

R vidre oest [W/m2] 34 Velocitat vent: 15m/s 
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        Taula 4.2.1.2. Dades per al càlcul de la càrrega tèrmica de calefacció 

 

k paret 
exterior[W/m2K] 0,79 Ventilació(HS3 CTE) L/s Temp int [Cº] 22 

k paret 
interior[W/m2K] 1,59 Dormitoris 5 Temp ext [Cº] 6 

k terra[W/m2K] 1,87 Sala d'estar  9 ΔT[Cº] 16 

k porta 
principal[W/m2K] 1,63 Banys 15 

 

k portes 
interiors[W/m2K] 3 Cuina 7,5 

k finestres 
[W/m2K] 3,13 Zones comunes  7,42 

k sostre[W/m2K] 1,47 Hora d’estudi 0:00 am 

 

4.2.2. Càlculs 

A continuació es mostren els càlculs de la càrrega tèrmiques per a cada local de 

la vivenda, amb les diferents fórmules utilitzades per a cada partida tant 

sensibles com latents. 

Sensibles: 

                                                Transmissió : ∑Si ∙ Ki ∙ ΔT [W]                                      (4.2.2.1) 

                                      Transmissió-radiació  = ∑Si ∙ Ki ∙ DTE [W]                               (4.2.2.2) 

                                                 Radiació = ∑Si∙Ri∙f∙1,17 [W]                                        (4.2.2.3) 

                                             Ocupació =  nº persones ∙ Os[W]                                     (4.2.2.4) 

Potència d’il·luminació = Potència il·luminació encesa (a les 15h tots els llums  apagats = 0) 

Infiltracions = Cabal màssic ∙ cpm∙ΔT ( tancaments de les finestres en doble finestra de PVC =0) 

                                               Ventilació = Cabal∙Cpm∙ΔT [W]                                      (4.2.2.5) 

Latents: 

                                               Ocupació= nºpersones ∙Ol[W]                                        (4.2.2.6) 

                                                 Ventilació= cabal∙Lm∙ΔT [W]                                        (4.2.2.7) 

 On Si= superfície[m2] 

 Ki=coeficient de transmissió[W/m2K] 

 DTE= diferencia de temperatures segons orientació [K] 

 Ri=capacitat de transmetre radiació del vidre[W/m2] 

 F=factor d’atenuació 

 Os=Calor latent dissipat per les persones segons activitat 
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 Cpm= calor específic de l’aire[J/kgK] 

 

A continuació es pot veure a la taula 4.2.2.8, el valor de càrrega per a cada una 

de les seccions de la vivenda, habitacions, cuina, etc... així com el total de la 

vivenda,  per d’aquesta manera conèixer quines necessitats tèrmiques necessita 

cada zona per tal d’optimitzar així la instal·lació, i aconseguir el màxim confort. 

 

Taula 4.2.2.8. Càrregues Tèrmiques màximes anuals 

TOTALS REFRIGERACIÓ TOTALS CALEFACCIÓ 

Sensibles Watts 

 

Watts 

Menjador 1754,29 Menjador 1616,07 

Habitació 1 386,40 Habitació 1 688,87 

Rebedor 192,85 Rebedor 232,54 

bany 508,97 bany 675,21 

cuina 381,12 cuina 399,56 

habitació 2 1675,99 habitació 2 776,39 

habitació 3 1329,87 habitació 3 657,48 

Escala 978,09 Escala 493,65 

Ocupació(sensible) 280,00 

 

Latents Watts 

Ocupació(Latent) 232,00 

TOTAL 

REFRIGERACIÓ 7719,58W 

TOTAL 

CALEFACCIÓ 5539,77W 

 

Tal i com es pot veure, el total de càrrega tèrmica de refrigeració es superior al 

de la de calefacció, ja que tot hi que la diferència de temperatures entre la 

exterior i la interior es superior, conté menys partides ja que les de radiació, 

transmissió-radiació, il·luminació i ocupació afavoreixen l’augment de 

temperatura interior, amb la qual cosa l’estudi es fa per la nit per garantir la 

calefacció sense aquestes partides 
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4.3. Tipus d’instal·lació 

4.3.1. Elecció del grup de climatització 

Tal hi com s’ha pogut veure a l’apartat anterior les demandes tèrmiques de 

calefacció i de refrigeració són de 5,4kW i 7,72kW respectivament. És a dir que 

necessitarem un equip de climatització que com a mínim la seva potencia 

nominal pugui satisfer aquestes necessitats. 

Tal hi com s’havia comentat anteriorment al avant projecte, s’explica 

detalladament el motiu de l’ús finalment d’un equip de climatització per absorció. 

Aquest tipus d’equips tal hi com s’explica a l’apartat 8.2.3. “Exemple sistema 

d’absorció” necessiten de 3 circuit, un primer circuit de captació solar, un segon 

circuit de distribució per tota la zona que es vol escalfar-refrigerar(terra/sostre 

radiant,fan coils...) i per últim un circuit de dissipació que pot ser necessari en 

cas de que les temperatures excedeixin el interval de treball, podent ser 

dissipada a través d’un preescalfament d’ACS, d’una piscina, a través d’una torre 

de refrigeració o a través d’un circuit de dissipació geotèrmica. És per quest 

motiu que un cop seleccionat l’equip d’absorció que es vol utilitzar, caldrà 

seleccionar quin tipus de circuit de distribució es el més adient donades les seves 

característiques i costos, així com en cas de ser necessari quin circuit de 

dissipació és la més adient donades les característiques de la vivenda en la qual 

s’està projectant. 

Aquet tipus d’equips de climatització a través d’energia solar tèrmica són equips 

que actualment encara no s’han estès ja que encara ara s’estan estudiant la 

forma d’augmentar-ne el rendiment i reduir costos per tal de poder obtenir 

períodes de retorn econòmics més curts mantenint les característiques de confort 

que es pot obtenir actualment amb un equip clàssic de compressor-evaporador. 

Així doncs després de buscar informació a través de moltes empreses que 

comercialitzen aquest tipus d’equips, y havent estudiat tota la informació rebuda 

donat que els equips que ofereixen millors rendiments són els equips que en 

comptes d’utilitzar bromur de liti,ja que ofereixen mes flexibilitat de 

funcionament amb temperatures més baixes, amb dipòsits d’acumulació 

d’energia química o tèrmica, etc... Dins d’aquest tipus d’equips els que buscant 

informació s’ha trobat que actualment treballen millor i dels quals s’ha pogut 

obtenir informació detallada dels seus equips podent formalitzar un estudi el més 

real possible han estat els equips de les marques “Coolysun” y “Climatewell”, els 

dos equips són de climatització per absorció i adsorció amb sals( el primer am 

gel de silici i el segon clorur de liti) i estan especialment dissenyats per cases 

unifamiliars. Es tracta doncs d’equips que treballen amb energia neta i on es 

prioritza l’ús de materials ecològics. Es tracta d’equips que com s’ha comentat 

anteriorment funcionen a través de l’energia solar tèrmica que ofereixen els 

captadors solars, amb la qual cosa el consum elèctric que disposen es ridícul( en 

el cas de climatewall inferior 100W) comparat amb el sistema clàssic de 

compressor-evaporador. 

Així doncs a continuació es mostren les característiques dels 2 equips per poder 

elegir amb criteri quin dels dos es més adient per a la instal·lació que s’està 
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projectant donat que tenen algunes característiques que les diferencien que 

poden arribar a ser importants. 

En primer lloc s’ha estudiat el sistema de climatització per absorció que ofereix 

l’empresa Coolysun, distribuït pel grup Aguidrovert. Es tracta d’un sistema de 

climatització per absorció que utilitza com a adsorbent el gel de silici y aigua. El 

gel de silici es una sal sòlida obtinguda sintèticament a través del silicat de sodi. 

És una substància química d'aspecte cristal·lí, porosa, inert, no tòxica i inodora, 

de fórmula química molecular SiO2 NH2 O, insoluble en aigua ni en qualsevol 

altre solvent, químicament estable, només reacciona amb l'àcid fluorhídric i el 

àlcali. 

Sota diferents mètodes de fabricació, s'aconsegueixen diferents tipus de gel de 

silici amb diverses estructures del porus, podent arribar alguns a absorbir fins a 

un 40% del seu propi pes en aigua. 

Gràcies a la seva composició química única i a la seva estructura física, el gel de 

silici té unes característiques incomparables amb altres materials similars, per 

exemple l'alta absorció, funcionament termal estable, característica física 

estable, força mecànica relativament alta, etc ...  

És un producte que es pot regenerar, un cop saturat si es sotmet a una 

temperatura dins del interval de 120-180 º C (el gel de sílice blau no ha de 

passar de 120 ºC) desprendrà la humitat que hagi absorbit pel que pot reutilitzar 

una i altra vegada sense que això afecti la capacitat d'absorció, aquesta només 

es veurà afectada pels contaminants que tingui el fluid absorbit. Així doncs 

podem veure que el manteniment d’aquest tipus d’equips es bastant baix ja que 

no disposen de peces mecàniques complexes o sotmeses a grans tensions, o 

d’haver de substituir les sals habitualment. 

El sistema de funcionament no es continu, és a dir que disposa d’un cicle de 

càrrega i d’un cicle de descarrega, es tracta d’un equip que segons el fabricant te 

un cop d’entre 0,6-0,65 utilitzant temperatures  de la font d’absorció inferiors a 

les màquines habituals d’absorció, a partir de 55ºC y treballa amb un alt 

rendiment en temperatures de treball de 65ºC a 95ºC, la qual cosa permet l’ús 

de captadors plans, tot hi que tal hi com s’ha estudiat al punt 3.3. amb els 

diferents tipus de captadors els que ens han ofert millors rendiments han estat 

els captadors de buit, obtenint amés temperatures bastant superiors a la sortida 

del col·lector. Coolysun ofereix dos equips d’absorció  coolysun 08 i coolysun15, 

de potencia nominal de 7,5kW i 15kW respectivament, segons el fabricant 

arribant a obtenir fins a 11kW i 23kW respectivament. Donat que segons el 

fabricant ofereixen un COP nominal de 0,65. 

Aquest equip no disposa d’algun tipus d’acumulador d’anergia ja sigui química o 

tèrmica, la qual cosa es necessitarà de l’adquisició d’algun equip d’inèrcia tèrmica 

per a poder satisfer les necessitats de climatització quan es produeixin a des 

temps amb la captació, al punt següent on es mostrarà l’esquema general de la 

instal·lació es podrà veure com actua aquest tipus de dispositiu. Veiem a 

continuació a la taula 4.3.1.1 la taula de característiques que ofereix l’equip 

cooolysun 08 que es el que més s’adequa a les nostres necessitats, ja que el 

coolysun 15 quedaria molt sobre dimensionat. 
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Taula 4.3.1.1. Característiques Coolysun 08 

 

Característiques Tècniques Coolysun 08 

Potencia nominal (kW) 7,5 

Potència efectiva (kW) 5-10 

 

Circuit d’aigua freda Coolusun 08 

Temperatura entrada/sortida (ºC) 18/15 

Caudal (m3/h) 2 

Pèrdua de pressió (Mbar) 370 

Pressió màx. De treball (Bar) 4 

Preses de connexió 1” 

 

Circuit d’aigua de refrigeració Coolysun 08 

Temperatura entrada/sortida (ºC) 27/32 

Caudal (m3/h) 3,7 

Pèrdua de pressió (Mbar) 610 

Pressió màx. De treball (Bar) 4 

Preses de connexió 1” 

 

Circuit d’aigua calenta Coolysun 08 

Temperatura entrada/sortida (ºC) 72/65 

Caudal (m3/h) 1,6 

Pèrdua de pressió (Mbar) 300 

Pressió màx. De treball (Bar) 4 

Preses de connexió ¾” 

 

Altres especificacions Coolysun 08 

Tensió (V) 230 

Dimensions(mm) 790x1060x940 

Pes(kg) 260 

 

Tal hi com s’ha pogut veure es tracta d’un equip bastant complet, que disposa de 

bons rendiments, i que pot treballar a baixes temperatures. A continuació a la 

figura 4.3.1.2 es mostra un esquema ofert al catàleg de Coolysun on es mostren 

les diferents opcions pels tres sistemes de la instal·lació(captació, distribució i 

dissipació) que val la pena comentar. 
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Firgura 4.3.1.2. Esquema catàleg Coolysun 08 

Així doncs vistes les característiques d’aquest equip pot adaptar-se a les nostres 

necessitats. Falta conèixer una dada significativa que es el preu, en aquest cas el 

cost del Coolysun 08 ( només inclou l’aparell, ni captadors, ni dissipació, ni 

distribució) segons el catàleg es de 13450€ sense incloure el IVA. 

Un cop vistes les característiques que més rellevància tenen per a l’elecció del 

model d’instal·lació de climatització per absorció del primer model, a continuació 

es detallen les característiques del model CW10 de l’empresa ClimateWell. 

L’equip ClimateWell CW10, es tracta d’un equip innovador pel fet de ser el primer 

producte al mercat en el sector capaç d’emmagatzemar energia i utilitzar la 

fórmula patentada del triple estat d’absorció(combina l’estat gasós, líquid i sòlid). 

Es tracta d’una màquina capaç de treballar de 3 maneres, carregant 

energèticament, aportant fred o aportant calor. Amés pot carregar i descarregar 

de forma simultània, la qual cosa la fa encara més versàtil en una instal·lació 

com pot ser la de una vivenda unifamiliar, on es difícil concretar quan es 

produiran els consums energètics. Disposa de 2 barrils que poden treballar 

simultàniament en paral·lel, cadascun amb el seu reactor i un 

condensador/evaporador. En aquest cas tal hi com s’ha comentat anteriorment 

en quest cas la sal amb la que es treballa es el clorur de liti,la seva fórmula 

química és LiCl, és una sal formada per clor i liti en proporció 1:1. Es comporta 

com un compost iònic típic (té característiques semblants a la sal comuna), 

encara que el ió Li + és molt petit. És un compost inorgànic .Presenta una gran 

avidesa per l'aigua, és a dir té una elevada higroscopicitat(capacitat d’absorbir o 

cedir humitat), pel que és un molt bon secant. Es tracta amés d’una solució 

reciclable segons afirma l’empresa al seu catàleg. A la taula que es mostra a 

continuació apareixen les seves mesures i algunes de les característiques  més 

rellevants de l’aparell. 
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Taula 4.3.1.3. Caracaterístiques tècniques CW10 

 

El funcionament d’aquest equip es en la seva base similar al Coolysun 08, amb la 

diferència principal que en aquest cas l’equip es capaç d’emmagatzemar energia 

en forma d’energia química.  A continuació s’explica més detalladament el 

principi de funcionament d’aquest equip. Per entendre el procés cal situar 2 tancs 

independents, un amb la solució salina LiCl(reactor)i l’altre amb 

aigua(evaporador), a igual temperatura les molècules d’aigua se senten mes 

atretes per la sal, per la qual cosa la sal comença absorbir l’aigua. 

Quan la sal no es capaç d’absorbir més aigua i es vol assecar s’ha de fer a través 

de l’escalfament, d’aquesta forma el vapor d’aigua torna al segon dipòsit, i 

l’aigua arriba a bullir. De tal forma que la sal torna a absorbir el vapor i aquest 

procés consumeix energia, per tan aquesta energia a de provenir de l’aigua ja 

que es un procés tancat, amb el conseqüent refredament d’aquesta. Per altra 

banda la sal es calenta, així que per un costat tenim un circuit d’aigua freda i per 

l’altre un d’aigua calenta tal i com es pot veure a la figura xxx. Per tant ara ja es 

pot distribuir segons calgui a un intercanviador de calor un circuit o altre externs 

a la màquina per climatitzar la vivenda. Amés tal hi com s’ha comentat 

anteriorment, aquest sistema el fa capaç d’emmagatzemar energia tèrmica al 

sistema per quan faci falta climatitzar. Aquest es de forma senzilla el 

funcionament del sistema del CW10 de ClimateWell. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitat Nominal Refrigeració  10kW 

Consum nominal  Electricitat 18W 

Cop tèrmic Refrigeració 0.68 

Capacitat 

d’emmagatzematge 

Refrigeració/ Calefacció 60kWh/76kWh 

Dimensions Altura x longitud x 

profunditat 

1527x1211x807mm 

Pes  En funcionament 950kg 

Soroll  0dB 

Solució salina Clorur de liti LiCl 

Caudal circuit disipació  30l/min 

Caudal circuit distribució   15-20l/min 

Caudal circuit captació solar  15-20l/min 

Connexió elèctrica Vac 230V 
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Figura 4.3.1.4. Doble circuit tèrmic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.1.5. Connexionat intern Cw10 

 

A continuació s’analitza el procés de càrrega del dispositiu, tal hi com s’ha 

explicat anteriorment el líquid termòfor procedent dels captadors a un mínim de 

50Cº per sobre de la temperatura del dissipador per poder carregar-se. Així 

doncs quan això succeeixi quan el calor entri al intercanviador de calor del 

reactor la solució de Clorur de Liti entrarà en ebullició, tornant a la seva forma 

cristal·lina. Al mateix temps s’evaporarà l’aigua y es alliberarà calor al 

condensador/evaporador, on es condensarà a d’intercanviador de calor de 

temperatura inferior. Segons el seu catàleg, es requereixen entorn a 44kWh per 

carregar cadascun dels 2 barrils. La temperatura màxima de càrrega son 95ºC 

amb possibles pics de 120ºC. El caudal típic serà de 15 l/min. 

Com a exemple cal dir que amb una temperatura del circuit primari de 83ºC, i de 

30ºC del dissipador, la potència de càrrega per barril es de 30kW. Com en 

unitats d’energia calen 88kWh per carregar els 2 barrils, 44kWh per barril, dividit 

pels 15kW de potència de càrrega dona un resultat de 2h i 56min per obtenir la 

càrrega màxima. 

 Pel procés de refrigeració l’aigua que retorna més calenta del sistema de 

distribució de la vivenda, fa que l’aigua de l’evaporador entri en ebullició( 

cal recordar que es fa el buit, per tant la temperatura d’ebullició de l’aigua 
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res te a veure am els 100ºC) y el vapor passi al reactor on condensa ja 

que el reactor està més fred. Com mes baixes son les temperatures del 

circuit de dissipació millor es la capacitat de refrigeració del circuit, cal 

tenir-ho en compte alhora de veure quin sistema ens oferirà millors 

capacitats. Per altra banda com més alta es la temperatura de distribució 

millors seran els rendiments, es per això que la distribució òptima per 

aquest tipus de sistemes es el de terra/paret/sostre radiant, amb 

temperatures de fins a 17ºC. Obtenint un COP estable de 0,68. Com ha 

exemple de refrigeració, si del sistema de dissipació arriba el fluid a 30ºC, 

i l’enviem a 15ºC per refrigerar la vivenda, aleshores la potencia de 

refrigeració per barril serà de 9kW, si es descarreguessin els 2 barrils 

simultàniament per obtenir més ràpidament el canvi de temperatura, 

aleshores serien 18kW els que oferiria l’equip. 

 

 El procés de calefacció es bàsicament l’invers de refrigeració, és a dir en 

aquest cas l’aigua torna del circuit de distribució a temperatura inferior a 

la del reactor, aquesta aigua fa que el condensador/evaporador entri en 

ebullició, i el vapor es transfereixi al reactor. El vapor es condensa en 

aigua que es diluirà en la solució de LiCl del reactor. Utilitzant l’equip 

CW10 per a calefacció cal remarcar que quan menor sigui la temperatura 

de distribució millor serà el rendiment del equip, segons el fabricant 

ClimateWell obtenen un cop molt estable de 0,85. Però per suposat en cas 

de voler connectar directament la font tèrmica al sistema de distribució es 

podria fer, deixant el CW10 en cas d’energia excedent per ser carregat per 

calefacció o refrigeració. Com a exemple de funcionament, podem dir que 

amb una temperatura de distribució de 30ºC, i 10ºC en el dissipador de 

calor, aleshores la potencia subministrada seria de 7,5kW. 

 

4.3.2. Esquema general climatització 

A continuació es procedeix a mostrar un esquema general de la instal·lació de 

climatització  a través dels captadors solars tèrmics i del sistema de climatització 

per absorció. En aquest cas caldrà fer dos esquemes un per calefacció i un per 

refrigeració per tal d’entendre millor quina es la situació en cada cas, un cop 

s’hagin escollit tots els accessoris com poden ser les vàlvules, bombes, etc etc.. 

aleshores es farà un esquema de tota la instal·lació incloent l’apartat de la 

instal·lació que inclou l’ACS, y allà ja es mostra tot l’esquema real de la 

instal·lació. Així doncs a la figura 4.3.2.1. Es mostra l’esquema general per a 

refrigeració i a la figura 4.3.2.2 l’esquema general de calefacció. 
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Figura 4.3.2.1. Esquema general refrigeració 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.2.2.  Esquema general calefacció 

Tal hi com es pot veure les diferencies són petites. En el cas de calefacció el 

sistema de distribució ( Terra radiant ) pot treballar directament des de l’aigua 

calenta de l’acumulador, necessitar de la caldera de gas o carregar el sistema 

ClimateWell. Mentre que per refrigeració pot necessitar o no del suport de la 

caldera de gas, però en tots els casos cal que passi pel sistema de climatització 

ClimateWell CW10, per tal de convertir aquesta calor en fred. 

Més endavant ja s’especificarà exactament l’esquema i tot el sistema depenent 

de les condicions d’ús de la instal·lació, explicant per cada cas quin és el 

funcionament, però primer cal veure quantes vàlvules i de quin tipus caldran, així 

com bombes, vasos d’expansió, etc etc... 
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4.3.3. Dimensionament captadors solars 

A continuació es mostra el càlcul del dimensionament dels captadors solars per a 

satisfer les demandes de calefacció i de refrigeració. La filosofia alhora de decidir 

quina superfície es idònia per a la instal·lació vindrà directament condicionada pel 

fet de que la instal·lació actual conté una caldera de gas de suport, amb la qual 

en cas de necessitat per falta de radiació solar de forma prolongada pot ser 

utilitzada sense problema. Així doncs es procurarà dimensionar els captadors de 

tal forma que es pugui cobrir el màxim percentatge de les necessitats però 

evitant especialment la pèrdua d’energia a través del sistema de dissipació. 

Seguint amb la línia del punt 3.3.1. “Panells solars tèrmics”, es farà el 

dimensionament per a cadascun dels 2 aparells esmentats amb els panells solars 

de buit que amb els que s’ha conclòs el punt 3.3.1. (U PIPE AKU 20)que eren els 

més adients per a ACS, d’aquesta manera poder fer una instal·lació combinada 

entre les dues necessitats. 

Per poder dimensionar , en primer lloc el que cal saber es quina potència es la 

necessària per a poder dimensionar, i en segon lloc elegir quina serà la inclinació 

òptima, ja que en aquest cas al tractar-se de climatització s’haurà de veure quina 

època de l’any és més exigent per poder decidir si cal prioritzar la captació a la 

època hivernal o estival. 

Així doncs la potència necessària per refrigeració es de 7,7kW, la qual cosa es 

una xifra dins el rang de treball tan del CW10 com del model Coolysun 08. Y una 

potència de calefacció de 5,5kW, que es inferior a la que poden proporcionar els 

equips, però no es un problema estar per sota, simplement es podrà calefactar 

amb menys temps, sempre hi quan els la radiació sigui suficient, en cas contrari 

la caldera haurà de donar aquets kW de potència extra necessaris. 

Per poder fer el càlcul mes a mes de la potència que ofereixen els panells segons 

la inclinació s’ha seguit la següent fórmula: 

                                                  Radiació útil/nºhores l=Potència útil                            (4.3.3.1) 

 On la radiació útil ve donada en kWh/m2dia 

 El nº d’hores correspon al número d’hores de radiació solar segons la taula 

de dades del servei meteorològic de Catalunya. 

 La Potència útil segons la inclinació del captador expressada en kW/m2 

Així doncs a les taules 4.3.3.2, 4.3.3.3 , 4.3.3.4,4.3.3.5  es mostren els valors de 

potència oferts pels captadors segons la inclinació a la que es col·loquin tal hi 

com es pot veure a continuació. S’ha fet el càlcul per les inclinacions de 

30º,40º,50º i 60º, donat que segons la inclinació afavorirem més a l’època 

hivernal o a l’època estival. 
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Taula 4.3.3.2. Potència Útil per 30º de inclinació 

30º Gen [kW] Feb[kW] Març[kW] Abril[kW] Maig[kW] Juny[kW] 

kW/m^2 0,05 0,11 0,15 0,20 0,24 0,26 

 

 

Juliol[kW] Agost[kW] Setembre[kW] Octubre[kW] Novembre[kW] Desembre[kW] 

0,26 0,24 0,20 0,12 0,06 0,03 

 

Taula 4.3.3.3. Potència Útil per 40º de inclinació 

40º Gen [kW] Feb[kW] Març[kW] Abril[kW] Maig[kW] Juny[kW] 

kW/m^2 0,06 0,12 0,16 0,20 0,23 0,24 

 

Juliol[kW] Agost[kW] Setembre[kW] Octubre[kW] Novembre[kW] Desembre[kW] 

0,25 0,23 0,20 0,13 0,07 0,05 

 

 

Taula 4.3.3.4. Potència Útil per 50º de inclinació 

50º Gen [kW] Feb[kW] Març[kW] Abril[kW] Maig[kW] Juny[kW] 

kW/m^2 0,07 0,13 0,16 0,19 0,21 0,22 

 

Juliol[kW] Agost[kW] Setembre[kW] Octubre[kW] Novembre[kW] Desembre[kW] 

0,22 0,22 0,20 0,13 0,08 0,05 

 

Taula 4.3.3.5. Potència Útil per 60º de inclinació 

60º Gen [kW] Feb[kW] Març[kW] Abril[kW] Maig[kW] Juny[kW] 

kW/m^2 0,08 0,13 0,16 0,17 0,18 0,19 

 

Juliol[kW] Agost[kW] Setembre[kW] Octubre[kW] Novembre[kW] Desembre[kW] 

0,19 0,19 0,19 0,13 0,08 0,06 

 

Aquestes dades no son del tot clares, ja que el que ens interessa es conèixer 

quines potència ens ofereixen les diferents inclinacions, segons les superfícies 

que ocupin, d’aquesta manera es podrà descartar molt més ràpidament quines 

son les relacions inclinació-superfície que en primera instància semblen més 

adequades per a la instal·lació.  

Aquestes potències s’han calculat segons la fórmula: 
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                  Potència útil= Radiació efectiva/nº de hores * superfície de captació.             (4.3.3.6) 

 On potència útil estarà expressada en kW 

 Radiació efectiva en kW/m2dia 

 Superfície de captació expressada en m2 

Així doncs a continuació es mostren diferents hipòtesis de superfícies en 

cadascuna de les diferents inclinacions. 

Taula 4.3.3.7. Hipòtesis superfícies de captació 30º 

30º Gen [kW] Feb[kW] Març[kW] Abril[kW] Maig[kW] Juny[kW] 

kW/m^2 0,05 0,11 0,15 0,20 0,24 0,26 

25m^2 [kW] 1,20 2,63 3,86 5,03 6,03 6,53 

30m^2]kW] 1,44 3,15 4,63 6,03 7,23 7,83 

35m^2[kW] 1,68 3,68 5,41 7,04 8,44 9,14 

40m^2[kW] 1,92 4,20 6,18 8,04 9,64 10,44 

 

 

Juliol[kW] Agost[kW] Setembre[kW] Octubre[kW] Novembre[kW] Desembre[kW] 

0,26 0,24 0,20 0,12 0,06 0,03 

6,55 5,92 4,97 2,94 1,44 0,79 

7,86 7,11 5,97 3,53 1,73 0,94 

9,17 8,29 6,96 4,12 2,01 1,10 

10,48 9,47 7,96 4,71 2,30 1,26 

 

Taula 4.3.3.8. Hipòtesis superfícies de captació 40º 

40º Gen [kW] Feb[kW] Març[kW] Abril[kW] Maig[kW] Juny[kW] 

kW/m^2 0,06 0,12 0,16 0,20 0,23 0,24 

25m^2  1,57 2,97 4,06 4,95 5,71 6,05 

30m^2 1,88 3,56 4,87 5,94 6,85 7,26 

35m^2 2,19 4,16 5,68 6,93 7,99 8,47 

40m^2 2,51 4,75 6,49 7,92 9,14 9,68 

 

Juliol[kW] Agost[kW] Setembre[kW] Octubre[kW] Novembre[kW] Desembre[kW] 

0,25 0,23 0,20 0,13 0,07 0,05 

6,18 5,74 5,08 3,22 1,78 1,14 

7,42 6,88 6,10 3,87 2,14 1,37 

8,66 8,03 7,12 4,51 2,49 1,60 

9,89 9,18 8,13 5,16 2,85 1,83 
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Taula 4.3.3.9. Hipòtesis superfícies de captació 50º 

50º Gen [kW] Feb[kW] Març[kW] Abril[kW] Maig[kW] Juny[kW] 

kW/m^2 0,07 0,13 0,16 0,19 0,21 0,22 

25m^2  1,83 3,16 4,06 4,71 5,21 5,45 

30m^2 2,20 3,79 4,87 5,65 6,25 6,54 

35m^2 2,57 4,42 5,68 6,59 7,29 7,63 

40m^2 2,93 5,05 6,49 7,54 8,34 8,72 

 

Juliol[kW] Agost[kW] Setembre[kW] Octubre[kW] Novembre[kW] Desembre[kW] 

0,22 0,22 0,20 0,13 0,08 0,05 

5,61 5,39 5,00 3,33 2,00 1,36 

6,73 6,47 6,00 4,00 2,40 1,63 

7,85 7,55 7,00 4,67 2,80 1,90 

8,97 8,63 8,00 5,33 3,20 2,17 

 

Taula 4.3.3.10. Hipòtesis superfícies de captació 60º 

60º Gen [kW] Feb[kW] Març[kW] Abril[kW] Maig[kW] Juny[kW] 

kW/m^2 0,08 0,13 0,16 0,17 0,18 0,19 

25m^2 [kW] 1,95 3,19 3,90 4,29 4,54 4,65 

30m^2]kW] 2,34 3,83 4,68 5,15 5,45 5,58 

35m^2[kW] 2,73 4,47 5,47 6,00 6,36 6,51 

40m^2[kW] 3,12 5,10 6,25 6,86 7,27 7,43 

 

Juliol[kW] Agost[kW] Setembre[kW] Octubre[kW] Novembre[kW] Desembre[kW] 

0,19 0,19 0,19 0,13 0,08 0,06 

4,87 4,87 4,73 3,29 2,09 1,48 

5,84 5,84 5,67 3,95 2,51 1,78 

6,81 6,82 6,62 4,61 2,93 2,07 

7,79 7,79 7,57 5,27 3,35 2,37 

 

A primer cop d’ull ja es pot intuir que veien les grans diferències de potència 

entre estiu i hivern, caldrà una inclinació de entre 50º i 60º ja que amb 

inclinacions de 30 i 40º l’època estival queda mol coberta amb grans potències 

però en canvi l’època hivernal deixa potències massa petites. 

Així doncs per poder avaluar amb més criteri el que cal es fer un estudi mes a 

mes de les demandes tan de calefacció com de refrigeració, per tal de després 

poder fer una taula amb les contribucions que s’obtindria en cada cas, obtenint 

una idea més concreta de quina és la solució òptima. 
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Així doncs per fer l’estudi mes a mes, s’ha fet el càlcul per a cada més de la 

càrrega tèrmica corresponent, tan per calefacció com refrigeració.  

En el cas de la refrigeració, aquests valors s’han calculat segons les 

“Temperatures màximes mitges” que ofereix la taula del Servei Meteorològic de 

Catalunya de l’any 2008. Es tracta d’una taula que fa la mitja de les màximes per 

a cada dia del mes i en fa una mitja. D’aquesta forma no es sobredimensionarà 

la instal·lació de panells solars com succeiria si es treballés amb màximes 

absolutes mensuals. A mes a mes s’han calculat els diferents DTE corresponents 

a cada una de les orientacions  de les façanes, segons la amplitud tèrmica 

diària(treta de la mateixa taula de dades), i segons les densitats dels murs 

corresponents. 

En el cas de la calefacció, els valors de càrrega tèrmica s’han calculat segons  les 

“Temperatures mínimes mitges” que ofereix la taula de dades del Servei 

Meteorològic de Catalunya de l’any 2008”. Funciona igual que en el cas anterior 

però amb les mínimes diàries, així es coneixerà la contribució necessària durant 

la nit, que es el moment de menors temperatures i amés menys contribució 

solar, per tant el moment de màxima demanda tèrmica. 

Així doncs a continuació a la taula 4.3.3.11 es mostren els resultats per al càlcul 

de la demanda de refrigeració.  

 

Taula 4.3.3.11. Potència de refrigeració mitja màxima 

Demanda refrigeració  Gen Feb Mar Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Potència  [kW] xxx xxx xxx xxx 1,4 3,2 4,9 5 2,6 xxx xxx xxx 

 

Tal hi com es pot veure només requereixen climatització en els mesos de maig, 

juny, juliol, agost i setembre, això no vol di que pugui haver algun dia d’Octubre 

per exemple que no calgui refrigerar, però en general segons els valors mitjos, 

no caldria pas refrigeració.  

A continuació es mostren a taula 4.3.3.12 els valors de càrrega tèrmica de 

calefacció necessària mes a mes. 

Taula 4.3.3.12. Potència de calefacció mitja mínima 

Demanda Calefacció  Gen Feb Mar Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Potència[kW] 4,8 4,8 4,9 4,1 3 1,9 1,5 1,5 2,3 3,2 4,6 5,2 

 

En aquest cas tal hi com es pot veure la demanda de calefacció es contínua, i 

inclou per tant els mesos estivals, ja que per les nits la temperatura exterior es 

inferior als 22ºC que s’han utilitzat com ha temperatura de disseny per 

calefacció.  

Ara que ja es coneixen les diferents demandes, cal veure per diferents 

superfícies de captació quins percentatges de contribució aporten. 

Després de varies proves am inclinacions de 50 i 60º, s’ha decidit establir 60º 

com la inclinació més adient per a la instal·lació, per tal d’afavorir el sistema de 

calefacció, ja que d’aquesta forma la contribució anual dels dos 

sistemes(refrigeració i calefacció) queden més equilibrats. A més que les 
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necessitats de calefacció són més continues per tant cal afavorir un bon 

funcionament d’aquest al llarg dels diferents mesos de l’any. 

Així doncs el problema es focalitza en decidir quina superfície de captació es més 

idònia amb una inclinació dels captador de 60º. Després de varies proves s’ha 

decidit que cal centrar l’estudi en 2 superfícies de captació en concret, de 

20,3m2( 10 captadors) o bé 26,39m2( 13 captadors), a la taula 4.3.3.13 i la taula 

4.3.3.14 es poden veure respectivament els resultats d’aquest càlcul. 

Taula 4.3.3.13. Contribucions per 20,3m2 de captació 

60º Gen Feb Març Abril Maig Juny Juliol 

20,3m^2[kW] 1,58 2,59 3,17 3,48 3,69 3,77 3,95 

        Calefacció  Gen Feb Març Abril Maig Juny Juliol 

% contribució 60º 32,94 53,95 64,69 84,92 122,91 198,57 263,43 

        Refrigeració Gen Feb Març Abril Maig Juny Juliol 

% contribució 60º         171,20 76,64 52,42 

 

Agost Septembre Octubre Novembre Desembre 

 3,95 3,84 2,68 1,70 1,20 

 

      Agost Septembre Octubre Novembre Desembre Anual % 

263,53 166,95 83,60 36,93 23,11 73,35 

      Agost Septembre Octubre Novembre Desembre Anual % 

51,39 96,00       75,29 

 

Taula 4.3.3.14. Contribucions per 26,39m2 de captació 

60º Gen Feb Març Abril Maig Juny Juliol 

26,39m^2[kW] 2,06 3,37 4,12 4,53 4,79 4,90 5,14 

        Calefacció  Gen Feb Març Abril Maig Juny Juliol 

% contribució 60º 42,83 70,14 84,10 110,40 159,79 258,15 342,46 

        Refrigeració Gen Feb Març Abril Maig Juny Juliol 

% contribució 60º         222,56 99,63 68,14 
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Agost Septembre Octubre Novembre Desembre 

 5,14 4,99 3,48 2,21 1,56 

 

      Agost Septembre Octubre Novembre Desembre Anual% 

342,59 217,04 108,69 48,00 30,05 81,26 

      

      Agost Septembre Octubre Novembre Desembre Anual % 

66,81 124,80       86,92 

 

Tal hi com es pot veure la contribució anual augmenta en un 7,91% en el cas de 

la calefacció amb 3 panells més i un 11,63% en el cas de refrigeració. En principi 

les dues possibilitats semblen coherents. La segona opció(13 panells) , es fa més 

crítica ens els mesos de Maig i Setembre, on a simple vista es podria pensar que 

el sistema de captació estaria molt sobre dimensionat, però cal adonar-se 

d’alguns factors importants: 

1. Tal hi com s’ha vist al apartat 4.3.1. “Selecció del grup climatitzador”, aquest 

equips en concret el CW10 de ClimateWell es capaç d’emmagatzemar energia 

en forma d’energia química , per tant es possible que un dia pugui sobrar 

energia però 12h més tard estar ennuvolat i necessitar. 

2. Per altra banda, analitzant el mes de maig cobrint per exemple el 100% de la 

cobertura de calefacció, queden només 1,4kW de potencia disponible per 

refrigeració que en aquest cas te una necessitat de 2,15kW per tant al 

tractar-se com s’ha comentat en el punt anterior d’un equip capaç 

d’emmagatzemar aquesta potència en els seus 2 tancs, no hauria cap 

problema en guardar l’energia per extreure-la durant la nit. 

 

Dit això i veient que les dues propostes són a primera vista viables i acceptables, 

cal veure quina de les dues opcions surt econòmicament més rentable. 

Pel que fa a la instal·lació aquets 6m2 no faran variar pas ningun element de la 

instal·lació, més que els propis panells i el suport dels panells per tenir-los a 60º. 

Per tant alhora de fer una comparació econòmica entre les dues opcions, veurem 

quina de les 2 opcions es econòmicament veient quin seria el temps 

d’amortització de cada cas. 

Així doncs el sobrepreu per posar 3 panells més es de: 

 3 Panells model “U pipe AKU 20” = 717∙3= 2151€ 

 3 Suports de panell inclinats = 68∙3 =204€ 

 Aproximadament uns 5 metres mes de tub de connexió = 50€ 

 Ma d’obra extra aproximadament 6 hores = 30∙6 = 180€ 

Suma total = 2585€ 
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Ara cal estudiar quin es l’estalvi anual col·locant 3 panells més. Per fer-ho cal 

aplicar la següent fórmula: 

                                       EnergiaEx = (Pu26,39 – Pu20,3)∙nº hores∙nºdies                          (4.3.3.15) 

 On EnergiaEx correspon als kWh de més que s’obtenen respecte el 

dimensionament de menys superfície. 

 On Pu26,39 correspon a la potència útil amb 26,39m2 de superfície de 

captació. 

 On Pu20,3 correspon a la potència útil amb 20,3m2 de superfície de 

captació. 

 On nº d’hores correspon al número d’hores de radiació solar 

 I on nº dies correspon al número de dies del mes 

D’aquesta manera obtenim els kWh mensual de més que s’obtenen amb la 

instal·lació de més superfície de captació. Fent la suma anual obtenim els kWh 

extres que s’obtenen anualment. Que multiplicat pel preu del kWh que ofereix 

actualment l’empresa subministradora de gas que es de 0,04695€/kWh obtenim 

l’estalvi anual, que dividit pel cost de la instal.lació extra (2585€) ens dona els 

anys aproximats d’amortització. Aquestes dades es poden veure a la taula 

4.3.3.16. 

Taula 4.3.3.16. Energia Extra mensual 

Energia mensual  Gen Feb Març Abril Maig Juny Juliol 

kWh 106,74 174,04 265,32 297,70 325,78 322,58 349,11 

 

Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Suma anual 

349,25 311,03 223,93 122,30 78,25 2926,02 

 

D’aquesta manera l’estalvi anual és de 137,38€, amb un temps d’amortització de 

18,8 anys. Es per tant inviable ja que aleshores l’amortització amb la resta de 

l’equip s’allargaria de forma excessiva. 

Per tant després de tot l’estudi es conclou que la instal·lació estarà formada 

per 20,3m2 de superfície de captadors de buit distribuïts per l’empresa 

Salvador Escoda S.A. en concret el model “ U PIPE AKU 20”. Les teulades 

de la vivenda donen a les cares est i oest, per tant es muntarà sobre una 

estructura inclinada a 60º a peu de terra degudament acondicionada del terreny 

de la vivenda. 

Per fer el càlcul de l’acumulador solar com el CTE no diu re directament en el cas 

de calcular acumuladors  

El que s’ha fet es procedir a fer un estudi de la variabilitat de la temperatura 

diària per fer una aproximació a quina es la demanda diària d’energia en el cas 

de calefacció mitja, per d’aquesta manera comparant-la amb l’energia que 

ofereixen els captadors i aplicant uns criteris de simultaneïtat saber quina es la 

capacitat d’acumulació aproximada que necessita la instal·lació. 
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Segons el “Quadern pràctic per a instal·ladors” de L’ ICAEN el valor aproximat es 

de entre 300 i 1000l depenent del tipus de instal·lació, a continuació es veurà 

quin resultat ens apareix a nosaltres. 

 

4.3.4. Distribució dels captadors 

Com se sap els captadors són un circuit hidràulic que transmet l’escalfor rebuda 

del sol al fluid caloportador. Per tant alhora de definir el muntatge del camp solar 

cal fer una correcta distribució dels captadors en el que s’anomenen bateries. 

Aquestes bateries no són més que agrupacions de captadors que es recomanen 

no superin els 15m2, i sempre formades pel mateix tipus de captadors. 

Amés el CTE especifica en el HE-4 3.3.3.2 “Conexionado” “Dentro de cada fila los 

captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se 

pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En 

el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en 

serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática 

III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V” En aquest cas la instal.lació no es 

per ACS exclusivament, per tant es seguiran les recomanacions del fabricant. 

Per suposat el CTE en el mateix apartat obliga a que el circuit quedi 

hidràulicament equilibrat, fent la recomanació de antiretorns per sobre de 

vàlvules d’equilibrat. En el cas de la instal·lació que s’està projectant, està format 

per 10 captadors , que contenen una superfície total de 20,3m2. Així doncs 

seguint els criteris seguits de no superar els 15m2 de captació per bateria que 

contempla el document “Criteris de qualitat i disseny  d’instal·lacions  d’energia 

solar per a aigua calenta i calefacció”, es muntaran dues bateries de 5 captadors 

cadascuna, amb un superfície per bateria de 10,15m2, tal hi com es pot veure a 

la figura següent, complint així els requeriments per obtenir els millors 

rendiments possibles a la instal·lació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.4.1. Bateries de captadors 

Al fer la col·locació dels captadors cal tenir en compte que cal col·locar-los el més 

propers possible del dipòsit acumulador per tal d’obtenir les menors pèrdues 

possibles de calor. Al no ser adient connectar més de 3 files en sèrie segons les 

especificacions del RITE, ITE 10.1.3.1 ni més de tres files de captadors en 
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paral·lel, al tenir una superfície de captació important, s’ha optat per fer una 

connexió mixta, amb de dues files en sèrie i 10 captadors. Es pot veure de forma 

més clara a la següent figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.4.2. Distribució de captadors 

D’aquesta manera complim la normativa marcada pel RITE, adequant-la a la 

instal·lació que s’està projectant, i amés amb aquest retorn invertit aconseguim 

no necessitar vàlvules d’equilibrat, ja que les pèrdues de càrrega són les 

mateixes per tots els possibles trams del fluid. 

Per altra banda cal assegurar-se que no es facin ombra uns captadors amb els 

altres o amb obstacles que puguin estar al voltant de la instal·lació(arbres, 

edificacions, etc..). Amés cal assegurar-se que degut a la inclinació i orientació 

dels captadors les pèrdues que es produeixen estiguin dins els marges permesos 

pel CTE en el HE-4 al punt 3.5 més concretament a la figura 3.3. es mostren les 

pèrdues per a cada orientació e inclinació. Aquesta taula de valors està 

dissenyada per una latitud de 41º, la vivenda està a 42º la qual cosa no afecta 

directament al grau d’exigència per pèrdues de la instal·lació dels captadors, els 

resultats es poden veure a la figura  4.3.4.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.4.3. Porcentatge d’aprofitament respecte al màxim. 
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Tal hi com es pot veure el CTE per la inclinació que s’està projectant i orientació , 

correspon un màxim de pèrdues de entre un 5 i un 10%, per tant entra dins els 

límits que marca el CTE en aquest cas de que es pot veure a la taula 4.3.4.5 

agafada directament del CTE. 

Taula 4.3.4.5. Límits de pèrdues per orientació i Ombres CTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs considerant  que els panells no fan una funció arquitectònica, ni de 

superposició arquitectònica ja que s’han hagut d’apartar de la edificació el límit 

es del 10% de pèrdues per orientació e inclinació. 

Per altra banda cal calcular les pèrdues degudes a les ombres, per fer-ho cal 

conèixer les coordenades d’azimut i inclinació dels obstacles. A continuació cal fer 

la representació del perfil dels obstacles a la figura que es mostra a continuació 

extreta del CTE, es tracta de la figura 3.4 del CTE del apartat HE-4, on es mostra 

la banda de trajectòries del sol al llarg de l’any. Aquesta banda està dividida en 

porcions delimitades per zones solars( les negatives abans del migdia solar i les 

positives després del migdia solar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.4.6. Diagrama de trajectòries del sol  
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Un cop situades les caselles corresponents, a la següent taula es pot trobar el 

percentatge de pèrdues que provoquen. Per així obtenir quin es el % total de 

pèrdues produïdes pels obstacles. 

 

Taula 4.3.4.7. Percentatge de pèrdues per obstacles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el cas de la instal·lació que s’està projectant té una vivenda davant d’una 

sola planta d’alçada i el mur de separació entre terrenys per tant la inclinació es 

molt baixa, degut amés a que la vivenda sobre la que estem projectant aquesta 

instal.lació disposa d’una posició més elevada que la que vivenda que pot fer 

l’ombra, així doncs l’ombra a com la que es pot veure a la figura 4.3.4.8 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.4.8. Projecció ombres sobre projecció sol. 

Tal hi com es pot veure el que s’ha fet es fer la forma de l’obstacle projectada 

segons la seva inclinació i posició respecte l’azimut solar. Aquesta projecció es 

podria fer amb un teodolit. 

Així doncs les caselles ombrejades són les següents: A9,A7,A1,A2,A8,A10. 

En el cas de que la Ocultació de la casella sigui parcial, aleshores s’aplicaran 

coeficients de 0,25 /0,5 /0,75 /1 al multiplicar-los amb el percentatge de pèrdues 
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de la taula anterior, per tal d’aproximar-se el màxim possible a la realitat 

d’ombres. 

Tal hi com es pot veure a la taula 4.3.4.7 que expressa el percentatge de 

pèrdues, només existeixen taules per 35º d’inclinació o sinó ja va directament als  

90º, com la instal·lació s’està projectant amb una inclinació de 55º la qual cosa 

dista bastants dels 2 resultats. Per aquest motiu el que s’aplicarà es una 

interpolació lineal entre els 2 valors. 

Per tant el percentatge de pèrdues per ombrejat queda de la següent manera: 

% d’ombres= (0,25 ∙ A9) + (0,25 ∙ A7) + (0,25 ∙ A1) + (0,25 ∙ A2) + (0,25 ∙ A8) + (0,5 ∙A10)  

Els valors aplicant la interpolació lineal donen els següents resultats: 

A10=0,09 /A7 =1,24 /A1=3,6/A2=3,6/A8=1,21/A10=0,14 

D’on es dedueix el següent: 

% d’ombres =(0,25 ∙0,09)+ (0,25∙1,24)+(0,25∙3,6)+(0,25∙3,6)+(0,25∙1,21)+(0,5∙0,14)=2,51 % 

Per tant es molt inferior al 10% màxim permès pel CTE com es pot veure ala 

taula 4.3.4.5. Per altra banda la suma de les dues pèrdues no pot superar el 

15%, en aquest cas donaria entre un 7,51% i un 12,51%, amb la qual cosa es 

compleixen sobradament les exigències del CTE. 

 

Per altra banda cal veure quines son les distàncies mínimes entre les files de 

captadors perquè no es facin ombra entre elles. La distancia mesurada sobre la 

horitzontal entre les files de captadors i la altura d’aquets haurà de garantir que 

no es produeixin ombres sobre els demés captadors. Per fer-ho s’aplicarà la 

següent equació: 

                                                              D = 
 

     
                                             (4.3.4.9) 

 On D correspon a la distància entre captadors 

 On h correspon a l’alçada dels captadors 

 On α correspon a l’angle d’inclinació dels captadors 

Així doncs tenint en compte que els captadors tenen una altura de 1,8m, 

calculada segons la projecció dels captadors, sumada a una distancia sobre el 

terra de l’estructura. I on α té un valor de 55º. 

Així doncs D=1,26m es la separació entre les files. 

Un cop solucionada la orientació i posició dels captadors cal seleccionar quin 

tipus d’acumulador es necessita a la instal·lació. 

4.3.5. Grup acumulador 

Per seleccionar el grup acumulador encarregat de subministrar l’aigua calenta 

necessària per la calefacció i la demanda d’ACS, s’ha optat per seleccionar un 

tipus d’acumulador que solen anomenar multi funció.  
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Es tracta de dipòsits de doble paret i serpentí precisament pensats per calefacció 

i ACS. Es tracta d’un dipòsit intern per la demanda d’aigua calenta santiària, 

envoltat per un dipòsit molt més gran per a la demanda de calefacció, amb un 

gran intercanviador tèrmic per l’aprofitament de l’energia solar. D’aquesta 

manera el dipòsit exterior actua com a dipòsit d’inèrcia. 

Un cop seleccionat el tipus d’acumulador cal veure quina es la capacitat 

d’acumulació adequada per a la instal·lació. En aquest cas ni el CTE ni el RITE 

donen normativa per obtenir el dimensionament, per tant el que s’ha optat és 

per adquirir el valor de l’acumulació amb la mateixa fórmula que l’ACS, ja que 

aquesta fórmula el que valora es una relació entre la capacitat d’acumulació i la 

superfície de captació. Per tant el que procura dins un interval es que segons la 

superfície de captació sigui possible d’escalfar un cert volum d’aigua. La qual 

cosa es fa adequat per tal de mantenir el dipòsit acumulador a temperatures al 

voltant dels 60ºC per ACS, i en el cas de tenir demanda de calefacció com el 

conexionat per calefacció es farà a una altura compresa al voltant del 50% de 

l’altura de l’acumulador, que degut a l’estratificació de l’aigua serà inferior a la de 

la part superior, ideal ja que el terra radiant sol funcionar a uns 40ºC. Si tot hi 

així fos massa elevada  la temperatura per la distribució pel terra radiant, 

aleshores tal hi com es pot veure al esquema del punt 4.3.2. gràcies a un by-

pass fet per una vàlvula automàtica de regulació es barrejarà amb aigua de 

retorn del terra radiant per tal de disminuir la temperatura. 

En aquest cas aplicant la equació número 6 per una superfície de captació de 

20m2 dona un resultat de 1000L d’acumulació. En aquest cas s’ha seleccionat el 

model del catàleg del Salvador Escoda S.A. que té un volum d’acumulació de 

970L, per ser el que més s’aproxima a les nostres necessitats. En aquest cas les 

característiques d’aquest acumulador són les següents: 

Taula 4.3.5.1. Característiques acumulador GX1000P 

Model GX 1000P 

Capacitat total 970L 

Capacitat ACS 250L 

Capacitat envolvent 720L 

Temp. màx. dipòsit envolvent 110ºC 

Pressió màx. dipòsit envolvent 3bar 

Pressió màx serpentí 3bar 

Superfície d’intercanvi 2,7m2 

Temp. màx. ACS 90ºC 

Pressió màx ACS 8bar 

Diàmetre x altura 950mm x 2250mm 

Preu 3850€ 

A la següent figura es pot veure quines son les diferents entrades i sortides de 

l’acumulador així com un tal intern dels 2 dipòsits i del intercanviador. 
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Figura 4.3.5.2. Acumulador GX1000P 

Un cop seleccionat l’acumulador , cal veure quin tipus de canonades s’utilitzaran 

per al transport dels fluid al llarg de la instal·lació. Tant pel circuit primari, com 

pel de distribució o dissipació, ja que molt possiblement es tractarà de diferents 

tipus de canonades degudes a les diferents característiques del fluid que 

transporten. 

 

4.3.6. Canonades  

En aquest apartat es farà la selecció de les canonades segons les indicacions de 

caudal del fabricant i les recomanacions tècniques existents en quant a les 

característiques de funcionament fluidomecànic d’aquest tipus d’instal·lacions així 

com el càlcul de les pèrdues degudes el transport del fluid, per tal de fer la 

selecció de les bombes d’impulsió necessàries.  

Segons el CTE al apartat HE-4 3.3.5.2 Tuberias “1 El sistema de tuberías y sus 

materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de obturaciones o depósitos de 

cal para las condiciones de trabajo. 2 Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de 

tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas 

de carga en general. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el 

sentido de la circulación. 3 El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una 

protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas admitiéndose 

revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados  con fibra de vidrio o pinturas 

acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al 

exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los 

componentes.” 

Per tant sempre es procurarà obtenir una velocitat del fluid capaç d’evitar 

sedimentacions. Per altra banda es garantirà una inclinació mínima del 1% en els 

trams rectes en el sentit de la circulació. I s’obtindran aïllaments d’acord amb la 

normativa vigent. 
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Segons el fabricant del sistema de climatització del CW10 de ClimateWell, es 

recomana un caudal típic pel circuit primari dels panells de 15L/min i pel circuit 

de distribució també es recomanen aproximadament uns 15L/min de caudal. 

En aquest tipus d’instal·lacions se solen utilitzar velocitats pròximes a 1 m/s o 

inclòs per sota del 1m/s. 

Així doncs fent el càlcul per a obtenir una velocitat pròxima a 1m/s i un caudal 

de 15L/min es necessita una secció de coure de 17,8mm de diàmetre, tal hi com 

es pot veure a través de la següent operació: 

En primer lloc es procedeix a fer un factor del caudal del circuit primari requerit 

 

15
 

   
 ∙ 

    

  
 ∙ 

    

   
 ∙ 

   

       
 = 2,5 ∙10-4 m3/s 

 

A continuació a través de la fórmula del caudal 

                                                               V=c ∙A                                               (4.3.6.1) 

 On V correspon al caudal en m3/s 

 On c correspon a la velocitat del flux en m/s 

 On A correspon a l’àrea interior de la canonada en m2 

Dona un resultat d’un diàmetre interior de 17,8mm, al no tractar-se d’una secció 

estandarditzada cal buscar al catàleg una secció immediatament superior per tal 

de obtenir una velocitat propera a 1m/s o per sota. 

Així doncs seleccionant un diàmetre interior de 18mm, s’obté una velocitat de 

0,98m/s amb un caudal de 15L/min tal hi com recomana el fabricant. 

Per altra banda el circuit de dissipació al tenir un caudal de 30L/min, s’aplicarà 

un diàmetre superior per tal de mantenir una velocitat al voltant de 1m/s. En 

aquest cas aplicant l’equació anterior s’obté un diàmetre de 22, que és màxim 

que ofereix el fabricant per aquest tipus de canonada. Amb el qual s’obté una 

velocitat de 1,31m/s. 

Buscant en catàleg s’ha seleccionat un tipus de canonada de 18mm per 

connectar els diferents panells solars, i el mateix tipus de canonada pero en 

diàmetre de 22mm pel circuit de dissipació, s’ha seleccionat  del catàleg del 

Salvador Escoda anomenats “Tubo de cobre solar simple”, es tracta de tubs de 

coure DHP-CU templat R220 construïts segons norma EN-1057:2006, són de 

instal·lació simple, reduint així el temps de muntatge, està recobert amb un film 

protector contra radiacions UVA y impactes mecànics, al mateix temps assegura 

la impermeabilitat del conjunt. Consta d’un aïllament tèrmic d’espuma 

elastomèrica de color negre de cèl·lules tancades (Polietilè reticulat PE-X). 

Disposa d’un cable interior per tal de poder col·locar les diferents sondes de 

temperatura i que es puguin connectar còmodament amb el sistema de control 

de la instal·lació. 

Les característiques principals de l’aïllament  i del cable es poden veure a la 

següent taula: 

Taula 4.3.6.2. Característiques tècniques de l’aillament i el cablejat 
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Característiques tècniques de l’aïllament 

Material PE-X 

Densitat d’acord DIN53420 ASTM D 1667 30/33kg/m3 

Coef. De conductivitat tèrmica [W/m K] 0,035 

Permeabilitat a l’aigua DIN 52615 >12.000 

Temperatura d’operació -80ºC fins a +150ºC 

Resistència al foc segons EN 13501-1 Clase E 

Aïllament sonor DIN5109:300-2500Hz ~60% 

Resistència UV Si 

Protecció recobriment 300μm resistència UV 

Característiques tècniques cable  

Aillament PVC 

Número de pols  2 

Rsid6578937 Voltatge nominal Vo/V 300/300 

Resistència UV SI 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.6.3. Canonada de coure solar simple 

Per altra banda cal tenir molt en compte el tema dels aïllaments de les 

canonades, ja que minimitzarà les pèrdues de calor a través de les canonades 

tan entre els col·lectors com fins a l’interior de la vivenda. Aquets aïllaments han 

de complir la normativa vigent al respecte especificada en el RITE, 

específicament al ITE(03.12) i l’apèndix 03 “ Espessors mínims d’aïllament 

tèrmic” on es dicten els criteris que ha de complir l’aïllament de les instal·lacions. 

En aquest cas al tractar-se d’un aïllament am un coeficient de conductivitat 

tèrmica de valor 0,035(W/m K) diferent dels 0,040 en els que el RITE tabula a 

les seves taules com la taula XXX on es poden veure els espessors mínims que 

marca per canonades que transporten un fluid calent. cal fer el càlcul de 

l’espessor mínim de l’aïllament a través de la següent fórmula segons marca el 

RITE: 

Taula 4.3.6.4. Gruix mínim per aillaments am coef. 0,040(W/mK) 
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D’aquesta taula extraiem els valors de referència per a la utilització de la següent 

equació, en la que per exemple s’expressa el valor d’espessor mínim per la 

canonada de 18mm, és simplement una informació addicional ja que l’aïllant ja 

ve acoblat a la canonada i segons el fabricant compleix la normativa: 

                 e= 
  

 
 ∙ [EXP(

 

      
 ∙ ln 

     ∙     

  
 )]  e = 

  

 
  ∙ [exp ( 

     

     
 ∙ ln 

     ∙  

  
 )]                   (4.3.6.5) 

 

 On Di correspon al Diàmetre interior de la canonada expressat en mm 

 On λ correspon al coeficient de conductivitat tèrmica expressat en W/m K, 

ja sigui el que es busca o el de referència(0,040) 

 On e correspon al espessor mínim de l’aïllament, en el cas del eref 

correspon al de referència seleccionat de la taula anterior per una 

temperatura màxima de 120ºC per tan es de 30mm 

On s’extreu que el valor del espessor mínim és de= 25,47mm. 

Amés a més si es tracta de canonades situades a l’exterior caldrà veure la 

resistència a la radiació solar, a agents atmosfèrics com pot ser la pluja, etc.. en 

aquest cas la canonada seleccionada està expressament dissenyada per aguantar 

aquest tipus d’inclemències. 

 

Per altra banda per al connexionat entre els panells al necessitar de canonades 

més flexibles s’ha optat per seleccionar un tipus de canonada capaç de suportar 

les inclemències de l’exterior però que amés incorpora aquesta flexibilitat 

necessària per connectar els captadors entre sí 

Es tracta del model Escoline sPlit Cu de 18mm, per mantenir les propietats 

cinemàtiques del fluid anteriorment argumentades. El cost d’aquest tipus de 

material es superior per això només s’emprarà al connexionat entre els panells, 

les seves característiques tècniques destaquen per un sistema de connexionat 

ràpid en instal·lacions d'energia solar tèrmica per a  muntatge interior i exterior. 

Incorpora cable per connexió de la sonda  solar. Material aïllant tipus AEROFLEX, 

cautxú sintètic de EPDM, lleuger, flexible de cel tancades, lliure de PVC i CFC. 

Resistència a la temperatura fins a 125 º C (en continu) i breument 175 º C 

(temperatura de parada dels col·lectors). Pèrdua de calor equivalent a dues 

canonades aïllades amb 25 mm de gruix. Tub  de coure segons DIN EN 1057 

amb identificació, per evitar confusió, d'impulsió / retorn. Cable per sonda de 

silicona, VDE 0295, resistent a la temperatura fins a 180 º C i, breument, 250 º 

C. A la figura 4.3.6.6 es pot veure una imatge d’aquest tipus de canonada. 
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Figura 4.3.6.6. Canonada conexionat captadors Escoline Split Cu 

 

Per altra banda per al circuit de distribució del terra radiant, cal emprar un altre 

tipus de canonada específica per aquest ús. Es tracta de canonades molt flexibles 

de peròxid (PEX-a) amb barrera antioxigen (BAO), aquesta barrera antioxigen és 

molt important de cara a evitar problemes de corrosió. 

Hi ha diferents marques que ofereixen aquest tipus de canonada per terra 

radiant, en aquest cas s’ha seleccionat del catàleg de l’empresa Blansol S.A. que 

distribueix aquest tipus de canonada de la marca Barbi. 

En aquest cas tenen dues mesures de diàmetre interior de 16mm o de 20mm, 

s’ha seleccionat la de 20mm, ja que amb un caudal de 15L/min, s’obté una 

velocitat de 0,8m/s adient per evitar els sorolls que pot produir el fluid per fricció 

amb les canonades. 

Aquest tipus de canonada es ven en rotlles de 240m de longitud, amb un preu de 

2,95€/m. Posteriorment quan es calculi el número de metres necessaris de 

canonada per la instal·lació ja se seleccionarà el número de rotlles. 

A les figures 4.3.6.7 i 4.3.6.8 es mostren un parell d’imatges del tipus de 

canonada seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.6.7.Rotlle canonada PEX-a           Figura 4.3.6.8. Exemple Terra radiant 

 

Amés per acabar de completar el terra radiant tal hi com es pot veure a la 

imatge de la dreta es necessita instal·lar un aïllant per la part inferior de la 

canonada, per tal d’evitar perdre energia per la part inferior del terra. En aquest 

cas en el mateix catàleg abans esmentat es pot seleccionar un aïllament que fa 

d’aïllament tèrmic i acústic, és de polietilè expandit recobert paper aluminitzat, 

que disminueix més les pèrdues,com el que es veu a la figura quadriculat de 
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5x5cm per tal de poder col·locar fàcilment les canonades per sobre la quadrícula 

a la distància adequada. A la taula següent es mostren les característiques. 

Taula 4.3.6.9. Característiques aïllament terra radiant 

Característiques recobriment Alukraft: paper Kraft+Film d’alumini+Film 

de polietilè 

Dimensions Longitud x amplada x espessor 12m x 1m x 0,02m  

Resistència tèrmica R=0,56m2K/W 

Densitat 20kg/m3 

Fixacions Posseeix una cinta autoadhesiva lateral 

evitant la formació de ponts tèrmics 

Quadrícula Quadrícules de 5x5cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.6.10. Rotlle aïllament terra radiant 

Un cop seleccionades les canonades i l’aïllament necessari, caldrà veure quins 

son els diferents elements de connexió necessaris i els diferents accessoris que 

poden ser necessaris per el correcte control i funcionament de la instal·lació 

4.3.7. Elements de connexió entre captadors i accessoris instal·lació 

Els camps de captadors tèrmics necessiten d’elements de connexió entre els 

diversos captadors i canonades que distribueixen el fluid termòfor al llarg de la 

instal·lació. Al tractar-se d’instal·lacions que es veuen sotmeses a grans canvis 

de temperatures en poc temps, es per això que cal elegir correctament els 

elements de connexió per tal de que aquestes fortes dilatacions i contraccions 

que es produiran en l’ús de la instal·lació no la facin malbé. Això es degut a que 

poden haver temperatures d’equilibri de 120ºC fet que posarà a prova 

d’estanqueïtat al conjunt del circuit primari. És per aquests motius que per evitar 

aquestes tensions la millor opció sempre passa per la utilització d’unions flexibles 

o manegots absorbidors per tal d’evitar les deformacions d’altres elements rígids. 

Els diferents tipus de connexió venen marcats depenen del model o marca del 

captador. En el cas dels captadors emprats per aquesta instal·lació utilitzen 

entrades de ¾”. 
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Dilatadors axials: 

Entre d’altres elements els més utilitzats en aquest tipus d’instal·lacions són els 

dilatadors axials, es tracta d’absorbidors d’esforços que permeten la dilatació 

contracció a través d’aquets elements, es pot veure un a la figura següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.7.1 Dilatador axial 

Aquest tipus d’accessoris se sol situar per cada bateria de captadors evitant així 

que hi hagi tensions entre els elements més rígids. Així doncs Per materials 

metàl·lics s’especifica al RITE al punt IT1.3.4.2.6 “Dilatación” que cal seguir la 

norma UNE 100156, amés el CTE HS al punt 4.4.4. “Cálculo de dilatadores” diu 

específicament que als trams rectes sense connexions intermèdies de longitud 

superior a 25 metres necessiten adaptar les mesures necessàries per aquest 

tipus de dilatacions i contraccions. 

En el nostre cas el circuit primari disposa de longituds importants que s’apropen 

o inclòs superen els 25m de longitud, per tant es col·locarà un dilatador 

longitudinal pel circuit d’anada i un altre pel circuit de tornada, del diàmetre 

corresponent de la canonada, en aquest cas de 12 mm de diàmetre . Pel circuit 

de dissipació d’igual manera s’instal·larà un dilatador axial a l’anada i un a la 

tornada d’igual manera que en el cas anterior però en aquest cas am un 

diàmetre de 18mm. Així s’evitaran possibles danys degut a les dilatacions dels 

conductes. 

Ràcords d’unió: 

Per altra banda es mol recomanable l’ús de ràcords d’unió amb anells de tefló 

entre els diferents captadors. Es tracta d’un accessori que pot absorbir petits 

esforços però amés en cas d’una situació extrema provoca la relliscada de la 

canonada sense trencament de la instal·lació. 

La situació de la vivenda que s’està projectant no arriba a temperatures 

extremes però segons les dades de climatologia de les estacions meteorològiques 

de Catalunya si que hi ha hagut algun any que s’ha arribat a 0ºC o inclòs 

temperatures lleugerament negatives. Es per això que és recomanable col·locar 

aquest tipus d’accessoris per prevenir mals majors. Un exemple il·lustrat d’un 

ràcord d’unió en tefló es pot veure  a la figura 4.3.7.2: 
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Figura 4.3.7.2. Ràcord d’unió amb anells de tefló. 

Així doncs es col·locaran ràcords d’unió a les diferents connexions d’unió dels 

captadors. També cal remarcar que hi ha vàlvules que ja porten ràcords de 

compressió per pervenir problemes de dilatacions. En aquest cas es pot veure un 

exemple de ràcords a la següent figura captada del catàleg de Gesprosolar 

Bioenergètica S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.7.3. Racord de compressió 

 

Vàlvules antiretorn: 

Les vàlvules antiretorn asseguren un sentit únic de pas del fluid, hi ha d’infinites 

tipus i marques, però totes verifiquen la mateixa funció que es aquest únic sentit 

de fluid. En aquesta instal·lació s’empraran vàlvules antiretorns rectes segons els 

plànols de la instal·lació per conèixer el diàmetre adient en cada cas, ja que tal hi 

com s’ha pogut veure anteriorment disposem de 3 tipus de canonades, amb 

diferents diàmetres. A la figura 4.3.7.4 es pot veure una imatge d’aquest tipus 

de vàlvules. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.7.4. Vàlvula antiretorn 

En aquest cas aquest model es tracta d’un model que distribueix l’empresa Erbe 

Ecotecnologia, es tracta d’una vàlvula amb un cos de llautó , capaç de suportar 

fins a 130ºC de temperatura i una pressió de 10 bar. Té una pressió d’obertura 

de 25mbar. 

Aquest tipus de vàlvules són importantíssimes i segons marca el CTE al apartat 

HS al punt 2.1.2 “Protección contra retornos”  
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 “Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos 

que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 

a) después de los contadores; 

b) en la base de las ascendentes; 

c) antes del equipo de tratamiento de agua; 

d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 

e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.” 

A la instal·lació que s’està projectant s’instal·laran vàlvules d’aquest tipus on 

s’estipula al plànol corresponent de la instal·lació, per tal de poder conduir 

correctament el fluid.  

Vàlvules de tancament d’esfera: 

Les vàlvules d’esfera tal hi com diu el seu nom són vàlvules en el que l’obstacle 

que es troba el fluid quan la vàlvula no està totalment oberta és una esfera. 

Aquest tipus de vàlvula es pot utilitzar tal hi com el propi CTE HS al punt 3.4.6 

amb títol “Válvulas” per fer aïllament, és a dir per poder en cas d’averia poder 

tancar les vàlvules que es troben entre una secció de canonada que necessiti 

d’algun tipus de manteniment. 

De la mateixa manera es poden utilitzar tan per buidar el circuit com per omplir-

lo o inclòs per la purga d’aire. 

Les vàlvules d’aquest estil més simples són manuals molt utilitzades per tot tipus 

d’instal·lacions d’aquesta índole. Dins de les més utilitzades solen tenir una 

palanca(també pot ser papallona) i poden tenir rosques femelles o mascles als 

extrems, depenen de la necessitat de la instal·lació. 

A la figura 4.2.7.5 es mostra un model facilitat pel catàleg de la empresa 

Salvador Escoda S.A. de tipus palanca i amb rosques femella-femella. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.7.5. Vàlvula d’esfera femella-femella 

Dins els catàlegs de cada fabricant es poden trobar diferents mesures d’entrada i 

sortida de la rosca. Aquesta vàlvula en concret està preparada per treballar a 

una pressió de fins a 16 bars i una temperatura màxima de 180ºC.  

Aquesta és la vàlvula que més s’empra a la instal·lació tal hi com es pot veure en 

els plànols pertinents, ja que faciliten l’aïllament de possibles problemes d’alguna 

secció o aparell de la instal·lació. 
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Purgadors: 

Els purgador és un accessori pensat per poder treure l’aire que es pot formar 

dins de les canonades d’aigua, ja que aquest aire fa que no funcioni 

correctament la instal·lació, impedint la lliure circulació del fluid a través de les 

canonades, arribant a produir inclòs sorolls etc.. 

Així doncs amb aquest element que s’ha de col·locar en els punts més elevats de 

cada circuit ja que l’aire sempre s’acumula en aquestes zones. De fet el CTE al 

apartat HS 3.5.5.5 “Purga de aire” que per les instal·lacions solars cal col·locar 

purgadors a la sortida dels col·lectors i en tots els punts de la instal·lació capaços 

d’acumular aire.  

Existeixen en general dos tipus de purgadors, els manuals i els automàtics. 

Segons diu el CTE en el mateix apartat anteriorment esmentat, en el cas de 

col·locar sistemes automàtics, addicionalment es col·locaran els dispositius 

necessaris per la seva purga manual. En aquesta instal·lació degut a que és de 

fàcil accés i no es una operació complicada, es col·locaran els purgadors 

manuals. 

Per altra banda la normativa diu que han de suportar fins a 130ºC de 

temperatura a la zona climàtica 3 on està situada la vivenda. 

Existeixen molts tipus de purgadors( de discos, d’esfera, amb boia, amb vàlvula 

de retenció...), per instal·lacions solars se solen utilitzar purgadors de boia per 

altes temperatures (de fins a 150ºC) i amb el tipus de rosca necessari. Aguanten 

pressions al voltant dels 10 bar, per tant superiors als 6 bars màxims que s’han 

estipulat en el punt de més pressió de la instal·lació en el moment que saltarien 

les vàlvules de seguretat. 

En el catàleg de l’empresa Salvador Escoda S.A. es pot trobar aquest tipus de 

purgadors com el que es pot veure a la imatge següent: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.7.6. Purgador de boia  

El cost d’aquest accessori en un pack de 10 unitats és de 32,65€+iva. En el cas 

del purgador recte .Aquest purgador s’emprarà per tots els circuits menys el de 

distribució que al tenir un accés més complicat, s’hi instal·laran purgadors 

automàtics amb aixeta per buidar i clau de tancament. Com només s’hi 

instal·larà un d’aquest tipus a la part més alta de la instal·lació a la primera 

planta. A la figura 4.3.7.7 es mostra una imatge de l’accessori esmentat. 
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Figura 4.3.7.7. Purgador automàtic amb aixeta i clau de tancament 

 

 

Vàlvules de Seguretat: 

Es tracta de vàlvules que com el seu propi nom indiquen són de seguretat, ja que 

són les encarregades d’alliberar el fluid del sistema en el cas de que la pressió 

augmenti massa podent provocar la ruptura d’alguns dels seus elements. 

Hi ha de molts tipus i formes(de llautó,de bronze amb gran capacitat de 

descàrrega,de llautó amb manòmetre,amb escapament reconduït, amb seguretat 

tèrmica, etc etc...) però el més important es seleccionar la vàlvula de seguretat 

desitjada segons a la pressió a la que està construïda per ser activada. 

Així doncs per la instal·lació que s’està projectant caldrà agafar vàlvules de 

seguretat tarades a 3 bars per col·locar al circuit primari, és la pressió màxima a 

la que se sol regular aquest tipus de circuits, tot hi que el captador seleccionat el 

AKU 20 té un valor màxim de fins a 6 bar, per tant evitarem sobradament que 

pugui provocar alguna ruptura per sobrepressió. 

En el circuit secundari se sol col·locar vàlvules de seguretat tarades a 6bars, ja 

que l’aigua de red ja ve a 3bars de pressió, i el circuit secundari no acostuma a 

tenir elements tan fràgils com el primari.  

En quant a normativa el CTE HE-4 al punt 3.4.6“Válvulas”, al punt 2, diu el 

següent: “ Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar la 

potencia máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que 

en ningún  caso sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema.” 

Per tant tarant-la a 3 bars es compleix la normativa sobradament.  

A la figura 4.3.7.8  es mostra el tipus de vàlvules de seguretat que es muntaran 

a la instal·lació que s’està projectant. 

 

 

 

 

Figura 4.3.7.8. Vàlvula de seguretat 

 

Es tracta d’una vàlvula de seguretat senzilla que es pot adquirir tarada tan a 3 

com a 6 bars i amb diferents pasos de rosca.  
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Vàlvules de 3 vies motoritzada: 

Es tracta d’una vàlvula accionada remotament pel sistema de control de la 

instal·lació,gràcies a un circuit elèctric que connecta la vàlvula amb el sistema de 

control, de tal forma que depenen de les necessitats(pujar o baixar les 

temperatures del fluid) obra o tanca la vàlvula per tal d’adquirir les temperatures 

necessàries. A la instal·lació que s’està projectant calen un quatre vàlvules 

d’aquest tipus, utilització de la qual s’explica al punt posterior 4.3.10 “Explicació 

funcionament general instal·lació”. En aquests cas s’ha seleccionat una vàlvula 

motoritzada de tres vies amb tancament per esfera, que proporciona l’empresa 

Inovesolar. A la figura 4.3.7.9 es mostra una imatge d’aquest tipus de vàlvula. 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4.3.7.9.Vàlvula motoritzada de tres vies 

 

Intercanviador circuit dissipació: 

 Tal hi com es pot veure als plànols de la instal·lació en aquest tipus 

d’instal·lacions solars cal un circuit de dissipació, per tal de poder reconduir el 

fluid en el cas de que superi la temperatura de treball, en cas de baixa demanda 

i molta insolació. 

És per aquest motiu que cal seleccionar un intercanviador en el cas de la 

instal·lació que s’està projectant cal que sigui adaptat per col·locar dins la 

piscina. 

En aquest cas s’ha optat per escollir aquest intercanviador específic  per piscines, 

distribuït per l’empresa Abatik Ibéricas S.L.U. 

Es tracta d’un intercanviador multi tubular de titani, que es pot veure a la figura 

4.3.7.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.7.10. Intercanviador de piscina 
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El model seleccionat és capaç de transmetre fins a 25kW de potència, per tant 

sobradament pot cobrir la demanda de dissipació de la instal·lació. 

 

Vas d’expansió: 

Per seleccionar el vas d’expansió cal saber quin serà el volum d’acumulació 

necessàries. Per obtenir aquest volum necessari tant el CTE com el RITE al 

IT1.3.4.2.4 “ Expansión”, diuen que cal un vas d’expansió tancat que permeti 

absorbir les dilatacions del fluid degut a la temperatura, i per el dimensionament 

i disseny es dirigeixen al capítol 9 de la normativa a través de la norma UNE 

100155. Que diu el següent: 

                                                             V=Va ∙ Ce ∙ Cp                                              (4.3.7.11) 

 On V correspon al volum total del vas d’expansió 

 Va correspon al volum d’aigua total del circuit 

 Ce correspon al coeficient d’expansió del fluid. 

 Cp correspon al coeficient de pressió que a la vegada correspon a : 

                                                             Cp = 
  

       
                                  (4.3.7.12) 

 On Pm correspon a la pressió de servei de la instal·lació 

 PM correspon a la pressió màxima de la instal·lació a la qual salta la 

vàlvula de seguretat. 

En quant a normativa el CTE HE-4 al punt 2.4.7.2 “Vasos de expansión cerrados” 

diu que el dispositiu d’expansió ha de ser capaç de en el moment de màxima 

insolació i amb la bomba de recirculació apagada, de suportar la dilatació del 

fluid.  

A la instal·lació que s’està projectant hi ha 3 circuits tancats que requereixen de 

vas d’expansió, el primari, el de distribució, i el de dissipació. Per tant cal 

calcular quin es el volum d’aigua a cadascun d’ells, per després obtenir el 

Coeficient d’expansió per cada fluid i d’aquesta maner obtenir el volum del vas 

d’expansió. 

-Circuit primari:  

El circuit primari te una longitud total de 122,01m, aquesta longitud s’ha 

obtingut de la suma de cada tram de canonada. El diàmetre interior d’aquest 

circuit es de 12mm.Per tant el volum total de refrigerant s’obté obtenint l’àrea 

circular de la canonada multiplicada per la seva longitud. 

Així doncs el volum de refrigerant dona un resultat de 0,0133m3, que correspon 

aproximadament(ja que no és aigua sinó un refrigerant, concretament el 

monopropilenglicol, toxicològicament inofensiu , biodegradable i que compleix 

am el CTE. Segons diu el fabricant i distribuïdor Aguidrovert Solar) 13,35 litres 

de refrigerant corresponent a les canonades +65,14 litres corresponents als 

captadors + aproximadament 40L corresponent als intercanviadors fa un total de 

118,49L. 
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El Ce del fluid té un valor de 0,00059 1/K, suposant una diferencia de 

temperatura des de -10ºC fins a 130ºC per tan de 140 s’obté un valor de 

0,0826. 

                                                            Cp= 
   

       
 = 1                                                (4.3.7.13) 

Per tan: 

                                                  V=118,49L ∙ 0,0826 ∙ 1 = 9,8L                                  (4.3.7.14) 

Aquest seria el valor mínim per complir la norma UNE 100155 no obstant això els 

fabricants sempre recomanen més capacitat al vas d’expansió concretament al 

no suposar un increment de preu excessiu(el de 24L té un extra cost de 12€+Iva 

respecte al de 10L), s’instal·larà un vas d’expansió de 24L de capacitat que 

distribueix l’empresa Salvador Escoda S.A. concretament el model 24SMF amb 

les característiques que es poden veure a la taula  4.3.7.15 i imatge real que es 

pot veure a la figura 4.3.7.16: 

 

Taula 4.3.7.15. Característiques tècniques vas d’expansió 24SMF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.7.16. Imatge vas d’expansió SMF24 

 

 

 

 

Capacitat  24L 

Pressió màxima 8bar 

Dimensions ( Diàmetre x alçada) 320x345mm 

Connexió aigua ¾” 

Pressió de precarga 2,5 bar 

Temperatura màxima 130ºC 

Percentatge de refrigerant admissible 50% 

Cost 35€+iva 
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-Circuit de distribució: 

En aquest cas el circuit de distribució del terra radiant té una longitud total de 

473,5m, distribuït aproximadament en 190m a la planta superior i uns 280m a la 

planta inferior. El diàmetre de la canonada és de 20mm, am la qual cosa el 

volum total de la instal·lació té un valor de: 148,75L + 720l de l’acumulador 

s’obté un total de 868,75L. 

En aquest cas el fluid calorportador no es un refrigerant sinó aigua, ja que al 

estar dins de la vivenda no hi ha problema de que pugui arribar per sota dels 0ºC 

de temperatura, i tampoc hauria de superar els 35-40ºC de temperatura als 

quals s’acostuma a distribuir pel terra radiant. 

En aquest cas l’aigua té un coeficient d’expansió de 0,00021 1/K suposant en 

aquest cas una diferencia de temperatura màxima des de els 5ºC fins als 45ºC 

per tant una diferencia de 50ºC, de la que s’obté un Ce= 0,0105. La pressió de 

treball d’aquest equips ronda els 1,5 o 2 bar, tot hi així la unió europea obliga a 

mantenir abans de ficar de nou el formigó sobre les canonades una pressió de 6 

bar durant 24h per comprovar que no existeixen pèrdues. Així doncs el CP ens 

dona un resultat de: 

                                                       Cp = 
    

       
 = 0,41                                                (4.3.7.17) 

D’on s’obté que el volum de l’acumulador del circuit secundari és de: 

                                            V= 868,75 ∙ 0,0105 ∙ 0,41 =3,8L                                     (4.3.7.18) 

Tal hi com es pot veure el volum en aquest cas es menor degut al menor 

coeficient de dilatació de l’aigua es menor a la del refrigerant, i les diferencies de 

temperatures també són molt menors. Amés el marge de pressions es més 

elevat.  

En aquest cas doncs am un vas d’expansió de 12L hauria de ser més que 

suficient. En aquest cas s’instal·larà el mateix model que en el circuit primari 

però amb una capacitat de 12L, per tot els demés termes les característiques són 

les mateixes.  

 

-Circuit de dissipació: 

El circuit de dissipació té una longitud total de 47,3m. El diàmetre en aquest 

circuit és de 18mm. Per la qual cosa el volum corresponent a les canonades dona 

un resultat de 12,04L. A aquest volum se li ha de sumar el volum del 

intercanviador, que en aquest cas és d’ aproximadament 5L segons diu el 

fabricant, així doncs el volum total és de 17,04L. 

En aquest cas el fluid de la instal·lació torna a ser aigua amb un Ce de 0,00021 

1/K. En aquest cas la diferencia de temperatures s’estipularà entre els 5ºC i els 

130ºC, la qual cosa fa una diferencia total de 135ºCla qual cosa dona un resultat 

de Ce = 0,0284. I les pressions de treball segueix tenint un valor de 1,5bar i 3 

bar com a pressió màxima de tal forma que s’obtenen els següents resultats: 

Cp= 1 com en el circuit primari. 

V=17 ∙ 0,0284 ∙ 1 = 0,5L. Així doncs en aquest cas es col·locarà el vas 

d’expansió més petit que segons el catàleg de Salvador Escoda S.A. és de 5L. 
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Seguint amb les mateixes característiques tèrmiques i de pressió que els casos 

anteriors.  

 

Sistema de control: 

El sistema de control de la instal·lació es basa en una sèrie de sondes de 

temperatura col·locades en diferents punts crítics de la instal·lació gràcies als 

quals el termòstat diferencial prèviament configurat per l’instal·lador pot activar 

o desactivar segons tingui estipulat una o altre vàlvula o una bomba en concret. 

Cal tenir en compte per això que per evitar continues commutacions, els 

termòstats diferencials presenten un cicle d’histèresi, és a dir que tot hi que la 

temperatura estigui prefixada a una temperatura en concret, sempre s’espera a 

que la diferencia sigui una un o 2 graus major per tal d’evitar continues parades i 

posades en marxa del grup d’impulsió. Aquest tipus de sistema se sol utilitzar 

també per evitar gelades, posant en marxa la bomba d’impulsió dels captadors 

per evitar que puguin haver ruptures degut a les baixes temperatures. Tota 

aquesta sèrie de paràmetres són els que calen configurar des de el termòstat 

diferencial. 

En el cas de la instal·lació que s’està projectant calen 8 sortides, ja que són 5 

bombes, i 3 vàlvules motoritzades. Amés cal que disposi de com a mínim 3 

entrades pels termòmetres. 

En quant a normativa el CTE HE-4 al punt 3.3.7 “Sistema de control” especifica 

per aquest tipus d’instal·lacions les temperatures mínimes per la posada en 

marxa de les bombes, o les màximes diferencia de temperatures permeses sense 

posada en marxa, són indicacions a tenir en compte. Així com la col·locació de 

les sondes de temperatura, a la part superior als captadors, i a la part inferior del 

dipòsit acumulador. A continuació es mostra el paràgraf corresponen del CTE: 

“En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de 

captadores, deberá ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de 

acumulación solar, deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido 

portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema 

de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la 

diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor 

de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato 

diferencial no será menor que 2 ºC. 3...” 

Per altra banda al instal·lar terra radiant tan per calefacció com per refrigeració, i 

al ser una vivenda situada molt prop del mar, la qual cosa repercuteix 

directament en grans humitats relatives, cal fer un control rigorós sobre les 

condensacions que es puguin produir al voltant de les canonades, degut a la gran 

diferencia de temperatura entre l’aire i el fluid de dins el circuit de distribució, 

que sinó es controla es podria arribar al punt de rosada en al qual es produirien 

condensacions. 

A continuació es mostra a través del diagrama psicromètric , per un dia de juliol 

amb una temperatura exterior seca de 32ºC i un 55% d’humitat relativa(que 

segons les taules de la xarxa meteorològica de Catalunya correspon a la mitja 

mensual per al mes d’agost), quina seria la temperatura mínima a la qual es pot 

conduir el fluid a través del circuit de distribució: 
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Figura 4.3.7.19. Temperatura de rosada 

 

Tal hi com es pot veure en aquest exemple d’un dia d’estiu, sense 

deshumidificador la màxima temperatura que es podria assolir és de 23ºC. 

Per evitar aquest tipus de problemàtica, el que se sol col·locar és un 

deshumidificador, apart de regular el control de la temperatura del terra radiant 

a través de la unitat de control. 

Per tant es fa evident que la unitat de control haurà de tenir una entrada amb un 

sensor d’humitat relativa que controli la humitat del aire del ambient, per evitar 

el fenomen de la condensació, no permetent disminuir per sota d’una certa 

temperatura programada per la unitat de control. 

En concret hi ha un fabricant especialitzat en aquest tipus de grups de control 

anomenat RegDigit, aquest tipus d’equip permet una millor interacció entre el 

sistema i l’usuari, al qual permet en qualsevol moment regular i veure els 

diferents paràmetres ambientals de la vivenda. Aquest equip es capaç inclòs de 

connectar remotament des de el telèfon degut a la integració d’un mòdem que té 

el propi sistema de control. 

El fabricant assegura que es capaç d’evitar les condensacions de fins a un 95% 

d’humitat relativa, i obtenir unes temperatures i humitats relatives de ple 

confort. 

Un cop seleccionat l’equip de control, cal fer el càlcul de les pèrdues del circuit 

per tal de poder posteriorment la selecció del grup d’impulsió i acabar amb la 

instal·lació d’ACS i climatització. 
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4.3.8. Càlcul de les pèrdues 

A continuació es realitzarà un estudi de les pèrdues de càrrega que hi ha a la 

instal·lació,per tal de poder seleccionar la bomba adequada segons la pèrdua de 

pressió que hagi de vèncer, i el caudal necessari pel que s’ha dissenyat la 

instal·lació. 

El primer que cal reconèixer és que es tracten de circuit tancats, per la qual cosa 

al aplicar Bernoulli en els diferents circuits, només intervindran les pèrdues sobre 

l’altura manomètrica de la bomba, ja que tant les altures, com les velocitats, 

com les pressions han de ser les mateixes per tractar-se d’un circuit tancat, tal hi 

com es pot veure a la equació que es mostra a continuació: 

                                                   H=
     

  
 + 

         

  
 +(zf-zi) +hf  (4.3.8.1) 

 On H correspon a l’altura manomètrica expressat en metres 

 On Pf i Pi corresponen a les pressions finals i inicials expressat en Pa 

 On ρ correspon a la densitat expressat en kg/m3 

 On g correspon a la gravetat expressat en m/s2 

 On cf i ci corresponen a les velocitats finals i inicials expressat en m/s 

 On zf i zi corresponen a les altures finals i inicials expressat en metres 

 I per últim hf correspon a la suma de les  pèrdues principals i secundàries del 

circuit expressat en m 

En segon lloc cal conèixer és per cada secció de la instal·lació, si es el fluid 

segueix un regim laminar, o turbulent. Per saber-ho s’aplica el coeficient de 

Reynolds, es tracta d’un valor adimensional en el qual es divideixen les forces 

d’inèrcia entre les forces viscoses. Si el número de Reynolds es superior a 2300 

aleshores es sol considerar turbulent, i si el número es inferior es considera 

règim laminar. El número de Reynolds és una dada molt important ja que depèn 

del tipus de règim que tingui el fluid s’hi ha d’aplicar unes fórmules o unes altres 

per conèixer les pèrdues del fluid. 

Un cop conegut el règim del fluid en cada cas, s’aplicarà la fórmula de Poiseuille 

o de Darcy-Weisbach per obtenir les pèrdues principals(venen donades per la 

fricció amb les canonades)segons sigui règim laminar o turbulent. 

Un cop obtingudes aquestes pèrdues es realitzarà el càlcul de les pèrdues 

secundaries(les produïdes per accessoris com colzes,vàlvules,mesuradors,etc...). 

Un cop obtingudes les pèrdues principals i secundaries , es sumaran per conèixer 

la pèrdua total de cada circuit i així seleccionar la bomba adequada. 

Així doncs a continuació es farà el càlcul per a cada una de les bombes: 

Bomba circuit primari B2: 

Així doncs el primer que es procedeix tal hi com s’ha dit al punt anterior és 

determinar el règim del fluid, a través del número de Reynolds. 

 

                                                        Re = 
  ∙  ∙ 

μ
    (4.3.8.2) 
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 On ρ correspon a la densitat en Kg/m3 

 On c correspon a la velocitat característica del fluid en m/s 

 On D correspon al diàmetre de la canonada del fluid en m 

 On μ correspon a la viscositat dinàmica del fluid Pa∙s 

En quest cas el mono propilenglicol té una densitat de 1036 kg/m3 i una 

viscositat dinàmica de 0,0014Pa∙s a 45ºC en una concentració del 30% en aigua 

amb un Cp =0.94 Kcal/kg*ºC, s’empra  45ºC per ser una temperatura mitja de 

treball del circuit, aquestes dades son ofertes pel fabricant del fluid termòfor. El 

diàmetre seleccionat es de 18mm, i la velocitat del fluids de 0,98/s 

Així doncs el número de Reynolds dona un resultat de Re=13054, clarament un 

règim turbulent. 

Així doncs  l’equació de Darcy Weisbach es mostra a continuació: 

                                    Wf = f 
 

 
 ∙

    

 
     (4.3.8.3) 

 On f és un número adimensional que pot ser calculat amb diferents 

expressions, però que es calcularà a través de la fórmula de Haaland que 

es mostra a continuació: 

                           
 

   
 = -1,8 log[(

   

   
)1,1 + 

   

  
]                  (4.3.8.4) 

 On ε correspon a la rugositat de la canonada expressada en mm. 

 On D correspon al diàmetre de la canonada expressat en mm. 

Per altra banda la pèrdua de càrrega per pèrdues secundàries ve determinada 

per la següent expressió: 

 Wf=K ∙ 
    

 
  (4.3.8.5) 

 On K correspon a un valor adimensional constant que ve relacionat per a 

cada geometria del accessori, de tal forma que no varia segons la 

velocitat, o altres paràmetres de funcionament. Cal destacar per això que 

si que canvia amb la major obertura de una vàlvula, ja que això està 

canviant la geometria del accessori. 

En aquest cas es poden combinar les equacions de pèrdues principals de Darcy 

Weisbach i les secundàries quedant expressada de la següent manera: 

                                                        Hf=(∑ f 
 

 
 + ∑K) 

   

 ∙ 
  (4.3.8.6) 

 

Per tant el primer que cal conèixer són les diferents variables de la equació per a 

la bomba B2. 
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La rugositat del coure té un valor de ε=0,0015mm, una longitud de 118m, i una 

velocitat de 0,98m/s. A continuació es mostra una taula amb el número 

d’accessoris d’aquest circuit i el valor K de cadascun d’ells. 

Taula4.3.8.7.Llista accessoris i valors K de B2 

Accessori Nº unitats Valor de K 

Colze 45º 3 0,45 

Colze 90º 13 0,9 

Col·lector 2 1  

Termòmetre 2 0,2 

Purgador 1 1,8 

Vàlvules esfera 10+14 10 

Manòmetre 1 1,8 

Vàlvula seguretat 1 2,5 

Vàlvula antiretorn 4 2,5 

Vàlvula motoritzada 2 5 

Te 10 1,8 

Entrada dipòsit 1 1 

Sortida dipòsit 2 0,5 

Vas d’expansió 1 1,8 

Colze 90º radi gran 20 0,6 

 

Tal hi com es pot veure en aquest cas s’ha discernit entre radis grans i petits ja 

que al tractar-se de canonades flexibles la pèrdua es molt menor que la del típic 

colze rígid que sotmet al fluid a un canvi de direcció molt més brusc. 

Els valor de K s’obtenen a través taules de llibres tècnics d’instal·lacions. 

Un cop obtinguts els diferents valors K de les pèrdues de càrrega dels accessoris, 

es procedeix al càlcul del valor de la variable f a través de la fórmula de Haaland 

mostrada a l’equació 4.3.8.4 . 

El resultat per la f d’aquest circuit és de 0,029. 

Per tant segons la equació 4.3.8.6 les pèrdues Hf tenen un valor de 24,58mca, 

que sumades a les pèrdues produïdes pels captadors que solen ser 

aproximadament de 10mmca per cada captador per aquest tipus de condicions 

cinemàtiques, multiplicat per 10 captadors fa un total de 100mmca la qual fa un 

total de pèrdues de 25,58m 

Així doncs les dades per seleccionar la B2 són una altura de 25,58mca i un 

caudal de 15l/min. 

 

Circuit bomba B1: 

A continuació es segueix el mateix procediment pel circuit de la bomba B1, que 

en aquest cas es molt petit. 
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El valor de la rugositat segueix sent de ε=0,0015mm, el diàmetre de la canonada 

també és de 18mm, té una longitud de 4,3m, i els accessoris que es mostren a la 

taula 4.3.8.7: 

Taula 4.3.8.7 Llista accessoris i valors K de B1 

Accessori Nº unitats Valor K 

Colze 90º 2 0,9 

Vàlvula esfera 1 10 

Vàlvula antiretorn 1 2,5 

Col·lector 1 1??? 

 

El número de Reynolds segueix essent 13054, i el valor f calculat a través de la 

fórmula de Haaland segueix essent el mateix  f = 0,029. 

Així doncs a través de la fórmula completa de pèrdues s’obté el valor de hf que 

té un valor de 1,09mca i un caudal de 15l/min 

 

Circuit dissipació Bomba B3: 

Seguint amb el procediment anterior, el primer que cal adonar-se és que al 

seguir utilitzant canonades de coure, la rugositat segueix tenint un valor de 

ε=0,0015mm. En aquest cas la longitud total que ha de superar la bomba B3 és 

de 47,3m, i un diàmetre de 22mm, ja que en aquest cas el caudal és de 

30L/min, amb una velocitat de 1,31m/s tal hi com s’ha explicat anteriorment al 

punt 4.3.6. “Canonades”. 

El primer que cal fer doncs es calcular el número de Reynolds aplicant la equació 

anteriorment descrita, obtenint un valor Re=21347, per tant clarament règim 

turbulent. 

El següent pas doncs es veure quins son els diferents accessoris en el circuit que 

haurà de vèncer la bomba B3. 

Taula 4.3.8.8. Llista accessoris i valor K de B3 

Accessori Nº unitats Valor de K 

Colze 90º 16 0,9 

Vàlvula esfera 3 10 

Vàlvula antiretorn 1 2,5 

Te 1 1,8 

Vas d’expansió 1 1,8 

 

Un cop obtinguts els valors de K dels accessoris a través de la fórmula de 

Haaland s’obté de nou el valor de f=0,025. 

Amb aquest valor a través de la fórmula 4.3.8.6 obtenim que el valor de les 

pèrdues Hf= 9,05m, a aquest valor se li ha de sumar una pèrdua de càrrega del 

intercanviador del qual el fabricant assegura que produeix una pèrdua de càrrega 
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de 2,9Kpa per un intercanviador de plaques de 24m2.per tant la bomba B3 ha de 

tenir una altura superior a 11,95mca i un caudal de 30L/min. 

 

Circuit distribució bomba B4: 

En aquest cas el circuit de distribució treballa amb aigua com a fluid termòfor, 

per tant la viscositat dinàmica té un valor de 0,001Pa∙s i una densitat de 

1000kg/m3, i amb canonades de PEX-a, amb un diàmetre de 20mm, una 

velocitat de fluid de 0,8m/s , un caudal de 15l/min i una longitud total de 

282,7m. La rugositat d’aquest tipus de canonada no ve indicada per cap 

fabricant, simplement recalquen en tots els catàlegs que son molt baixes, al no 

conèixer el número exacte per tant ε=0,0015mm, s’ha seleccionat el mateix que 

el del coure per evitar escollir una bomba incapaç de fer circular l’aigua de la 

instal·lació.  

Així doncs seguint els procediments anteriors el primer que cal és conèixer el 

número de Reynolds, Re=16000 per tant un règim turbulent. 

A continuació cal veure quins son els accessoris que intervenen en aquest circuit 

a través del a taula 4.3.8.9: 

Taula 4.3.8.9. Llista accessoris i valors k de B4 

Accessori Nº unitats Valor de K 

Colze 90º Radi gran 150 0,6 

Colze 90º Radi petit 8 0,9 

Vàlvula antiretorn 6 2,5 

Vàlvula esfera 5 10 

Termòmetre 3 0,2 

Vàlvula seguretat 2 2,5 

Manòmetre 1 1,8 

Te 3 1,8 

Vàlvula motoritzada 2 5 

Vas d’expansió 1 1,8 

 

Tal hi com es pot veure en aquest cas s’ha discernit entre radis grans i petits ja 

que al tractar-se de canonades flexibles la pèrdua es molt menor que la del típic 

colze rígid que sotmet al fluid a un canvi de direcció molt més brusc. 

Un cop obtinguts els diferents valors de les constants de pèrdues cal trobar el 

valor de f a través de l’expressió de Haaland a través de la qual s’obté el següent 

valor f=0,027 

Amb aquest valor i els obtinguts anteriorment seguint el procediment dels 

apartats anteriors obtenim el valor total de les pèrdues Hf=18,58m.  

Per tant la bomba seleccionada B4 haurà de tenir com a mínim una altura de 

18,68m i un caudal de 15l/min. 
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Circuit distribució bomba B5: 

 En aquest cas aquest  la bomba B5 manté les condicions de la bomba B4 donat 

que únicament s’empra per aconseguir distribuir el fluid termòfor a la planta 

superior. Així doncs les condicions del fluid i les canonades són com en la bomba 

B4, μ=0,001Pa∙s, ρ=1000kg/m3, ε=0,0015mm, amb canonades de PEX-a, amb 

un diàmetre de D=20mm, una velocitat de fluid de c=0,8m/s,un caudal de 

15l/min i una longitud total de 180,52m. El valor del número de Reynolds 

segueix sent Re=16000. A la taula que 4.3.8.10 es mostren els diferents 

accessoris. 

Taula 4.3.8.10. Llista accessoris i valor K de B5 

Accessori Nº unitats Valor de K 

Colze 90º Radi gran 77 0,6 

Colze 90º Radi petit 8 0,9 

Vàlvula d’esfera 1 10 

Vàlvula antiretorn 1 2,5 

Purgador 1 1,8? 

Manòmetre 1 1,8? 

Vàlvula seguretat 1 2,5 

Vas d’expansió 1 1,8 

 

El valor de f és igual al del cas anterior ja que tan els diàmetre com la rugositat 

com el número de Reynolds es mantenen constants respecte el cas anterior, per 

tant f té un valor de 0,027. 

Per tant només queda trobar el valor de les pèrdues totals amb un valor 

Hf=10,36m. Per tant al bomba B5 haurà de ser capaç de donar una altura 

manomètrica superior a 10,36m i un caudal de 15l/min. 

 

4.3.9. Elecció grup d’impulsió  

En aquest apartat es seleccionaran les diferents bombes necessàries, 

característiques de les quals s’han calculat al apartat anterior. En quant a 

l’elecció de la bomba el CTE al apartat HS-4.5.2.2 “Cálculo de las bombas” insta 

a l’elecció de la bomba segons diu textualment de la següent manera:  “El cálculo 

de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s 

bomba/s (mínima y máxima respectivamente” així doncs per a la elecció de la bomba 

s’haurà de concretar el caudal necessari i la pressió a vèncer en cada cas. 

En primer lloc seguint l’ordre de l’apartat anterior cal seleccionar quina serà la 

bomba B2, amb una altura de 25,58mca i un caudal de 15l/min o com solen 

utilitzar en els catàlegs, traduït en metres cúbics per hora té un valor de 

0,9m3/h, amés cal que la bomba estigui dissenyada per impulsar fluids a 

temperatures importants. 

 Buscant en diferents catàlegs de bombes de diferents fabricants s’ha seleccionat  

del model CLP 403-2 distribuït per l’empresa Aigurapress S.L. es tracta d’una 

bomba capaç d’aguantar temperatures de entre -15ºC i 140ºC la qual cosa la fa 
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admissible per suportar les temperatures del circuit primari, i la seva gràfica està 

per sobre del nostre punt de treball. És mostra a la figura 4.3.9.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.9.1. Corva característica  Bomba CLP402-2 

 

Tal hi com es pot veure el punt de treball es troba clarament per sota de la corba 

característica de la bomba, per la qual cosa assegura el bon funcionament sota 

aquestes condicions d’altura i caudal. 

A la figura 4.3.9.2 es mostra una imatge de la bomba en qüestió: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.9.2. Bomba CLP 402-4 

 

El cos de la bomba està fabricat en bronze, amb l’eix d’acer inoxidable, i 

l’impulsor en polímer, que suporten una pressió de 10bar. En aquest cas té una 

connexió trifàsica de 400V, i té una longitud de 380mm de llarg. 

 

En segon lloc per la bomba B1 que necessita una bomba molt més petita que la 

B2, ja que l’altura a vèncer és de tan sols 1,09mca i un caudal de 0,9m3/h, en 

aquest cas la bomba B1, no necessitarà de tanta resistència tèrmica donat que 

es troba al retorn del circuit. En aquest cas s’ha seleccionat una bomba del 

mateix fabricant en aquest cas el model  SAN 20/40-130, capaç de proporcionar 
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una altura de 2mca, amb un caudal de 2m3/h. Es tracta d’un model de 130mm 

de longitud, i fabricat amb els mateixos materials que el model anterior, però 

degut a les seves característiques internes treballa amb un interval de 

temperatures de 5ºC a 65ºC. A la figura 4.3.9.3 es mostra la corba característica 

de la bomba, i el punt de treball requerit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.9.3. Corba característica bomba SAN 20/40-130 

 

Tal hi com es pot veure la bomba és capaç d’assolir els requeriments imposats 

per la instal·lació, ja que la corba està per sobre del punt de treball. 

A la figura 4.3.9.4 es mostra una imatge de la bomba impulsora B1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.9.4. Bomba B1 SAN20/40-130 

 

En aquest cas la SAN20/40-130 ve alimentada per un voltatge monofàsic de 

230V. 

 

En quant a la bomba B3 encarregada de fer circular el fluid pel circuit de 

dissipació, cal que pugui vèncer una altura de 11,95mca per un caudal de 

30l/min(1,8m3/h), amés de suportar altes temperatures donat que en el cas que 

l’acumulador ja estigui a la temperatura límit, i el equip de climatització estigui 

totalment carregat, el fluid vindria directament dels captadors a altes 

temperatures, en aquest cas s’ha optat per seleccionar una bomba doble del 
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catàleg de l’empresa Erbe Ecotecnologia capaç suportar les exigències de la 

instal.lació. A la figura 4.3.9.5 es mostra la seva gràfica amb el punt de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.9.5. Corba característica bomba Wilo Top 50/15 

 

Tal hi com s’ha comentat es tracta d’una bomba ja construïda amb dues bombes 

en sèrie per augmentar l’altura manomètrica de la bomba, sense haver-ne de fer 

una de més gran o comprar-ne dos per separat. En aquest cas té una longitud de 

340mm, i una pressió màxima de 10 bars. Tal hi com es pot veure el punt de 

treball es manté per sota de la corba característica de la bomba, per la qual cosa 

podrà assolir sense problemes les demandes de caudal i altura manomètrica 

requerides. A la figura 4.3.9.6 es mostra una imatge del model en concret. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.9.6. Bomba Wilo Top 50/15 

 

Per a la bomba B4, encarregada de distribuir el fluid pel terra radiant de la planta 

inferior,no cal seleccionar una bomba que aguanti altes temperatures , ja que el 

interval de treball no hauria de ser per sobre dels 40-45ºCEn aquest cas l’altura 

a vèncer és de 18,58mca per un caudal de 0,9m3/h. Es tracta d’una altura 

important per la qual cosa en aquest cas vist que no s’han trobat més que 

bombes exageradament grans pensades per molt més caudal que no pas el que 

es necessita en aquest cas, mentrestant  les apropiades per caudal obtenien 

altures mol petites, per la qual cosa s’ha decidit instal·lar dues bombes en sèrie, 

duplicant l’altura de la bomba, i mantenint el caudal, però en aquest cas dues de 
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petita potència, concretament el model SAN40-120F, a la figura 4.3.9.7 es 

mostra com queda la gràfica. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4.3.9.7. Corba característica dues bombes SAN40-120 en sèrie 

 

Tal hi com es pot veure les dues bombes en sèrie si que son capaces d’oferir els 

requisits que demanava la instal·lació en quant a temperatura de treball, caudal i 

altura manomètrica, en aquest cas té una mesura de 250mm de longitud. A la 

figura 4.3.9.8 es mostra una imatge de la bomba en qüestió. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.9.8. Bomba SAN 40-120 F 

 

Per últim la bomba B5, encarregada de distribuir el fluid termòfor pel circuit de 

distribució a través del terra radiant. En aquest cas l’altura manomètrica que ha 

de vèncer la bomba és de 10,36mca per un caudal de 0,9m3/h. En aquest cas 

s’ha optat per utilitzar la mateixa bomba que B4 el model SAN 40-120F, però en 

aquest cas només una unitat, la qual conté una corba característica com la que 

es mostra a la figura 4.3.9.9. 
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Figura 4.3.9.9. Corba característica bomba SAN40-120F 

 

Tal hi com es pot veure compleix sense problemes les demandes de la 

instal·lació. Amb l’elecció d’aquesta última bomba es dona per finalitzada la part 

d’accessoris de la instal·lació. A continuació es fa una explicació concreta del 

funcionament tant a l’època hivernal com a l’època estival.  

4.3.10. Explicació Funcionament general instal·lació 

En aquest apartat de la memòria es fa una explicació general de com està 

estructurada finalment la instal·lació i de com succeirà el funcionament de la 

mateixa, així com la d’alguns dels paràmetres de funcionament més importants. 

L’esquema gràfic sense entrar al detall es pot veure a la figura 4.3.10, per veure 

la instal·lació completa, es podrà veure al plànol número 3. 

La instal·lació està dividida bàsicament en 3 circuits diferenciats. 

a) Un circuit primari tancat , a través del qual el fluid termòfor gràcies als 
captadors solars  aconsegueix augmentar la temperatura que serà 

transmesa a l’aigua de l’acumulador a través d’un bescanviador intern de 
l’acumulador. 

b) En segon lloc,hi ha  un circuit de distribució,es tracta també d’un circuit 
tancat,  en aquest cas d’aigua, distribuït a través d’un terra radiant. 

c) Per últim hi ha un tercer circuit, en aquest cas obert, d’ACS, però al haver-
hi ja anteriorment una pre-instal·lació amb caldera de gas, aquest circuit 
únicament és modificat en l’obtenció de part de l’aigua calenta a través de 

l’acumulador, la resta de la instal·lació es manté com estava. 

El primer que cal remarcar és que la instal·lació funciona sensiblement diferent a 

l’època d’estiu que a l’època hivernal. 

Estiu: 

El primer que cal remarcar és que tan a l’estiu com al hivern, la producció d’ACS 

amb energia solar té prioritat, per la qual cosa quan la sonda de temperatura T1 

(que mesura la temperatura a la sortida dels col·lectors) mesura 7ºC més que la 

part inferior del dipòsit acumulador T3, s’encén la bomba B2. Aquesta bomba 

funcionarà fins que el dipòsit obtingui els 60ºC, suficients per ACS, o bé quan la 
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diferencia entre T1 i T3 sigui menor de 3ºC. Quan el dipòsit hagi aconseguit 

obtenir els 60ºC, tota l’energia solar disponible anirà a parar a al equip de 

refrigeració CW10. A partir d’aquest moment sempre que T1 sigui m7ºC major 

que T5(retorn dels captadors), B1 restarà encesa. S’apagarà quan la diferencia 

entre T1 i T5 sigui igual o menor a 3ºC. 

Per altra banda quan la temperatura d’impulsió T6 estigui per sota de la 

temperatura de rosada, el sistema de control a través de la vàlvula motoritzada 

V1, s’encarregarà de barrejar l’aigua d’impulsió amb la de retorn per fer 

augmentar la temperatura, la vàlvula romandrà oberta fins que T7 estigui 2 

graus per sobre de la temperatura de rosada. Tot això vindrà controlat amés per 

un sensor d’humitat relativa que enviarà la informació al sistema de control, per 

fer el càlcul de quina és la temperatura d’impulsió mínima T6. 

Hivern: 

D’una forma similar a la que s’aplica a l’estiu, es dona prioritat a l’escalfament de 

l’acumulador amb energia solar. De tal forma que quan T1 sigui 7ºC major que 

T3 la bomba B2 s’encendrà. D’igual forma que a l’estiu quan s’aconsegueixi la 

temperatura esperada al acumulador, la bomba B2 s’apagarà i s’encendrà la 

bomba B1, per portar tota l’energia al CW10 i d’aquesta forma emmagatzemar 

energia en forma d’energia potencial química, per ser utilitzada posteriorment. 

En el cas de que l’acumulador estigui ja escalfat, i la màquina d’absorció també 

s’hagi carregat completament, aleshores la bomba B3 s’encendrà per tal de 

portar el fluid calorportador pel sistema de dissipació al intercanviador de la 

piscina. 

Per altra banda sempre que la temperatura de retorn de la calefacció T2 sigui 

menor que la temperatura de la part superior del dipòsit T4, la vàlvula V4 

s’encendrà, per tal de no fer disminuir la temperatura del acumulador i perdre 

així energia tèrmica. En el moment que T2 sigui major que T4, la vàlvula V4 

deixarà de funcionar, i el retorn del terra radiant anirà directament al dipòsit 

exterior de l’acumulador. 

En el cas de que la temperatura T6 sigui superior als 45ºC estipulats com a 

màxima temperatura de distribució, la vàlvula V1 actuarà per tal de fer una 

barreja del flux de retorn del terra per tal de disminuir la temperatura, en el 

moment que T7 estigui per sota dels 43ºC la vàlvula deixarà de funcionar. 

Cal destacar que la bomba B4 funcionarà sempre que el sistema de control ho 

cregui necessari segons les necessitats que l’usuari hagi programat com a 

temperatura de confort a la vivenda, i es mantindrà activada durant tot el hivern 

per tal de mantenir les temperatures de confort, al tractar-se d’un sistema amb 

una forta inèrcia tèrmica. 

Cal remarcar que en tots els casos que sempre que l’energia disponible a través 

dels captadors solars no sigui capaç de satisfer les necessitats de climatització o 

en primera instància d’ACS, la caldera actuarà com a font de suport. La caldera 

per això mai pot estar col·locada abans de l’acumulador segons diu el CTE HE-4 

al punt 3.3.3.2 “Situación de conexiones”, ja que això disminuiria el rendiment 

de la instal·lació solar. 

L’aigua calenta sanitària extreta directament del tanc vindrà regulada per una 

vàlvula motoritzada que barrejarà si es necessari amb aigua de la xarxa per tal 

d’obtenir una temperatura d’entrega límit de 50ºC.  
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Per altra banda la bomba B5 funcionarà sempre que la bomba B4, a menys que 

l’usuari reguli la parada d’aquesta degut a la no utilització de planta superior 

durant un llarg període de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.10 Esquema general isntal.lació ACS i climatització 
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4.3.11. Pla de vigilància i manteniment 

El pla de vigilància i manteniment es refereix a una sèrie d’operacions que calen 

realitzar per tal de garantir un correcte funcionament de la instal·lació, i 

d’aquesta manera aconseguir allargar sensiblement la vida d’aquesta, ja que 

permet detectar petits desperfectes que de no ser arreglat a temps podrien 

esdevenir en reparacions molt més costoses. En el cas de la vigilància 

simplement està pensat per a través d’uns senzills paràmetres funcionals 

principals es pugui revisar el bon funcionament de la instal·lació. 

El CTE HE-4 el punt 4.1. “plan de vigilancia”  concretament la taula 4.1. que 

s’expressa a continuació, mostra una sèrie de punts recomanables de tenir en 

compte per al bon manteniment de la instal·lació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.11.1. Pla de vigilància 

Tal hi com es pot veure es tracta d’operacions que el mateix usuari de la 

instal.lació pot realitzar de forma periòdica, per exemple es pot fer per recordar 

fàcilment cada canvi d’estació de l’any, exceptuant les dues revisions que només 

caldria fer cada sis mesos ( per exemple cada hivern i estiu, donat que són les 

dues estacions més exigents). I la neteja dels captadors que caldria fer-ho 

segons el propi usuari detecti que cal.  

En el punt 4.2. “Plan de mantenimiento” del CTE He-4, s’estipulen una sèrie de 

condicions de manteniment per aquest tipus d’instal·lacions, que cal tenir molt 

en compte. 

En primer lloc per aquesta instal·lació segons normativa del CTE cal una revisió 

anual al tenir una superfície de captació de 20m2, que cal que estigui realitzada 

per personal tècnic qualificat ( per tant en aquest cas ja no pot fer-ho el propi 

usuari), caldrà deixar tot argumentat en un llibre de manteniment, aplicant tant 

el manteniment usual com el correctiu, canviant les peces que s’hagin desgastat 

o que pel seu ús prolongat pugui malmetre la instal·lació o no treballant 

correctament durant la seva vida útil. 

A continuació es desenvolupen les diferents tasques de forma detallada que 

marca el CTE a les taules 4.2., 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. 
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Figura 4.3.11.2. Taula 4.2 sistema de captació CTE 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.11.3. Taula 4.3 sistema de acumulació CTE 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.11.4. Taula 4.4 sistema de intercanvi CTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.11.5. Taula 4.5 Circuit hidràulic CTE 
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Figura 4.3.11.6. Taula 4.6 Sistema electrònic i de control CTE 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.11.7. Taula 4.7 Sistema d’energia auxiliar CTE 

 

En aquest cas les actuacions de manteniment del sistema auxiliar, les solen 

realitzar gratuïtament la pròpia empresa de gas, assegurant-se de que no hi hagi 

fugues de gas, i que la caldera treballa correctament, oferint-ne dades del 

rendiment, CO2, etc... 

 

 

 

4.4. Normativa aplicada 

En aquest apartat s’enumeren les diferents normatives aplicades per al disseny 

de la instal·lació en general, o bé en particular d’alguns dels seus accessoris. 

Distribuït en tres grans blocs, el de la normativa del CTE,  la del RITE, i les 

normes UNE. 

CTE: 

CTE HE-4 2.1 “Contribución solar mínima” 

CTE HE-4 3.2.2.1 “Fluido de trabajo” 

CTE HE-4 3.3.3 “Sistema de acumulación solar” 

CTE HE-4 3.3.7 “Sistema de control” 

CTE HE-4 3.3.1 “Cálculo de la demanda” 

CTE HE-4 3.3.3.1 “Generalidades” 

CTE HE-3 3.3.1 “dimensionado básico”  

CTE HE-4 3.4.6 “Válvulas” 

CTE HE-4 3.4.7 “Vasos de Expansión” 
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CTE HE-4 3.4.4 Bombas de circulación 

CTE HE-4 3.5 “Cálculo de pérdidas por orientación  e inclinación” 

CTE HE-4 4. “ Mantenimiento” 

CTE HS 3.3 “ Protección contra retornos” 

CTE HS-4 5.2.2.2 “Cálculo de bombas” 

RITE: 

RITE en la ITE 10.1.3.2 

RITE ; Aïllaments conductors Aplicant els criteris de la normativa (apèndix 03.1 

del RITE – Annex 3).-->  

RITE  ITE 02.4.2 “Comptadors d’energia” 

RITE; ITE 02.13 “Vasos d’expansió”  

RITE ITE 02.8.4, que fa referència a les normes UNE que es mostren a 

continuació. 

UNE: 

UNE 100.157 : En la que es fixen els criteris pel disseny d’un sistema d’expansió 

d’aigua en un circuit tancat. 

UNE 100.155 : On es determina el càlcul del volum d’expansió i les pressions de 

treball. 

UNE 100156: Dilatacions 
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CAPÍTOL 5:RESOLUCIÓ 

DEMANDA ELÈCTRICA 

 

5.1. Introducció 

Actualment l’electricitat s’ha convertit en un element totalment indispensable en 

una llar, fins fa no molts anys s’utilitzava pràcticament només per a la 

il·luminació de la llar i l’ús d’algun electrodomèstic, ja que molts altres 

electrodomèstics com els fogons, forns,a dures penes existien petits 

electrodomèstics...  i la majoria funcionaven amb gas butà o natural. Actualment 

la tendència ha estat cada cop més cap a la utilització de 

vitroceràmiques(electricitat), forns elèctrics,microones, assecadores, rentadores, 

aires acondicionats/bomba de calor etc etc.. aixó ha disparat el consum energètic 

en els últims anys en els països desenvolupats, produint una forta demanda 

energètica que en països com pot ser Espanya han estat del tot preparats pel 

canvi, havent de recórrer en nombroses ocasions a la compra d’electricitat a 

altres països productors com pot ser França. 

Per altra banda s’ha de reconèixer l’esforç que s’ha fet en el transcurs dels últims 

anys per impulsar amb força l’ús de les energies renovables al nostre país. El 

ministeri de foment va proposar un pla d’energies renovables per arribar al 12% 

de cobertura de l’energia primària(energia disponible a la naturalesa abans de 

ser transformada, consisteix en l’energia continguda en combustibles,i altres 

formes d’energia que constitueixen una entrada al sistema) a través d’energies 

renovables. Tal I com es pot veure a la figura 5.1.1 l’energia durant els primers 

anys depenia fortament de les condicions climatològiques (pluja per 

hidroelèctriques), però amb l’evolució d’alternatives energètiques renovables ha 

deixat de fluctuar, per anar cada cop augmentant. 
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Figura 5.1.1. Evolució percentatge cobertura primària d’energies renovables 

L’any passat la contribució de cada tecnologia renovable al consum d’energia 

primària va ser el que es mostra al gràfic de la figura 5.1.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.2. Contribució de cada tecnologia 

 

Per altra banda el mateix pla d’energies renovables agafava com ha objectiu 

arribar al 29,4% de cobertura de la demanda elèctrica a través de fonts 

renovables. Al igual que a la figura 5.1.1. es veu que els primers anys existia una 

fluctuació degut a la dependència de la climatologia per a l’obtenció d’energia a 

través dels salts d’aigua de les hidroelèctriques. Amb el pas dels anys la 

tendència ha estat y esta sent augmentar i potenciar les altres formes d’obtenció 

d’energia elèctrica renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5.1.3. Percentatge cobertura elèctrica de fonts renovables 
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Tal hi com es pot veure les renovables ja cobreixen quasi una tercera part de la 

demanda elèctrica anual. Destaquen al gràfic de la figura 5.1.4 quins són els 

percentatges que pertoquen a cadascuna de les vessants de renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5.1.4. Percentatge contribució segons tipus de renovable 

 

Tal hi com es pot veure l’energia eòlica contempla en l’any 2009 un 51% de la 

producció elèctrica de les renovables, això fa veure clarament la importància de 

l’energia eòlica al nostre país. 

Per fer una idea actualment(16/12/2010 a les 13h) segons la web de la REE(Red 

Eléctrica Española) s’està obtenint el 17,1% del total d’energia elèctrica a través 

d’energia eòlica tal hi com es pot veure al gràfic de la figura5.1.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.5. Demanda actual i contribuació eòlica. 
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 Aprofitant aquesta energia que ens dona el vent s’ha plantejat la instal·lació 

d’un petit molí eòlic per satisfer gran part de les necessitats d’energia elèctrica 

de la vivenda que s’està projectant. Ja que com se sap està situada en una zona 

ventosa ja que sol actuar la tramuntana. A continuació doncs es procedeix a fer 

un estudi més detallat de quina es la demanda elèctrica en aquesta vivenda per 

poder seleccionar quin és l’aerogenerador adequat, així com realitzar un estudi 

detallat de les característiques del vent d’aquesta zona través del atlas eòlic de 

catalunya, assegurant-ne unes velocitats i constància necessàries per aquest 

tipus de dispositius. 

 

 

5.2. Estudi demanda elèctrica i viabilitat energia 
eòlica 

5.2.1. Estudi demanda energètica 

El primer que cal ara que ja està clar que es vol aprofitar l’energia eòlica com a 

productora d’energia elèctrica, entre d’altres coses degut a estar en una zona 

coneguda per ser de forts i constants vents. De totes maneres caldrà realitzar un 

estudi més exhaustiu per comprovar la viabilitat del projecte eòlic. 

En primer lloc cal conèixer els valors de demanda elèctrica que ha tingut la 

vivenda durant l’últim any per tenir uns valors de referència de la quantitat 

d’energia que cobriria aproximadament el 100% de la demanda, que en aquest 

cas ens facilita l’empresa subministradora d’energia elèctrica, valors que 

s’adjunten a la taula 5.2.1.1 i a la figura 5.2.1.2: 

 

                      Taula 5.2.1.1. Consums energètics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consum mensual 2009 Consum en kWh 

Gener/Febrer 520 

Març/Abril 430 

Maig/Juny 413 

Juliol/Agost 420 

Septembre/Octubre 435 

Novembre/desembre 497 

Mitjana Anual [kWh] 450,73 
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Figura 5.2.1.2. Gràfic de barres consum elèctric 

 

Com es pot veure els consums d’energia elèctrica tenen valors importants que 

caldrà estudiar més detalladament posteriorment per tal de selecció un equip 

elèctric que s’adeqüi a les necessitats de la vivenda en qüestió. Actualment la 

vivenda te instal·lada una potència elèctrica contractada de 4,4kW, per tant al 

seleccionar l’aerogenerador caldrà que vagi d’acord a aquestes necessitats. 

5.2.2. Estudi de viabilitat instal·lació eòlica 

En aquest apartat s’estudia de forma més exhaustiva les condicions 

climatològiques que envolten la zona en la que es vol instal·lar l’aerogenerador, i 

una explicació del funcionament bàsic de la instal·lació. En primer lloc es realitza 

un estudi exhaustiu de la potència i qualitat del vent a la zona, així com un 

estudi pràctic de  la transmissió del soroll a través del aire, per tal de seguir amb 

l’objectiu d’obtenir la mateixa qualitat i confort  a la vivenda però a través 

d’energies renovables. Així doncs al següent punt es realitza un estudi dels vents 

a través de la informació proporcionada per l’atles eòlic concretament a la 

població de Portbou. 

 

Estudi qualitat del vent: 

Per a la realització del estudi de la qualitat del vent per a la projecció del 

muntatge de l’aerogenerador s’ha obtingut la informació a través de “l’atles eòlic 

de Catalunya resultats del 2r any”  i del “l’anuari de dades meteorològiques de 

Catalunya de l’any 2008” en el primer cas concretament la de la estació 

meteorològica situada a la població de Portbou a l’any 1987, estació anomenada 

Puig Clapé. S’hi ha mesurat un total de 7950h, a una altitud sobre el nivell del 

mar de 236m. 
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El primer que cal conèixer en aquest cas, és aproximadament com fluctua i quina 

és la velocitat mitjana del vent al llarg de l’any. Per conèixer aquestes dades, 

s’ha obtingut de l’atles eòlic els valors promitjos anuals per la població de 

Portbou que es mostren al gràfic de la figura 5.2.2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.2.1. Velocitat mitjana del vent al llarg de l’any 1987 

 

La mitjana anual doncs obté un valor promig de 8,38m/s, un valor realment 

interessant de cara al seu aprofitament per obtenir-ne energia elèctrica. 

Aquestes dades s’aproximen a les dades ofertes pel servei meteorològic de 

Catalunya l’any 2008, revisades a una altura de 10m sobre la població de 

Portbou en las que es va obtenir una mitjana anual de 7,7m/s. 

Durant l’any les velocitats van fluctuant però sempre es mantén en un rang 

d’altes velocitats, per la qual cosa en aquesta primera comprovació s’adapta 

perfectament a les necessitats de vent mínimes que ha de tenir una zona per 

poder instal·lar-hi un aerogenerador. Posteriorment caldrà veure si aquesta 

velocitat al llarg del dia es manté més o menys constant, per saber si es podrà 

aprofitar més o menys energia provinent del vent. 

Així doncs a la figura 5.2.2.2 es mostra el gràfic corresponent a la velocitat 

mitjana del vent al llarg de l’any per a cada hora del dia. 
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Figura 5.2.2.2. Velocitat mitjana del vent al llarg del dia 

 

Tal hi com es pot veure al llarg del dia es manté bastant constant entre els 7,5 i 

els 8,5m/s com a mitjana, la qual cosa el fa ideal per a la instal·lació d’un petit 

aerogenerador, que solen tenir velocitats nominals de entre 7 i 8m/s. 

 

En quant a l’estudi de la direcció del vent és important conèixer les direccions 

predominant, aquest tipus de petits aerogeneradors se solen auto dirigir a través 

d’una veleta situada a la part del darrera de la góndola que aconsegueix col·locar 

l’aparell en la millor posició segons sigui la direcció predominant del vent. Com la 

que es pot veure a figura 5.2.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.2.3. Veleta aerogenerador 
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En quan a la direcció predominant del vent, cal destacar que obté una direcció 

predominant de nord, donat a un corrent de vent anomenat Tramuntana, a la 

figura 5.2.2.4 es mostra una exemplificació de les direccions predominants del 

vent a través d’un tipus de gràfic anomenat Rosa dels vents, segons les dades 

ofertes per l’atles eòlic a l’estació de Portbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.2.4. Rosa dels vents 

 

Tal hi com es pot veure les direcció predominant és la direcció nord i com a 

secundàries bastant per darrera les NE i NW, això s’haurà de tenir en compte 

alhora de col·locar l’aerogenerador en una zona sense obstacle en aquestes 

direccions predominants. 

En quant a les ratxes de vent és important conèixer quines velocitats produeixen 

de cara a obtenir aerogeneradors amb sistema de frenada de seguretat per perill 

de trencament de les pales de l’aerogenerador o de s, segons les dades oferides 

per la xarxa d’estacions meteorològiques de Catalunya, es van obtenir les dades 

que es mostren a la figura 5.2.2.5 en les quals apareixen les velocitats  mitjanes 

mensuals de  ratxes màximes mensuals: 
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Figura 5.2.2.5. Mitjana mensual de ratxa màxima diària de vent a Portbou 

 

Tal hi com es pot veure les ratxes màximes son importants, però tampoc són 

perilloses excepte en moments puntuals, ja que aquest tipus d’aerogeneradors 

solen fer una parada d’emergència per excés de vent a velocitats de entre 25 i 

30m/s depenen del model en aerogeneradors d’eix horitzontal. Per la qual cosa 

només en ocasions contades de mol de vent s’hauria de parar l’aerogenerador, 

havent d’aturar per complet la producció. 

Per tal de conèixer més informació sobre quina és la proporció de vent que es 

pot obtenir al llarg de l’any així com la producció energètica, se sol parametritzar 

la distribució de velocitats a través de la distribució de Weibull. 

En aquest cas s’han utilitzat els paràmetres de Weibull de l’atles eòlic, que alhora 

han estat calculats mitjançant el mètode de mínims quadrats, aplicat a l’equació 

lineal obtinguda per canvi de variable. En aquest cas el coeficient de correlació 

de la linealització ha estat de 0,954. Amb aquestes dades s’han obtingut uns 

paràmetres de Weibull amb valor A=7,037m/s i K=1,178,per als càlculs s’ha 

considerat: 

 p(v)= (k/A)∙(v/A)k-1 ∙ e(-(v/A^k)  (5.2.2.6) 

 On v correspon a la velocitat del vent en m/s 

 On P(v) correspon a l’aproximació de Weibull segons la velocitat del vent. 

De tal forma que la distribució de Weibull i la real queden expressades tal hi com 

es mostren a la figura 5.2.2.7. 
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Figura 5.2.2.7. Comparació real vs distribució de Weibull 

 

A través d’aquesta aproximació es poden conèixer dades importants com per 

exemple conèixer quina pot ser la densitat energètica en una fracció de l’any.  

El primer que cal saber és quina serà la velocitat promig segons l’aproximació de 

Weibull, per fer-ho s’empra la fórmula 5.2.2.8: 

 

 Cpromig=c∙Γ(1+
 

 
 )  (5.2.2.8) 

 On Γ pren el valor de 0,9, per valors de dins del interval Γ(1,3) a Γ(3) 

 On C correspon a al velocitat utilitzada per a la distribució de Weibull, en 

aquest cas am un valor de 7,037m/s. 

En aquest cas el interval obté un valor de 1,84, per tant és correcte considerar 

Γ= 0,9 de forma aproximada. Així doncs el valor promig de velocitat segons la 

distribució de Weibull és de 6,33m/s=cpromig 

Però per exemple hi haurà molts moments on aquesta velocitat serà molt 

superior,per exemple per saber quina és la densitat energètica que podem 

obtenir en 1/3 part de l’any és pot obtenir a través dela fórmula 5.2.2.9: 

  F(C0)=exp[-(
  

 
 )k]  (5.2.2.9) 

 On c correspon a la velocitat de parametrització de Weibull 7,037m/s 

 On Co correspon a la velocitat mínima assegurada durant aquesta fracció 

de l’any. 
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Així doncs s’obté un resultat de Co= 7,62m/s. És a dir durant 1/3 part de l’any 

segons la distribució de Weibull està assegurada una velocitat mínima del vent 

de 7,62m/s. La qual cosa provoca una densitat energètica calculada a través de 

la equació 5.2.2.10 

 N=ρ∙c∙A∙ 
 

 
 ∙c2    (5.2.2.10) 

Obtenint un resultat per una densitat de l’aire de 1,191kg/m3(segons l’atles eòlic 

a una altura de 234m sobre el nivell del mar) de N=263,67W/m2 

La qual cosa suposant un aerogenerador amb unes pales de 4m de 

diàmetre(diàmetres bastant usual en aerogeneradors de entre 3,5 i 5kW) i 

multiplicant per 1/3 part de les hores d’un més, es pot saber de forma 

aproximada quina és la potència assegurada durant 1/3 part del mes, amb 

aquest tipus de dades ja es pot veure fàcilment si l’emplaçament és o no propici 

per aquest tipus d’aerogeneradors. 

Així doncs fent el càlcul que es proposava, l’obtenció és de 795kWh en un mes. 

No obstant, suposant un rendiment global incloent el límit de Betz 59,3%, i 

diferents rendiments de les peces mecàniques que redueixen el rendiment global 

fins a aproximadament un 35% per aquest tipus d’aerogeneradors, l’obtenció 

real que es podria adquirir de forma aproximada(ja que dependria de la potència 

exacte i rendiment exacte de l’aerogenerador) en forma d’energia elèctrica seria 

de 278kWh. Una dada molt significativa si es té en compte que la demanda mitja 

anual de la vivenda és de 450kWh.Per tant si s’incloguessin les demés energia a 

menors velocitats, de ben segur s’obtindrien gran quantitats d’energia. Per tant 

en aquest aspecte la zona és perfecte per a la instal·lació d’un aerogenerador de 

petita potència. Faltarà concretar les dimensions que caldrà tenir, i seleccionar-

ne un amb bona relació potència-preu. 

 

Estudi propagació del soroll del aerogenerador: 

En aquest apartat es realitza un breu estudi sobre la propagació del so a través 

de l’aire, ja que al voler instal·lar un aerogenerador de poca potència prop de les 

vivendes, cal veure com el possible soroll d’aquest degut a la fricció de les pales 

amb l’aire, pot afectar als usuaris de la pròpia vivenda o de vivendes properes, ja 

que aquest projecte busca obtenir una bona aportació a través d’energies 

renovables, però sense produir molèsties o perdre confort per part dels usuaris. 

Així doncs a continuació es mostra com amb unes simples fórmules, i segons les 

especificacions de so de diferents models d’aerogeneradors, es pot veure 

fàcilment quina és la distància mínima que cal obtenir al voltant del 

aerogenerador per tal de no produir molèsties per exemple a l’hora de dormir.  

Existeixen diferents escales que de forma aproximada mostren quina es 

l’atenuació del sol a través de la distància, a continuació  es mostra una d’elles. 
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Figura 5.2.2.11. Escala atenuació del so 

 

Tal i com es pot veure, l’escala no és lineal sinó logarítmica, es fàcil d’entendre ja 

que el so es desplaça en forma de esferes de tal forma que per cada metre 

recorregut longitudinalment, la ona ha ocupat una superfície volumètrica molt 

major. Aquesta escala serveix com ha orientació, però per a realitzar el càlcul 

exacte per a una distància determinada, es pot utilitzar la següent equació: 

 Atenuació sonora = 20 ∙ log( 
  

  
)     (5.2.2.12) 

 On l’atenuació sonora bé expressada en decibels. 

 On D2 correspon a la distància des de la qual es vol calcular l’atenuació, 

expressada en metres. 

 On D1 correspon a la distància de referència que ve donada pel fabricant 

de l’aerogenerador, expressada en metres. 

 

A continuació es mostren un parell d’exemple d’aerogeneradors amb els sorolls 

que provoquen segons el fabricant. Per exemple el model Technoflex  de 5kW, 

50db a 3m d distància, per la qual cosa aplicant l’equació anterior, simplement 

col·locant-los a 10m el soroll es reduiria fins als 39,55dB, es tracta d’una xifra 

totalment acceptable, ja que per exemple la majoria d’entorns rurals ronden els 

35-40dB dels sons de la naturalesa. Un altre exemple d’un aerogenerador d’eix 

vertical obté 45dB a 3 metres de distància, per la qual cosa a 10 metres de 

distància s’obté un resultat de 34,54dB també totalment acceptable. 

Un cop comprovat que es viable tan per qualitat de vent com per soroll produït la 

instal·lació d’un petit aerogenerador, el següent punt consisteix en seleccionar 

l’aerogenerador i els seus elements secundaris com el inversor, regulador i 

demés accessoris. 

 

 

5.3. Tipus d’instal·lació 

5.3.1. Selecció aerogenerador 

En aquest apartat es seleccionarà l’aerogenerador que es vol muntar segons les 

necessitats de demanda elèctrica que es volen cobrir. 
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Així doncs tenint en compte que la potència contractada actualment és de 4,4kW 

i que l’objectiu amb el que es selecciona l’aerogenerador,és el de intentar cobrir 

gran part de les necessitats elèctriques de la vivenda, es seleccionarà una 

potència de entre 3.5 i 5kW ja que els molins pensats per majors potències 

requereixen com és obvi de major diàmetres d’aspes, per tant majors velocitats 

d’arrencada, i velocitats nominals de vent més altes. En aquest cas al estar la 

vivenda connectada a red, el fet de no tenir simultaneïtat entre demanda i 

producció elèctrica no és un problema, ja que aquesta falta de simultaneïtat 

produirà una sobreproducció en moments de baixa demanda que es vendria 

directament a la companyia elèctrica obligada per llei a comprar l’energia 

produïda a través de fonts renovables. 

En quant a la selecció de l’aerogenerador cada cop estan sorgint més empreses 

dedicades al disseny i producció d’aerogeneradors de petita potència. Es poden 

classificar bàsicament en 2 tipus, els d’eix vertical i eix horitzontal i existeixen 

models interessants en els 2 tipus d’aerogeneradors. A continuació es mostren 

els dos models millor posicionats, un de cada tipus. 

Aerogenerador d’eix vertical: 

Els d’eix vertical tal hi com indica el seu nom tenen el rotor( eix de gir) sobre la 

vertical, es a dir perpendiculars al terra, Dintre de les famílies d’aerogeneradors, 

la d’eix vertical presenta les estructures més simples. Els aerogeneradors d’eix 

vertical es basen en la diferència de coeficients d’arrossegament entre les dues 

seccions exposades al vent. Per trobar un bon equilibri entre la eficiència de 

conversió energètica i costos. Aquest tipus d’aerogeneradors s’adapten fàcilment 

a qualsevol direcció del vent. Son dispositius que en principi necessiten un menor 

vent per arrancar, i menors estructures de sustentació. Això si amb eficiències 

menors, d’aquest tipus d’aerogenerador el que ofereix millors característiques de 

qualitat i s’apropa més a les exigències de la vivenda és el model de l’empresa 

UrbanGreenEnergy amb seu als EUA en el model UGE-4k 2a generació que 

ofereix un aerogenerador amb rotor d’eix vertical de 4kW. 

    Taula 5.3.1.1. Característiques UGE-4K 2ª generació 
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         Figura 5.3.1.2. Rotor UGE-4K  

 

Tal hi com es pot veure a la taula 5.3.1.1, es tracta d’un tipus d’aerogenerador 

que es pot acoblar fàcilment a les teulades de les cases, i que no produeix 

pràcticament molèsties sonores degut a que gira a baixes velocitats de rotació, 

en concret a un règim de vent de 13m/s a tan sols 3 metres de distancia ofereix 

50dB, la qual cosa és una dada prou baixa per aquesta ratxa de vent. 

A les figura 5.3.1.4 es mostra la gràfica oferta pel fabricant, on apareix  la 

potència que l’aparell  segons la velocitat del vent, on s’ha marcat al velocitat 

mitja anual de vent per veure quina és la potència mitja aproximada que podria 

assolir aquest aerogenerador amb les condicions climatològiques de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.1.3.Corba potència-vent 

 

Tal hi com es pot veure amb aquest aparell, per una velocitat mitja de 8,4m/s 

aproximadament se n’obtindrien 1,25kW, la qual cosa és una xifra bastant baixa 

per aquest vent. Observant la gràfica es veu com la gràfica té una gran pendent, 

per la qual cosa, petites modificacions del vent entre els 8 i els 12m/s, fan variar 

molt la potència elèctrica obtinguda. En qualsevol aquest tipus d’aerogenerador 

necessita inversor per transformar la corrent continua generada per 

l’aerogenerador a corrent altern, i amb una bona qualitat de senyal per tal de 

poder-se connectar a red o per utilitzar l’energia elèctrica per la vivenda. Però els 
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mateixos distribuïdors de l’aerogenerador ja et proporciona l’inversor adequat 

per a la potència i característiques del model adquirit. A més se solen col·locar 

resistències de descàrrega com a mesura de seguretat en cas de sobrecàrregues 

del sistema poder desviar l’energia a les resistències. A la figura 5.3.1.4 es 

mostra un esquema senzill del funcionament. Aquest model té un de 17261€ 

sense incloure taxes, xifra a tenir en compte per poder escollir aquest model o el 

d’eix horitzontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.1.4. Esquema aerogenerador 

 

Aerogenerador d’eix horitzontal: 

Com el seu propi nom indica en aquest tipus d’aerogeneradors el rotor es d’eix 

horitzontal, es a dir paral·lel al terra. El nombre de pales pot variar força 

depenent de l’ús al que vagi destinat sent els més comuns de 3 pales per 

generació elèctrica. Aquest tipus de generadors són els més utilitzats ja que 

proporcionen els millors rendiments, tot hi que es cert que necessiten d’una 

veleta o algun sistema elèctric/hidràulic que els posicioni correctament respecte 

la direcció predominant del vent, cosa que el tipus explicat anteriorment sempre 

es trobava a la posició correcte. 

D’aquest tipus d’aerogeneradors el model que ha ofert millots condicions de 

qualitat com de xifres en quan a potència obtinguda, garantia de vida útil, 

vibracions  i soroll emès, és el model de l’empresa Enair i Windspot, però 

distribuït aquí Espanya per l’empresa Sonkyo Energy, concretament s’ha escollit 

el model Enair o Windspot 3,5kW. Es tracta d’un model d’altíssimes prestacions i 

qualitat tal i com es podrà veure a continuació. Ofereix una potència nominal de 

3,5kW tal hi com indica el seu nom , però que pot arribar a desenvolupar fins a 

5,5kW segons diu el propi fabricant. A la taula 5.3.1.5 es mostren les 

característiques tècniques del Enair 3,5kW. 

 

Taula 5.3.1.5. Característiques Enair 3,5kW 

Model Enair 3,5kW 

Nº d’aspes 3 

Dimensions aparell Diàmetre= 4,1m   Longitud=3,4m 

Material aspes Fibra de vidre amb resines epoxi 
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 A continuació es mostren algunes de les característiques tecnològiques 

importants per la seva innovació i que són les que fan d’estacar aquest aparell 

per sobre d’altres : 

 Les pales estan fabricades en una nova generació de fibra de vidre, 

cobertes per resines e-poxi, aconseguint així que pesin menys de la meitat 

que les que se solen utilitzar i amb major resistència mecànica(el model 

de 3,5kW pesa tan sols 160kg, en front dels 444kg del model mostrat 

anteriorment d’eix vertical) A més disposen d’un sistema patentat de pas 

variable adaptant-se a la força del vent, i evitant excessius esforços 

mecànics a les pales, augmentant així la vida útil de les pales i obtenint 

una obtenció elèctrica de màxim rendiment inclòs amb altes ratxes de 

vent. 

 El generador s’ha millorat permetent una fàcil arrancada amb vents a 

partir dels 2,5m/s amb una velocitat de rotació relativament 

baixa(250rpm,superiors als 125rpm del model d’eix vertical) disminuint 

considerablement les càrregues mecàniques i en conseqüència el soroll 

respecte a altres aerogeneradors d’eix horitzontal. Està format per imans 

de Neodimio. A més s’ha fabricat amb materials de gran capacitat de 

Generador 250Rpm/24pols/Imans de nodimi 

Potència nominal 3500W 

Potència màxima 5500W 

Voltatge 220V 

Aplicacions Connexió aïllades a bateria o a red elèctrica 

Vent per engegar 2m/s 

Vent nominal 12m/s 

Velocitat de 

regulació de pas 

variable 

14m/s 

Rang de generació 

eficient  

De 2 a 40m/s 

Tipus 

d’aerogenerador 

Rotor horitzontal a barlovent 

Orientació Sistema passiu de timó d’orientació 

Control de potència Sistema de pas variable passiu, centrífug 

Transmissió Directa 

Fre Elèctric 

Controlardor Opció de connexió a red y carga de bateries 

Inversor Eficiència del 95%; algoritme MPPT 

Soroll Reduït al mínim, degut al disseny de les pales i a les baixes 

revolucions, només suposen un 1%més de dB que el soroll 

ambient del vent. Disseny totalment estanc am cataforesis en 

elements de metall amés de la pintura 

Torre De 12,15 o 18m, abatible, amb tirants o de gelosia. 
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dissipació de calor per evitar escalfaments, i disposa de materials 

anticorrosius i anti oxidació, a més d’estar segellat sense efectes de 

salinitat o humitat, pensat per poder tenir la màxima vida útil sigui quina 

sigui la ubicació. 

 El cos s’ha injectat en alumini amb un perfecte segellat,disposa amés de 

facilitat per practicar-hi feines de manteniment degut a dues comportes 

laterals. 

 El timó d’orientació és una de les peces més castigades pels esforços dels 

vents, per això necessita d’una especial atenció, en aquest cas s’ha 

fabricat a través d’emmotllament rotatiu d’alta densitat en una sola peça, 

evitant juntes, cargols  i obtenint gran aerodinàmica. Amés el disseny s’ha 

optimitzat per evitar la fatiga del vent gràcies a un gran coeficient 

d’elasticitat. Per la part interior se li ha introduït una peça interna de 

poliuretà que la dota de lleugeresa i alhora robustesa. 

 Per últim el controlador és l’encarregat de manejar els fluids d’entrada i 

sortida d’electricitat oferint-ne una òptima sincronització de freqüència , ja 

que l’inversor disposa d’una corba específica d’acoblament, permeten un 

seguiment a través d’un ordinador del procés. Amés el controlador és 

l’encarregat de desviar en cas de sobre tensió l’electricitat a les 

resistències de descàrrega. 

Tal hi com es pot veure la tecnologia i la capacitat d’aquest aerogenerador es fan 

notar clarament per detalls com el pas variable o la bona qualitat dels materials 

am els que està construït. Però ara cal veure si aquesta tecnologia es corrobora 

amb dades de potència elèctrica adquirida, segons el la velocitat del vent de la 

zona, a la figura 5.3.1.6 es mostra quina seria aproximadament la potència 

obtinguda per una velocitat de 8,4m/s ( velocitat mitjana del vent a Portbou): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.1.6. Corba potència Enair 3,5kW 

 

Tal hi com es pot veure en aquest model amb una velocitat de 8,4m/s, s’obtenen 

aproximadament uns 2kW de potència. És a dir 750W més que al model UGE-4K 

d’eix vertical. Amés en aquest cas el preu de l’aerogenerador incloent la torre de 

12m de gelosia, les resistències de descàrrega i l’inversor, és de 12814€ sense 
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incloure l’iva, en total 4437€ més barat que el model UG3-4k d’eix vertical. 

Vistes aquestes dades queda clar que el model escollit tan per producció 

energètica com per preu és el Enair 3,5kW. 

 

Posició aerogenerador: 

La posició del aerogenerador és de vital importància per adquirir bones 

condicions de vent i evitar que obstacles propers com poden ser vivendes, o 

arbres puguin pertorbar la quantitat i qualitat del vent aprofitat per 

l’aerogenerador. En general se situarà l’aerogenerador a les zones més altes 

possibles en el cas de ser una parcel·la amb forta inclinació, en el cas de la 

vivenda que s’està projectant és bastant plana, per la qual cosa el que més s’ha 

de tenir en compte que en la direcció predominant del vent obtinguda a través d 

ela rosa dels vents (N-NE-NW) no hi hagi cap obstacle proper que pugui fer 

disminuir la seva velocitat. En general cada fabricant recomana unes certes 

distàncies a mantenir respecte als obstacles, però en el cas de la distància 

horitzontal es recomana mantenir-se a una distància que superi el doble de 

l’altura dels obstacles més propers com en aquest cas seria la vivenda i de una 

sèrie d’arbres de entre 3 i 6 metres d’alçada. En quant a la distància vertical es 

recomana una alçada 10 metres per sobre dels obstacles més propers, que en 

aquest cas serien la vivenda i els arbres més propers. 

Això és degut a que les condicions topogràfiques del terreny condicionen molt el 

desenvolupament del vent a la zona, de tal forma que la capacitat energètica del 

vent respecte a l’altura ve representada per una gràfica exponencial, que segueix 

la llei exponencial de Hellmann,representada per la següent equació 5.3.1.7. 

 Ch = C10(
 

  
)α   (5.3.1.7) 

 On Ch correspon a la velocitat del vent segons la altura h en m/s 

 On C10 correspon a l’altura del vent a 10 metres d’alçada en m/s 

 On α correspon a un coeficient segons la topografia del terreny, en aquest 

cas se li dona un valor de 0,16 al tractar-se d’un terreny poc accidentat. 

A la figura 5.3.1.8 es mostren els resultats obtinguts a través de la equació 

5.3.1.7 de la llei de Hellmann. 
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Figura 5.3.1.8. Llei exponencial de Hellmann 

 

Segons la llei de Hellmann, aquesta és la evolució de la velocitat del vent segons 

l’alçada a la que es mesura, en concret s’han ressaltat les tres alçades que 

munten torres per aquest tipus d’aerogenerador. Tal hi com es pot veure 

conforme s’augmenta l’alçada menor és la diferencia de velocitat respecte a 

l’alçada anterior, això és degut a que cada cop afecten menys els obstacles, això 

doncs a 12metres la velocitat és de 7,93m/s a 15 metres la velocitat del vent 

seria aproximadament de 8,22m/s i a 18 metres d’alçada de 8,46m/s.  

Així doncs tenint en compte que l’alçada de la vivenda en el seu punt més alt és 

de 6,5m, la distància mínima horitzontal a la vivenda serà de 13m. Amb una 

alçada recomanada de 16,5m, en aquest cas s’optarà per una torre de 15m ja 

que els obstacles es troben a l’oest de la millor posició de l’aerogenerador tal hi 

com es pot veure a la següent imatge, en aquesta posició no es veu afectat pels 

obstacles i tampoc fa pràcticament ombra als panells solars tèrmics, per la qual 

cosa pràcticament no afectarà al vent, i surt econòmicament més rentable que la 

torre de 18m tan per preu d’adquisició com per possibles manteniments o 

reparacions, amés de produir un menor impacte visual. 
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Figura 5.3.1.9. Esquema distància obstacle aerogenerador 

 

Tal hi com es pot veure a la figura 5.3.1.9, els obstacles estan com a mínim a 

17,4m,per tant no afecten en cap moment a la qualitat o quantitat de vent. En 

aquest esquema s’ha inclòs un emplaçament tancat per al inversor, i el cablejat 

destinat al sistema de control situat dins la vivenda perquè l’usuari pugui 

controlar fàcilment quines estan sent la potència energètica obtinguda a cada 

moment. A les figures 5.3.1.10 i 5.3.1.11 es mostren un parell d’imatges d’una 

altra instal·lació d’una aerogenerador Enair de 3,5kW obtinguda de la web 

www.enair.es on es tracta d’una vivenda del nord d’Espanya, en la que es pot 

veure fàcilment que les distàncies als obstacles són menors  a les recomanades 

per la qual no obtindrà tan bons resultats com la vivenda que s’està projectant 

en aquesta memòria per a la vivenda de Portbou. 
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Figura 5.3.1.10. Exemple instal.lació Enair 3,5kW.            Figura5.3.1.11. Instal.lació Enair 3,5kW 

 

Aquestes imatges demostren que tot hi els entrebancs administratius que 

actualment són necessaris per a l’adquisició dels permisos per a la instal·lació 

d’un aerogenerador de petita potència, poc a poc es van utilitzant aquest tipus 

d’aparells molt útils, capaços de disminuir el consum elèctric i per tant les 

emissions de CO2 de manera dràstica si se situen en bones posicions tal hi com 

es pot veure l’anàlisi energètic que es mostra a continuació. 

Per realitzar aquest estudi de la producció energètica, s’ha utilitzat la llei 

exponencial de Hellmann per obtenir al velocitat aproximada a 15 metres 

d’alçada, combinada amb la fórmula 5.2.2.6 de l’aproximació de Weibull a través 

de la qual s’han obtingut tots els percentatges de probabilitat de que es 

produeixi per a cada velocitat de vent, s’ha treballat en un interval de 1m/s des 

de 0 fins a 40m/s. La suma de probabilitats suma 95,98%, per la qual cosa hi ha 

un 4% de dades que es perden degut a que superen els 40m/s, però a partir 

d’aquest rang l’aerogenerador ja no és capaç d’obtenir energia elèctrica 

eficientment, per tan no s’ha cregut oportú tenir-los en compte. 

Amb aquets resultats de probabilitat multiplicant-los per la potència obtinguda 

segons la gràfica de potència que ofereix el fabricant del aerogenerador Enair 

3,5kW s’obté la potència per a cada rang de velocitats, que sumada ofereix la 

potència obtinguda al llarg del dia, que multiplicada per 24h ofereix l’energia 

produïda en kWh en un dia. D’aquesta forma s’obté de forma molt més exacta 

l’energia que podria produir l’aerogenerador, que no pas si es fes amb la 

velocitat promig de vent, en la qual es perdrien molts valors, fent una 

aproximació molt poc acurada. Aquesta sèrie de càlculs es poden veure al 

annexa corresponent del càlcul d’energia produïda per l’aerogenerador. A la 

memòria únicament s’adjunta la taula 5.3.1.12 de resultats obtinguts. 
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Taula 5.3.1.12. Càlcul producció energètica Enair 3,5kW en emplaçament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal hi com es pot veure a la taula 5.3.1.12 la suma de les potències per a cada 

rang de velocitats obté un resultat diari de 1,26kW, que multiplicat per 24hores 

que té el dia s’obté un valor de 30,2kWh, una molt bona xifra donat que com a 

mitja la vivenda actualment estava consumint 7,5kWh segons les factures de la 

companyia elèctrica de l’any anterior. Per tant s’estaria produint un 402,7% de la 

producció elèctrica necessària, la qual cosa de mitja es podrien vendre 22,7kWh, 

tenint en compte que la última actualització de preu de venta del kWh a la 

companyia elèctrica és de 0,3135€/kWh, això suposaria en el cas de vendre 

només l’excedent un total de 7,12€ al dia,que suposaria aproximadament 213,5€ 

al mes i 2597,5€ l’any.  

Aquestes xifres sent honestos i sense buscar fer negoci, ja que realment al 

vendre a 0,3135€/kWh i comprar l’energia a 0,08€/kWh es podria arribar a 

vendre tot el que produís l’aerogenerador per obtenir més rendibilitat, però no és 

aquesta la solució que s’ha pres en aquest cas, on s’ha primat l’auto producció i 

no l’especulació. També es pot observar que en aquesta localització i amb 

aquestes velocitats mínimes i màximes pròpies del model d’aerogenerador, es 

produeix un període d’aprofitament d’un 75,89% la qual cosa representaria 

aproximadament 18,21h cada dia, es tracta d’una dada molt important, ja que 

significa que tan sols no produeix electricitat durant un 24,11% del temps, és 

una molt bona xifra que assegurarà l’amortització de la instal·lació en no molt 

temps. 

Per altra banda a la vessant ecològica tal hi com es pot veure la producció anual 

energètica de l’aerogenerador seria de 11022,26kWh. Així doncs a la taula 

5.3.1.13 es mostren els percentatges d’obtenció d’energia elèctrica al 2010 a 

través de cada font segons REE en el seu informe anual, a través de la qual es 

calcularà quin és l’estalvi d’emissions de CO2.  

Taula 5.3.1.13. Percentatges de cobertura de la demanda 2010 

Font 

energètica 

Percentatge 

cobert [%] 

Kg de CO2 per cada 

kWh produït 

Kg de CO2 estalviats amb el 

aerogenerador Enair 3,5kW 

Carbó 8 0,75 661,3 

 

Cicle 

combinat 

23 0,26 659,1 

Fuel/Gas 1 0,6 66,1 

Resultats   

Densitat aire a 236m d’altura (en [kg/m3]= 1,19 

Velocitat a 15m en [m/s]= 7,49 

Suma potències diària[kW]= 1,26 

Energia diària[kWh]= 30,20 

Energia Mensual[kWh]= 905,94 

Energia Anual[kWh]= 11022,26 

Període de funcionament[%] 75,89% 
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Hidràulica 14 Menyspreable Menyspreable 

Nuclear 21 0,05 115,73 

Eòlica 16 Menyspreable Menyspreable 

Solar  2 Menyspreable Menyspreable 

Cogeneració 12 0,26 343,89 

Altres 

renovables 

3 Menyspreable Menyspreable 

 

Això suma un total de 1846,12 kg anuals de CO2. Que equival per exemple al 

CO2 expulsat per un cotxe, en concret el model Seat León 1.4Tsi durant un total 

de 12731,9km. 

Es tracta d’una estimació sense favoritisme cap a les renovables, s’ha establert 

realment per cada energia quin és el seu percentatge d’utilització mig per a la 

producció d’electricitat, i amb aquest valor s’ha calculat quin seria l’estalvi si 

s’obtingués a través de fonts renovables, per tant això garanteix que es tracta 

d’una aproximació acurada. 

Si només 1 de cada 10 vivendes de Catalunya (suposant que viuen 4 persones 

per vivenda com a mitja, amb una població de 7.512.381 segons el Institut 

Català d’Estadística i suposant unes possibilitats de vent semblants)pogués 

obtenir aquest tipus d’estalvi, s’estalviarien a l’any al voltant de 346.718.929,5kg 

de CO2 anuals tan sols a Catalunya. 

 

5.3.2. Selecció cablejat,inversor i torre de sustentació 

En aquest apartat es seleccionarà el cablejat idoni per a ser capaç de transportar 

aquesta potència elèctrica a través de la instal·lació, així com es concretarà el 

model de l’inversor amb algunes de les seves característiques més rellevants, i 

per últim es seleccionarà quin tipus de torre de sustentació es selecciona. 

 

Selecció de cablejat: 

Per tal de poder seleccionar el cablejat, cal tenir clar que hi haurà dos tipus de 

cables amb diàmetres que no tenen perquè ser iguals tot hi transportar la 

mateixa potència. Ja que en un primer moment el generador situat dins de la 

góndola produeix energia elèctrica  de tipus continu, fins arribar al inversor que 

s’encarrega de transformar questa electricitat en electricitat de tipus altern. Així 

doncs en el primer circuit. Segons el catàleg del producte, pot treballar amb 

voltatges de 24,48,220 i 380V, podent arribar als 500V, per la qual cosa per 

dimensionar el cable ens posarem a la pitjor situació, d’intensitat. Al obtenir 

3500W velocitat nominal de 12m/s del vent, per un voltatge de 500V com 

assegura la gràfica del fabricant que es mostra a continuació: 
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Figura 5.3.2.1. Voltatge en funció de la velocitat del vent 

Per tan a través de la següent equació obtenim la intensitat que travessa el 

cable: 

 P=V*I (5.3.2.2) 

 On P correspon a la potència en Watts 

 On V correspon a la caiguda de tensió den volts 

 On I correspon a la intensitat de corrent en ampers. 

Per tant substituint els valors anteriors, s’obté un resultat de I=7A. 

Amb aquesta intensitat elèctrica, segons el reglament de baixa tensió 

concretament el ITC-BT-19  de la taula 1 “Intensidades admisibles (A) al aire 

40ºC.Nº. de conductores con carga y naturaleza del aislamiento”  correspon per 

un cable monofàsic en un cable aïllat sobre la perd de PVC obté un valor 1,5mm2 

de gruix. 

Per altra banda alterna per un voltatge de 230V, i una potència de 3500W i a 

través de la següent equació s’obté la intensitat de corrent: 

 I=
 

 ∙    
   (5.3.2.3) 

 On φ pren el valor de 0,85 

D’aquesta manera s’obté un resultat de I=15,2A, que per un cable multi 

conductor sobre la paret, trifàsic de PVC, requereix d’un diàmetre nominal de 

1,5mm2 de secció. 

Així doncs es seleccionarà el cablejat adient amb les seccions calculades, i amb 

capacitat per estar a l’exterior, per tant amb la corresponents protecció contra 

les inclemències atmosfèriques. 

Selecció inversor: 

La selecció del inversor en aquest cas no requereix de ninguna problemàtica, ja 

que el propi fabricant ofereix el inversor adequat per al seu aerogenerador 

segons la potència seleccionada, gràcies a aquest a aparell encarregat de 

transformar l’electricitat continua que genera l’aerogenerador en contínua i amb 
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la freqüència correcte i estable per tal de poder vendre aquesta electricitat a la 

xarxa amb una alta qualitat de senyal. 

En aquest cas es recomana un inversor directament pel distribuïdor amb una 

potència de 6000W, en concret el model Aurora C.Red 6000W. 

 

Selecció Torre de sustentació: 

Per a la torre de sustentació es pot escollir entre si es vol de tipus tubular 

abatible (a través d’un sistema hidràulic que té un cost addicional de 3450€) més 

cara però recomanable per a agilitzat les feines de manteniment i és la que 

provoca menys impacte visual. Per una alçada de 15m té un preu sense iva de 

5760€. o de 9210€ si es vol incloure el sistema hidràulic. 

Per altra banda la torre de gelosia de quatre potes de 15m té un preu de 2720€ 

sense iva, la qual provoca un major impacte visual i més dificultats tant per 

muntar-la com per fer-hi feines de manteniment però am un preu molt inferior. 

En tots dos casos es necessitarà de la puntera on es col·loca l’aerogenerador, 

que té un preu de 230€. 

Així doncs veient que la diferencia de preu entre un model i l’altre és de 

3040€,sense el sistema hidràulic i que les feines de manteniment poden ser 

sensiblement superiors però que difícilment s’arribaran a compensar segons han 

pogut explicar els propis distribuïdors de l’aerogenerador , ja que pel que han 

explicat es tracta més d’un tema estètic o en el cas de tenir unes ubicacions molt 

complicades per fer tasques de manteniment, que no és el cas de la instal·lació 

que s’està projectant. 

Per altra banda cal adquirir unes resistències de descàrrega per protegir de 

sobretensions a la instal·lació. El propi fabricant distribueix resistències per 

potències de la pròpia marca Windspot per el model 3500W, amb un preu de 

404€. 

Tots aquets preus han estat seleccionats del catàleg actualitzat al 2010 del 

distribuïdor Termocan. 

Per la qual cosa la solució escollida és la implantació de la torre de 15m d’alçada 

amb gelosia de 4 potes, amés de la puntera per a l’aerogenerador i les 

resistències de descàrrega, la qual cosa suma un valor de 3354€+iva . 

 

5.4. Normativa aplicada 

En aquest apartat es mostren les diferents normatives emprades a la construcció 

del aerogenerador, així com informació del Projecte d’Acció Nacional d’Energies 

Renovables d’Espanya(PANER) 2011-2020 que afecta directament a la producció 

de l’anomenada mini-eòlica per aerogeneradors de petita potència, ja que fins 

ara el procés per poder muntar aquets petits aerogeneradors era el mateix que 

per muntar un parc eòlic per produir energia elèctrica per la red, la qual cosa no 

només encaria i retardava la possibilitat de efectuar aquest tipus d’instal·lacions 

sinó que amés feia que el mercat de disseny d’aparells espanyol hagués 

d’importar a altres països. 
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Certificacions: 

 CE - Certificació Europea 

 IEC-61400-2 - Certificacions de Seguretat 

 IEC-61400-11 - Nivell de Soroll 

 IEC-61400-12 - Potencia Produïda 

 ISO-2631 - Nivell de Vibració 

 CEI (Norma IEC-61400-2 Ed2): la qual defineix un aerogenerador de 

petita potència com aquell que la seva àrea de les pales del  seu rotor és 

menor de 200 metres quadrats La potència que correspon a aquesta àrea 

dependrà de la qualitat del disseny de l'aerogenerador, existint de fins a 

65 kW com a màxim. 

 ISO 9001:2008 per al "Disseny i Fabricació de Petits Aerogeneradors", 

concedida per LRQA, organisme certificador internacional subsidiària de la 

societat Lloyds Registers.  

 

El mateix PANER als annexes a la pàgina 110, per la comunitat de Catalunya, 

obliga a complir els següents decrets per a la instal·lació d’un aerogenerador: 

 Decreto 351/1987       

  Decreto 308/1996      

 Decreto 352/2001 

 Decreto 174/2002  

 Decreto 363/2004 

 Ley 18/2008 

 Decreto 147/2009 

 

En quant al PANER, s’han recollit els 4 punts més importants que afecten a 

l’energia eòlica de petita potència tal hi com es mostra a continuació extret de la 

pàgina 59 del document esmentat: 

  

Punt 4->Tractament regulador específic, i establiment d'un marc retributiu 

adequat que incentivi les instal·lacions eòliques de petita potència en 

entorns urbans, semi-urbans, industrials i agrícoles. Resultat esperat: 

desplegament del sector eòlic de petita potència. Data de treball 2010-

2011 , de moment està en projecte. 

  

Punt 5 -> Normalització de les instruccions i procediments tècnics que 

afecten els equipaments eòlics de baixa potència. Amb l’objectiu de  

Normalitzar la homologació i certificació d'equips , de moment està en 

projecte amb data de 2010-2011 
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Punt 6 -> Harmonització de la reglamentació existent per afavorir la 

integració d’instal·lacions eòliques de petita potència en entorns urbans, 

semi-urbans, industrials i agrícoles. Amb l'Objectiu de  Disminuir les 

barreres administratives. Està en projecte amb data de 2010-2012 

  

Punt 7 -> Establiment de sistemes d'acreditació per a l'activitat de la 

instal·lació de molins eòlics de petita potència . Amb l’objectiu de Garantir 

la qualitat en els serveis associats del segment. Actualment en projecte 

amb data d’execució de 2010-2011. 
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CAPÍTOL 6: 

CONCLUSIONS 

Després de la realització de l’estudi i disseny de les diferents instal·lacions, es 

conclou que en general s’han satisfet els diferents objectius que s’havien 

establert. S’ha aconseguit disseny una instal·lació que satisfà aproximadament 

un 75% de les necessitats tèrmiques i un 400% de les necessitats elèctriques, 

excedent del qual es venut a la companyia elèctrica. Tot això amb una millora 

general indiscutible de confort de l’usuari a la vivenda, i amb un estalvi 

d’emissions de gasos contaminants d’efecte hivernacle que ha superat les 

expectatives inicialment prefixades. 

De forma particular i en l’anàlisi econòmic de la instal·lació conjunta de 

climatització i ACS(aigua calenta sanitària) a través de la captació solar, amb un 

sistema de climatització per absorció i distribució de terra radiant, no ha obtingut 

els resultats esperats degut al alt cost inicial d’aquest tipus d’equips per la poca 

proliferació que tenen actualment. El plantejament inicial d’aquesta instal·lació 

era ideal, degut a que aconseguia satisfer un alt percentatge de les necessitats 

de calefacció (73,35%) i ACS durant la època hivernal, i per altra banda el 

mateix sistema era capaç de satisfer un alt percentatge(75,29%) també de les 

necessitats de refrigeració durant l’època estival, en els dos casos amb una 

sensació de confort inigualable per ningun altre equip de climatització degut a la 

inexistència de sorolls, corrents d’aire, temperatura constant,etc... El problema 

(tal hi com es pot veure al volum de pressupostos) ha estat l’alt cost inicial 

especialment de la màquina d’absorció i els captadors solars, que suposen un 

70% del cost total de la instal·lació d’ACS i climatització, per altra banda la 

instal·lació de ACS correspon aproximadament a un 7% del cost total de la 

instal·lació de ACS+climatització, la qual cosa recalca encara més que el punt 

que dificulta un bon retorn econòmic és bàsicament l’equip de climatització. Per 

altra banda, l’objectiu ecològic s’ha complert de forma irrefutable amb un estalvi 

d’emissions de gas CO2 d’efecte hivernacle molt destacable que es pot veure al 

complet al Volum de Pressupostos dins el capítol 1.4. “Període d’amortització” 

estudi que reflecteix com l’ús d’aquesta instal·lació  suposa un estalvi total de 

69,4 tones de CO2 al llarg de la seva vida útil. 

Per altra banda en l’anàlisi econòmic de la instal·lació de l’aerogenerador, l’èxit 

ha estat total,s’han obtingut xifres de contribució al voltant del 400% de la 

contribució, la qual cosa a repercutit directament a un curt període d’amortització 

de la instal·lació. A més s’ha demostrat després de la realització de tot l’estudi de 

caracterització del vent, que la situació de la vivenda la feia ideal per aquest 

tipus d’instal·lacions,contribuint directament en un ràpid benefici econòmic. 

També s’ha demostrat que amb aparells de qualitat com el que s’ha seleccionat, 
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el soroll no és un inconvenient que pugui treure qualitat de vida als usuaris que 

optin per muntar-ne a les seves vivendes. Pel que fa als objectius ecològics, de 

nou han quedat totalment assolits amb dades d’estalvi d’emissions de CO2 a 

l’atmosfera realment importants, en aquest cas l’aerogenerador evitarà un total 

de 46,15 tones de CO2 emeses a l’atmosfera. Es tracta de xifres que satisfan 

enormement al enginyer tècnic encarregat del disseny de la instal·lació ja que 

suposen una realitat propera per a moltes altres vivendes que també podrien 

muntar aquest tipus de dispositius. En quant a la proliferació d’aquest tipus 

d’instal·lacions cal remarcar que de moment no ha pogut créixer com de ben 

segur farà en un futur, degut a que actualment el marc normatiu per a la 

instal·lació d’aquest tipus de dispositius connectat a xarxa tenen moltes traves 

de tipus administratives en el nostre país(no en altres que ja estan correctament 

establertes les normatives per a la generació de la anomenada eòlica de petita 

potència. En aquests moments el marc normatiu està canviant, el PANER 2011-

2020(“Plan de Accion Nacional de Energías Renovables”) contempla establir 

aquest any el marc normatiu competent la qual cosa facilitarà aquest tipus 

d’instal·lacions i de ben segur suposarà una empenta per a la instal·lació 

d’aquets equips que ja s’ha demostrat que són econòmicament  rentables i 

ecològicament una benefici importantíssim pel medi ambient. 

L’anàlisi conjunt de les dues instal·lacions, suposa un pas endavant en quant a 

qualitat de vida i respecta per la natura en un sector poc explotat actualment en 

aquest país però que de ben segur evolucionarà ràpidament en els pròxims 10 

anys. S’ha demostrat que la instal·lació conjunta de climatització, ACS, i 

l’aerogenerador és econòmic rentable(no per fer negoci, però sí per no suposar 

un extra cost addicional al usuari), oferint un confort superior al tipus 

d’instal·lacions clàssiques que se solen utilitzar(fan coils,radiadors...) i per 

suposat amb un respecte per el medi ambient innegable, que suma un estalvi 

d’emissions a l’atmosfera total de la instal·lació de 6575kg de CO2 anuals. 

Des de aquí espero que hagi quedat clar que aquest tipus de tecnologies són 

viables i ho seran cada cop més quan es redueixin costos degut a una major 

producció d’aquest tipus d’equips. Si això  aconsegueix que la població es 

sensibilitzi amb aquest tipus d’energies, de ben segur l’estalvi d’emissions de CO2 

augmentarà de forma exponencial. 
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