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Resum 
 
Aquest estudi intenta donar una idea d’un tipus de construcció que té en compte certs 

paràmetres bioclimàtics.  

 

La primera part es refereix a la construcció d’aquest tipus d’habitatge i alguns sistemes passius 

d’obtenció d’energia. La construcció es realitza amb bales de palla, un bon material estructural i 

encara millor aïllant.  

 

En la segona part es pot trobar detallades les instal·lacions amb les quals s’aporta l’energia 

necessària. Una part de la calefacció l’aporta el mur trombe, una altra part l’aporta l’excedent 

d’energia que generen les plaques tèrmiques i la resta s’obté d’una caldera de llenya. L’aigua 

calenta sanitària s’aconsegueix de les plaques tèrmiques, gairebé en la seva totalitat. Aquest 

fet fa que tinguem el sistema sobre dimensionat i ens permeti aportar l’excedent per calefacció. 

La part d’electricitat es combina dos sistemes diferents per tenir diversificada la font d’energia. 

Utilitzem un seguidor fotovoltaic i un aerogenerador, que proporcionen suficient energia i una 

part d’excedent que s’utilitzarà per bombar aigua a un dipòsit elevat. 

 

Finalment, les aigües pluvials es recolliran en una cisterna soterrada, i s’utilitzarà la bomba 

anteriorment esmentada per elevar la cota de l’aigua per guanyar pressió per la seva utilització. 
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Presentació 
 
El concepte bioclimàtic fa referència a multitud de factors i paràmetres que afecten a les 

edificacions, però que està englobat dins d’un altre concepte molt més ampli que és la 

permacultura. Es tracta de trobar un equilibri entre l’edificació, els habitants, el medi i la societat 

on està ubicada la casa.  

 

A la casa se li ha intentat donar aquest enfocament, per lo que tant els materials constructius, 

com l’orientació, com la utilització de la casa han de complir certs requisits. En el cas dels 

materials han de ser naturals, autòctons o de procedència propera, gens agressius amb el 

medi. L’orientació tant de la casa com de la parcel·la es bàsica per tal d’aprofitar el recurs del 

sol, que en el nostre país és abundant. No hem d’oblidar que la millor energia és la que no es 

consumeix i seguidament venen un bon aïllament i l’energia directa del sol, sense saber quina 

de les dos és millor.  

 

Pel que fa als usos de la casa, els habitants hem de ser conscients que vivim en un entorn, al 

qual hem d’afectar lo mínim possible, que l’obtenció de l’energia no pot suposar una càrrega 

pel medi, i més quan és possible fer-ho de manera sostenible i eficient. 
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Estructura de la memòria 
 
La finalitat d’aquest treball és l’estudi de les instal·lacions d’abastiment energètic de la casa, 

però les característiques de la construcció, el fet que estigui construïda amb palla, fa que sigui 

imprescindible explicar de quina manera es construeix, i fer una mica de referència a l’estil de 

les persones que es construirien una casa amb aquestes característiques. Per tant la part 

inicial de la memòria està pensada per explicar, amb més o menys detall, com i per què es 

construeix amb palla, amb les especificacions que finalment ens interessaran per desenvolupar 

els càlculs de consums, aïllament, etc. 

 

El següent capítol ens situa i explica on estem ubicats i quins condicionants té el clima, cosa 

summament important si el que volem és obtenir l’energia necessària del medi que ens envolta. 

 

A partir d’aquí els següents punts tracten les diferents necessitats domèstiques com calefacció, 

aigua calenta sanitària, electricitat i aigua, i quines vies d’obtenció tenim. Els capítols intenten 

organitzar-se de la mateixa manera, una introducció al sistema d’aprofitament, càlculs de les 

necessitats i el dimensionament en funció dels equips que podem trobar al mercat. 

 

En el cas de la calefacció, el capítol és més ampli que la majoria, ja que s’intenta explicar quins 

sistemes passius d’obtenció d’energia podem trobar, encara que de ben segur que no hi son 

tots, el lector es pot fer una idea de com pot funcionar un sistema d’aquests. També es detalla 

el sistema escollit per aquest projecte. Podem trobar un capítol que fa referència a 

l’agermanament dels diferents sistemes d’obtenció d’energia per calefacció, ja que en cada cas 

per separat s’ha calculat per ell sol, és a dir, la calefacció, en el dimensionament s’ha calculat 

com si no hi hagués cap altra aportació d’energia, de tal manera que ens pot subministrar el 

confort necessari encara que la resta no aporti energia. 

 

La informació de les dades utilitzades que s’ha cregut més convenient recollir s’annexen en 

format digital per si es vol consultar, així com un recull d’informació que fa referència a la 

construcció amb bales de palla. 

 

Finalment tots els càlculs es detallen a mesura que es van explicant les fórmules, taules o 

obtenció de les dades, de tal manera que es pot anar seguint en tot moment el que s’ha fet. 

Però es poden consultar els càlculs en la fulla de càlcul que annexa aquesta memòria.   
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1  Objectius 
 
L’objectiu d’aquest treball és trobar un tipus de construcció que ens permeti reduir el màxim 

possible el consum d’energia. A més aquesta energia ha de ser de fonts renovables, per tant 

intentarem dissenyar una casa autosuficient. Es tracta de trobar una solució tècnicament viable. 

El cost econòmic no és un factor decisiu, no obstant això tampoc no es pretén instal·lar cap 

sistema desproporcionat, només allò que es cregui indispensable, però que cobreixi les 

necessitats. 

 

El fet d’intentar dissenyar una casa autosuficient implicarà uns hàbits concrets pels habitants, 

això no significa canviar de vida. Els habitants, però, s’hauran d’implicar en el funcionament de 

la casa i de les seves instal·lacions. 

 

Dins de l’objectiu del projecte hi ha dissenyar les instal·lacions de calefacció, refrigeració, 

subministrament d’aigua calenta, electricitat i aigua corrent. 

 

La calefacció és la part de consum de la casa més important, per tant intentarem trobar algun 

sistema passiu per tal de reduir el consum de combustible, quan això no sigui possible, haurem 

de trobar el tipus de combustible més adient i el sistema de transmissió de calor més eficient. 

 

Haurem de calcular si és necessari instal·lar algun sistema de refrigeració i si cal dissenyarem 

com haurà de ser. 

 

Per l’aigua calenta sanitària instal·larem plaques tèrmiques, intentant cobrir el percentatge més 

alt possible, per evitar consumir combustible de la calefacció. 

 

Pel que fa a l’electricitat instal·larem plaques fotovoltaiques i un aerogenerador, per cobrir les 

diferents situacions meteorològiques que ens trobarem al llarg de l’any. Determinarem els 

equips necessaris per tractar l’energia que generem i per emmagatzemar-la. 

 

L’aigua, l’obtindrem de la pluja, i per tant haurem de determinar una superfície de captació, i un 

sistema d’emmagatzemament. Si és possible intentarem, a part d’abastir-nos, recollir suficient 

aigua per regar l’hort. 

 

Finalment haurem de tractar el tema dels residus, ja que ser autosuficient implica poder 

gestionar tot el que surt de la casa. A més és un tema suficientment important com per fer-hi 

menció. 
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2  Construcció amb bales de palla 
 

En aquest estudi s’ha proposat realitzar una construcció amb un consum baix d’energia, per 

tant s’ha d’aconseguir minimitzar el màxim possible les pèrdues de calor per transmissió, això 

vol dir tenir instal·lat un molt bon aïllament. La palla ens ofereix aquesta possibilitat, per tant 

s’ha decidit construir una casa de palla. En aquest punt s’explicaran alguns conceptes tècnics 

d’aquest tipus de construccions. 

 

2.1  Antecedents1 

 
La palla és un dels materials de construcció més antics coneguts. Combinat amb el fang s’ha 

utilitzat durant milers d’anys. A Alemanya hi ha moltes cases de fang i palla de més de 500 

anys d’antiguitat que encara s’utilitzen. A Anglaterra hi ha més de 100.000 cases de “cob” (palla 

i fang) de 200 anys que també s’utilitzen. A la zona del pla d’Urgell tradicionalment s’ha 

construït amb tàpia, encofrat de fang amb fibres de palla. Encara en queden innumerables 

exemples. 

 

Les cases amb bales de palla són relativament noves, bàsicament per que la màquina 

embaladora també ho és. L’embaladora manual va ser inventada als EUA a l’any 1850. La 

màquina amb tracció per animals el 1875 i la de vapor el 1884.  

 

La primera casa (documentada) construïda amb bales de palla va ser a les esplanades de 

Nebraska al 1896-97, ja que en aquella zona no hi havia ni fusta ni pedra per a construir. Van 

començar com a cases temporals dels colons, mentre esperaven que els arribés materials per 

a construir les cases de veritat, però es van donar compte que es tractava d’un material molt 

aïllant, fàcil de treballar i barat. Així doncs entre 1515 i 1940 van ser construïdes força cases (hi 

ha uns 70 casos documentats). A Europa, la casa de bales de palla més antiga coneguda va 

ser construïda a Montargis, França a l’any 1921. A partir de 1940, ja sigui per la segona guerra 

mundial o bé per la pressió dels empresaris del ciment, aquest estil va entrar en desús. La 

majoria d’aquestes cases han set abandonades, però encara queden algunes desenes 

d’aquests edificis que estan en bon estat i que es segueixen utilitzant. 

 

El ressorgiment de la construcció amb bales de palla va començar al 1973 en un article sobre 

el tema escrit per Roger Welsh al llibre “Outhouses” (coberts). Va ser la inspiració per a una 

nova generació de cases de bales de palla. En els anys següents moltes persones als EUA van 

tornar a  experimentar amb aquest material. Al 1991 va sortir el primer llibre sobre construcció 

amb palla, “Build it with bales. A step by step guide of straw-bale construction” escrit per O. S. 

                                                
1 www.casasdepaja.org 
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Macdonald. També es va formar l’associació “Out on a Bale” i va començar la publicació de la 

revista “The Last Straw” ambdós dedicats exclusivament a la construcció amb bales de palla. 

 

Actualment existeixen cases de palla a Mèxic, als EUA, a la majoria de països d’Europa, a 

l’Àfrica, la India i fins i tot a la Xina. A Europa existeix la associació “European Strawbale 

Network” (Xarxa Europea de Construcció amb bales de Palla), que va ser formada el 1998. 

 

2.2  La palla com element constructiu 
 

La palla és un producte que creix en un període curt de temps, és biodegradable i mitjançant el 

seu ús es poden evitar força problemes mediambientals. Les bales de palla són fàcils de 

modificar, flexibles per a ser utilitzades en diferents formes i fàcils de conservar en bon estat. 

No precisen eines cares ni complicades i tampoc personal especialitzat. Juntament amb la 

fusta és fàcil d’obtenir gairebé a qualsevol part del món. Aquest és un punt molt important ja 

que podem realitzar la construcció amb materials autòctons, reduint d’aquesta manera el cost 

mediambiental del seu transport. 

 

Quan la palla es combinada amb altres materials de similars característiques, s’aconsegueixen 

edificis assequibles en tots els aspectes. Naturals, econòmics i estètics. 

 

Pel que fa a aspectes legals, no existeix cap norma que prohibeixi l’ús de bales de palla com a 

element constructiu, tant de mur de carga com de paret. No obstant això, a Espanya no s’han 

realitzat assaigs de les bales de palla com a element constructiu, i per aquí arriben els 

problemes. Tanmateix a Alemanya i Àustria, països amb molta més cultura en bales de palla, si 

que conten amb estudis i assaigs realitzats, i que poden ser utilitzats per a tramitar els aspectes 

legals. 

 

 
 

Figura 1  Construcció amb bales de palla 
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2.2.1  Estructura 
 

Existeixen força variables que afecten els resultats del comportament estructural de la bala de 

palla, el contingut d’humitat, la densitat, tipus i espessor del recobriment, el disseny, la correcta 

construcció del mur, etc. El que si que és definitiu és que les bales tenen una major resistència 

a compressió si estan col·locades planes que si ho estan de canto, l’espessor del recobriment 

té una gran influència en la resistència de la bala i que l’element de coronació perimetral ha de 

permetre una distribució uniforme i centrada de la carrega. 

 

Per entendre quin tipus de comportament negatiu poden tenir els murs quan sofreixen 

carregues verticals se n’han diferenciat 5 tipus: 

 

a) Pandeig o vinclament total: el mur complet es corba i s’esquerda. Acostuma a ocórrer 

quan el mur està ben construït però la carrega s’aplica de forma excèntrica. Els 

recobriments disminueixen notablement els efectes dels vinclaments. 

 

b) Vinclament local: el mur solament s’obre en una zona localitzada del mur. Part del 

recobriment es deixa anar de la paret. Pot ser causa d’una mala execució del 

recobriment. També sol passar quan la carrega es transmet sobre el recobriment de 

forma directa. 

 

c) Esgotament del recobriment: El recobriment supera la tensió admissible en la coronació 

o en la base i es trenca en aquestes zones. Acostuma a ser un defecte de disseny. 

 

d) Deslligaments de les capes: les capes de recobriment no troben reacció a la carrega en 

un extrem mentre que el nucli de palla si, donant lliscaments relatius entre els dos. 

 

e) Compressió del nucli de palla: el nucli de les bales es troba sotmès a carrega mentre 

que el revestiment no, igual que en l’anterior cas es produeixen lliscaments. 

 

Segons l’arquitecte alemany el professor Dr-Ing Gernot Minke2 els murs de bales de palla 

poden suportar una carrega superior als 500 Kg per metre lineal de mur portant, cosa que 

correspon a 1000 Kg/m2. És molt important que els murs s’estabilitzin per a poder suportar 

carregues horitzontals com les que poden crear la força del vent, impactes mecànics o 

moviments sísmics. Per a tal fi s’utilitzen elements verticals i horitzontals, com són pals de ferro, 

fusta o bambú, pels verticals i cinturons perimetrals de coronació pels horitzontals. És 

interessant realitzar treballs de precompressió de les bales al llarg de la construcció. 

 

 

                                                
2 Consultar bibliografia 
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Figura 2  Detall constructiu dels murs 

 

 

2.2.2  Resistència al foc 
 

La resistència al foc és el temps, expressat en minuts, en que un element constructiu exposat 

al foc manté la seva estabilitat i les seves característiques estructurals i d’aïllament, sense 

deixar passar la calor suficient per a que puguin encendre’s els materials situats a l’altre costat 

del mur. 

 

Els assaigs realitzats a Àustria a l’institut “Versuchs – und Forschungsanatalt der Stadt Wien”, 

amb bales de palla d’una densitat de 120 kg/m3, revestides a l’interior amb terra i l’exterior amb 

calç, segons estableix la norma austríaca ÖNORM B 3800, concloïen que les bales tenen una 

resistència al foc de 90 minuts. El mateix resultat que va obtenir el 2003 la Xarxa de 

construcció FABSA Alemanya, revestint amb 3 centímetres de terra argilosa aconseguint una 

classificació R-90 segons la norma DIN  4102-2. 

 

La resistència al foc es deu bàsicament a l’estanquitat. L’oxigen contingut en les bales de palla 

no pot circular gràcies als acabats de morter. A més, per la compressió a la que es troben les 

bales no hi ha suficient aire. En el moment que es genera una esquerda i pugui començar a 

cremar la palla, la font de calor carbonitza la primera capa de palla, impedint l’entrada d’oxigen 

per lo que dificulta la combustió.  

 

 

 

 

Estaques de fusta  
travessant la paret 

Estaques a la base 
del mur 

Recobriment amb calç o 
morter 

Estructura de fusta per fixar les 
finestres i les portes 

Solera seca de fusta o morter que eviti el 
pas de la humitat cap a les bales de palla 
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2.2.3  Conductivitat tèrmica 
 

El coeficient de conductivitat tèrmica λ caracteritza la quantitat de calor necessari per m2, per a 

que travessant, durant la unitat de temps, 1 m de material homogeni obtingui una diferència 

d’1ºC de temperatura entre les dos cares. 

 

La conductivitat tèrmica en el cas de la palla depèn bàsicament de la densitat de la palla, de la 

situació de les fibres (paral·leles o verticals al pas del flux de la calor) i de la humitat de la palla.  

Encara que sembli contradictori, segons estudis realitzats a diferents laboratoris a nivell 

internacional, s’ha comprovat que les bales de canto (35 cm aproximadament) tenen un 

aïllament tèrmic superior a les col·locades planes (aproximadament 45 cm). Això és degut a 

l’orientació de les canyes, en les bales de canto, les càmeres d’aire que formen les canyes 

tubulars no tenen contacte directe amb l’entorn, les planes, en canvi si. 

 

Per a una bala de palla hi ha diferents valors de λ, depenent de les seves condicions, variant 

entre 0,0337 i 0,086 W/m·ºC (McCabe)3. 

 

Segons varis assaigs realitzats en diferents països centreeuropeus, es considera que la bala de 

palla amb una densitat de 100 Kg/m3 té una λ = 0,045 W/m·ºC. 

 

2.2.4  Inèrcia tèrmica 
 

És la propietat que oposa un cos al canvi de temperatura. La massa d’una edificació te la 

capacitat d’emmagatzemar energia en forma de calor, i aquesta pot ser alliberada a l’ambient 

quan la temperatura d’aquest és menor. D’aquesta manera s’aconsegueix evitar les variacions 

de la temperatura dins de l’edificació. La inèrcia tèrmica d’un edifici depèn de la massa dels 

elements que el constitueixen, de la conductivitat tèrmica, de la capacitat calorífica i de la 

ubicació relativa de cada una de les capes que conformen l’element. 

 

Per una banda, la construcció amb bales de palla ens resulta força còmode per lo lleugeres que 

són, però per l’altra banda aquesta falta de massa redueix considerablement la seva capacitat 

d’emmagatzemament tèrmic. Per tant hem d’aportar massa mitjançant el revestiment de les 

parets interiors, el terra, pilars o alguna paret convertida en mur trombe.  

 

2.2.5  Estanquitat a l’aire 
 

En habitatges eficients energèticament s’ha d’aconseguir la major estanquitat possible, ja que 

el vent i l’aire que puguin entrar a través de fissures i obertures no estanques, redueix 

                                                
3 Thermal properties strawbales, EBNet. 2003. Document adjunt. 
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l’aïllament obtingut mitjançant els murs de palla. Durant el procés constructiu s’ha de tenir cura 

de reomplir tots els espais que queden entre les bales.  

S’ha de tenir especial cura en els punts on hi ha canvi de materials com els marcs de les 

finestres, portes, coronació perimetral, estructura, etc., on es podrien crear fissures i mals 

tancaments. 

 

2.2.6  Humitat 
 

La humitat és el principal inconvenient de la construcció amb bales de palla, per tant és bàsic 

saber com es pot ocasionar i preveure-la. Es poden distingir els següents orígens d’humitats: 

 

a) Humitat per capil·laritat: aquest fenomen està causat per la hidròfila dels materials de 

construcció. Aquests materials actuen com un cos esponjós que absorbeix la humitat i 

l’aigua presents per proximitat. Les humitats que apareixen en murs i envans 

generalment es produeixen per l’ascens d’aigua del terreny a traves de la cimentació i 

de l’estructura de l’edifici. Això passa perquè la terra està constantment transpirant, 

absorbint l’aigua de l’ambient o de la pluja i conduint les aigües subterrànies. En el cas 

de la palla, és necessari protegir-la d’aquestes humitats mitjançant una làmina 

impermeabilitzant. Aquesta actua com a barrera i no permet la penetració de la humitat. 

Si es col·loquen làmines sobre els fonaments, és important allunyar les bales d’aquests 

ja que poden condensar humitat i aigua. Es poden assentar les bales sobre marcs de 

fusta. 

 

b) Humitat per condensació: a l’hivern, si no aïllem tèrmicament la teulada o alguna paret 

exterior de l’habitatge, la cara interior d’aquest tancament es trobarà a baixa 

temperatura. En aquesta situació, l’aire de l’habitació que toqui aquesta superfície es 

refredarà ràpidament provocant que el vapor d’aigua contingut en l’aire es condensi, 

dipositant petites gotes d’aigua sobre el material fred, provocant l’aparició de fongs i 

taques negres. La condensació també es pot produir dins del mur, es coneix com 

condensació intersticial, en aquest cas la humitat afecta directament a la palla i pot 

provocar-li podridura, per això és poc recomanable col·locar materials freds com el 

ferro dins del mur. 

 

c) Humitat per esquitxos de pluja: la pluja, al rebotar al terra, pot esquitxar la base del mur 

de palla, creant desperfectes greus. Per aquesta raó és important construir una bona 

solera i un voladís de la teulada. Una altra alternativa pot ser posar un material al terra 

de davant les parets que esmorteeixi els esquitxos de l’aigua, com grava. Si la casa es 

construeix en zones amb forts vents que provoquin pluges horitzontals és aconsellable 

folrar les parets amb fusta o aplacats de pedra. 
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d) Humitat accidental: és aquella que es produeix fruit d’un escapament d’alguna 

canonada o desguàs. Per evitar que l’aigua d’una possible fuita pugui afectar els murs, 

els construirem a partir d’una certa alçada respecte el terra. 

 

e) Humitat incorporada durant la construcció: molts materials contenen un tant per cent 

elevat d’humitat, com serien els revestiments de les parets, per això és important deixar 

que s’eixugui abans de tancar el mur. També és interessant l’època de l’any que fem 

les obres, que sigui l’època seca i amb força hores de llum. 

 

2.2.7  Aïllament acústic 
 

L’aïllament acústic pretén protegir un recinte contra la penetració de sorolls de l’exterior. Un 

bon aïllament acústic pretén que l’energia transmesa sigui la mínima, per tant els materials 

adequats són aquells que tenen la propietat de reflectir o absorbir una part important de 

l’energia de l’ona incident.  

Per aconseguir un aïllament acústic efectiu necessitem una massa elevada de l’element 

constructiu. A major pes, major aïllament acústic, sobretot en les freqüències baixes. Però 

també s’aconsegueix un bon aïllament mitjançant una estructura tipus sandvitx formada per dos 

membranes no gaire rígides amb suficient massa i un nucli de material porós. Aquesta és 

l’estructura de la paret, les dos membranes són el revestiment i el nucli la palla. 

 

2.3  Tipus de construccions  
 

No hi ha limitacions en l’estil constructiu, ni en dimensions ni formes. Existeixen però diferents 

alternatives constructives per subjectar la teulada amb els murs, aquesta diferència en les 

subjeccions permet obtenir una classificació (oberta a noves possibilitats) dels tipus de 

construccions. 

 

Estil Nebraska, on les bales da palla actuen com a murs de carrega, anomenat sistema 

autoportant, ja que el pes viu i mort de la teulada recau íntegrament sobre els murs de bales. 

Aquest sistema limita la superfície de construcció a uns 140 m2, i una alçada màxima de 7 

fileres de bales, per no sobrecarregar els murs. S’ha de tenir precaució amb les obertures ja 

que resten superfície de mur de carrega. El revestiment ha de ser més consistent per reforçar 

l’acció del mur, i s’ha d’aplicar un cop estiguin ben assentades les bales després de la 

col·locació del pes de la teulada. 
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Figura 3  Exemple de construcció autoportant 
 

 

Estil pilars i bigues on un sistema de pilars i bigues aguanta tota l’estructura. A diferència del 

sistema anterior, en aquest tota l’estructura es sustenta en un seguit de pilars calculats pels 

pesos vius i morts de la teulada. Les bales de palla només treballen com aïllant, raó per la qual 

no han d’estar tant comprimides. Aquest estil és més versàtil pel que fa formes i dimensions, 

permetent més que treballi la imaginació del dissenyador. 

 

 

 
 

Figura 4  Construcció estil pilars i bigues 
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Sistema híbrid. Aquest sistema incorpora aspectes tècnics dels dos estils constructius anteriors. 

Per una banda tenim una línia de pilars centrals que suporten una jaça i aquesta un extrem de 

les bigues. En l’altre extrem les bigues descansen sobre el mur de bales. Tot i que hi ha treball 

sobre els murs de bales part del pes l’absorbeixen els pilars, aconseguim així alleugerir el pes 

sobre els murs i tenir més marge per jugar amb les finestres 

 

 

 
 

Figura 5  Sistema híbrid, murs de càrrega i pilars 
 

 

Cobertura amb bales de palla. En cas de tenir ja una construcció d’obra, podem reformar la 

teulada amb una estructura que ens permeti col·locar les bales com a fals sostre i cobrir per 

sobre amb fusta, llates i teula. D’aquesta manera aïllem la part de l’edificació per on perdem 

més energia tèrmica, i conservem les parets originals d’obra o pedra, que al tenir una massa 

important ens donaran força inèrcia tèrmica.
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3  Paràmetres constructius 
 
3.1  Ubicació 

 
Ens trobem ubicats al petit nucli habitat de Sendomí (23 habitants el 2008)4, pedania del 

municipi de Sant Guim de Freixenet, situada a l’alta Segarra històrica, actualment La Segarra, 

província de Lleida. El municipi és partió d’aigües del Llobregat a l’est i del Segre o l’oest, en la 

capçalera del riu Sió. 

Sendomí es troba al kilòmetre 1 de la carretera LV-1005 de Sant Guim a Sant Ramon. 

En la figura 6 es pot veure la ubicació concreta de la finca. 

 

 

 

 
 

Figura 6  Ubicació de la finca. Font: Google Earth 
 

 
Dades cartogràfiques. 

 

Coordenades UTM (ED50 UTM 31N)5: E368193, N4614013 

Longitud: 1º24’50.49”,  Latitud: 41º39’54.84” 

Elevació: 706 msnm. 

 

 
                                                
4 Dades de la pàgina web oficial de Sant Guim de Freixenet. www.santguim.cat  
5 European Datum 1950, Universal Transverse Mercator, fus horari 31, Nord. 
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3.2  Clima de la zona 

 
El clima de la Segarra és mou entre Mediterrani Continental Sec, zona oest, i Mediterrani 

Continental Sub-Humit, en la zona est, amb una precipitació mitjana anual escassa, entre 400 

mm i 600 mm a gran part de la comarca, amb un màxim equinoccial i un mínim a l’hivern. 

Situada per sota de la isohieta 700 mm té consideració de clima sec. Pel que fa a la 

temperatura, els hiverns són freds, amb mitjanes entre 3 °C i 4 ºC sobretot degut a les boires 

persistents dels mesos de desembre i gener, i els estius calorosos, entre 23 °C i 24 ºC de 

mitjana, sent l’amplitud tèrmica anual alta. El període lliure de glaçades va de juny a setembre. 

En el gràfic 1 es poden observar les dades climàtiques en forma de climograma. 
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Gràfic 1  Climograma de Sendomi. Elaboració pròpia. Dades de l’atlas climático digital6 

 

 
Temperatura mitja anual: 12’18ºC 

Pluviometria anual: 579’4 mm 

 

3.3  Orientació de la casa 

 
S’entén per orientació de la casa, la disposició de la façana principal. Aquest punt és primordial 

tant per temes energètics com per il·luminació.   

                                                
6 Ninyerola M, Pons X y Roure JM. 2005. Atlas Climático Digital de la Península Ibérica. Metodología y aplicaciones en 
bioclimatología y geobotánica. ISBN 932860-8-7. Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra. 
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En l’hemisferi nord, la radiació solar incideix pel sud, amb diferents inclinacions del sol segons 

l’època de l’any. A l’hivern necessitem aprofitar al màxim l’energia dels raigs solars, per tant  

hem de tenir obertures grans a la façana sud, i obertures petites en la resta de façanes, per no 

dissipar energia per elles. Tanmateix per obtenir la  il·luminació necessària de forma natural 

necessitem el màxim d’obertures possibles en totes les façanes excepte la nord. 

 

A l’estiu el que ens interessa és impedir que la energia del sol ens entri dins de l’habitatge i 

aprofitar les nits per refredar-lo en la mesura de lo possible.  

 

Una característica que té Catalunya és que el mar està situat al sud-est, i que degut a la 

diferència tèrmica entre el mar i la terra, es creen brises marines al cap vespre, aquestes, 

conegudes com a marinades, arriben fins l’interior de les comarques catalanes refrescant 

l’ambient càlid d’estiu. Així doncs també ens interessa tenir les obertures al sud per a poder 

recollir l’aire fresc de les nits d’estiu. 

 

Tots aquests factors són els que influiran a l’hora de dissenyar tant la forma de la casa com el 

nombre i disposició de les obertures. També tindrem en compte la ubicació del mur trombe en 

la façana sud i que això ens restarà superfície útil d’obertures a la façana sud. 

 

3.4  Descripció de la casa 
 

Disposem de la façana sud assolellada, per tant aquesta serà la zona de la casa que més 

ràpidament s’escalfarà quan hi hagi sol, i on hi farem vida, hi haurà el menjador, la sala d’estar i 

el despatx. En la façana nord, la més freda, hi col·locarem les habitacions, la cuina i el lavabo, 

ja que són els espais on necessitem menys temperatura.  

 

La sala de màquines s’ubica en la façana est per a que tingui una mica d’aportació del calor del 

sol, però que no en resti de l’aportació a la casa. Tanmateix quedarà un petit espai exterior que 

està reparat de mestral i de ponent, que son els vents forts dominants de la zona. 

 

La distribució de la casa queda de la següent manera: 
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Figura 7  Distribució de la casa 

 

 
3.5  Materials 
 

Si ens regim per paràmetres bioclimàtics i volem que la nostra casa sigui lo més sostenible 

possible hem d’utilitzar materials autòctons, com més propers millor. Per a tal fi, la palla 

utilitzada per la construcció l’obtenim d’un pagès ecològic de la zona. 

 

La fusta, tant per les bigues com pels marcs i finestres provindrà de la tala controlada i 

certificada dels Pirineus. 

 

La calç i morter calcari s’obté de les vetes de roques calcàries de la zona, i la comprarem en 

alguna de les empreses que exploten aquest recurs que estan instal·lades pel pais. 

 

Per la resta de materials tindrem en compte que les empreses que ens els subministrin siguin 

properes, que el seu àmbit de treball sigui reduït, prevalent les empreses locals, per dinamitzar, 

en la mesura de lo possible, el mercat de la zona. 

 

3.6  Estructura 
 

L’estructura de la casa serà de parets autoportants, que suportaran el pes de la teulada, 

combinat amb una línia de pilars centrals que descarregaran pes dels murs frontal i posterior.  

La façana sud estarà formada per murs trombe i acabats de tancar mab la mateixa estructura 

de palla que la resta de parets de la casa així com en les zones on hi hagi finestres. Aquestes 

tindran un doble tancament amb porticons, que s’obriran cap a dalt i cap a baix, per evitar les 

ombres quan els porticons estiguin oberts. 

 



Estudi d’una casa de palla  
construïda amb paràmetres bioclimàtics             Jordi Farrés Garcia 

 30

La sala de màquines serà de pedra per les dos cares, la interior i la exterior, i en el seu interior 

hi disposarem una capa de 10 centímetres de llana d’ovella, ja que ens interessa no perdre 

escalfor a l’hivern. 

 

3.7  La parcel·la  
 

Disposem d’una parcel·la separada en dos parts, partida pel camí d’accés. La part més gran té 

una superfície de 1794 m2 i la part que queda a l’esquerra del camí té 594 m2. Per tant 

disposem de 2388 m2. Prenent com a referència la cota del camí 0,00 m, la part petita de la 

parcel·la té una cota relativa de -4,00 m i la destinarem al cultiu de l’hort. La resta de la 

parcel·la, la de la dreta del camí trobem diferents cotes des del +1,00 m fins als +4,00 m en 

forma de pendent de l’oest cap a l’est, sent aquest l’indret idoni per la ubicació de 

l’aerogenerador i del seguidor fotovoltaic. 

 

Davant de la casa la cota del terreny també decau i és aquí on muntarem les plaques 

tèrmiques per tal de poder aprofitar l’efecte de la convecció per al termosifó, i poder prescindir 

del treball d’una bomba, per a portar l’aigua del captador a l’acumulador. Finalment trobem el 

punt més elevat de la finca al nord-oest amb una cota relativa de +5,00 m, i és aquí on 

ubicarem la cisterna elevada per aprofitar el desnivell. Sota la cisterna elevada i situarem la 

cisterna de recollida de pluvials que bombarem cap a la cisterna elevada quan disposem 

d’excedent d’electricitat. 

 

En el figura 8 es pot veure la distribució de la parcel·la així com la ubicació dels elements 

necessaris per l’aprofitament dels recursos que ens ofereix l’entorn: 

 
 

 
Figura 8  Distribució de la parcel·la 
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4  Climatització de la llar 
 

En aquest punt decidirem quin és el millor sistema per climatitzar la casa partint del punt de 

vista que hem de ser autosuficients, és a dir, que hem de ser capaços d’aconseguir els kWh 

necessaris sense que això ens resti potència per a altres usos energètics. Tanmateix també 

ens influirà molt el tipus de clima de la zona perquè aquest ens determinarà la importància de la 

calefacció i de la refrigeració. 

 

4.1  Calefacció 
 

La calefacció és aquell sistema capaç de produir calor a partir d’una combustió pròpia, cedir-lo 

al fluid calor portador, que el transporta i el cedeix a l’ambient, quan i on sigui necessari, en la 

quantitat que sigui suficient per proporcionar confort tèrmic als usuaris. 

 

Per tal que els costos i el rendiment de la instal·lació de calefacció siguin els òptims, en cada 

sistema, és imprescindible calcular un dimensionat de carregues tèrmiques que s’ajustin a unes 

necessitats de calor. Per això s’han de determinar tots els factors que influeixen en la 

instal·lació amb la finalitat que el disseny s’ajusti al màxim a les necessitats reals. 

 

El càlcul ha de ser el màxim precís possible per optimitzar recursos i ser eficients 

energèticament, així doncs necessitem obtenir les dades necessàries per a poder realitzar-lo. 

Aquestes dades son: 

 

a) Els plànols de distribució de la casa. 

b) La orientació i situació 

c) Condicions climàtiques de la zona 

d) Els materials de construcció 

 

4.1.1  Alternatives de calefacció 
 

S’ha de decidir quin sistema de calefacció utilitzar, per tant es proposen alguns sistemes, es 

valoraran i es plantejarà la solució que s’ha cregut més convenient. 

 

4.1.1.1  Geotèrmica. 
 

L’aprofitament de l’energia geotèrmica de baixa entalpia basa el seu principi en que la terra té 

una temperatura més constant que l’aire exterior. A més profunditat menys fluctuacions 

tèrmiques es presenten. Al subsòl, a partir d’uns 5 metres de profunditat, els materials 

geològics romanen a una temperatura gairebé constant al llarg de l’any. En el cas de 
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Catalunya, a una profunditat superior als 5 metres la temperatura és de 15ºC durant tot l’any. 

En canvi a partir dels 15-20ºC l’estabilitat tèrmica és ja de 17ºC. 

 

Un sistema de calefacció geotèrmic consta d’una bomba de calor i un sistema de perforacions 

en el terra per aprofitar la temperatura del subsòl. La clau de l’eficiència d’aquestes bombes és 

la diferència entre la temperatura del fluid d’entada i la de sortida, que com el salt tèrmic és 

petit ha d’invertir poca energia en fer-ho. Les bombes de calor geotèrmiques són del sistema 

aigua – aigua, és a dir extreuen la calor d’un fluid líquid i la incorporen en una altre també 

líquid. 

 

El COP (Coefficient Of Performance) ens permet saber com d’eficient és una bamba de calor. 

El COP d’aquestes bombes és de 4 a 5, això vol dir que per cada unitat d’energia que utilitza el 

sistema aquest en torna 4 o més de calefacció (400% de rendiment). A més cal destacar que 

l’eficiència no varia estacionalment ni meteorològicament ja que en els moments més rigorosos 

el salt tèrmic no varia (de 15-17ºC a 21ºC). 

 

Per a poder aprofitar la temperatura estable del subsòl, haurem de realitzar un seguit de 

perforacions en el terreny. Les dimensions de l’habitatge, la disponibilitat del terreny o les 

característiques geològiques marcaran l’estructura d’aquestes perforacions, així com el cost 

econòmic de l’obra. 

 

A l’interior de les perforacions, de 15 o 20 cm de diàmetre, es situaran les canalitzacions en les 

que es produirà el bescanvi de calor, consistents en  un tub, generalment polietilè, ple de líquid. 

Aquest líquid normalment és una solució salina o be aigua amb glicol, per tal d’evitar les 

possibles glaçades en superfície. El líquid contínuament circula per les canonades atrapant o 

cedint calor, depenent de l’estació de l’any, mogut per una bomba, actua així com a 

bescanviador de calor 

 

És sabut que el funcionament del bescanviador de calor és millor si la capa de subsòl en la que 

es troba la perforació té un contingut alt d’aigua, és a dir si travessa una capa freàtica.  

 

Existeixen diferents configuracions pel que fa al bescanviador de calor, depenent de les 

condicions geològiques del terreny: 

 

Bescanviador horitzontal, s’utilitza en cases on la disponibilitat de terreny és elevada, i el cost 

de perforar a profunditats elevades és excessiu. Es perfora a profunditats entre 1 i 5 metres, 

però es necessita una superfície considerable per tal d’aconseguir la temperatura desitjada. 

Les canonades es disposen en forma de múltiples esses, o be en espiral. 
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Figura 9   Bescanviador horitzontal 
 

 

Configuració vertical, recomanable quan el terreny ho permet. Són perforacions entre 50 i 150 

metres de profunditat, aprofiten millor l’energia del subsòl i aconsegueixen temperatures més 

elevades. 

 

 
 

Figura 10  Bescanviador vertical 
 

 

Bucle obert, s’utilitza en aquelles zones on existeix aigua subterrània. Es tracta de captar 

l’aigua directament de la capa freàtica. Les instal·lacions són les mes senzilles i ofereix la millor 

relació cost rendiment. 

 

4.1.1.2  Biomassa. 
 

Es denomina biomassa a tot aquell combustible renovable d’origen animal o vegetal, el que 

inclou l’aprofitament de residus forestals o residus agrícoles. També els cultius que es 



Estudi d’una casa de palla  
construïda amb paràmetres bioclimàtics             Jordi Farrés Garcia 

 34

dediquen íntegrament a la producció de combustible o el biogàs, que s’obté de la 

descomposició de la matèria orgànica. 

 

Els pellets són residus procedents de neteges forestals i d’indústries de la fusta, que són 

triturats i convertits en serradures. Un cop assecades per tal de disminuir el seu nivell d’humitat 

i de resines, són premsades en forma de petits cilindres. Els pellets són una aplicació 

evolucionada de la biomassa, són nets, de fàcil utilització i permeten la auto alimentació de les 

estufes que l’utilitzin, funcionant així de forma autònoma. 

 

Amb pellets, una estufa és capaç d’auto alimentar-se, seguint un programa per a mantenir una 

determinada temperatura o encendre’s i apagar-se automàticament a les hores programades. 

Les calderes de pellets tenen rendiments molt superiors a les de llenya convencionals i 

innovacions tecnològiques que incrementen el confort, la eficiència, redueixen la generació de 

fums i permeten escalfar aigua i connectar-hi radiadors. 

 

4.1.1.3  Sistemes elèctrics d’alt rendiment. 
 

Existeixen al mercat sistemes elèctrics com l’anomenat de calor blava, que consisteix en la 

instal·lació de radiadors d’alumini extruït amb un disseny semblant als radiadors convencionals. 

Aquests radiadors treballen a baixa temperatura i són de baix consum. Funcionen mitjançant un 

fluid convector que agafa l’energia de la corrent elèctrica i la difon per tota l’habitació. Cada 

radiador porta un sistema de programació de control de temperatures que controla el consum 

elèctric connectant i desconnectant automàticament l’energia en funció de les necessitats, 

aconseguint un important estalvi energètic. 

 

4.1.2  Sistemes passius de calefacció 
 

4.1.2.1  Guanys directes 
 

Es tracta de tenir obertures a sud per on poden entrar els raigs del sol directament a l’interior 

de la casa, d’aquesta manera a més d’escalfor, proporcionen llum natural a l¡interior de 

l’habitatge. És el sistema tradicional de captar energia solar. Es calcula que aproximadament 1 

metre quadrat d’obertura proporciona 1 kW de potència. 

 



Estudi d’una casa de palla  
construïda amb paràmetres bioclimàtics             Jordi Farrés Garcia 

 35

 
Figura 11  Esquema dels guanys directes d’energia 

 

 

4.1.2.2  Mur d’acumulació no ventilat 
 

En la façana sud s’instal·la un mur, d’algun material pesant, pintat de color fosc per la part 

exterior, es deixa un espai d’uns 10 – 20 cm i es col·loca un vidre, cap a l’exterior, d’aquesta 

manera queda un espai confinat on hi toca el sol i s’escalfa. Aquesta calor es transmet al mur, 

que com està construït amb un material pesant té molta inèrcia tèrmica i aquest transmet la 

calor a l’interior de l’edifici, inclús quan és de nit. 

 

 
Figura 12  Esquema d’un mur d’acumulació no ventilat 

 

 

4.1.2.3  Mur d’acumulació o mur trombe 
 

 

Un mur trombe o Trombe – Michel, és un mur o paret orientada al sud, construïda amb 

materials que puguin acumular calor sota l’efecte de massa tèrmica (pedra, formigó, tàpia o 

  



Estudi d’una casa de palla  
construïda amb paràmetres bioclimàtics             Jordi Farrés Garcia 

 36

aigua) combinat amb un espai d’aire, una làmina de vidre i ventilacions formant un col·lector 

solar tèrmic. 

 

El seu funcionament es basa en la diferència de densitat de l’aire calent i l’aire fred, que 

provoca corrents en una o altra direcció depenent de les obertures que estiguin obertes. 

Aquests corrents d’aire calent o tebi, escalfen o refresquen, introduint o extraient l’aire calent de 

l’edifici o espais on s’instal·li.  

 

És un dispositiu que pot construir-lo qualsevol amb un mínim de coneixements de construcció, 

encara que depenent de l’acabat i dels materials utilitzats, concretament els vidres i aïllaments, 

es pot donar un rendiment més o menys òptim. 

 

 

 
Figura 13  Esquema d’un mur trombe 

 

 

En el disseny original, la superfície de captació solar era petita i hi havia molta pèrdua de calor 

a l’ambient exterior, degut a que la resistència al pas de calor entre la superfície del col·lector i 

l’interior és la mateixa cap a les dos direccions. 

 

Durant el dia, els raigs del sol travessen la làmina de vidre, esclafant la superfície fosca del mur 

i emmagatzemant la calor en la massa tèrmica d’aquest. A la nit, la calor s’escapa del mur, 

tendint a refredar-se principalment cap a l’exterior. Però com que es troba amb la làmina de 

vidre (que és semi opaca a la radiació infraroja) la calor s’entrega a l’interior del local. Degut a 

això la temperatura mitja diària del mur és sensiblement més alta que la mitja exterior. Si la 

superfície vidriada és millorada en el seu aïllament tèrmic (mitjançant doble o triple vidre) la 

pèrdua de calor cap a l’exterior és molt menor, elevant la temperatura interior del local a 

escalfar. Això permet que, mentre a l’exterior hi ha temperatures baixes o molt baixes a l’interior 

es pugui arribar a un confort higrotèrmic. Si ha estat adequadament dimensionat i la 

meteorologia ho permet, es pot arribar a una temperatura constant de 18 a 20ºC a l’interior de 

la casa. 
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La part vidriada de l’exterior del mur incorpora dos mecanismes d’obertura, un a la part inferior i 

l’altre a la superior, que permeten fer circular l’aire de l’exterior cap a l’exterior o cap a l’interior, 

depenent de l’època de l’any, i així refredar el mur o ventilar la casa. 

 

Finalment també incorpora, el sistema, un voladís de la teulada que permet que els raigs solars 

escalfin tota la superfície del mur a l’hivern, ja que aquests tenen una inclinació respecte 

l’azimut de 24,89º i que a l’estiu, quan no volem que s’escalfi, els raigs, que tenen una 

inclinació de 71,78º, no arribin a tocar la superfície del mur. 

 

Tenim quatre possibles situacions al llarg de l’any, dos a l’hivern i dos a l’estiu, on hem de jugar 

amb les obertures per aconseguir els guanys o pèrdues tèrmiques, que ens proporciona el mur 

trombe.  

 

Hivern. Incidència dels raigs del sol: 24,89º respecte l’azimut. Durant el dia mantenim les 

obertures interiors de la casa obertes, el sol escalfa la superfície fosca del mur i l’aire circula 

des de l’obertura inferior, s’escalfa i surt calent per l’obertura superior del mur. Mentrestant la 

massa tèrmica del mur s’escalfa. 

 

 

 
Figura 14  Mur trombe, hivern durant el dia 

 

Durant la nit tanquem les obertures interiors i el mur calent es desprèn de l’energia que ha 

emmagatzemat durant el dia, mitjançant radiació i convecció, cap a l’interior de l’habitatge. 
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Figura 15  Mur trombe, hivern durant la nit 

 

 

Estiu. Incidència dels raigs del sol: 71,78º respecte l’azimut. Durant la situació de dia, deixem 

tancades les obertures interiors i obrim les del vidre, provocant que l’aire que s’escalfa surti per 

la obertura de dalt i entri aire no tant calent per la de sota, ventilem d’aquesta manera el mur. 

 

 

 
Figura 16  Mur trombe, estiu durant el dia 

 

 

Durant la nit, en canvi, tanquem les obertures superiors, tant la interior com la exterior i deixem 

obertes les dos inferiors deixant que passi l’aire de l’exterior cap a l’interior de la casa, deixem 

oberta una obertura a la façana nord de la casa, preferiblement elevada del terra. D’aquesta 
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manera l’aire calent sortirà per la banda nord i l’aire fresc entrarà per la banda sud. Cal afegir 

que en la zona de l’alta Segarra les tardes d’estiu es beneficien per l’aparició de la marinada, 

vent fresc i humit de mar que ve de sud, sud – est, d’aquí ve la importància d’obrir la façana 

sud.  

 
Figura 17  Mur trombe, estiu durant la nit 

 
 
4.1.2.4  Hivernacle adossat 
 

Consisteix en recintes envidrats tancats, construïts en la façana sud de l’edifici. Depenent del 

clima i de l’ús a que es destini, pot haver-hi un mur de separació amb la part habitada de 

l’edifici. Serveix per estabilitzar la temperatura tant a l’hivernacle com en la vivenda. En alguns 

casos l’ivernacle s’utilitza per pre escalfar l’aire que entra a l’edifici. La temperatura en el seu 

interior pot enregistrar grans variacions entre el dia i la nit, pr això no és molt útil com a vivenda, 

si no s’utilitza un control adequat, que pot consistir en unes senzilles persianes per el període 

nocturn o la utilització d’un escalfament auxiliar. 

. 

 

Figura 18  Esquema d’hivernacle adosat 
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Els hivernacles poden adoptar una àmplia gama de formes geomètriques, amb les quatre 

parets envidrades (incloent-hi el teulat) o les parets laterals opaques. Amb la finalitat d’aprofitar 

l’energia acumulada a l’interior de la galeria es poden instal·lar ventiladors que impulsin l’aire a 

l’interior de la vivenda. 

 

Els avantatges de l’ús dels hivernacles i galeries envidrades resideix en que el clima de les 

vivendes millora sensiblement situant un recinte compensador entre l’espai habitat i l’exterior. 

Pot ocupar la totalitat o solament part de la façana sud de l’edifici, tant en altura com en 

amplada, amb lo que es redueixen les pèrdues en ventilació. 

 

Entre els inconvenients podem trobar problemes amb el sobreescalfament a l’estiu i les grans 

variacions que experimenta la temperatura interior. 

 

4.1.2.5  Sostre d’acumulació de calor 
 

Aquest sistema consta d’un sostre amb molta massa tèrmica capaç d’acumular energia, que li 

prové d’obertures envidrades situades a la coberta, que permeten el pas dels raigs solars i 

escalfen el sostre. Durant les hores nocturnes aquesta calor és alliberada gradualment. El 

teulat ha d’estar molt ben aïllat per que l’escalfor tendeix a pujar. L’inconvenient principal és 

que la temperatura ens ve de la part superior de l’habitatge. Per contra el seu principal 

avantatge és que queda la façana sud lliure per a qualsevol altre ús. 

 

 
Figura 19  Esquema constructiu d’un sostre d’acumulació 

 

 

4.1.2.6  Captació solar i acumulació de calor 
 

És una variació del mur trombe, però en aquest cas ens queda la façana sud lliure per poder 

posar finestres per il·luminar (veure figura 20). La superfície exposada al sol capta l’energia del 
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sol, que escalfa l’aire i el transporta cap a les sortides de l’interior de la casa. A la vegada la 

solera del captador i els fonaments en menor grau acumulen calor que posteriorment 

l’alliberaran a l’interior de la casa. En els mesos càlids de l’any es pot cobrir la superfície i 

deixar unes obertures a la part baixa del captador i utilitzar el sistema de ventilació. 

 

 

 
Figura 20  Esquema d’un sistema de captació solar 

 

 

4.1.3  Solució adoptada 
 

El nostre ha de ser un sistema de calefacció que ens permeti al màxim l’autosuficiència, sense 

deixar de banda que hem de ser respectuosos amb el medi ambient. Per tant se’ns redueixen 

considerablement les possibilitats de sistemes de calefacció. Obviant tipus de carburants com 

derivats del petroli, carbó i fonts elèctriques del subministrament de la xarxa només ens queden 

les alternatives de la biomassa, l’electricitat auto produïda, la solar tèrmica amb un sistema de 

suport i la geotèrmica.  

 

D’entrada descartem l’electricitat auto produïda, ja que necessitarem tota l’electricitat que 

generem per a consums elèctrics domèstics. La quantitat d’energia elèctrica que podrem 

emmagatzemar vindrà determinada pels diners que ens puguem gastar en bateries i en 

captadors. No obstant això ja hem de preveure que el sistema adoptat tindrà algun tipus de 

consumidor elèctric ja sigui bombes o sensors de temperatura i pressió. 

 

La solar tèrmica la podem utilitzar combinada certs mesos de l’any, però els dos o tres mesos 

centrals d’hivern anirem massa justos per a ACS com per destinar una part de l’energia 

captada per a calefacció. No obstant això si que utilitzarem part de l’energia quan ens sobri 

aigua calenta sanitària els mesos que ens ho permeti. 
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L’energia geotèrmica ens permet reduir l’energia necessària per assolir la temperatura 

desitjada ja que partim d’una temperatura mitja d’entrada de l’aigua, però incorpora un sistema 

de generació de calor que consumeix massa energia elèctrica. 

 

Finalment, partint de la idea que hem de ser autosuficients, ens decantarem per un sistema 

passiu de captació d’energia format per un mur trombe construït en la façana sud, amb un 

sistema de suport que consta d’una caldera de biomassa amb un sistema d’acumulació d’aigua 

calenta. La manera de transmetre l’energia a l’interior de la casa serà mitjançant un serpentí de 

tubs instal·lats en l’interior de les parets de bales de palla. Aquest conjunt d’aparells de 

calefacció aniran ubicats en l’edificació annexa que servirà de taller i de sala de màquines. 

 

4.1.4  Càlcul energètic del mur trombe. 
 

4.1.4.1  Inèrcia tèrmica 
 

La inèrcia tèrmica és el temps que trigarà un objecte a desprendre’s de la calor que té 

emmagatzemada, aquesta inèrcia és funció de la massa de l’objecte, de la seva densitat i de la 

conductivitat tèrmica. Així doncs un material amb poca densitat tindrà poca inèrcia tèrmica i un 

material amb molta conductivitat cedirà ràpidament la seva calor acumulada.  

 

En el nostre cas, la paret de pedra del mur trombe a més d’escalfar-se per cedir calor a l’interior 

de la vivenda durant les hores d’insolació, també actua com a massa que cedeix calor durant 

les hores nocturnes. La resta de materials de la casa, com els pilars de pedra o el revestiment 

de morter també tenen inèrcia però no tanta com el mur que rep la radiació solar directa. 

 

Ens valem de la següent expressió per determinar-la7: 

 

3600


v
eI      (4.1) 

 

on: 

I és la inèrcia en hores 

e és l’espessor de la paret en m 

v és la velocitat de transmissió lineal de la calor en m/s 

 

Calculem la velocitat en que travessa el calor per l’objecte: 

  

tdv /2      (4.2) 

                                                
7 Les fórmules les hem obtingut del lloc web Fisicanet. 
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on: 

d és la difusivitat en m²/s 

t és 86400 s/dia 

 

I per trobar la difusivitat, que és la transmissió superficial de la calor:  

 

C
d 
     (4.3) 

 

on: 

λ és la conductivitat tèrmica de la pedra en W/m·ºC 

C és la capacitat calorífica volumètrica en J/m3·ºC 

 

Finalment per calcular la capacitat calorífica volumètrica utilitzem l’expressió: 

 

eCC       (4.4) 

 

on: 

δ és la densitat del material en kg/m3 

Ce és el calor específic en J/kg·ºC 

 

Per tant resumint tots aquests càlculs en la següent taula obtenim la inèrcia tèrmica de la paret 

de pedra en hores, és a dir el temps que el mur anirà cedint l’energia que haurà emmagatzemat 

durant els dies assolellats: 

 

 
Roca calcària

Calor específic Ce [J/Kg·ºC] 982,63
Densitat δ [Kg/m³] 2847
Capacitat calorífica C [J/m³·ºC] 2797547,61
Conductivitat tèrmica λ [W/m·ºC] 1,7
Difusivitat d [m²/s] 6,07675E-07
Velocitat v [m/s] 9,40121E-06
Espessor e [m] 0,25
Inèrcia I [hores] 7,39

Inèrcia Tèrmica

 
Taula 1  Càlcul de la inèrcia tèrmica 
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4.1.4.2  Captació de l’energia 
 

Per determinar l’energia que incideix sobre el mur, i per tant l’energia que pot captar, utilitzarem 

les dades de radiació solar de la zona aplicades sobre una superfície vertical. Un cop 

determinades, establim que el rendiment del sistema serà del 50%, és a dir que de la radiació 

incident n’aprofitarem la meitat, és una dada una mica subjectiva però no disposem de dades 

en aquest tipus de sistemes.   La següent fórmula per calcular l’augment de la temperatura del 

mur, en funció de la radiació: 

 

TCemQ      (4.5) 

on: 

Q és l’energia radiada en J 

m és la massa de la paret en kg 

Ce és el calor específic en J/kg·ºC 

ΔT és l’augment de temperatura en ºC 

 

Utilitzant les dades de densitat i espessor del mur i afegint la superfície trobem la massa de la 

paret: 

 

Superfície s [m²] 17,17
Massa m [Kg] 12220,7475  

 

 

Rad. 90º 
Wh/m²

Rad · 50% 
rendim · Sup 

W h Q [J] ΔT

Gener 2350,25 20176,91 72636884,6 6,05

Febrer 2866,67 24610,35 88597270,9 7,38

Març 3151,89 27058,99 97412355,9 8,11

Abril 2985,00 25626,25 92254483,8 7,68

Maig 2508,00 21531,20 77512310 6,45

Juny 2264,89 19444,09 69998712 5,83

Juliol 2594,56 22274,28 80187398,1 6,68

Agost 3187,50 27364,71 98512953,8 8,20

Setembre 3708,00 31833,21 114599540 9,54

Octubre 3587,11 30795,37 110863345 9,23

Novembre 2916,45 25037,70 90135704,1 7,51

Desembre 2287,50 19638,20 70697531,6 5,89

Anual 17159,87 147317,53 530343092 44,16  
Taula 2  Determinació de l’augment de la temperatura en el mur 
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4.1.4.3  Aportació de l’energia 
 

Un cop determinada la temperatura que augmenta la massa de la paret i el temps que trigarà a 

alliberar-la, determinarem l’energia radiada i l’energia alliberada per convecció. Utilitzem 

l’expressió de la transmissió de calor per radiació: 
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r

TTArQ     (4.6) 

 

On: 

Qr és l’energia alliberada en kcal 

r1 és el coeficient de radiació en kcal/m2·ºC 

T1 és la temperatura del mur en Kelvin 

Tf és la temperatura interior de l’habitatge en Kelvin 

 

r1 = 4,25 kcal/m²·K  
 
Disposem de les dades dels dies de boira mensuals, que hem obtingut de l’observatori de 

Pujalt, antigament de Veciana, d’allà són els registres que van des de l’any 1984 al 1999 i ens 

permeten obtenir un període suficientment ampli per determinar la mitjana dels dies de boira de 

cada mes. Aquests dies de boira els restem al càlcul de l’energia mensual, és a dir si un mes té 

31 dies i hi ha 9,6 dies de boira llavors queden 21,4 dies multiplicats per la radiació diària. 

 

 

 G F M A M J J A S O N D Anual
1984 9 3 2 5 1 0 0 0 2 7 2 15 46
1985 8 4 0 0 1 0 0 0 1 5 7 12 38
1986 8 9 5 2 0 1 0 0 10 4 13 5 57
1987 2 10 9 1 3 0 0 0 1 3 11 20 60
1988 10 4 0 4 8 3 0 0 2 6 13 13 63
1989 17 8 1 3 4 1 0 0 4 7 11 6 62
1990 11 7 2 3 2 6 0 0 7 2 12 11 63
1991 7 6 10 3 0 0 0 0 6 2 8 9 51
1992 17 6 6 2 4 6 0 0 9 4 13 10 77
1993 18 6 9 3 3 0 0 0 5 4 18 17 83
1994 8 4 5 2 2 0 0 0 1 14 18 20 74
1995 3 1 1 0 0 0 0 0 4 9 4 14 36
1996 6 11 4 6 3 1 0 0 5 7 11 13 67
1997 16 8 0 3 2 2 0 0 6 6 11 11 65
1998 4 7 5 1 3 0 0 0 3 3 2 13 41
1999 10 3 5 7 4 3 0 0 5 7 9 10 63

Mitja mensual 9,6 6,1 4 2,81 2,5 1,44 0 0 4,4 5,6 10,2 12,4  
Taula 3  Dies de boira mensuals en el període 1984-1999. FONT: Observatori de Pujalt 
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ΔT
Potència 
radiada kW

Energia 
radiada 
kW h/dia

Rad · 50% 
rendim · Sup 

kWh

Convecció 
kWh

kWh/mes - 
boira

Gener 6,05 0,54 3,96 20,18 16,22 431,28

Febrer 7,38 0,66 4,86 24,61 19,75 539,89

Març 8,11 0,73 5,36 27,06 21,70 730,59

Abril 7,68 0,69 5,07 25,63 20,56 696,71

Maig 6,45 0,57 4,23 21,53 17,30 613,64

Juny 5,83 0,52 3,81 19,44 15,64 555,37

Juliol 6,68 0,59 4,38 22,27 17,89 690,50

Agost 8,20 0,73 5,42 27,36 21,94 848,31

Setembre 9,54 0,86 6,35 31,83 25,48 813,74

Octubre 9,23 0,83 6,14 30,80 24,66 781,43

Novembre 7,51 0,67 4,95 25,04 20,09 496,06

Desembre 5,89 0,52 3,85 19,64 15,79 364,53  
Taula 4  Càlcul de l’energia aportada pel mur trombe 

 

L’energia radiada al dia ens permet conèixer l’energia entregada per convecció, restant 

l’energia radiada de l’energia captada. Finalment aplicant la reducció convenient per la boira 

obtenim l’energia que captarà el mur trombe per mes. 

 

4.1.4.4  Càlcul del coeficient de convecció 
 

Hem calculat l’energia radiada per poder trobar l’energia transmesa per convecció i poder 

determinar així el coeficient de convecció, que podrem utilitzar més endavant per calcular la 

temperatura de l’aigua de la calefacció. Sabem la calor transmesa per convecció, el diferencial 

de temperatura i la superfície, per tant podem trobar el coeficient de transmissió h, utilitzant la 

següent expressió: 

 

TAhQ      (4.7) 

 
on:  

Q és l’energia transmesa per convecció en W 

A és la superfície en m2 

h és el coeficient de convecció en W/m2·ºC 

ΔT és el diferencial de temperatura en ºC 

 

Però tenim la transmissió per convecció en energia i ens interessa tractar-ho amb potència, per 

tant dividim aquesta energia per les hores en que transmet escalfor que són les calculades en 

la inèrcia, 7,38 hores. 
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Gener 16,22 2,20 21,14

Febrer 19,75 2,67 21,11

Març 21,70 2,94 21,09

Abril 20,56 2,78 21,10

Maig 17,30 2,34 21,13

Juny 15,64 2,12 21,15

Juliol 17,89 2,42 21,13

Agost 21,94 2,97 21,09

Setembre 25,48 3,45 21,05

Octubre 24,66 3,34 21,06

Novembre 20,09 2,72 21,11

Desembre 15,79 2,14 21,15

h = 21,11 W/m²·ºC

Trans 
convecció 

kW

Coef 
convecció 
W/m²·ºC

Captació - 
Ener. Radiada 

kWh

 
Taula 5  Determinació del coeficient de convecció 

 

4.1.5  Càlculs de la calefacció 
 

Carrega tèrmica.  

 

El càlcul de la carrega tèrmica és un dels factors més importants a l’hora de fer el disseny d’una 

instal·lació. D’aquest càlcul depèn tot el dimensionat del sistema així com la quantitat de calor 

que s’ha de neutralitzar per a tenir les condicions de confort necessàries. La càrrega tèrmica es 

calcula com la pèrdua de calor que es produeix en tota la casa, és a dir, quan la calor d’un cos, 

en aquest cas la paret, es transmet a un altre sempre que hi hagi diferència de temperatura 

entre els dos. Les pèrdues de calor es produeixen principalment per les pèrdues per 

transmissió i per infiltració d’aire per les finestres i portes, és a dir les renovacions d’aire de 

l’interior. 

 

4.1.5.1  Dades dels tancaments. 
 

Mitjançant dades comercials, dades de dossiers específics i la base de dades del programa 

oficial de càlcul d’eficiència energètica LIDER, podem confeccionar els perfils dels tancaments 

de l’habitatge i calcular les seves transmitàncies tèrmiques, que calcularem utilitzant les 

següents expressions i igualtats: 

 

R
U 1
     (4.8) 

on: 
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U és la transmitància expressada en W/m2·K 

R és la resistència tèrmica expressada en m2·K/W 

 


eR      (4.9) 

on: 

e és l’espessor de la capa del material en m. 

λ és la conductivitat tèrmica expressada en W/m·K 

 

Quan la col·locació de les capes dels diferents materials és en sèrie calculem R com la suma 

de totes les resistències tèrmiques dels diferents materials, és a dir: 

 

...4321  RRRRR  

 

En canvi quan tenim diferents materials col·locats en paral·lel, per exemple paret i finestra, 

llavors calculem directament la U: 

 

...11111...
4321

4321 
RRRRR

UUUUU  

 

Paret exterior. 

Paret exterior de bales de palla

Revestiment 0,06 0,83 13,83 0,07
Palla 0,45 0,045 0,10 10,00
Revestiment 0,03 0,83 27,67 0,04
TOTAL 10,11 0,0989

Resistència 
tèrmica R 
[m²K/W]

U globalMaterial Gruix e [m]
Conductivitat 

tèrmica  λ 
[W/mK]

Transmitànci
a tèrmica  U 

[W/m²K]

 
Taula 6  Transmitància tèrmica de la paret de bales de palla 
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Figura 21  Detall constructiu de la paret de bales de palla 
 

 

Teulada. 

Teulada

Fusta 0,02 0,15 7,5 0,13
Llana 0,1 0,043 0,43 2,33
Fusta 0,02 0,15 7,5 0,13
Camera aire 0,2 1,19
Rajola 0,2 1 5 0,20
Teula 0,2 1 5 0,20
TOTAL 4,18 0,2391

Material Gruix e [m]
Conductivitat 

tèrmica  λ 
[W/mK]

Transmitància 
tèrmica  U 
[W/m²K]

Resistència 
tèrmica R 
[m²K/W]

U global

 
Taula 7  Transmitància tèrmica de la teulada 

 

 
Figura 22  Detall constructiu de la teulada 

 

Mur trombe. 

Mur trombe

Revestiment 0,03 0,83 27,67 0,04
Pedra 0,25 1,7 6,80 0,15
Revestiment 0,02 0,83 41,50 0,02
Camara aire 0,2 0,00 1,19
Doble vidre 3,20 0,31
Porticons 0,025 0,13 5,20 0,19
TOTAL 1,90 0,5257

Gruix e [m]Material U global
Resistència 
tèrmica R 
[m²K/W]

Transmitànci
a tèrmica  U 

[W/m²K]

Conductivitat 
tèrmica  λ 
[W/mK]

 
Taula 8  Transmitància tèrmica del mur trombe 
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Figura 23  Detall constructiu del mur trombe 

 

Finestres i porta. 

Finestres i porta

Doble vidre 3,2 0,31
Porticons 0,025 0,15 6 0,17
TOTAL 0,48 2,0870

Resistència 
tèrmica R 
[m²K/W]

U globalMaterial Gruix e [m]
Conductivitat 

tèrmica  λ 
[W/mK]

Transmitància 
tèrmica  U 
[W/m²K]

 
Taula 9  Transmitància tèrmica de finestres i portes 
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Figura 24  Detall constructiu de les finestres 
4.1.5.2  Potència a instal·lar 
 

Per poder calcular la potència a instal·lar el que fem és calcular la càrrega tèrmica de 

l’habitatge i ho fem mitjançant la següent expressió: 

 

)()( intTTAUQ ext      (4.10) 

 

 
on:  

Q és el calor a suplir o a aportar en W 

U és el coeficient de la transmitància tèrmica en W/m2·ºC 

A és l’àrea de la superfície de cada tancament en m2 

Text és la temperatura de l’ambient exterior en ºC 

Tint és la temperatura interior que s’ha de mantenir en ºC 

 

Per saber quina serà la potència màxima que es necessita per aportar l’energia necessària 

establim el paràmetre de la temperatura exterior al seu mínim previst, és a dir, s’ha de saber 

quina serà la temperatura mínima normal en la ubicació de la casa. S’ha establert aquesta 

temperatura mínima en -5ºC que tot i que s’han assolit temperatures més baixes, no és normal 

que això ocorri cada hivern. La temperatura interior s’ha establert que serà de 21ºC que és la 

que marca el RITE8. També s’estableix que pugui aportar tota l’energia necessària la caldera 

sense sistemes de suport ni acoblaments. A més per al càlcul també es té en compte que les 

finestres i portes i el mur trombe disposen de porticons per a protegir més del fred exterior. Per 

tant a resultes de tot això: 

 

 

Parets 95,89 0,099 9,49 26 246,64
Teulada 104 0,239 24,87 26 646,54
Mur trombe 17,17 0,526 9,03 26 234,70
Portes 5,04 2,087 10,52 26 273,47
Finestres 9,36 2,087 19,53 26 507,88
TOTAL 73,43 26 1909,24

Transmitàncies 
[W/m²K]

U·A (Te-Ti) Q [W]Superfícies 
[m²]

 
Taula 10  Càlcul de les pèrdues per transmissió tèrmica 

 

 

També hem de calcular les pèrdues de calor per infiltració d’aire, aquestes pèrdues són les 

degudes al pas de l’aire per les escletxes dels tancaments. Per a poder calcular-les hem de 

                                                
8 RITE, Reglamento de instalaciones térmicas en edificios, ITE 02.2.1. Bienestar térmico. Estableix com a temperatura 
confort de 20 a 23ºC a l’hivern. 
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determinar quina quantitat d’aire travessa pels tancaments. Per a fer-ho utilitzem la següent 

expressió: 

 

)( intTTCemQ ext      (4.11) 

 

on: 

Q és el calor perdut per infiltracions en kcal/h 

m és la massa de l’aire en kg/h 

Text és la temperatura de l’ambient exterior en ºC 

Tint és la temperatura interior que s’ha de mantenir en ºC 

Ce és el calor específic de l’aire (0,242 kcal/m3) 

 

Segons informació comercial tenim que tancaments d’alta qualitat tenen una infiltració de 10 

m3/h·m2, seran els que escollim. La massa es calcula de la següent manera: 

 

SPeInfm      (4.12) 

 

on:  

m és la massa en kg/h 

Inf és la infiltració de l’aire en m3/h·m2 

Pe és el pes específic de l’aire en kg/m3 

S és la superfície de portes i finestres en m2 

 

superfície 14,4 m2

pes específic 1,25 Kg/m3
infiltració 10 m3/h·m2
massa 180 Kg/h  

Taula 11  Càlcul de la massa de l’aire d’infiltració 

 

Per tant les pèrdues per infiltració les podem calcular com: 

 

180 0,242 26 1132,56 1316,93

Q[kcal/h] Q[W ]Massa 
[Kg/h]

Ce aire 
[Kcal/Kg·ºC]

(Te-Ti)

 
Taula 12  Càlcul de les pèrdues per infiltració 

 

Si sumem les dos pèrdues obtenim la potència que s’ha d’aportar per tal de mantenir la 

temperatura confort de 21ºC. Per tal de satisfer les possibles pèrdues de rendiments i de 

transport, majorem el resultat un 25%, d’aquesta manera si la temperatura baixa més de -5ºC, 

encara cobrirem la potència necessària: 
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Qtransm = 1909,24 W
Qinfiltració= 1316,93 W

Q= 3226,17 W
Q(x1,25)= 4032,71 W  

Taula 13  Potència total a instal·lar 

 

4.1.5.3  Càlcul de consums 
 

Per a calcular el consum energètic anual dedicat a calefactar la casa s’ha de conèixer la 

temperatura mitja que tenim a l’ indret on s’ubica la casa, juntament amb el factor U·A. 

 

La temperatura interior de la casa es considera fixa al llarg del dia, en una temperatura confort 

de 18ºC. Coneixent la corba horària de temperatura al llarg del dia, es pot calcular el nombre de 

graus ºC de mitjana en què la temperatura exterior és inferior o superior a la temperatura 

interior durant un període de 24 hores. Aquesta diferència mitjana entre una temperatura base 

fixa i la temperatura exterior assolida al llarg del dia és el que s’anomena graus – dia (GD)9. 

 

L’expressió necessària per a poder calcular el consum energètic és la següent: 

 

dtTTAUQ ext  )( int     (4.13) 

 

Si substituïm dt pel temps que transcorre durant un dia tenim 86400 segons, i el resultat de Q 

serà energia, per tant jouls, així doncs: 

 

Cdia GDAUQ  86400     (4.14) 

 

on:  

Qdia és l’energia que hem d’aportar en J 

U és la transmitància tèrmica en W/m2·ºC 

A és l’àrea dels elements en contacte amb l’exterior en m2 

GDC són els graus dia en ºC 

 

En aquest cas el terme U·A l’hem calculat sense tenir en compte els porticons de les finestres i 

les portes, per tant obtenim els següents resultats: 

 

                                                
9 Els graus – dia de calefacció i refrigeració de Catalunya. ICAEN. Document Adjunt, pàg. 91. 
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Façanes 95,89 0,10 9,49
Coberta 104,00 0,24 24,87
Mur trombe 17,17 0,58 10,04
Finestres 9,36 3,20 29,95
Portes 5,04 3,20 16,13
TOTAL 90,48

U·A [W/ºC]
Superfíce 

[m2] U [W/m2ºC]

 
Taula 14  Càlcul del factor U·A 

 

Les dades que es troben publicades respecte els graus – dia fan referència al mesos, per tant 

tindrem els graus – dia mensuals i calcularem així la càrrega tèrmica mensual. L’energia 

expressada en joules la dividim per 3600000 i tindrem kWh. Tm ACUAB és la temperatura 

mínima mitja del mes10 

 

Gener 31 3,60 450 977,13
Febrer 28 5,20 350 759,99
Març 31 7,80 301 653,59
Abril 30 10,10 252 547,19
Maig 31 14,10 149 323,54
Juny 30 18,40 65 141,14
Juliol 31 22,10 11 23,89
Agost 31 21,80 13 28,23
Set. 30 18,20 83 180,23
Oct. 31 12,90 177 384,34
Nov. 30 7,60 303 657,94
Des. 31 4,40 416 903,30
TOTAL 12,18 2570 5580,51

dies mes

Càrrega 
mensual 

[kWh]
GDc 1818Tm ACUAB 

[ºC]

 
Taula 15  Càlcul de la càrrega tèrmica mensual i anual 

 

Un cop s’ha determinat la càrrega tèrmica mensual i anual només ens queda calcular la massa 

del combustible que utilitzarem. Per això es necessita el poder calorífic inferior del combustible 

que utilitzarem. Ja s’ha determinat prèviament que utilitzarem una caldera de biomassa, per 

tant trobem el PCI tant de la fusta com del pellet: 

 

PCI Fusta = 2,33 kWh/Kg 2000 kcal/kg
PCI Pellet = 5,23 kWh/Kg 4500 kcal/kg  

Taula 16  PCI dels combustibles11 

 

                                                
10 Atlas Climático Digital de la UAB. 
11 El PCI de la fusta tova és 1840 kcal/kg el de la fusta dura és 2300 kcal/kg, per lo que hem agafat la mitja 
aproximada. Les dades del PCI del pellet són comercials.  
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Tenint en compte que la mateixa caldera ens serveix per cremar llenya i pellet, i que els 

rendiments de la mateixa són diferents per cada tipus de combustible, calculem doncs els 

consums de combustible en funció dels rendiments de la caldera: 

 

83,49 %
Rendiment caldera pellet 92,74 %
Rendiment caldera fusta

 
Taula 17  Rendiments de la caldera amb diferents tipus de combustible 

 

S’ha establert les pèrdues del sistema al 0% per que no tenim pèrdues per transport, i les 

pèrdues per no cremats i l’escalfor que surt per la xemeneia ja es contemplen en el rendiment 

de la caldera. 

 

Gener 977,13 503,25 201,36
Febrer 759,99 391,42 156,61
Març 653,59 336,62 134,69
Abril 547,19 281,82 112,76
Maig 323,54 166,63 66,67
Juny 141,14 72,69 29,09
Juliol 23,89 12,30 4,92
Agost 28,23 14,54 5,82
Set. 180,23 92,82 37,14
Oct. 384,34 197,95 79,20
Nov. 657,94 338,86 135,58
Des. 903,30 465,23 186,15
TOTAL 5580,51 2874,14 1149,99

Càrrega 
mensual 

[kWh]
Kg fusta Kg pellet

 
Taula 18  Quantitats necessàries de combustibles per satisfer la càrrega tèrmica 

 

Aquestes quantitats són utilitzant com a font energètica només biomassa. En el punt 6 

determinarem l’energia que aporta el sistema de plaques tèrmiques. 

 

4.1.6  Dimensionat del sistema 

 
Com que la demanda energètica és relativament petita, no ens serà fàcil trobar al mercat una 

caldera, que proporcioni 4 kW de potència. Una solució per a aportar l’energia necessària 

podria ser una estufa de llenya dimensionada per les nostres necessitats, però degut a la 

naturalesa de la casa, és preferible instal·lar el sistema de calefacció fora de la mateixa. S’ha 

optat per instal·lar una caldera de biomassa que realitza diferents cremades per escalfar un 

dipòsit d’inèrcia. Aquest dipòsit acumula l’escalfor durant hores i la va distribuint en funció de la 

demanda. El sistema de transport i distribució de l’energia és mitjançant parets radiants, és a 

dir escalfarem la part interior de les parets mitjançant tubs que transporten aigua calenta. 
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Hem de dissenyar el dipòsit d’inèrcia en funció de la quantitat d’aigua necessària per a escalfar 

els tubs que a la vegada escalfen la casa. Per tant el primer pas a seguir és dimensionar els 

tubs i determinar la temperatura de l’aigua d’entrada dels tubs i el seu cabal. 

 
4.1.6.1  Dimensionat dels tubs de calefacció. 
 

Del dipòsit d’inèrcia surten dos tubs, el primer és l’anada, amb aigua calenta, i el segon és el 

retorn, amb aigua freda (reton dels tubs de calefacció). Cada conducte té la seva vàlvula per 

poder tancar tot el sistema. Seguidament el tub de l’aigua calenta es separa en cinc conductes 

diferents, cada un per una zona diferent. Entrem al col·lector on hi ha les vàlvules de pas, per 

poder anular qualsevol circuit. I les primeres vàlvules de tres vies termostàtiques, aquestes 

estan programades per deixar sortir l’aigua a una temperatura determinada, la que nosaltres 

calcularem per a circular pels tubs de calefacció. De les tres vies de la vàlvula, la primera entra 

aigua del dipòsit d’acumulació, per tant calenta. La segona aigua de retorn del circuit de 

calefacció, per tant freda. I per la tercera surt l’aigua a la temperatura que haguem fixat. L’aigua 

continua el seu circuit i quan torna es troba amb una altra vàlvula de tres vies. En la primera via 

entra aigua freda del retorn, en la segona via surt l’aigua necessària per a mesclar amb l’aigua 

calenta del dipòsit en la vàlvula de tres vies anterior i per l’ultima via surt l’aigua freda cap al 

dipòsit d’inèrcia. El següent esquema és un extracte del diagrama de procés PFC.D.006.DE.0: 

 

 

 

Caldera

Dipòsit d'inèrcia. Aigua
calenta de calefacció

Vàlvila
termostàtica

30ºC Vàlvila
termostàtica

30ºC Vàlvila
termostàtica

30ºCVàlvila
termostàtica

30ºC Vàlvila
termostàtica

30ºC

 
Figura 25  Esquema de la calefacció 
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Si volguéssim tenir diferents estances amb diferents temperatures hauríem de fer circuits per a 

cada estança i calcular tot per a cada una. No és el cas, en aquesta casa a totes les sales 

tindrem la mateixa temperatura. Quan l’escalfor provingui del sistema de captació passiva 

escalfarà tota la casa i igualment quan ho fem mitjançant la calor generada amb la caldera. 

 

Per dimensionar els metres de tubs a instal·lar s’ha de decidit la separació entre pas de tub. Lo 

normal en terres radiants és 20 cm. Per les parets, per tant, també utilitzarem aquesta 

distància. Mitjançant la següent expressió es pot determinar la longitud en metres de tub a 

instal·lar: 

 

l
e
AL 2     (4.15) 

 

on: 

L és la longitud total de tub en m 

A és l’àrea de paret de cada circuit en m2 

e és la distància entre tubs en m 

l és la distància entre el col·lector i el circuit en m 

 

El següent pas és decidir les parets on instal·larem els tubs, així determinarem els metres 

quadrats de paret que portaran instal·lat el tub de calefacció. En el plànol PFC.I.007.TC.0 en 

els annexes es pot consultar la distribució dels tubs en totes les parets. Anomenem els circuits 

per poder diferenciar-los 

 

1

2 3 4

5
 

Figura 26  Distribució de les parets radiants 
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Area [m²] e [m] l [m] L [m]
1 8,338 0,2 18,18 78,05
2 10,96 0,2 9,86 74,52
3 8,596 0,2 2,96 48,9
4 4,76 0,2 0,86 25,52
5 8,248 0,2 4,2 49,64

Total 40,902 276,63  
Taula 19  Càlcul de la longitud dels tubs de calefacció 

 

Un cop s’ha determinat la longitud dels tubs, i la seva ubicació, i l’esquema corresponent de 

vàlvules i recorreguts, ens dedicarem a calcular les temperatures de treball de l’aigua. 

 

Ja s’ha determinat que tota l’estança tindrà la mateixa temperatura, i s’escalfarà tota per igual. 

Es parteix de la temperatura interior de la casa que és 21ºC. Aquesta temperatura és la de 

l’aire de dintre l’estança, i l’energia ens la proporcionen els tubs que hi ha a l’interior de les 

parets. Per tant el flux de l’energia serà de l’aigua a la capa de calç de recobriment de les 

parets i d’aquesta a l’aire interior de la casa. Per tant es dedueix que s’ha d’utilitzar dos 

expressions de transmissió de calor diferents. La primera és per conducció, i la segona és per 

convecció. Com que se sap la temperatura final es faran els càlculs del final al principi.  

 

L’equació que descriu la transmissió de calor per convecció és la llei del refredament de 

Newton: 

 

 

)( infTTAh
dt
Q

SS      (4.16) 

 
Si es passa l’àrea (AS) a l’altre costat de la igualtat, s’obté el salt tèrmic de la paret per metre 

quadrat, així com l’energia que s’ha de transmetre també per metre quadrat, simplificant així els 

càlculs. 

 

L’energia, és a dir el calor partit per la derivada del temps és potència, per tant indicarem Q 

com a potència. Ens queda: 

 

)( infTThQ S      (4.17) 

 

on:  

Q és la potència per metre quadrat en W/m2 

h és el coeficient de convecció en W/m2·ºC 

TS és la temperatura de la superfície de la paret 

Tinf és la temperatura de l’aire allunyat de la superfície 
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La potència serà la que s’ha calculat en el punt 4.1.5.2., ja que s’ha de calcular la temperatura 

de l’aigua en el moment de màxim treball. S’utilitza el coeficient de convecció que s’ha 

determinat en el punt 4.1.4.4, que és 21,1087 W/m2·ºC. 

El que s’ha de determinar és la temperatura de la superfície de la paret, Tsp: 

 

Qperdues= 4032,71 W
Sup paret= 40,90 m²

Càrrega tèrmica= 98,59 W/m²
h tabulada= 21,11 W/m²·ºC

Tinterior= 21,00 ºC
Tsp= 24,43 ºC  

Taula 20  Càlcul de la temperatura de la superfície de la paret 
 

Un cop hem determinat la temperatura de la superfície podem calcular la temperatura de 

l’aigua de l’interior dels tubs, en aquest cas hem d’utilitzar la fórmula de transmissió per 

conducció: 

 

)( intTTAUQ ext      (4.18) 

 

La potència continua sent la mateixa, la superfície també per tant tornem a dividir la potència 

de la superfície i obtenim la càrrega tèrmica per metre quadrat: 

 

)( spa TTUQ      (4.19) 

 

S’ha de trobar la temperatura de l’aigua de l’interior dels tubs, per tant només queda determinar 

el valor de la transmitància, U global: 

 

U [W/m²·ºC] R [m²·ºC/W] U global
3 cm calç 27,67 0,04
Paret tub 0,01
Total 0,05 21,67  

Taula 21  Determinació de la transmitància 
 

Un cop tenim totes les dades necessàries calculem la temperatura de l’aigua: 

 

Qperdues= 4032,71 W
Sup paret= 40,90 m²
Càrrega tèrmica= 98,59 W/m²

U paret= 21,67 W/m²·ºC
Tsp= 24,43 ºC

Ta= 28,98 ºC  
Taula 22  Càlcul de la temperatura de l’aigua de calefacció 
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Seguidament es calcula el cabal d’aigua necessària per transmetre la temperatura a l’interior de 

l’habitatge. Utilitzant la següent expressió podem determinar quin cabal màssic necessitem 

d’aigua: 

 

)( minmax TTCemQ      (4.20) 

 

Establim un salt tèrmic de l’aigua de retorn en 7ºC, i la potència la màxima en els dies més 

freds. 

 

Q = 4032,71 W
Q = 3468,13 Kcal/h

Ce aigua = 1 Kcal/Kg·ºC
Δt = 7 ºC  

Taula 23  Dades per calcular el cabal màssic de l’aigua 
 

Calculem el cabal per a cada circuït: 

 

Potència per 
circuït

Cabal 
màssic kg/h Cabal l/s

1 978,52 139,79 0,039
2 934,26 133,47 0,037
3 613,06 87,58 0,024
4 319,95 45,71 0,013
5 622,34 88,91 0,025

0,138 l/s  
Taula 24  Càlcul dels cabals de cada circuït 

 

Seguidament es calcula el diàmetre dels tubs, partim d’una velocitat inicial d’1,5 m/s, 

determinem quin diàmetre es necessita i s’adapta al diàmetre normalitzat immediatament per 

sobre, llavors es torna a calcular la velocitat del fluid interior. 

 

Potència per 
circuït

Cabal 
màssic kg/h Cabal l/s Diàmetre 

inicial d
Diàmetre 

final D
Velocitat 
final w

1 978,52 139,79 0,039 0,006 0,010 0,494
2 934,26 133,47 0,037 0,006 0,010 0,472
3 613,06 87,58 0,024 0,005 0,010 0,310
4 319,95 45,71 0,013 0,003 0,010 0,162
5 622,34 88,91 0,025 0,005 0,010 0,314  

Taula 25  Càlcul de diàmetres i velocitat de l’aigua de la calefacció 
 

I es calcula la pèrdua de càrrega: 
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Area [m²] L [m] Re λblasius ΔP kg/cm²
1 8,34 78,05 5493,33 0,037 0,36
2 10,96 74,52 5244,88 0,037 0,31
3 8,60 48,90 3441,69 0,041 0,10
4 4,76 25,52 1796,15 0,036 0,01
5 8,25 49,64 3493,77 0,041 0,10  

Taula 26  Càlcul de la pèrdua de càrrega dels circuïts 
 

Es pot comprovar que la pèrdua de càrrega és de 0,35 kg o 3,5 metres de columna d’aigua, és 

perfectament assumible. 

 

4.1.6.2  Dimensionat del dipòsit d’inèrcia 
 

La calefacció escalfarà un dipòsit que acumularà l’aigua a la temperatura que s’estableixi, 

llavors la subministrarà als circuits, que mitjançant unes vàlvules de tres vies termostatizables 

mesclaran l’aigua calenta provinent del dipòsit amb l’aigua de retorn del circuit.  

 

S’estableix el volum del dipòsit en 2000 litres, i es calcula l’energia necessària per a escalfar 

aquest volum d’aigua entre la temperatura de servei de l’aigua dels tubs radiants, que serà la 

mínima que hi pot haver al dipòsit i un màxim que fixem en 70ºC. S’utilitza la següent fórmula: 

 

)( minmax TTCemQ      (4.21) 

 
Vol diposit = 2000 Litres

Densitat = 1 δ Kg/L
Massa = 2000 Kg

Ce aigua = 1 Kcal/Kg·ºC
Tmax = 60 ºC
Tmin = 28,98 ºC

Q = 62037,37 Kcal
72,14 kWh  

Taula 27  Càlcul de l’energia necessària per esclafar el dipòsit d’inèrcia 
 
Obtenint aquesta energia i multiplicant-la per un factor de rendiment de 0,85, es pot aconseguir 

el nombre de cremades que s’ha de fer en cada mes per assolir l’energia necessària per 

escalfar la casa, dividint la càrrega mensual per l’energia que es consumeix per generar els 

2000 litres a 70ºC. Llavors es pot dividir el nombre de dies del mes pel nombre de cremades 

que s’ha de fer per determinar el temps que aguanta la temperatura suficient per mantenir el 

confort a casa. 
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Gener 31 977,13 15,94 1,95
Febrer 28 759,99 12,39 2,26
Març 31 653,59 10,66 2,91
Abril 30 547,19 8,92 3,36
Maig 31 323,54 5,28 5,88
Juny 30 141,14 2,30 13,03
Juliol 31 23,89 0,39 79,58
Agost 31 28,23 0,46 67,34
Set. 30 180,23 2,94 10,21
Oct. 31 384,34 6,27 4,95
Nov. 30 657,94 10,73 2,80
Des. 31 903,30 14,73 2,10
TOTAL 365 5580,51 77,36

dies mes
Càrrega 
mensual 

[kWh]

Nombre de 
cremades 
mensuals

Dies per 
cremada

 
Taula 28  Determinació dels dies d’autonomia de la calefacció 

 
4.2  Refrigeració 
 

El punt de la refrigeració de la llar, en la zona on s’ubica la casa, no és un tema primordial, ja 

que les temperatures no són massa altes, i durant les nits refresca força. Tenint en compte que 

el nivell d’aïllament de la casa és molt alt i que es disposa de temperatures suaus a la nit es pot 

controlar la temperatura per a que no sobrepassi gaire la temperatura confort. 

 

Utilitzant les dades sobre els graus – dia que publica l’ICAEN referents a refrigeració (GDr2121) 

es pot calcular la demanda energètica de la casa: 

 

Gener 31 3,6 0 0 0
Febrer 28 5,2 0 0 0
Març 31 7,8 0 0 0
Abril 30 10,1 0 0 0
Maig 31 14,1 2 4,34 0,14
Juny 30 18,4 23 49,94 1,66
Juliol 31 22,1 68 147,66 4,76
Agost 31 21,8 65 141,14 4,55
Set. 30 18,2 16 34,74 1,16
Oct. 31 12,9 0 0 0
Nov. 30 7,6 0 0 0
Des. 31 4,4 0 0 0
TOTAL 12,18 174 377,82

dies mes Tm ACUAB 
[ºC] GDr 2121

Càrrega 
mensual 

[kWh]

Càrrega 
diària [kWh]

 
Taula 29  Càrrega energètica de refrigeració 

 

Es pot veure que els dos únics mesos que hi ha demanda energètica real per a refrigerar la llar 

són el juliol i l’agost, i les demandes són relativament petites. Ja s’ha vist en el càlcul de la 

demanda energètica de calefacció que en els cinc mesos d’estiu també hi ha demanda 
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energètica, fa referència a les nits on la temperatura davalla per sota dels 18ºC. Aquesta és la 

temperatura que s’ha d’utilitzar per refrescar la casa durant aquests mesos, mitjançant la 

ventilació creuada que proporciona el mur trombe. 

 

No obstant això, pot succeir que durant algun període, les nits no refresquin i mica a mica es 

pot anar guanyant temperatura a l’interior de l’habitatge. És en aquest punt on intervé la 

xemeneia solar.  

 

Aquest mecanisme permet millorar la ventilació natural de la casa utilitzant la convecció de 

l’aire escalfat per l’energia solar passiva. 

 

En la seva forma més senzilla, una xemeneia solar és una xemeneia pintada de negre. Durant 

el dia l’energia solar escalfa la xemeneia i l’aire del seu interior, creant així una corrent d’aire 

ascendent dins de la xemeneia. La succió que aquest crea en la base de la xemeneia es pot 

utilitzar per ventilar i refrescar l’edifici.  

 

Es disposem un conducte que uneix l’interior de la casa amb una corrent d’aigua subterrània o 

en el seu defecte de la cisterna que estarà ubicada a certa profunditat i aquesta connectada 

amb l’aire exterior mitjançant una altra conducció. L’aigua té molta inèrcia tèrmica i com que 

està enterrada tindrà tot l’any una temperatura relativament estable entre els 10 i 15ºC. 

S’aprofita la succió que crea la xemeneia per a fer passar l’aire de l’exterior a través de les 

canonades per la cisterna, que refrescarà l’aire i li aportarà humitat, i el conduirà fins a l’interior 

de la casa.  

 

En el nostre cas s’intentarà utilitzar el mur trombe com a xemeneia obrint l’obertura exterior de 

dalt i la interior de sota, per lo que provocarà que s’escalfi la cavitat envidrada del mur i que la 

succió la faci en l’obertura de sota. Cal esperar que tingui suficient tiratge. 
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Figura 27  Esquema del sistema de refrigeració per xemeneia solar 
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5  Instal·lació ACS 
 
L’aigua calenta sanitària, és aquella aigua que consumeixen directament les persones que 

habiten en la casa. Ja sigui per usos higiènics, com per cuinar, com per rentar la roba. Per tant 

ha de complir uns mínims sanitaris. Per generar-la s’empra un sistema de plaques tèrmiques 

que escalfen un circuït primari que transporta la calor generada en uns captadors solars cap a 

un acumulador. Aquest circuit primari no entra mai en contacte amb l’aigua de consum. De 

l’acumulador surt un circuït secundari que si que distribueix l’aigua de consum. 

 

 

 
Figura 28  Il·lustració de l’equip de captació solar 

 

5.1  Característiques generals 
 

El sistema de producció d’aigua calenta sanitària es composa bàsicament per unes plaques de 

captació, un conducte aïllat tèrmicament per on circula el fluid calor portador, una vàlvula de 

seguretat i un acumulador de l’aigua calenta produïda. A partir d’aquí es poden incorporar els 

elements que es creguin necessaris, com bombes de circulació forçada, vasos d’expansió, etc.  

 

El sistema que s’instal·larà és un sistema on el fluid de treball circula per convecció natural, 

degut a la diferència de densitat entre el fluid calent i el fred. Aquest tipus de sistema 

s’anomena Termosifó. 

 

Quan el fluid entra al captador, es va escalfant degut a la transferència de calor des de la placa 

de captació, al augmentar la seva temperatura, la seva densitat disminueix i es produeix un 
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efecte ascendent. A la sortida del captador solar, el fluid calent arriba fins l’acumulador on 

entrega la calor i es va refredant. Retorna, a menor temperatura, fins l’entrada del captador. Es 

produeix una circulació del fluid, que depèn del gradient de temperatures entre el focus fred i el 

calent. Quan la diferència de temperatures es redueix, el fluid s’alenteix fins a parar-se quan 

s’igualen. Si en aquest moment es produeix un consum d’aigua calenta el dipòsit s’omple amb 

aigua freda de la xarxa. Al disminuir la temperatura respecte a la dels captadors, es reinicia el 

moviment. 

 

 
Figura 29  Esquema del termosifó 

 

Les instal·lacions per termosifó son autoregulables, amb un cabal circulant proporcional a la 

diferència de temperatures entre el punt més alt del captador solar (punt més calent del circuit) i 

el punt inferior de dipòsit (amb el fluid més fred). A l’augmentar la radiació solar incident, la 

calor absorbida provoca un augment de la temperatura del fluid al seu pas pel captador, que a 

la vegada provoca un increment del cabal circulant. Al tenir més cabal, la calor es reparteix 

entre més quantitat d’aigua i la diferència de temperatura descendeix, per la qual cosa es 
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produeix una disminució del cabal. Aquest ajust de cabal permet mantenir un gradient de 

temperatura entre els extrems del captador d’uns 10ºC. 

 

L’equip ha d’incorporar sistemes de seguretat contra sobre pressions degut a l’excés de 

temperatura. Aquests sistemes són vàlvules de seguretat que deixen anar pressió en el 

moment que aquesta sobrepassa un límit establert. Hi ha una vàlvula de seguretat en el dipòsit 

i una altra en el col·lector per controlar els dos elements, ja que treballen amb dos fluids 

diferents, el circuit primari pel col·lector i el secundari per l’aigua de consum. 

 

També s’incorpora una vàlvula per purgar el circuit primari, per on es pot buidar o omplir el 

circuit amb fluid calor portador.  

 

En l’acumulador a part de l’entrada i sortida de consums, s’hi incorpora una vàlvula de buidat 

per prevenir qualsevol problema que hi pugui haver. Es disposa de dos sensors, l’un de pressió 

i l’altre de temperatura per poder controlar aquests paràmetres que són bàsics. En el cas de la 

temperatura, per poder agermanar l’acumulador amb el dipòsit d’inèrcia, transferir-li calor o 

captar-li calor. També es controla, amb la temperatura, si no es necessita més calor en cap 

sistema, per accionar un motor que va cobrint la superfície del captador progressivament, per 

no excedir-nos en cap cas de la temperatura límit. En cas que tots els sistemes fallin, el control 

de la pressió permetrà obrir el dipòsit a un vas d’expansió per suportar la sobrepressió i avisar-

nos de la situació.  

 

5.2  Limitacions per  normativa 
 

El Codi Tècnic d’edificació estableix un seguit de limitacions pel que fa a la superfície total de 

plaques instal·lades. Aquestes limitacions són bàsicament la fracció d’aportació d’ACS que fa el 

sistema, i contempla que hi hagi un sistema complementari d’aportació d’energia per a tal ús.  

 

En el DB HE-4 del CTE, es defineixen zones climàtiques, amb les que diferencia les zones 

segons la radiació que hi incideix, i d’aquesta manera estableix l’aportació mínima d’aigua 

calenta sanitària mitjançant el sistema solar tèrmic. En la següent imatge es poden observar les 

diferents zones: 
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Figura 30  Zones climàtiques segons CTE 

 

 

I aquestes són les aportacions mínimes segons la zona: 

 

 

 
Taula 30  Aportacions mínimes ACS segons CTE 

 
En canvi segons  el decret 21/2006 pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco 

eficiència als edificis, el territori català es distribueix de la següent manera: 
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Figura 31  Zones climàtiques segons el decret 21/2006 

 

 

Amb les aportacions que especifica: 

 

 
Taula 31  Aportacions mínimes segons decret 21/2006 

 

 

Segons el CTE, Sendomí pertany a la zona climàtica III i estableix una aportació mínima del 50 

%. En canvi el decret 21/2006 situa Sendomí en la zona IV i estableix l’aportació al 60%. S’ha 

d’aplicar la norma més restrictiva, i tenint en compte que no hi ha cap normativa local que reguli 

l’aportació d’ACS en el nostre municipi, s’haurà d’aplicar el que marca el decret 21/2006. No 

obstant això aquest decret especifica que si la font energètica de recolzament és renovable 

aquesta aportació mínima no s’ha de complir. El CTE no especifica cap norma al respecte, 
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llavors s’entén que si que s’ha de complir. Per tant s’intentarà complir el màxim demanat entre 

les dos normes, que serà el 60% d’aportació. 

 

Pel que fa als excedents de captació d’energia, el CTE DB HE-4 en el punt 3 estableix que si 

en algun mes de l’any l’aportació real supera el 110% de la demanda o en més de tres mesos 

seguits el 100%, s’hauran d’adoptar alguna de les següents mesures: 

 

a) Dotar la instal·lació de la possibilitat de dissipar aquests excedents ( a través d’equips 

específics o mitjançant la circulació nocturna del circuit primari) 

b) Tapat parcial del camp de captadors. En aquest cas el captador està aïllat de 

l’escalfament produït per la radiació solar i a la vegada evacua els possibles excedents 

tèrmics residuals a través del fluid calor portador del circuit primari ( que seguirà 

travessant el captador) 

c) Buidat parcial del camp de captadors. Aquesta solució permet evitar el 

sobreescalfament, per donada la pèrdua de part del fluid del circuit primari, ha de ser re 

introduït, ja sigui manualment o de forma automàtica. 

d) Desviament dels excedents energètics a altres aplicacions existents. 

 

5.3  Càlculs 
 

5.3.1  Determinació de l’energia necessària. 
 

Per a poder determinar la superfície necessària de plaques, s’han de determinar un seguit de 

paràmetres tals com la temperatura de l’aigua d’entrada, la radiació incident solar, els usos que 

es tindrà d’aigua i la quantitat necessària per persona, així com el nombre de persones que 

habiten en la casa, entre d’altres. 

 

Primer s’estableixen les dades referents als usos a la casa. 

 

Nombre d’habitants: 4 habitants 

Consum per habitant i dia: 28 litres/persona i dia12 

Altres usos: 3 rentadores a la setmana per 15 litres per rentadora, total 6,43 litres/dia 

Consum total diari: 0,118 m3/dia 

Temperatura d’emmagatzemament: 60ºC13 

Volum d’emmagatzemament: 

El volum d’acumulació es determina segons estableix el RITE en l’apartat ITE 

10.1.3.2 de la següent manera: 

 
                                                
12 És el valor que adopta com a referència el decret 21/2006, el CTE estableix 30 L/persona. Els dos casos 
corresponen a una temperatura d’acumulació de 60ºC. 
13 Valor referència tant del CTE com del decret 21/2006. 
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)/()()/(8,0 diaLMLVdiaLM      (5.1) 

 

Per lo que el volum hauria de ser: 

 

LLVL 120)(95      (5.2) 

 

Però s’instal·larà un acumulador de 302 litres per a poder connectar-lo amb el dipòsit 

d’inèrcia de la calefacció, que és el volum d’un acumulador comercial. 

 

A partir d’aquestes dades i de les de la temperatura de l’aigua de la xarxa, es pot establir 

l’energia necessària per a generar ACS a la temperatura especificada. 

 

En la següent taula es veuen les temperatures de l’aigua freda de xarxa pels diferents mesos 

de l’any. Di (60º) és l’aigua calenta que es necessita durant un més en m³/mes a 60ºC. 

Seguidament, en la taula 32, apareix el terme Di (T) que és l’aigua necessària mensual a la 

temperatura que s’estableix d’acumulació. Si la temperatura és inferior la quantitat d’aigua a 

acumular serà major per a satisfer les mateixes necessitats14. Es pot calcular de la següent 

manera: 

 













i

i
ii TT

TDTD 60)º60()(     (5.3) 

 

 
on:  

Ti és la temperatura freda de xarxa en el mes i 

T és la temperatura a la que volem acumular l’aigua  

 

Mitjançant la demanda d’aigua calenta (Di (60º)) es pot calcular la demanda energètica, DE, 

mitjançant la següent expressió,: 

 

)( esp TTCdCQ      (5.4) 

 

on:  

Q és la demanda energètica mensual, DE en kcal/mes 

C és el volum d’aigua del mes, Di (60º) en m3 

d és la densitat de l’aigua, 1000 kg/m3 

Cp és el calor específic de l’aigua 1 kcal/kg·ºC 

                                                
14 Es pot modificar els valors en el full de càlcul annex, Calculs.xls 
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Ts és la temperatura a l’acumulador 60ºC 

Te és la temperatura d’entrada d’aigua de xarxa 

 

Gener 31 5 3,67 3,67 201921 234,23

Febrer 28 6 3,32 3,32 179064 207,71

Març 31 8 3,67 3,67 190907 221,45

Abril 30 10 3,55 3,55 177643 206,07

Maig 31 11 3,67 3,67 179893 208,68

Juny 30 12 3,55 3,55 170537 197,82

Juliol 31 13 3,67 3,67 172550 200,16

Agost 31 12 3,67 3,67 176222 204,42

Setembre 30 11 3,55 3,55 174090 201,94

Octubre 31 10 3,67 3,67 183564 212,93

Novembre 30 8 3,55 3,55 184749 214,31

Desembre 31 5 3,67 3,67 201921 234,23

DE 
kcal/mes

DE 
kWh/mes

dies 
mes 

Tª aigua Di 60º 
m³/mes

Di Tª 
gen 

m³/mes

 
Taula 32  Determinació de la demanda energètica 

 

5.3.2  Determinació de l’energia incident 
 

Un cop s’ha determinat la demanda energètica es passa a determinar l’aportació d’energia que 

ens proporciona el sol, és a dir, la radiació solar que es té a la nostra localitat. S’utilitzem les 

dades publicades a l’atlas de radiació solar de Catalunya de l’ICAEN15 i UPC, relatives a la 

radiació sobre superfícies horitzontals. A partir de les dades de radiació horitzontal es pot  

calcular la radiació en superfícies amb diferent inclinació mitjançant factors de correcció16.  

 

                                                
15 Document annex.  
16 Dades extretes de la pàgina web del Centro de Estudios de la Energia Solar. http://www.censolar.es/ 
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Rad. 0º Wh/m² Rad. 15º Wh/m² Rad. 30º Wh/m² Rad. 35º Wh/m²
Gener 1975,00 2389,75 2686,00 2745,25
Febrer 2866,67 3354,00 3669,34 3726,67
Març 4147,23 4686,36 4935,20 4935,20
Abril 5527,78 5970,00 6025,28 5970,00
Maig 6600,01 6864,01 6732,01 6600,01
Juny 7077,78 7290,12 7077,78 6865,45
Juliol 6827,78 7100,89 6964,34 6827,78
Agost 5902,78 6434,03 6493,06 6434,03
Setembre 4577,78 5264,45 5630,67 5630,67
Octubre 3202,78 3907,39 4387,81 4483,89
Novembre 2144,45 2702,00 3130,89 3238,11
Desembre 1694,45 2118,06 2440,00 2507,78
Selecció 16030,6 19157,6 21249,2 21636,9  
 

Rad. 45º Wh/m² Rad. 60º Wh/m² Rad. 75º Wh/m² Rad. 90º Wh/m²
Gener 2824,25 2824,25 2666,25 2350,25
Febrer 3784,00 3669,34 3354,00 2866,67
Març 4893,73 4561,95 3981,34 3151,89
Abril 5748,89 5085,56 4145,84 2985,00
Maig 6204,00 5214,00 3960,00 2508,00
Juny 6370,01 5308,34 3892,78 2264,89
Juliol 6418,12 5462,23 4096,67 2594,56
Agost 6197,92 5489,59 4486,11 3187,50
Setembre 5630,67 5264,45 4623,56 3708,00
Octubre 4579,98 4515,92 4195,64 3587,11
Novembre 3366,78 3409,67 3259,56 2916,45
Desembre 2609,45 2660,28 2541,67 2287,50
Selecció 22058,2 21641,4 19998,5 17159,9  

Taula 33  Valors de l’energia en funció de la inclinació del pla sobre la que incideix 

 

Per decidir quina és la inclinació òptima s’ha seleccionat els sis mesos de l’any més freds i s’ha 

fet el sumatori dels seus valors. D’aquesta manera, es pot determinar la inclinació que ens 

permet obtenir la major quantitat d’energia en l’època de l’any en què més la necessitem. Per 

ajustar més els valors s’agafen els dos mesos més freds, Gener i Desembre i la inclinació que 

més energia captem és a 60º. Amb l’ajuda de la gràfica que representa els valors de l’energia 

incident en les diferents inclinacions, es pot veure que en aquesta inclinació la corba baixa a 

l’estiu, cosa que ens interessa, per que serà l’època de l’any que ens sobrarà energia. 
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Radiació a diferents inclinacions
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Gràfic 2  Radiació incident sobre diferents inclinacions 

 

 

 
5.3.3  Càlcul de la superfície necessària 
 

Es coneix l’energia necessària per a abastir la casa, es sap l’energia que incideix sobre les 

plaques inclinades amb la inclinació que hem calculat, per tant ara es calcularà la superfície 

necessària de captadors solars per a transferir aquesta energia a l’acumulador d’aigua calenta. 

Segons les normes, l’aigua s’ha d’escalfar amb un 60% d’aportació d’energia captada amb el 

sistema. No obstant això, en aquest projecte s’intentarà aportar el màxim possible amb els 

captadors solars. L’energia que sobri la destinarem a escalfar el dipòsit d’acumulació de la 

calefacció, quan sigui possible i quan no, instal·larem un dispositiu que tapi part de la superfície 

de captació. 
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Gener 234,23 7,11 1975,0 2824,3 87,55 4,01

Febrer 207,71 10,32 2866,7 3784,0 105,95 2,94

Març 221,45 14,93 4147,2 4893,7 151,71 2,19

Abril 206,07 19,9 5527,8 5748,9 172,47 1,79

Maig 208,68 23,76 6600,0 6204,0 192,32 1,63

Juny 197,82 25,48 7077,8 6370,0 191,10 1,55

Juliol 200,16 24,58 6827,8 6418,1 198,96 1,51

Agost 204,42 21,25 5902,8 6197,9 192,14 1,60

Setembre 201,94 16,48 4577,8 5630,7 168,92 1,79

Octubre 212,93 11,53 3202,8 4580,0 141,98 2,25

Novembre 214,31 7,72 2144,4 3366,8 101,00 3,18

Desembre 234,23 6,1 1694,4 2609,4 80,89 4,34

Radiació 
60º 

Wh/m²/dia

Radiació  60º  
kW h/m²/mes

Sup. 
Necessària 

[m²]

DE 
kWh/mes

Radiació 0º 
MJ/m²/dia

Radiació 0º 
Wh/m²/dia

 
Taula 34  Càlcul de la superfície mínima necessària 

 

Per satisfer les necessitats energètiques es divideix la demanda energètica mensual per 

l’energia incident mensual, el resultat que s’obté per a cada mes és la superfície necessària en 

m2. Per tal de suplir les pèrdues per rendiment i transport del fluid calor portador, s’ha 

multiplicat la superfície per un factor d’1,5 per a sobredimensionar la superfície.  

 

De les superfícies obtingudes de cada mes, s’agafa com a referència el mes més restrictiu, és 

a dir el mes que tenim menys radiació incident, que per tant serà el mes que necessitem més 

superfície de captació. Aquesta superfície serà la que instal·larem de plaques de captació solar, 

4,34 m2. 

 

5.3.4  f-Chart 
 

El CTE estableix que s’han de justificar els càlculs que determinen la fracció solar que aporta el 

sistema. No especifica quin model s’ha d’utilitzar per a justificar-ho, però si que recomana l’ús 

del model f-Chart, que serà el que s’ha utilitzat per a fer-ho.  

 

Tal com ja s’ha comentat, s’han de complir certes limitacions pel que fa al percentatge de 

fracció solar i de màxims d’obtenció d’energia. En el nostre cas, com que s’ha determinat la 

superfície de plaques en funció del mes que tenim menys radiació solar, segur que la resta de 

mesos l’aportació passarà del 100%, cosa que no permet el CTE. Llavors, s’ha de contemplar 

mecanismes per dissipar la calor, per exemple que part de les plaques es destinaran a la 

producció d’aigua calenta per a calefacció o be reduir progressivament la superfície de captació 

solar.  

 

Per tal de poder fer un càlcul per justificar el compliment del CTE s’especificarà una superfície 

íntegra per la producció d’ACS, sobre la que farem els càlculs, la resta de superfície serà 
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destinada a calefacció. Encara que a l’hora de la veritat tota la superfície la destinarem a 

escalfar ACS i de l’acumulador, traurem calor per proporcionar-la al dipòsit d’inèrcia quan sigui 

necessària. Quan no sigui necessària, utilitzarem un dispositiu que va tapant part de la 

superfície de captació partint de lectures de la temperatura fins que la temperatura sigui 

l’adient.  

 

Amb el mètode f-Chart, elaborat al 1973 pels professors Klein, Beckman i Duffie i desenvolupat 

posteriorment per Duffie i Beckman al 1980, es determinarà si la superfície de captació i el 

volum d’acumulació donen la fracció solar mínima i el rendiment mínim exigit del sistema. 

 

Per al seu càlcul s’utilitza la següent expressió, on s’hi defineixen dos paràmetres 

adimensionals, D1 i D2 relacionats amb l’energia absorbida pels captadors i amb l’energia 

perduda respectivament. Aquests paràmetres serveixen per al càlcul de la fracció solar 

mensual fmes. 

 
3

1
2
2

2
121 0215'00018'0245'0065'0029'1 DDDDDfmes      (5.5) 

 

 

El paràmetre D1 expressa la relació entre l’energia absorbida pel captador i la demanda 

energètica mensual del sistema, DEmes. El paràmetre D2 expressa la relació entre les pèrdues 

d’energia del captador, per a una determinada temperatura i la mateixa demanda energètica 

mensual del sistema. Els dos paràmetres s’han de calcular per a cada mes de l’any. D’aquesta 

manera: 

 

mes

mesdiesdmC

mes

absorbida

DE
NGFCMAIS

DE
ED ,int0

1





    (5.6) 

 

on: 

Eabsorbida és l’energia incident sobre el pla inclinat en Wh/mes 

DEmes és la demanda energètica necessària en Wh/mes 

SC és la superfície de captació en m2 

η0 és el paràmetre de rendiment òptic del captador 

MAI és el factor modificador de l’angle d’incidència 

FCint és el factor de correcció captador – bescanviador17 

Gdm és la irradiació solar diària del mes per l’orientació i inclinació en Wh/m2/dia 

N són els dies que te el mes 

 

                                                
17 El plec de l’IDAE recomana utilitzar un valor de 0,95 
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mes

mesdiesACSacumambglobalC

mes

perduda

DE
NFCFCTFCKS

DE
E

D ,int
2

24)100( 
     (5.7) 

 

Eperduda és l’energia que perd el sistema en Wh/mes 

DEmes és la demanda energètica necessària en Wh/mes 

SC és la superfície de captació en m2 

Kglobal és el coeficient global de pèrdues en W/m2·ºC 

FCint és el factor de correcció captador-bescanviador 

FCacum és el factor d’acumulació de l’acumulador 

FCACS és el factor de correcció de l’ACS 

N són els dies que te el mes 

 

Els termes d’energia ja s’han calculat, i algunes de les altres dades ens les proporcionen els 

fabricants, com la superfície de captació, el rendiment òptic, el MAI, el coeficient global de 

pèrdues i el factor de correcció captador – bescanviador . Els altres factors de correcció, però,  

s’han de calcular segons la temperatura de xarxa i de l’acumulador. La següent expressió ens 

permet calcular el factor de correcció de l’acumulador: 
25'0

275





















ml

S
V

FC C

solaracum

acum     (5.8) 

 

on:  

Vacum-solar és el volum de l’acumulador 

SC és la superfície de captació 

 

La relació entre el volum de l’acumulador i la superfície de captadors el CTE DB HE-4 la situa 

entre: 

 

22 18050 ml
S

Vml
C

solaracum       (5.9) 

 

El factor de correcció de temperatures és el que ens permet relacionar la temperatura mínima 

de l’ACS i la temperatura ambient: 

 

amb

ambxarxaACS
ACS T

TTTF





100
32'286'318'16'11 min     (5.10) 
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on: 

TACSmin és la temperatura d’acumulació d’aigua 

Txarxa és la temperatura de l’aigua que ens subministra la xarxa pública 

Tamb és la temperatura mitja mensual de l’ambient 

 

Una vegada establerts els criteris de càlcul es passa a calcular els termes D1 i D2. 

 

En aquest punt s’ha de comptar amb les dades comercials d’algun fabricant que proporcionin la 

informació necessària per a realitzar els càlculs. Aquestes dades només s’utilitzen per a 

realitzar els càlculs, no tenen perquè ser les reals, en cas de variacions de les dades es pot 

modificar el full de càlcul annex. 

 

 

 
2,205 m²
0,773

3,24 W/m²·ºC
0,922

0,95
50

MAI
FCint
Relació V/Sc

Superfície obertura
Rendiment òptic
Coef. global de pèrdues

Isotherm plus IsofotónModel Captador

 
Taula 35  Especificacions del captador utilitzat 

 

 

I es recopila les dades necessàries per a fer els càlculs. La temperatura de l’aigua de xarxa es 

troba publicada a la norma UNE 94002/2005, i la temperatura mitja s’obté de l’atlas climático 

digital.  

 

 

Gener 31 250,05 2824,25 60 5,00 3,6

Febrer 28 221,75 3784,00 60 6,00 5,2

Març 31 236,41 4893,73 60 8,00 7,8

Abril 30 219,99 5748,89 60 10,00 10,1

Maig 31 222,77 6204,00 60 11,00 14,1

Juny 30 211,19 6370,01 60 12,00 18,4

Juliol 31 213,68 6418,12 60 13,00 22,1

Agost 31 218,23 6197,92 60 12,00 21,8

Setembre 30 215,59 5630,67 60 11,00 18,2

Octubre 31 227,32 4579,98 60 10,00 12,9

Novembre 30 228,79 3366,78 60 8,00 7,6

Desembre 31 250,05 2609,45 60 5,00 4,4

Tacsdies mes DEmes Gdm Txarxa T mitja diaria 
mensual

 
Taula 36  Dades per calcular f-Chart 
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A partir d’aquestes dades es poden calcular els factors de correcció de la temperatura de 

l’aigua i de l’acumulador 

 

 

Gener 0,9683 50 1,1067

Febrer 0,9862 50 1,1067

Març 1,0324 50 1,1067

Abril 1,0853 50 1,1067

Maig 1,0727 50 1,1067

Juny 1,0543 50 1,1067

Juliol 1,0437 50 1,1067

Agost 0,9993 50 1,1067

Setembre 1,0102 50 1,1067

Octubre 1,0456 50 1,1067

Novembre 1,0352 50 1,1067

Desembre 0,9570 50 1,1067

FACS V/Sc FACUM

 
Taula 37  Valors dels factors de correcció de l’aigua i de l’acumulador 

 

Aquests dos factors s’utilitzen per trobar els valors de D1 i D2 i directament es troba la fracció 

solar de cada mes. La mitja dels factors solars dels mesos ens dóna la fracció solar total que és 

la que ens serveix per complir el CTE.  

 

Gener 2,086 0,523 0,3462 86,58 87,55

Febrer 2,128 0,713 0,4870 107,99 105,95

Març 2,250 0,958 0,6427 151,94 151,71

Abril 2,399 1,170 0,7577 166,68 172,47

Maig 2,312 1,289 0,8247 183,71 192,32

Juny 2,203 1,351 0,8615 181,94 191,10

Juliol 2,126 1,390 0,8847 189,03 198,96

Agost 2,001 1,314 0,8552 186,63 192,14

Setembre 2,073 1,170 0,7759 167,26 168,92

Octubre 2,239 0,932 0,6274 142,62 141,98

Novembre 2,261 0,659 0,4402 100,71 101,00

Desembre 2,045 0,483 0,3169 79,23 80,89
1744,34 1784,99

D2 D1 fmes EUmes Gdm*dies 
mes

 
Taula 38  Factors D1, D2, factor solar, energia obtinguda i irradiació mensuals 

 

fCTE= 64,23% Cumpleix CTE  
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Es calcula també l’aportació solar energètica del sistema de cada mes (EUmes) per saber així 

la total de l’any (EUanual) i la irradiació diària pel nombre de dies del mes (Gdm·dies mes) per 

poder calcular el rendiment del sistema que es calcula utilitzant la següent expressió: 

 

diesmesGS
EU

dmC

anual
sist 




     (5.11) 

 

ηsist= 44,32% Cumpleix CTE  
 

El CTE DB HE-4 senyala que en una instal·lació d’energia solar, el rendiment del captador, 

independentment de l’aplicació i la tecnologia usada, ha de ser sempre igual o superior al 40 %. 

 

Finalment utilitzant les dades obtingudes en els càlculs anteriors es poden representar 

gràficament les aportacions mensuals d’energia en front de la demanda. 
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Gràfic 3  Comparació entre demanda energètica i aportació mensuals 

 

 

El gràfic de les fraccions solars aportades mensualment ens permet observar si hi ha algun 

mes que sobrepassi el 110% o 3 mesos seguits el 100%. No és el cas d’aquesta instal·lació. 
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Fracció solar mensual
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Gràfic 4  Representació de les fraccions solars mensuals 

 

 

5.4  Dimensionament 
 

S’ha establert la superfície de captació per superar el CTE, 2,205 m2 i també es coneix la 

superfície total, 4,41 m2, que serà la que realment farà l’aportació d’ACS i l’energia que sobri 

s’utilitzarà per escalfar el dipòsit d’inèrcia. 

 

Es pot quantificar l’energia que sobrarà, calculant l’energia que produirem amb aquesta 

superfície i amb la demanda que prèviament ja s’ha calculat.  
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Gener 4,41 234,23 87,55 257,40 23,17

Febrer 4,41 207,71 105,95 311,50 103,78

Març 4,41 221,45 151,71 446,01 224,56

Abril 4,41 206,07 172,47 507,05 300,99

Maig 4,41 208,68 192,32 565,43 356,76

Juny 4,41 197,82 191,10 561,83 364,01

Juliol 4,41 200,16 198,96 584,95 384,79

Agost 4,41 204,42 192,14 564,88 360,46

Setembre 4,41 201,94 168,92 496,63 294,68

Octubre 4,41 212,93 141,98 417,42 204,48

Novembre 4,41 214,31 101,00 296,95 82,64

Desembre 4,41 234,23 80,89 237,82 3,60

Excedent 
d'energia 
kWh/mes

Superfície 
de captació 

m²

DE 
kWh/mes

Radiació  
60º  

kWh/m²/me

Captació 
d'energia 
kWh/mes

 
Taula 39  Càlcul de l’excedent d’energia de les plaques tèrmiques 

 

 

Com es pot observar en l’esquema principal del termosifó, s’ha de disposar la sortida del líquid 

calor portador per sobre de la sortida del líquid calent del captador solar, com a mínim 30 

centímetres, per tal de poder tenir alçada suficient per a que treballi l’efecte de la convecció. A 

part d’aquest punt, també és important que el dipòsit d’acumulació estigui en posició vertical, 

per poder estratificar l’aigua de l’interior, i tenir suficient alçada per mantenir la diferència de 

temperatures entre el punt més alt i el més baix.  

 

L’acumulador ha de satisfer la demanda de 4 persones, i disposar de massa d’aigua suficient 

per a que al matí no falti aigua calenta, per tant es sobredimensiona i el que s’instal·larà serà 

de 302 litres i doble serpentí.  

 

Pel que fa a les vàlvules, es necessita una vàlvula de seguretat en la part baixa del captador i 

una de bola per poder purgar el circuit del líquid calor portador. Es  disposa de dos vàlvules de 

bola a l’entrada de l’acumulador, en el circuit primari per poder tancar-lo i desmuntar 

l’acumulador o el circuit primari i captador. Ja en l’acumulador, a l’entrada de l’aigua de xarxa 

també s’hi disposa una vàlvula de bola per la mateixa raó. També hi ha una vàlvula de 

seguretat per les sobre pressions i dos mesuradors, un de pressió i l’altre de temperatura per 

tal de controlar els paràmetres crítics del sistema i poder prendre les mesures correctores, ja 

sigui manualment o de forma automàtica. Finalment en la sortida d’aigua calenta, en la part 

superior, és necessari instal·lar una vàlvula, seguidament una derivació que subministra l’aigua 

i la conducció que continua una altra vàlvula de bola i el vas d’expansió per tal d’amortir les 

variacions de volum de l’aigua calenta i els cops d’ariet.  
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5.5  Solució  
 

La casa que s’intenta dissenyar es regeix per un ús racional de l’energia, i partint de la 

premissa que l’energia que es pot obtenir del sol és la millor, s’intentarà dissenyar la instal·lació 

en funció de la demanda real que es tingui d’aigua calenta, i no per la limitació de l’aportació 

solar a l’estiu, per lo que dissenyarem un sistema per transportar part de l’energia 

emmagatzemada de l’acumulador al dipòsit d’inèrcia els mesos que necessitem calefacció i de 

control de la temperatura per governar un motor, que a la vegada aquest conduirà una persiana 

que taparà part de la superfície de captació. 

 

L’energia captada pels col·lectors solars, primerament es destinarà per l’obtenció d’aigua 

calenta sanitària a 60ºC, en el moment que sobri energia un sensor de temperatura accionarà 

una bomba que relaciona l’acumulador i el dipòsit d’inèrcia, per intercanviar el calor. Aquest 

circuit també ens proporcionarà temperatura a l’acumulador quan la captació solar no sigui 

suficient o si tenim algun problema amb els captadors. Per a tal fi, l’acumulador disposa de dos 

serpentins interiors, l’un pel circuit primari del captador i l’altre per a connectar amb el dipòsit 

d’inèrcia. Mentre es necessita temperatura de la calefacció aquest serà, probablement, la única 

via de dissipació de calor de l’acumulador, però quan sobri calor en els dos sistemes, s’haurà 

d’utilitzar el segon sistema de seguretat. Quan la temperatura de l’acumulador i la del dipòsit 

d’inèrcia siguin les màximes, o quan la temperatura de l’acumulador sigui màxima i el sistema 

de calefacció estigui aturat, llavors un sensor de temperatura enviarà una senyal al PLC i 

aquest accionarà un motor que mou una persiana que cobreix part de la superfície de captació 

solar. La superfície que taparà serà petita, al voltant del 4 o 5 % de la superfície total. 

Transcorregut cert temps ( de 5 a 10 minuts), el sensor tornarà a fer una lectura de la 

temperatura i si la temperatura és superior a la que s’ha estipulat tornarà a tancar una mica 

més la superfície. El PLC anirà repetint aquesta acció fins que detecti que la temperatura 

s’estabilitza. Si aquesta disminueix farà l’acció a la inversa. 

Caldera

Dipòsit d'inèrcia. Aigua
calenta de calefacció

 
Figura 32  Combinació entre la calefacció i l’acumulació d’aigua calenta 
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6  Combinació dels tres tipus d’aportacions de calor. 
 

Ja s’ha estudiat que es disposa de tres vies d’aportació d’energia que es pot utilitzar com a 

calefacció: la caldera, l’excedent de les plaques tèrmiques i el mur trombe. El primer sistema 

suposa un cost econòmic o bé de treball, per aconseguir el combustible, per tant serà l’últim 

dels tres recursos que s’utilitza per escalfar la casa. Pel que fa a les plaques tèrmiques, la seva 

finalitat primera és proporcionar aigua calenta sanitària, i només s’utilitzarà aquest sistema 

quan es tingui la primera necessitat coberta. Per últim, el mur trombe, s’ha dissenyat per a 

complir aquesta tasca, aportar-nos tota l’energia possible que pugui captar del sol, però es 

depèn de les condicions meteorològiques. En aquest punt s’intentarà quantificar l’aportació de 

cada sistema, la qual cosa fa que es converteixi en un resum dels sistemes de calefacció. 

 

En el punt 4.1.4.3 s’ha determinat l’aportació del mur trombe, tenint en compte que s’aprofitava 

el 50 % de l’energia incident i que cada mes es té un cert nombre de dies amb boira. Aquesta 

energia va destinada íntegrament a calefacció. 

 

En el punt 5.4 s’ha calculat l’excedent d’energia provinent de les plaques tèrmiques. 

 

Finalment si s’introdueix en una taula les dades anteriorment citades, amb la demanda 

energètica de calefacció s’obté les dades d’aportació d’energia passiva i les de la caldera: 

 

Aportació 
mur trombe 
kWh/mes

Aportació 
solar tèrmica 

kWh/mes

Càrrega 
tèrmica 
mensual 

kWh/mes

Aportació 
resultant de 
la caldera 
kWh/mes

Gener 431,28 23,17 977,13 522,68

Febrer 539,89 103,78 759,99 116,32

Març 730,59 224,56 653,59 -301,56

Abril 696,71 300,99 547,19 -450,51

Maig 613,64 356,76 323,54 -646,86

Juny 555,37 364,01 141,14 -778,24

Juliol 690,50 384,79 23,89 -1051,41

Agost 848,31 360,46 28,23 -1180,54

Setembre 813,74 294,68 180,23 -928,19

Octubre 781,43 204,48 384,34 -601,58

Novembre 496,06 82,64 657,94 79,24

Desembre 364,53 3,60 903,30 535,17

Anual 7562,06 2703,93 5580,51 1253,40  
Taula 40  Aportacions dels diferents sistemes de calefacció 
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El nombre resultant de cremades en la caldera queda de la següent manera: 

 

dies mes
Càrrega 
mensual 

[kWh]

Nombre de 
cremades 
mensuals

Dies per 
cremada

Gener 31 522,68 8,52 3,64

Febrer 28 116,32 1,90 14,76

Març 31 0 0 0

Abril 30 0 0 0

Maig 31 0 0 0

Juny 30 0 0 0

Juliol 31 0 0 0

Agost 31 0 0 0

Set. 30 0 0 0

Oct. 31 0 0 0

Nov. 30 79,24 1,29 23,22

Des. 31 535,17 8,73 3,55

TOTAL 365 1253,40 20,44 0  
Taula 41  Autonomia final de la caldera 

 

 

El consum de combustibles: 

 

 
Càrrega 
mensual 
[kWh]

Kg fusta Kg pellet

Gener 522,68 269,20 107,71

Febrer 116,32 59,91 23,97

Març 0,00 0,00 0,00

Abril 0,00 0,00 0,00

Maig 0,00 0,00 0,00

Juny 0,00 0,00 0,00

Juliol 0,00 0,00 0,00

Agost 0,00 0,00 0,00

Set. 0,00 0,00 0,00

Oct. 0,00 0,00 0,00

Nov. 79,24 40,81 16,33

Des. 535,17 275,63 110,28

TOTAL 1253,40 645,54 258,29  
Taula 42  Càlcul del consum dels combustibles amb combinació dels diferents sistemes d’aportació energètica
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7  Instal·lació solar fotovoltaica 
 

Els sistemes fotovoltaics no connectats a la xarxa elèctrica, s’encarreguen del subministrament 

elèctric d’instal·lacions aïllades. El conjunt format per generació i consum ha de ser 

autosuficient i altament fiable, a la vegada que flexible en aportacions energètiques i consums. 

Les instal·lacions fotovoltaiques autònomes presenten una generació energètica aleatòria i 

concentrada en les hores de llum. Mentre que el consum, ja sigui conegut o no, pot ser 

constant al llarg del dia, puntual o preferentment nocturn, segons els hàbits de les persones 

que habiten a la casa. En un gràfic típic de consum elèctric domèstic es poden apreciar els pics 

de consum. Un màxim a la nit i dos relatius al matÍ i al migdia (línia contínua). En canvi es pot 

apreciar el moment de producció elèctrica concentrada a les hores centrals del dia (línia 

discontínua). 

 

 

 
Gràfic 5  Distribució típica de producció i consum elèctric. FONT: Màster Energies Renovables. IMF 

 

 

En la següent il·lustració es veu l’element principal de la generació d’electricitat, les plaques 

fotovoltaiques muntades sobre un seguidor solar, que ens permetrà seguir la posició del sol per 

a qualsevol dia i hora de l’any. Aquest fet permetrà un aprofitament òptim d’aquesta font 

energètica.  
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Figura 33  Seguidor fotovoltaic. FONT: elaboració pròpia 

 

7.1  Característiques generals 
 

En les instal·lacions autònomes o aïllades de la xarxa pública es necessari disposar d’alguns 

equips, a part de les plaques FV, tals com inversos i reguladors, per a poder emmagatzemar 

l’electricitat i poder consumir-la amb la tensió en que treballen els electrodomèstics. 

L’electricitat es genera en corrent contínua, aquesta ja ens va bé per emmagatzemar-la, però 

per a consumir-la i transportar-la ha de ser corrent alterna. 

 

En aquest punt s’explica cada un dels elements necessaris per a proveir d’energia elèctrica la 

casa. Més endavant es dimensionaran aquests aparells segons les necessitats de cadascú. 

 

7.1.1  Generador 
 

S’entén com a generador el dispositiu que és capaç de transformar l’energia solar en energia 

elèctrica. Aquest fenomen s’obté a partir de la distribució de tres capes d’un material 

semiconductor. Els materials semiconductors, com el silici, amb 4 electrons en la seva última 

òrbita (banda de valència) es configuren en una xarxa cristal·lina amb els electrons externs 

compartits amb els àtoms del seu costat. 

 

La primera capa, anomenada tipus n, és una capa de silici dopat amb fòsfor o arsènic (de 

valència 5) que fa que hi hagi un excedent d’electrons. La segona capa, és del material 

semiconductor pur, es a dir, que està format íntegrament per silici. En la tercera capa, es troba 

silici dopat amb bor o gal·li (de valència 3), anomenada tipus p, i que té una mancança 
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d’electrons. Mitjançant l’aportació d’energia solar, més concretament els fotons de la radiació 

solar, aquests electrons de la capa n salten a la capa p generant un camp elèctric, que a la 

vegada crea una tensió diferencial de 0,3 a 0,5 V per cel·la. Finalment es connecta les dos 

capes, la n i la p, a unes làmines metàl·liques que conduiran aquesta corrent generada. Si es 

connecta les terminacions metàl·liques de les cel·les en sèrie sumem les tensions de cada 

cel·la, per tant es pot unir 36 cel·les de 0,3 V per obtenir una placa de 12 V o bé 24 cel·les de 

0,5 V. 

 

Les cel·les fotovoltaiques s’escalfen perdent rendiment amb la radiació solar, per això 

necessiten un mínim de ventilació. La temperatura òptima de treball és de 25ºC. 

 

 

 
Figura 34  Detall de les capes d’una cel·la fotovoltaica. 

 

 

Els sistemes autònoms utilitzen panells de baixa potència i mitjana, entre els 40 i 150 Wp (watts 

pic), majoritàriament de silici monocristal·lí, d’un rendiment és alt. Les plaques de silici 

policristal·lí ofereixen potències més baixes i un cost econòmic també més baix. La diferència 

entre mono i policristal·lí resideix en que les primeres la cel·la està formada per un sol grà i les 

segones presenten varis grans perdent rendiment entre les unions d’aquests. 

Els sistemes autònoms es configuren normalment entre els 12 i 48V de tensió, depenent de la 

seva potència. Això significa la connexió en sèrie d’una, dos o quatre plaques de 12V nominals 

per branca. Mitjançant la connexió de branques en paral·lel es completa la potència requerida 

per la instal·lació. 

 

Existeixen tres tipus de radiacions solars, la radiació directa, la difusa i la reflectida. Sens 

dubte, la que ens proporciona més energia és la directa, fruit dels rajos solars en un dia clar i 

amb incidència perpendicular sobre les plaques. No obstant això, la difusa i la reflectida, que és 

la que rebem en els dies que el cel està ennuvolat, també ens proporciona energia, si bé amb 

menys quantitat. En el següent esquema es detallen els diferents tipus de radiació. 
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Radiació
directa

Radiació
difusa

Radiació
reflectida

 
Figura 35  Tipus de radiació. FONT: elaboració pròpia. 

 

 

7.1.2  Estructura del seguidor 
 

Tal i com es comentava en la introducció d’aquest punt, es munten les plaques sobre un suport 

que ens permeti orientar-les seguint el moviment del sol (millor dit el moviment de la terra al 

voltant del sol). Aquest moviment és totalment predictiu per a cada moment de cada dia de 

l’any.  

 

El conjunt consta d’un pivot fortament subjectat al terra, mitjançant una sabata de formigó que 

fa de contrapès. A l’extrem superior d’aquest pivot hi trobem dos motors o pistons que ens 

proporcionen el moviment en dos direccions, dreta – esquerra i dalt – baix. Aquest motors 

estan governats per un PLC que té les dades que li hem introduït, a partir d’un programa que 

hem creat amb un full de càlcul18. Mitjançant la col·locació d’un encoder a l’eix del motor i de les 

dades proporcionades pel programa, el PLC sabrà en tot moment quina posició del recorregut 

s’han de trobar els motors. A mitja alçada del pivot, ja que és l’únic element estàtic del sistema 

de suport, hi col·locarem la caixa de connexions i de proteccions. 

 

En els moments que només hi hagi radiació difusa, mitjançant la mesura d’un wattímetre 

ambiental,  el PLC indicarà que les plaques s’han de col·locar en posició horitzontal, ja que és 

la manera més òptima d’aprofitar aquest tipus de radiació. Aquesta posició s’anomena defensa, 

ja que permet suportar forts vents. 

 

 

 

 

 

                                                
18 Excel adjunt. Calculs.xls. FONT: elaboració pròpia. 
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7.1.3  Acumulador 
 

Aquest és un sistema bàsic per a les instal·lacions aïllades, degut a la diferència entre 

generació i consum, tal i com ja s’ha explicat.  

 

Existeixen diferents tipus de bateries per a diferents tipus d’aplicacions al mercat, amb 

diferències importants en el rang de capacitats, és a dir, en la quantitat de corrent que es pot 

consumir. En la següent taula podem veure les diferències principals. 

 

 
Taula 43  Diferents tipus de bateries. FONT: Màster Energies Renovables. IMF 

 

Per a usos en instal·lacions aïllades s’opta per usar bateries plom – àcid, ja que suporten 

relativament bé les condicions adverses com règims operatius variables, descàrregues 

profundes i prolongades, recàrregues insuficients, variacions importants de temperatures, etc. 

A més ens permeten disposar de corrents importants i el seu cost és més assequible. 

 

Les bateries d’ús domèstic, a diferència de les d’automoció, es separen en vasos o cel·les 

unitàries de 2V de tensió unitària (en càrrega completa), col·locant-les en sèrie ens permet 

emmagatzemar amb tensions de 12V ( 6 vasos en sèrie), 24V (12 vasos en sèrie), i així 

successivament. L’energia màxima emmagatzemada, vindrà determinada, en part per la tensió 

d’emmagatzemament i sobretot per la capacitat en, Ampers – hora nominals, de la bateria.  

 

Amb tot això, s’han de tenir certes precaucions en les condicions d’ús de les bateries, com el 

nivell de seguretat de descàrrega, que els fabricants aconsellen en el 80%, per evitar 

desperfectes irreversibles en els components de les bateries. Per tant s’ha de disposar d’algun 

mecanisme que ens limiti la descàrrega de la bateria quan es trobi al 20% de la seva capacitat. 

Per contra un excés de càrrega podria provocar un efecte de gasificació fruit de la 

descomposició de l’aigua, i provocaria un emmagatzemament d’hidrogen, perillós pel seu nivell 

d’explosivitat. També per un excés de càrrega amb tensions més elevades de 2V es poden 

crear reaccions secundàries que poden ocasionar corrosions en els components. 
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 Un altre efecte no desitjat en les bateries és l’estratificació de l’àcid en diferents nivells per 

diferències de densitats. Amb el temps això provoca una acceleració en l’autodescàrrega. Es 

pot corregir provocant sobrecàrregues controlades de tant en tant. 

 

Finalment es pot trobar un altre efecte, la sulfatació, que és fruit del treball prolongat en nivells 

baixos de la capacitat de la bateria. En els moments de descàrrega es creen cristalls de sulfat 

de plom, si aquest temps de descàrrega i nivells baixos de bateria són perllongats, provoquen 

que els cristalls es facin més grans, cosa que dificulta que en contacte amb l’electròlit es tornin 

a convertir en plom i òxid de plom, i que en conseqüència es perdi capacitat. 

 

7.1.4  Regulador 
 

El regulador o controlador de càrrega té com a funció principal la protecció de la bateria, evitant 

que aquesta treballi en estats de sobrecàrrega o sobre descàrrega excessiva, on els processos 

de degradació dels components de la bateria s’acceleren. 

Aquest aparell està connectat amb les línies generador – bateria i bateria – consum, detecta 

així els nivells de la bateria i la controla. Els nivells de la bateria els controla mesurant la tensió 

de sortida d’aquesta (2V per vas a càrrega completa i baixant en funció del nivell) 

 

És un aparell de dimensions reduïdes, amb tres parells de terminals, com a mínim, positius i 

negatius de les línies del generador, la bateria i del consum. Sobre la tapa frontal de l’aparell hi 

ha diferents indicadors sobre l’estat de la bateria, alarma sobre una desconnexió pròxima, 

anomalies i sobre lectures de tensió, corrent, energia, etc. 

 

Es pot trobar diferents equips segons les seves especificacions i rangs d’operació: 

 La tensió de treball ha de ser igual a la tensió d’emmagatzemament de les bateries 

(amb petites variacions).  

 La corrent màxima que pot circular de forma segura per les línees de transport. La 

corrent màxima de disseny del regulador ha de ser superior a la màxima corrent del 

generador (corrent de curt circuït), en condicions de màxima radiació. O bé la corrent 

màxima de consum amb tots els equips connectats. Per a tal fi s’instal·la un sistema de 

protecció contra la sobrecàrrega. 

 

És preferible sobre dimensionar el regulador un 25 % per tal d’evitar problemes amb el corrent. 

També s’especifiquen els nivells de treball de la bateria, que és l’element a protegir. 

 

Finalment cal incidir en la secció dels cables del sistema, ja que una mala decisió en la secció 

pot provocar caigudes de tensió en el cablejat i la lectura corresponent del regulador pot no 

ajustar-se a la realitat del nivell de la bateria, ocasionant problemes de sobrecàrrega i 

infracàrrega.  
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7.1.5  Inversor 
 

Els generadors fotovoltaics proporcionen potència en contínua. Quan es fa necessària una línia 

de consum per alimentar equips en alterna s’ha d’incloure un inversor DC/AC que realitzi la 

transformació.  

 

S’ha de preveure la connexió de motors, els inversors han de ser capaços de transmetre, de 

forma segura, els elevats pics d’engegar. Per això cal observar que l’inversor admet una 

potència superior a la nominal durant períodes limitats de temps, arribant a dos vegades la 

tensió nominal de forma instantània. Existeixen inversors capaços d’admetre fins a tres 

vegades la potència nominal. 

 

Quan l’inversor està operatiu vol dir que hi ha consum, si aquest supera a la generació, la 

bateria es descarrega i la tensió comença a baixar. Així doncs a l’entrada de l’inversor es rep 

una tensió en un rang força ampli de valors i ha de tenir un bon comportament en tots ells, 

subministrant a la sortida una tensió i freqüència lo més proper als valors nominals. 

 

En un principi els inversors es connectaven al regulador, però aquest no suportava els pics de 

consum per arrancades. Això es va solucionar connectant directament l’inversor a la bateria, 

però pot presentar problemes de descàrrega excessiva de bateria. Per això, la majoria 

d’inversors tenen un nivell de desconnexió de l’inversor per baixa tensió d’entrada molt baix 

(10,8V). Amb aquest llindar, tot i comptant amb les caigudes de tensió intermèdies, la bateria 

es pot descarregar en excés, amb lo que retallem el temps de vida de la bateria. La solució és 

que l’inversor faci la funció de protecció real davant descàrregues excessives de la bateria, és a 

dir, que talli el consum en llindars més alts (11,2 – 11,4V, en lloc dels 10,8V en sistemes a 12V 

nominals).  

 

7.2  Càlculs 
 

Els càlculs per la instal·lació es divideixen en la demanda generada a la llar i les aportacions 

del sistema per suplir aquesta demanda. En les aportacions es diferencien els càlculs per 

emmagatzemar l’energia, dels de la potència a instal·lar. Aquesta potència marcarà l’energia 

total que es pot subministrar. Tant la potència com l’energia es calcula per una aportació del 

80% de la demanda energètica. El 20% restant l’aportarà el sistema d’aerogeneració. En punts 

posteriors s’especificarà la producció total d’energia de la casa . 

 

Finalment es determina les seccions de tots els cables per tal d’optimitzar el transport del 

corrent per la instal·lació. 
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7.2.1  Demanda elèctrica 
 

Per tal d’estimar l’energia que s’ha d’aportar per a satisfer les necessitats s’usa una taula que 

reflexa la potència que necessiten tots els aparells, equips i il·luminació que hi haurà instal·lats 

a casa, i les hores de funcionament diàries. El producte d’aquests dos valors ens donarà 

l’energia total que es consumeix cada dia, de forma orientativa. La fabricació de la taula també  

permetrà calcular la potència instantània màxima de tots els equips funcionant a la vegada. 

 

La il·luminació es farà mitjançant LED, ja que amb una potència molt reduïda aconseguim 

resultats molt bons. Les equivalències entre llums incandescents, de baix consum i LED són les 

següents: 

 

100 W 20 W 10 W

LedRelació tipus 
de llums

Incandes-
cent Baix consum

 
Taula 44  Relació de potències entre diferents tipus de bombetes. 

 

Per tal de millorar els resultats de la taula, es separa l’any en quatre èpoques en què es pot 

diferenciar els consums. Aquestes èpoques corresponen més o menys a les estacions de l’any. 

 

 

Descripció h/dia W h/dia h/dia Wh/dia h/dia W h/dia
Cuina 15 4 60 3,5 52,5 2 30
Habitacions 24 1 24 1 24 1 24
Bany 10 1,5 15 1,5 15 1,5 15
Menjador 20 4 80 3 60 3 60
Escriprori 10 2 20 1,5 15 1 10
Exterior 10 0,5 5 1 10 2 20
Sala màquines 8 0,5 4 0,5 4 0,5 4
Nevera 20 12 240 12 240 13 260
Rentadora 912 0,5 456 0,5 456 0,5 456
Ordinador 65 8 520 8 520 8 520
Congelador 42 12 504 12 504 13 546
Inducció 1400 1 1400 2 2800 2 2800
Forn 580 0,5 290 0,5 290 0,5 290
Altres 1200 0,25 300 0,25 300 0,25 300
Bomba 1 50 2 100 1 50 0,5 25
Bomba 2 100 2 200 1 100 0,5 50
PLC 2 24 48 24 48 24 48
Sensors 1 24 24 24 24 24 24
Reg. FV 0,48 24 11,52 24 11,52 24 11,52
Reg. Eol 0,48 24 11,52 24 11,52 24 11,52
Inversor 2,4 24 57,6 24 57,6 24 57,6

TOTAL 4472,36 4370,64 5593,14 5562,64

Equips

Equips 
maquinaria

Des. A Febr.

Enllumenat

Març a Maig i      
Set a Nov

Juny a Agost

Mesos

Potència 
[watts]

Taula 45  Càrrega elèctrica. 
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Els electrodomèstics són el grup d’equips que més consumeixen, però n’hi ha que són 

“imprescindibles”. Les dades de consums dels equips utilitzats són per electrodomèstics d’alta 

eficiència. La nevera i el congelador són aparells comercials que estan dissenyats per a 

instal·lacions com aquesta19. La rentadora és el model que he trobat al mercat que menys 

consumeix i que porta incorporada una doble entrada per l’aigua, una per l’aigua freda i l’altra 

per aigua calenta, aquesta provinent del sistema de generació d’ACS per solar tèrmica, i així 

reduir consum en escalfar aigua. 

 

L’equip que més consumeix són les plaques d’inducció, i representa una tercera part del 

consum diari. Per aquest motiu en un moment de crisis de producció energètica prescindirem 

d’aquest equip.  

 

7.2.2  Captació d’energia 
 

7.2.2.1  Seguidor 
 

Ja s’ha comentat que les plaques aniran muntades sobre un seguidor solar, que estarà regulat 

per un PLC. Les dades de la posició del sol en tot moment es poden calcular mitjançant un 

seguit d’expressions que relacionen la posició de la terra respecte del sol en funció de l’elíptica 

i de la rotació de la terra. 

 

L’angle que forma el pla de l’equador terrestre amb la recta que uneix els centres del sol i de la 

terra fluctua al llarg de l’any. Aquest angle rep el nom de declinació solar (δ) i es pot considerar 

constant al llarg d’un dia sense un error significatiu. El valor de la declinació solar varia des d’un 

màxim en el solstici d’estiu (23,45º) fins un mínim al solstici d’hivern (-23,45ª), passant pels dos 

punts mitjos als dos equinoccis, primavera i tardor, amb un valor de 0º. Es pot calcular la 

declinació diària mitjançant la següent expressió: 

 















 


365

284
360sinº45,23 nd

     (7.1) 

 

on:  

dn és el dia de l’any entre 1 i 365 

 

La vertical del lloc travessa el globus terraqui, la línia que va del terra cap al cel rep el nom de 

zenit i la que va en sentit contrari és el nadir. L’angle zenital θzs és el format entre el zenit i la 

direcció del sol. El seu angle complementari rep el nom d’elevació, inclinació o alçada del sol, 

                                                
19 Consultar catàlegs comercials en documents annexes. 
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γs. La inclinació és, per tant, l’angle amb el que veiem el sol respecte l’horitzó. Es pot calcular la 

inclinació del sol per a cada dia en funció de la declinació i de la latitud i de cada moment del 

dia expressant les hores en º o temps solar ω. On repartim les 24 hores entre 360º partint de 

les 12 del migdia, que per tant té un valor ω=0 (cada hora equival a 15º).L’expressió que 

s’utilitza per calcular l’elevació és: 

 

 coscoscossinsinsin s     (7.2) 

 

on: 

δ és la declinació 

Φ és la latitud del lloc on ens trobem 

ω és l’hora expressada en º 

 

Finalment ens queda determinar l’azimut, ψ,  que és l’angle que forma la direcció sud amb la 

situació del sol projectat en el pla horitzontal, en direm orientació del sol. Per tant la duració del 

dia és 2 vegades l’azimut. Es pot calcular així: 

 





coscos

sinsinsincos



     (7.3) 

 

Mitjançant combinacions o evolucions d’aquestes fórmules es pot trobar: 

 

 L’hora de sortida del sol per a cada dia en un lloc determinat. S’aplica la condició 

d’elevació del sol = 0 i aïllem l’hora: 

 

  tantanarccos      (7.4) 

 

 La inclinació màxima del sol cada dia: 

 

  º90     (7.5) 

 

 L’orientació o punt de sortida del sol per cada dia: 

 














cos
sinarccos     (7.5) 

 

Mitjançant totes aquestes expressions es pot trobar les dades necessàries per tal de construir 

una gràfica que ens mostri el recorregut solar. Es determinen les posicions per als quatre dies 
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referència de l’any, els dos solsticis i els dos equinoccis, i d’un dia qualsevol. Aquestes dades 

també  permeten muntar el petit programa que calcula la situació del sol cada 15 minuts.20 

 

Solstici hivern 21-des
Equinocci primavera 20-març
Solstici estiu 21-juny
Equinocci tardor 22-set  

Taula 46  Dates dels dies referència de l’any 
 
 

 
 

Taula 47  Dades de situació del sol els dies referència de l’any i d’un dia qualsevol. 

 

                                                
20 En l’annex es poden consultar les dades obtingudes per a aquests dies concrets i per un dia qualsevol. 

Solstici hivern
1-1

dia de l'any 24-12

δ Declinació solar -23,43936
dn dia de l'any 353
Φ Latitut 41,665
γs inclinació del sol 24,89564

º de sortida sol -57,827548
hora de sortida 292,69392 7:30:47
hores diàries de sol 0,31 8:58

Equinocci primavera
1-1

dia de l'any 22-3

δ Declinació solar -5,75E-15
dn dia de l'any 81
Φ Latitut 41,665
γs inclinació del sol 48,335

º de sortida sol -90
hora de sortida 270 6:00:00
hores diàries de sol 0,25 12:00

Solstici estiu
1-1

dia de l'any 23-6

δ Declinació solar 23,44978
dn dia de l'any 172
Φ Latitut 41,665
γs inclinació del sol 71,78478

º de sortida sol -122,188
hora de sortida 247,2941 4:29:11
hores diàries de sol 0,19 15:01

Equinocci tardor
1-1

dia de l'any 24-9

δ Declinació solar 0,201834
dn dia de l'any 263
Φ Latitut 41,665
γs inclinació del sol 48,53683

º de sortida sol -90,27018
hora de sortida 269,8204 5:59:17
hores diàries de sol 0,25 12:01

Dia en qüestió
1-1

dia de l'any 17-4

δ Declinació solar 7,914912
dn dia de l'any 466
Φ Latitut 41,665
γs inclinació del sol 56,24991

º de sortida sol -100,622
hora de sortida 262,8934 5:31:34
hores diàries de sol 0,23 12:56
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Recorregut solar anual
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Gràfic 6  Recorregut solar dels dies referència de l’any i d’un dia qualsevol 

 

 

7.2.2.2  Capacitat d’emmagatzemament 
 

S’ha de determinar la capacitat que han de tenir les bateries per a poder emmagatzemar la 

quantitat suficient d’energia per a poder superar els moments més crítics o bé per 

emmagatzemar-la en moments puntuals de forta generació. Per a fer-ho necessitem les dades 

dels consums energètics mensuals, anteriorment calculats i les aportacions del sistema de 

generació, per tant seguidament es calcularà aquesta aportació.  

 

Partim de la radiació incident sobre una superfície horitzontal, que és la que es troba publicada 

a l’atlas de radiació de Catalunya. Com que es disposa del seguidor solar, cada moment 

s’estarà captant la màxima radiació possible, això vol dir que no es pot estimar la radiació 

segons una inclinació determinada, sinó que cada moment s’assolirà una inclinació diferent. 

Per tant agafarem la inclinació màxima del dia mig de cada mes. Aquesta inclinació ens remet 

a una taula publicada per Censolar, que ens permet multiplicar la radiació per un factor de 

correcció i obtenir, així, la radiació real per cada inclinació. 
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Rad. 0º 
Wh/m²·dia

Inclinació 
solar Factor

Rad inc optim 
Wh/m²·dia

Gener 1975,00 26,16 1,41 2784,75

Febrer 2866,67 32,82 1,3 3726,67

Març 4147,23 43,52 1,18 4893,73

Abril 5527,78 55,58 1,04 5748,89

Maig 6600,01 65,58 1,04 6864,01

Juny 7077,78 71,18 1,03 7290,12

Juliol 6827,78 70,8 1,05 7169,17

Agost 5902,78 64,59 1,1 6493,06

Setembre 4577,78 54,13 1,23 5630,67

Octubre 3202,78 42,15 1,43 4579,98

Novembre 2144,45 31,72 1,59 3409,67

Desembre 1694,45 25,74 1,55 2626,39  
Taula 48  Càlcul de la irradiació òptima de cada mes 

 

Un cop s’obté les diferents radiacions diàries per cada mes seleccionem el mes més 

desfavorable, que serà el mes que s’agafarà de referència en la demanda energètica. 

 

La demanda elèctrica és la que s’ha de satisfer, LDM, però ens la subministra l’inversor, aquest 

aparell te un rendiment del 90%, per tant multipliquem aquesta demanda pel rendiment per 

obtenir l’energia que s’ha d’emmagatzemar per satisfer les necessitats i les pèrdues de 

transformació. 

 

INV

ACDM
DM

L
L


,     (7.6) 

 

LDM,AC 
Wh/dia

LDM x η0 
Wh/dia

Gener 4370,64 4856,27

Febrer 4370,64 4856,27

Març 5593,14 6214,60

Abril 5593,14 6214,60

Maig 5593,14 6214,60

Juny 5562,64 6180,71

Juliol 5562,64 6180,71

Agost 5562,64 6180,71

Setembre 5593,14 6214,60

Octubre 5593,14 6214,60

Novembre 5593,14 6214,60

Desembre 4370,64 4856,27  
Taula 49  Càlcul de l’energia que ha d’emmagatzemar la bateria per satisfer la demanda domèstica 

 



Estudi d’una casa de palla  
construïda amb paràmetres bioclimàtics             Jordi Farrés Garcia 

 99

Es mira la dada del consum elèctric del mes amb menys radiació incident, aquesta és la dada 

que s’usarà per calcular la capacitat de la bateria. S’utilitza la següent expressió: 

  

Max

AutDM

Max

utilB
NomB PD

NL
PD
C

C 
 ,

,     (7.7) 

 

on: 

CButil és la capacitat útil de la bateria en Wh 

LDM és el consum energètic 

Naut són els dies que establim d’autonomia 

PDmax és el límit de descàrrega de la bateria. 
 

N Aut = 3 dies
PD max = 80 %

LDM = 4856,27 Wh/dia
CB,nom = 18211 Wh  

Taula 50  Capacitat de la bateria en Wh 
 

La capacitat de les bateries ve expressada en Ampers – hora, si al càlcul anterior li dividim la 

tensió obtenim la demanda de capacitat de la bateria, es calcula de la següent manera: 

MaxNom

utilB
NomB PDV

C
C


 ,

,     (7.8) 

 
V Nom = 24 V

CB,nom = 758,79 Ah  
Taula 51  Capacitat de la bateria en Ah 

 
7.2.2.3  Càlcul del nombre de plaques 
 

Per saber el nombre de plaques fotovoltaiques que s’ha d’instal·lar, es necessari partir de 

dades ja calculades com la demanda energètica i la radiació del mes més desfavorable, 

d’aquesta manera si aquest mes queda cobert, la resta no tindrem cap problema d’abastiment. 

S’estableix que les plaques fotovoltaiques subministraran el 80% de l’energia total, i la resta ho 

aportarà l’aerogenerador. L’expressió que relaciona la demanda energètica amb la radiació 

incident és la següent: 

 

   SGDMCEMDMNomGSGdemandadagenerada FLGGPFEE  /     (7.9) 

 

I aïllant la potència nominal ens queda: 
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  CEMDM

SGDM
NomG GG

FL
P

/


     (7.10) 

 

on: 

PNomG és la potència nominal de captació de les plaques en W 

LDM és la demanda energètica en Wh/dia 

FSG és el factor de seguretat depenent de l’estabilitat del clima de la zona entre 1,1 i 1,4 hem 

escollit el factor més desfavorable 

GDM(β) és la radiació en la superfície òptima en Wh/m2·dia 

GCEM és la radiació de referència 1000 W/m2 

 

Rad inc 
optim 

Wh/m²·dia

LDM 80% 
FV

PNomG 
W

Gener 2784,75 3885,01 1953,14

Febrer 3726,67 3885,01 1459,49

Març 4893,73 4971,68 1422,30

Abril 5748,89 4971,68 1210,73

Maig 6864,01 4971,68 1014,04

Juny 7290,12 4944,57 949,56

Juliol 7169,17 4944,57 965,58

Agost 6493,06 4944,57 1066,12

Setembre 5630,67 4971,68 1236,15

Octubre 4579,98 4971,68 1519,74

Novembre 3409,67 4971,68 2041,36

Desembre 2626,39 3885,01 2070,91  
Taula 52  Càlcul de la potència nominal de les plaques FV 

 

 

Un cop determinada la potència necessària per a proveir la demanda energètica, es passa a 

determinar el nombre de plaques requerides per a subministrar aquesta potència. Les plaques 

fotovoltaiques són de 12 V cada una i han de subministrar la tensió a 24 V, per tant, per 

determinar les que s’han de col·locar en sèrie utilitzem la següent expressió: 

 

Pnom

Gnom
serie V

V
N

,

,     (7.11) 

 

on: 

Nsèrie són les plaques connectades en sèrie 

VnomG és la tensió nominal del generador, 24 V 

VnomP és la tensió nominal de cada placa, 12V 
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Per tant es munta les plaques connectades en sèrie de dos en dos. 

Seguidament es calcula el nombre de ramals de dos que s’ha de col·locar en paral·lel per 

arribar a la potència requerida: 

 

Pnomserie

Gnom
lelparal PN

P
N

,

,
· 

     (7.12) 

 

on: 

Nparal·lel és el nombre de ramals en paral·lel 

PnomG és la potència nominal del generador 

Nsérie són les plaques connectades en sèrie en cada ramal 

PnomP és la potència nominal de cada placa 

 

Nserie = 2 Plaques
Pnom,G = 2070,91 W
Pnom,P = 175 W

Nparal·lel = 6 Plaques  
Taula 53  Càlcul de nombre de plaques 

 

Finalment si es multiplica els sis ramals per les dos plaques de cada ramal ens surt un total de 

12 plaques fotovoltaiques. 

 

7.3  Dimensionament 
 

A partir de les dades que s’han obtingut dels càlculs anteriors es pot dimensionar tots els 

equips en funció de les demandes i trobar les especificacions d’equips comercials que es 

troben al mercat. Ens adaptarem a aquests equips perquè, al cap i a la fi, seran els que 

instal·larem. 

 

7.3.1  Plaques 
 

Es pot escollir entre força models de plaques. S’ha dimensionat la potència per a una potència 

unitària de 175W. Per qualsevol modificació s’haurà de replantejar els càlculs i variar el nombre 

de plaques a instal·lar.21 

 

S’han establert 12 plaques que proporcionen el 80% de la potència de captació, un total de 

2070,9 W. A partir d’aquesta dada i de la radiació incident es pot calcular l’energia que el 

sistema és capaç de captar, independentment de si som capaços d’emmagatzemar-la o no. La 

                                                
21 En l’annex hi ha el catàleg comercial de tots els equips instal·lats. 
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radiació incident la dividim per la radiació de referència, 1000 W/m2, per obtenir les hores 

efectives d’irradiació. Seguidament es multiplica les hores efectives per la potència que es té 

instal·lada per obtenir l’energia teòrica captada i es divideix pel factor de seguretat segons 

l’estabilitat meteorològica. El resultat és l’energia generada per les plaques fotovoltaiques. 

 

Rad inc 
optim 

Wh/m²·dia
hores En. dia 

captada
En. Dia 
emmag

Gener 2784,75 2,78 5766,97 4119,26

Febrer 3726,67 3,73 7717,60 5512,57

Març 4893,73 4,89 10134,47 7238,90

Abril 5748,89 5,75 11905,44 8503,89

Maig 6864,01 6,86 14214,74 10153,38

Juny 7290,12 7,29 15097,17 10783,70

Juliol 7169,17 7,17 14846,71 10604,79

Agost 6493,06 6,49 13446,54 9604,67

Setembre 5630,67 5,63 11660,61 8329,01

Octubre 4579,98 4,58 9484,72 6774,80

Novembre 3409,67 3,41 7061,12 5043,66

Desembre 2626,39 2,63 5439,02 3885,01  
Taula 54  Càlcul de l’energia emmagatzemable 

 

La representació gràfica de l’energia emmagatzemable i la demanda energètica de la llar  

mostra quines èpoques de l’any escassejarà l’energia i quines es podrà aprofitar per fer treballs 

que requereixin energia elèctrica. 
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Gràfic 7  Comparació entre demanda i consum energètic elèctric 
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7.3.2  Bateries 
 

El sistema que s’ha presentat treballa a una tensió de 24V. Els vasos de les bateries tenen una 

tensió unitària de 2V a càrrega màxima, per tant s’haurà de col·locar 12 vasos en sèrie per 

obtenir els 24V de tensió. Ja s’ha calculat la capacitat que ha de tenir la bateria per a aguantar 

3 dies sense generació, que és de 758,79 Ah, per tant es busca algun model comercial que 

s’adapti el màxim possible a aquesta necessitat. 

 

La que s’ha trobat més propera pel límit superior és un vas de 985 Ah, per tant ara es torna a 

calcular l’autonomia que proporciona aquesta bateria. S’utilitza la mateixa fórmula que s’ha 

requerit en el càlcul de la bateria, aïllant els dies d’autonomia. 

 

DM

NomMaxNomB
aut L

VPDC
N


 ,     (7.13) 

 
 

CBnom = 985 Ah
PD max  = 80 %

V Nom = 24 V
LDM = 4856,27 Wh/dia
Naut = 3,89 dies  

Taula 55  Càlcul dels dies d’autonomia elèctrica 
 

7.3.3  Regulador 
 

S’ha d’instal·lar un regulador de corrent capaç de suportar una intensitat de 87,5 A, buscant en 

models comercials no s’ha trobat cap model que s’hi ajusti. El regulador que permet més pas 

de corrent és de 50 A, i per tant serà l’equip que s’hi instal·larà, però això significa fer dos línies 

de transport de corrent entre les plaques i els reguladors, i entre aquests i la bateria. Per tant 

ajuntarem les plaques en dos grups de tres branques en paral·lel, de dos plaques en sèrie cada 

branca.  

 

7.3.4  Inversor 
 

Aquest aparell és l’encarregat de subministrar l’electricitat en forma de corrent alterna 

monofàsica a la llar, la qual cosa significa que ha d’aguantar la demanda habitual, més un pic 

de corrent per l’engegada d’alguns equips que incorporen motors com la rentadora, bombes, 

etc. S’agafa com a pic de consum, el moment en el qual el conjunt de tots els aparells estan 

funcionant simultàniament, aquest consum és de 4370,4 W. Tenint la precaució i sentit comú 
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de no utilitzar-ho tot en un mateix moment, podem establir com a consum normal, la meitat del 

valor obtingut, que serà entre 2000 i 3000 W. 

 

L’inversor que instal·larem proporciona una potència nominal continuada de 3300 W i una 

potència pic de 6000 W. Per tant queda coberta la nostra necessitat de consum. 

 

7.3.5  Seccions de cables 
 

En aquest punt es dimensionen els cables que transportaran l’energia del generador fins a la 

bateria passant pel regulador. S’ha de tenir en compte que l’energia generada és contínua i que 

requereix seccions més altes que el corrent altern. També s’haurà de preveure la ubicació del 

seguidor fotovoltaic, per calcular la longitud del cablejat i aplicar-li així la caiguda de tensió 

permesa.  

 

El generador fotovoltaic està situat en un punt més elevat que la casa. Permet fer una rasa per 

on enterrem el cablejat fins a la sala de màquines que és on hi haurà instal·lat el regulador. 

S’usa el plànol de distribució de la parcel·la per determinar la longitud que tindrà la rasa. El 

cablejat mesura 20 metres de longitud. També s’ha de determinar la secció dels cables de la 

bateria a l’inversor, a partir d’aquí el corrent ja serà altern. (Veure càlculs en el capítol 

d’electricitat.) 

 

 

Pan - Reg 2L 44 24,5 24 3 56 53,47 60
Reg - Acu 2L 44 1 24 0,5 56 13,10 16
Acum - Inv 137 1 24 3 56 6,80 10
Conex. Bateria 985 0,2 2 2 56 175,89 180

Secció cable 
comercial

Corrent contínua

Línia Intensitat      
I

Longitud    
m

Tensió        
V

Caiguda 
tensió %

Conductivitat 
conductor 

(Ω·mm²/m) -̂

Secció cable 
mm²

 
Taula 56  Seccions dels cables 

 

7.3.6  Proteccions 
 

Tots els equips portaran la seva connexió a terra, així com el suport metàl·lic del seguidor. En 

la sortida de les plaques s’incorpora un fusible per evitar sobrecàrregues i, molt important, un 

aparell per derivar la tensió connectat a terra per evitar sobretensions i protegir tots el equips 

posteriors, tals com les bateries, inversors, reguladors i la xarxa de consum domèstic. Aquest 

aparell és de suma importància ja que el seguidor està instal·lat en una zona elevada de la 

finca i és un receptor de llamps en potència.  

 

 

 

 



Estudi d’una casa de palla  
construïda amb paràmetres bioclimàtics             Jordi Farrés Garcia 

 105

7.3.7  Sistema 
 

Tal i com es pot veure en el següent esquema, les plaques van connectades en paral·lel sis 

branques de dos plaques en sèrie cada una, oferint d’aquesta manera dos línies diferents per 

dos reguladors de 50 A, i 24 V de tensió. Cada regulador treballa de forma independent, 

d’aquesta manera podem fer manteniment, o solucionar problemes sense haver de tallar tot el 

subministrament. Seguidament s’entra l’energia al conjunt de 12 bateries, de 2 V de tensió 

unitària, que en conjunt ens ofereixen 24 V, i 985 A, que ens proporcionen 3,5 dies 

d’autonomia. Finalment arriba a l’inversor, necessari per transformar contínua en alterna, i que 

permet servir 3300 W de potència seguida i un pic de 6000 W per arrencades de motors. 
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Figura 36  Esquema de la instal·lació fotovoltaica 
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8  Instal·lació eòlica 
 
L’energia eòlica és un tipus d’energia que s’obté de la transformació de l’energia cinètica de 

l’aire en energia mecànica primer i en elèctrica després, mitjançant un dispositiu anomenat 

aerogenerador. Aquest consta d’unes pales collades en un extrem a un eix de gir, i que estan 

perfectament orientades per desviar el vent i obtenir així un desplaçament rotatori. Altres 

vegades la disposició de les pales està concebuda per aprofitar l’efecte venturi del pas de l’aire 

per elles, creant una succió i el moviment de les pales conseqüent. L’eix de gir és a l’hora l’eix 

d’un motor que actua com a generador.  

 
Figura 37  Il·lustració d’un aerogenerador 

 

 

Existeixen diferents motors que s’utilitzen pels aerogeneradors, depenent de les dimensions i 

de l’ús que se n’ha de fer. En aquest estudi s’utilitza un motor síncron auto induït amb imans 

permanents, per la qual cosa s’haurà de connectar la sortida de l’aerogenerador a un 

rectificador per convertir la corrent alterna en contínua. 

 

Com ja es veurà en punts posteriors, el recurs del vent no és disponible sempre que es 

necessita, ni suficient moltes vegades per a generar electricitat, però amb un bon 

dimensionament de les bateries i la simultaneïtat amb l’equip fotovoltaic pot satisfer les 

necessitats d’una casa com la del nostre estudi. 



Estudi d’una casa de palla  
construïda amb paràmetres bioclimàtics             Jordi Farrés Garcia 

 107

 

8.1  Característiques del vent 
 

El vent és un fenomen que es crea a l’atmosfera fruit de les desigualtats de la pressió entre 

zones de baixes i altes pressions i del moviment convectiu de l’aire fruit de la radiació solar.  

 

La força del vent no es mostra igual a tots els indrets de l’escorça terrestre, influeix l’orografia 

del terreny, la rugositat del mateix, la proximitat de muntanyes altes o de grans masses d’aigua. 

Per tant el primer que s’ha de fer, si es vol instal·lar un aerogenerador, és consultar en un mapa 

eòlic per saber si la zona on ens trobem és apta o no per l’aprofitament energètic. 

 

8.1.1  Mapa eòlic 
 

Es poden trobar força llocs web que publiquen mapes eòlics tant d’Espanya com de Catalunya. 

En aquest cas s’utilitza el mapa que publica la Generalitat de Catalunya en format Miramon, 

creat pel CREAF de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

 
Figura 38  Mapa de la distribució del vent de Catalunya 

 

 

Fent un zoom a la zona que afecta aquest projecte es pot observar amb més detall que és una 

zona apta per la instal·lació d’un aerogenerador : 
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Figura 39  Ampliació de la zona 

 
 
8.1.2  L’energia del vent 
 

Ja s’ha comentat que s’ha de  transformar l’energia cinètica del vent en elèctrica, per tant per 

determinar l’energia del vent s’ha d’utilitzar l’expressió de l’energia cinètica: 

 

2

2
1 vmE aireCV      (8.1) 

 
on: 

ECV és l’energia cinètica de l’aire en Jouls 

maire és la massa de l’aire en Kg 

v és la velocitat de l’aire en m/s 

 

D’aquesta expressió es pot deduir la potència de l’aire: 

 

2

2
1 v

dt
m

dt
EP aireCV      (8.2) 

 

on: 

P és la potència de l’aire en W 
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Tanmateix la massa de l’aire es pot expressar: 

 

Vmaire       (8.3) 

 

on:  

ρ és la densitat en Kg/m3  

V és el volum en m3 

 

I a la vegada el volum com: 

 

LAV      (8.4) 

 

on: 

A és l’àrea de rotació de les pales de l’aerogenerador en m2 

L és la longitud que recorre el vent en un temps determinat en m 

 

Si L és l’espai que recorre el vent en un temps determinat també es pot expressar el volum de 

la següent manera: 

 

tvAV      (8.5) 
 

 

on: 

v és la velocitat del vent en m/s 

t és el temps que triga a recórrer l’espai en s 

 

Reconstruint, per tant, l’expressió (8.1) s’obté la següent expressió: 

 

tvAECV  3

2
1      (8.6) 

 

i per la potència: 

 

3

2
1 vAP       (8.7) 

 

 

En el següent gràfic es pot comprovar com la potència segueix un comportament quadràtic 

respecte la velocitat del vent si s’agafa un diàmetre constant:  
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Gràfic 8  Representació gràfica de velocitat del vent contra potència entregada 

 
8.1.3  La llei de Betz i la màxima eficiencia de conversió 
 

La llei de Betz va ser formulada pel físic alemany Albert Betz a l’any 1919, i defineix la potència 

captada per un obstacle que frena el lliure moviment del vent. 

 

 

V1V2

 
Figura 40  Diferències entre les velocitats del vent abans i després de l’obstacle 

 

La potència captada per l’aerogenerador es defineix com la diferència instantània de l’energia 

cinètica del vent abans i després de passar per l’obstacle. 

  

Aquesta relació entre velocitats s’expressa mitjançant la següent equació:  

 

 2
2

2
1

21

2
1 vv

t
m

t
EEP aireCC

Captat 








     (8.8) 
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Una altra manera per definir la massa de l’aire que passa per l’aerogenerador s’aconsegueix 

considerant el promig de les velocitats abans i després de l’obstacle: 

 

 
2

2
2

2
1 vvA

t
maire 





     (8.9) 

 

Substituint la massa de l’aire amb l’expressat en l’equació (8.8): 

 

   21
2
2

2
14

1 vvvvAPCaptat       (8.10) 

 

Després es defineix la raó entre la potència captada sobre la potència del vent, definida en 

l’apartat anterior: 

 


































1

2

2

1

2 11
2
1

v
v

v
v

P
P

vent

Captat     (8.11) 

 

Aquesta relació permet definir una funció 
vent

Captat

P
P

contra una variable 
1

2

v
v

i en resulta el següent 

gràfic: 

 

 
Gràfic 9  Corba de rendiments teòrics dels aerogeneradors 
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La corba obtinguda anteriorment defineix un màxim en 
3
1

1

2 
v
v

amb una potència màxima 

captada de 
27
16


vent

Captat

P
P

. Resumint, es defineix la relació aproximada tal i com es mostra en la 

següent fórmula, s’anomena llei de Betz i representa la màxima quantitat d’energia del vent que 

es pot transformar en energia mecànica rotacional: 

 

VentCaptat PP  59,0     (8.12) 

  

Aquesta equació és un límit teòric ideal, ja que no considera aspectes com la resistència 

aerodinàmica de les pales, la compressibilitat del fluid i la interferència de les pales. 

 

 

8.1.4  La distribució de Weibull 
 

La corba de distribució de Weibull és la que millor s’adapta a les dades estadístiques dels vents 

que es poden registrar a una zona al llarg d’un any. Tal i com es pot apreciar en el següent 

gràfic, aquesta corba indica amb quina probabilitat es pot observar una determinada velocitat 

de vent dins de l’univers de mostres obtingudes. L’àrea de sota de la corba val 1. El vent 

promig es defineix com aquell que talla la corba just a la meitat, deixant l’àrea de la dreta igual 

que l’àrea de l’esquerra. 

 

 
Gràfic 10  Corba de Weibull teòrica. 

 

 

La mitja del vent no es pot utilitzar per calcular l’energia total captada ja que la potència és 

funció de la velocitat al cub, per tant, per aproximar-nos en els càlculs a les dades reals es 

calcula la potència entregada per a cada velocitat, i per les seves freqüències. 
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8.2  Característiques de l’equip 
 

En aquest apartat es defineixen els equips de forma tècnica. 

 

8.2.1  Aerogenerador 
 

Els aerogeneradors es poden classificar en funció de la seva disposició a l’hora d’interceptar el 

vent. En particular, segons la disposició de l’eix de rotació del dispositiu. En aquest sentit wa 

por parlar d’aeros d’eix vertical i d’eix horitzontal. Els primers, menys utilitzats, l’eix i les pales 

giren en sentit perpendicular al pla horitzontal, podent connectar el generador tant en 

perpendicular a l’eix de rotació com utilitzant el mateix eix de gir com a eix del motor. 

 

 
Figura 41  Aerogenerador d’eix vertical 

 

 

Els aerogeneradors d’eix horitzontal són els més habituals, serà el tipus d’aparell que 

muntarem en el nostre projecte, seguidament els descriurem. 

 

Comencem remarcant que, els aerogeneradors, com més elevats estan respecte el terra, millor 

rendiment donen, per tant s’han de muntar sobre una estructura que permeti aquesta altura i 

que sigui capaç de suportar l’empenta de vent els dies de temporal. Podem trobar de dos tipus 

d’estructures: les tubulars i les de gelosia. Normalment es reforcen amb cables d’acer per 

millorar l’estabilitat, i evitar així construir una sabata a la base de la torre. 
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Sobre aquesta estructura hi muntem l’aerogenerador subjectat amb un dispositiu que permeti 

que aquest giri lliurement, autoorientant-se segons la direcció del vent.  

 

El primer element de l’aerogenerador són les pales que estan lleugerament inclinades per a ser 

desviades per l’acció del vent. Podem trobar diferent nombre de pales per diferents dissenys de 

molins, des d’una sola pala fins els anomenats multipales (aquests utilitzats per bombar aigua), 

sent els de dos i tres pales els més habituals. Les pales van fortament enganxades en un eix 

de gir, que a la vegada és l’eix del motor que generarà corrent, per tant la transmissió és 

directa.  

 

El generador que muntarem és un síncron autoinduït trifàsic, consta d’un imant permanent de 

ferrita en el rotor i tres bobinats en l’estator, d’aquesta manera ens surten tres fases en alterna. 

Si ens construïm nosaltres mateixos el motor, es poden variar aquestes característiques 

augmentant el nombre de bobinats de l’estator millorant així la continuïtat del corrent quan 

rectifiquem l’alterna. Una altra variació que es pot fer és canviar l’imant de ferrita per un de 

neodimi, molt més potent, o bé disminuir la distància entre l’imant i el bobinat de coure.  

 

Finalment en la part posterior s’hi incorpora un panell que permet al molí orientar-se segons la 

direcció del vent, i obtenir d’aquesta manera la captació màxima del recurs. 

 

En resum, quan les pales girin, també ho farà el rotor del motor, i en el moviment generarà una 

tensió variable segons la velocitat del gir (és a dir del vent), i també una intensitat que ens 

permetrà carregar la bateria. 

 

Les limitacions de l’aerogenerador són els límits que li marca el vent. Mecànicament no es pot 

obtenir energia en velocitats inferiors a 3 – 3,5 m/s i en velocitats massa elevades, a partir de 

21 – 23 m/s, es corre el risc de patir desperfectes en l’equip, per tant s’ha de disposar d’algun 

mecanisme que permeti treure el molí de l’empenta del vent. Existeixen varis mecanismes per a 

tal fi, en el nostre cas fixarem l’aerogenerador a la torre amb un eix, desplaçat del centre de 

gravetat de l’aerogenerador, de tal manera que en repòs quedi horitzontal i quan l’empenta del 

vent sigui massa forta faci aixecar l’equip i es col·loqui en posició vertical, tal com il·lustra la 

figura 42 . 
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Figura 42  Moviment del cos de l’aerogenerador amb forts vents 

 

 

8.2.2  Rectificador 
 

Com que l’aerogenerador ens produeix corrent alterna (trifàsica) i només es pot emmagatzemar 

contínua, es fa necessari incorporar un rectificador, un pont de díodes.  

 

Els díodes són uns dispositius electrònics que permeten el flux del corrent elèctric en una 

direcció, però el bloqueja en el sentit contrari (restringint el moviment dels electrons). Quan 

condueix es diu que està sotmès a polarització directa i quan no condueix que està polaritzat 

inversament. 

Els díodes estan formats per unions de materials semiconductors tipus p i n, a l’unir-los es 

manifesten dos processos: 

 

La difusió de buits del cristall p al n. 

Un corrent d’electrons del cristall n al p. 

 

A mesura que progressa el procés de difusió, la zona de càrrega espacial va incrementant la 

seva amplària aprofundint en els cristalls a un costat i a l’altre de la unió. Tanmateix, 

l’acumulació de càrregues, indueix una diferència de tensió que actuarà sobre els electrons 

amb una determinada força de desplaçament que s’oposarà a la difusió de buits i al corrent 

d’electrons i acabarà detenint-los. Aquesta diferència de tensió d’equilibri és de 0’7 volt en el 

cas del silici i de 0’3 si els cristalls són de germani. 
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Per a una rectificació d’ona completa i una transformació no controlada en un circuït trifàsic 

tenim un esquema com el següent: 

 
Figura 43  Esquema del funcionament d’un pont de díodes 

 

8.2.3  Regulador 
 

Igual que amb el cas de les plaques fotovoltaiques, es necessari un regulador de la tensió que 

permeti entrar a les bateries amb una tensió de 24 V. En el cas de l’aerogenerador, l’energia 

generada és molt fluctuant, hi ha moltes variacions de sortida de l’aero, tant pel que fa a la 

tensió com a l’amperatge. Normalment aquests equips són més robusts que els de la 

fotovoltaica, incorporant el rectificador dins del mateix aparell. 

 

8.2.4  Bateria i inversor 
 

Aquest element és comú a la instal·lació fotovoltaica. En el seu moment ja s’ha tingut en 

compte que els consums són totals a la casa i cada font energètica farà la seva aportació. 

 

8.3  Càlculs  
 

8.3.1  Demanda energètica 
 

En l’apartat de càlcul de la demanda energètica de l’energia fotovoltaica s’ha calculat la 

demanda de tota la casa, establint una aportació del 80 % de la fotovoltaica, per tant l’energia 

eòlica ens ha d’aportar el 20 % restant.  
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Gener 4856,27 971,25 31 30108,85

Febrer 4856,27 971,25 28 27195,09

Març 6214,60 1242,92 31 38530,52

Abril 6214,60 1242,92 30 37287,60

Maig 6214,60 1242,92 31 38530,52

Juny 6180,71 1236,14 30 37084,27

Juliol 6180,71 1236,14 31 38320,41

Agost 6180,71 1236,14 31 38320,41

Setembre 6214,60 1242,92 30 37287,60

Octubre 6214,60 1242,92 31 38530,52

Novembre 6214,60 1242,92 30 37287,60

Desembre 4856,27 971,25 31 30108,85

ANUAL 428592,24 W h/any

LDM x η0 
Wh/dia

LDM 20% 
Eolica

dies/mes

Energia 
necessària 

Wh/mes

 
Taula 57  Càlcul de la demanda energètica eòlica, mensual i anual 

 

Partint de la demanda diària es troba quin percentatge representa l’aportació de l’eòlica , es 

multiplica pels dies de cada mes s’obté així, l’energia que ha d’aportar el sistema cada mes i el 

total és la demanda energètica anual. 

 

8.3.2  Disponibilitat del vent 
 

En els mapes del vent, normalment es troben les mitjanes anuals del vent incident en un indret, 

però relatius a alçades de 60 o 80 metres, òbviament, aquestes alçades no ens serveixen, 

igualment no ens serveixen les dades de la mitjana de vent, ja que si tenim pocs dies de molt 

vent, aquests dies obtindrem molta energia, en contra si tenim més dies de menys vent en 

genera molta menys. Per aquesta raó, alguns mapes de vent publiquen les freqüències de vent 

segons la representació estadística de Weibull. En aquest cas s’ha trobat la representació en 

l’alçada de 10 metres i en aquest estudi s’instal·la l’aerogenerador en una alçada de 15 metres 

per a fer aquests càlculs es poden extrapolar les dades de velocitat del vent d’una alçada 

referència a una altra alçada mitjançant la següent expressió: 

 












00 )(
)(

y
y

yV
yV     (8.13) 

 

on: 

V(y) és la velocitat en l’alçada que volem en m/s 

V(y0) és la velocitat en l’alçada de referència en m/s 
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y és l’alçada que volem en m 

y0 és l’alçada de referència 

α és el coeficient de rugositat del terreny que podem consultar en la següent taula: 

 

 

0,1 - 0,12
0,14

0,13 - 0,16
0,2

0,2 - 0,26
0,25 - 0,4

Terreny accidentat (boscos)
Terreny molt accidentat i ciutats

Terreny pla amb gel o herba
Terreny pla (mar)
Terreny poc accidentat
Zones rústiques

 
Taula 58  Taula de coeficients de rugositat del terreny 

 

 

S’agafen les dades de la distribució de Weibull referents a Snetdomí22, de freqüències de les 

velocitats de vents i les calculem a l’alçada que tenim instal·lat l’aerogenerador mitjançant 

l’expressió (8.13). D’aquesta manera s’obtenen les velocitats reals i les hores de cada velocitat. 

 

 

 
Gràfic 11  Corba de Weibull de Sentdomí 

 

                                                
22 http://www.globalwindmap.com/VisorCENER/mapviewer.jsf?width=973&height=855 
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0,5 0,54 3,70 324,12
1 1,08 16,82 1473,43
2 2,17 20,10 1760,76
3 3,25 23,20 2032,32
4 4,34 14,96 1310,50
5 5,42 7,58 664,01
6 6,51 4,49 393,32
7 7,59 2,62 229,51
8 8,68 1,73 151,55
9 9,76 0,94 82,34

10 10,84 0,94 82,34

Velocitat 
m/s (15m)

Velocitat 
m/s (10m)

% hores

 
Taula 59  Càlcul de les hores de vent segons la distribució de Weibull 

 

8.3.3  Potència i energia 
 

Amb les dades de les velocitats i hores d’aquests vents es pot determinar la potència real del 

molí i l’energia que pot processar. 

 

En aquest cas resulta més còmode buscar directament un catàleg comercial i mirar quin model 

s’ajusta millor als càlculs que s’han fet per satisfer la demanda.  

 

Utilitzant l’expressió de l’energia cinètica modificada: 

 

3

2
1 vAP       (8.14) 

 

I establint un diàmetre de les pales de 2,7 metres d’un model de 1500 W es pot calcular la 

potència que pot absorbir l’aparell. Els 1500 W de potència de l’aparell estan mesurats en 

condicions de velocitat de 12 m/s, per tant utilitzem aquesta velocitat. 

 

 

P = 6084,66 W
ρ = 1,23 kg/m³
D = 2,7 m
A = 5,73 m²
v = 12 m/s  

Taula 60  Càlcul de la potència teòrica de captació 
 

Un cop obtinguda la potència del vent, es pot calcular el coeficient de potència o de 

transformació de potència, dividint la potència que entrega el rotor, els 1500 W que ens diu el 

fabricant, de la potència del vent utilitzant la fórmula que ens proposa Betz: 
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P
vent

Captat C
P

P
     (8.15) 

 

Cp = 0,24652161  
 

Mitjançant el coeficient de potència ja es pot calcular l’energia real que es pot obtenir de 

l’aerogenerador. Es troben les hores de cada freqüència en funció del percentatge, sabent que 

un any té 8760 hores. El sumatori de totes les hores no dóna el total de l’any ja que hi ha 

moments totalment encalmats. Es toba la potència de cada velocitat, i es multiplica per les 

hores obtingudes, així s’obté la producció elèctrica teòrica, que es multiplica pel coeficient de 

potència i tenim l’energia real generada a l’any. 

 

0,5 0,54 3,70 324,12 0 0 0
1 1,08 16,82 1473,43 0 0 0
2 2,17 20,10 1760,76 0 0 0
3 3,25 23,20 2032,32 121,26 246435,4 60751,7
4 4,34 14,96 1310,50 287,43 376671,7 92857,7
5 5,42 7,58 664,01 561,38 372761,1 91893,7
6 6,51 4,49 393,32 970,07 381550,0 94060,3
7 7,59 2,62 229,51 1540,43 353546,7 87156,9
8 8,68 1,73 151,55 2299,41 348471,6 85905,8
9 9,76 0,94 82,34 3273,97 269591,9 66460,2

10 10,84 0,94 82,34 4491,04 369810,5 91166,3

TOTAL 670252,55

Producció 
Wh x Cp

Velocitat 
m/s (15m)

Producció 
W h

Velocitat 
m/s (10m)

% hores Potència 
W

 
Taula 61  Càlcul de la producció energètica real de l’aerogenerador 

 

Comparant aquesta dada amb la demanda energètica es comprova que sobra producció, però 

com l’obtenció d’aquesta energia és molt aleatòria s’opta per instal·lar aquest aerogenerador i 

trobar vies per consumir la resta d’energia que sobra. 

 

670252,554 Wh/any
428592,244 Wh/any

Excedent 241660,31 Wh/any
Demanda energètica
Energia generada

 
Taula 62  Càlcul de l’excedent d’energia de l’aerogenerador 

 

8.4  Dimensionament  
 

8.4.1  Aerogenerador 
 

Ja s’ha comentat que es partia d’un model comercial, de 1500 W de potència, de 2 pales i un 

diàmetre de 2,7 metres. Està situat sobre d’una torre apuntalada a terra, sense sabata i fixada 
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amb cables d’acer. Proporciona corrent alterna en tres fases, com que és alterna i la intensitat 

augmentarà conjuntament amb la tensió s’utilitzarà cablejat de 2,5 mm2 per arribar fins el 

rectificador, que estarà instal·lat a l’interior de la sala de màquines. 

 

8.4.2  Rectificador i regulador 
 

El rectificador pot anar tant a l’aerogenerador, com al regulador, com ser un element més. Opto 

per aquesta solució.  

 

El regulador, a diferència dels fotovoltaics, permeten derivar l’excedent d’electricitat cap a una 

resistència o un consumidor, de manera que es pot aprofitar els dies de fort vent i accionar una 

bomba hidràulica i bombar aigua del dipòsit baix a l’elevat i guanyar així energia potencial de 

l’aigua, que donarà pressió a l’aigua de consum o al sistema de reg per gota a gota.  

 

8.5  Sistema i esquema 
 

I

2V
985A

2V
985A

2V
985A

2V
985A

2V
985A

2V
985A

2V
985A

2V
985A

2V
985A

2V
985A

2V
985A

2V
985A

220V CA

+- +- +- +- +- +-

+- +- +- +- +- +-

+- F N

3300W
6000Wp

R
+-+-

50A

+
-

 
Figura 44  Esquema de la instal·lació eòlica 

 

L’aerogenerador és un motor trifàsic, del qual en surten tres cables que porten les tres fases en 

alterna, s’aprofita que el transport en alterna precisa menys secció de cables i es fan arribar 

fins la sala de màquines, en aquest indret connectarem les tres fases a un rectificador de 

corrent, que ens transforma la corrent alterna en contínua, que és imprescindible per 

emmagatzemar-la, seguidament s’entra la corrent a un regulador per estabilitzar la tensió i 

finalment a les bateries i a l’inversor. El regulador ens detecta el nivell de la bateria i dissipa la 
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que no és capaç d’emmagatzemar. En aquest punt connectem una bomba que bombarà l’aigua 

d’una cisterna a una altra de més elevada, amb la finalitat d’aconseguir pressió de l’aigua per 

usos domèstics. Aquesta bomba treballarà els dies de forta ventolera i amb els nivells de les 

bateries alts, es preveu que treballarà sovint i que el nivell de l’aigua de la cisterna elevada 

sempre serà força alt, per lo que el moment en que treballi no és important. 
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9  Instal·lació elèctrica 
 
9.1  Proteccions 
 

En la instal·lació elèctrica domèstica s’haurà d’incorporar els elements que marca el REBT, 

amb l’excepció de l’ICP, ja que aquest element de seguretat el posa la companyia 

subministradora per controlar la potència màxima que es consumeix. Partint del fet que no 

estem connectats a la xarxa pública no es necessari.  

 

Per tant, a banda d’una connexió a terra per dissipar corrents, en la caixa de proteccions 

disposarem dels següents elements: 

- Interruptor magnetotèrmic general, que controla el pas de corrent per a tota la 

instal·lació. 

- Interruptor diferencial que protegeix les persones de possibles derivacions de corrent 

per algun element metàl·lic de la casa. 

- Pies, interruptors magnetotèrmics per a cada una de les línies, separant aquestes per 

funcions i equips concrets. Per tant tenim una línia per a la il·luminació, una per endolls 

humits, una altra per endolls, una per la cuina i una per la rentadora. El REBT estableix 

que la calefacció tingui una línia per a ella mateixa, per tant incorporem una línia per a 

la sala de màquines. 

 

El següent esquema unifilar descriu les línies i les proteccions de la casa: 

 

R

R

B I 30mA

Endolls humits

Endolls

Il·luminació

Rentadora

Cuina

Sala de màquines

220V - 3%
I = 10A
Long. = 15 m

220V - 3%
I = 10A
Long. = 15 m

220V - 3%
I = 5A
Long. = 15 m

220V - 3%
I = 10A
Long. = 15 m

220V - 3%
I = 15A
Long. = 15 m

220V - 3%
I = 10A
Long. = 15 m

30A

2x2,5+2,5

2x2,5+2,5

2x1,5+1,5

2x4+4

2x6+6

2x2,5+2,5

10A

10A

5A

10A

15A

10A

40A

 
Figura 45  Esquema unifilar de la instal·lació elèctrica 
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9.2  Seccions dels cables 

 
Donat que s’instal·la equips de baix o molt baix consum, les necessitats de seccions de cables 

no són les mateixes que per a una casa convencional, en la següent taula es poden veure les 

seccions resultants del càlcul, aplicant la fórmula que ens proposa el REBT: 

 

uU
LPSMONOFASICA 




2     (9.1) 

 
on: 

SMONOFASICA és la secció del cable en corrent alterna monofàsica en mm2 

P és la potència que consumeix la línia en W 

L és la longitud de la línia en m 

σ és la conductivitat del material conductor en (Ω·mm2/m)-1 

U és la tensió de la línia en V 

Δu és la caiguda de tensió permesa en V 

 

 

 

Endolls humits 1500 30 220 5 56 0,66 1,5 2,5
Endolls 1500 30 220 5 56 0,66 1,5 2,5
Il·luminació 200 50 220 3 56 0,25 1,5 1,5
Rentadora 1000 10 220 5 56 0,15 1,5 4
Cuina 3000 10 220 5 56 0,44 1,5 6
Sala màq. 1000 10 220 5 56 0,15 1,5 2,5

Línia Potència    
W

Longitud    
m

Tensió        
V

Caiguda 
tensió %

Conductivitat 
conductor 

(Ω·mm²/m)^-1

Secció 
cable 
mm²

Secció 
cable 

comercial

Corrent alterna
Secció 
cable 

comercial 

 
Taula 63  Seccions dels cables elèctrics domèstics 

 

 

Com que el REBT es fixa unes seccions obligatòries, seran les que s’hi instal·laran 

. 
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10  Recursos hídrics 
 

10.1  Aigua de consum i sanitària 
 

L’aigua de boca l’obtindrem de fonts o embotellada, per tota la resta d’usos recollirem l’aigua de 

la pluja. Per a tal fi construirem dos cisternes, la primera a una cota inferior de la teulada, per 

recollir per gravetat les aigües pluvials, per tant la farem a sota terra. Aprofitant el terra de la 

cisterna a sobre hi construirem el taller i la sala de les eines. La segona cisterna, la construirem 

en la feixa que queda sobre del garatge, aprofitant que és la cota més elevada de la finca i a 

més la construirem recolzada a terra, per guanyar alçada.  

 

La primera cisterna al fer-la enterrada serà de planta quadrada i la segona, com que serà 

superficial, la farem circular, amb una estructura. 

 

Comencem els càlculs de la necessitat hídrica anual, per a poder dimensionar les cisternes. 

Recordem que és una casa amb paràmetres bioclimàtics i que per tant els habitants hem de 

ser conscients de la empremta que fem sobre el medi que ens envolta, així doncs s’estableix 

un consum mig per persona i dia de 100 litres, que tot i que es pot viure bé amb menys, és una 

quantitat menor que la mitjana catalana, que es situa entre els 130 i els 140 litres per persona i 

dia23. S’estableix també el nombre d’habitants i els dies de l’any i s’obté la quantitat d’aigua 

necessària per abastir la casa: 

 

Con. Pers 100 litr/pers·dia
persones 4 persones
dies any 365 dies
cons anual 146000 litres  

Taula 64  Consum anual d’aigua 
 

Sabent la quantitat d’aigua necessària i la pluviometria de la zona, es pot establir quina 

superfície mínima requerida per a poder recollir l’aigua. S’estableix l’aprofitament de l’aigua de 

pluja en un 90%, la resta seran les primeres pluges que s’utilitzen per netejar les teulades. 

 

cons anual 146000 litres
Aprofitament 90 %
Pluja anual 579,4 litres/m²
sup necess 279,98 m²  

Taula 65  Superfície necessària per abastir el consum anual 
 

Per tant ara s’estableixen les superfícies de les teulades de què disposem  
                                                
23 Segons ADENC (Associació per la defensa I l’estudi de la natura) 
http://nou.adenc.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=33 
 



Estudi d’una casa de palla  
construïda amb paràmetres bioclimàtics             Jordi Farrés Garcia 

 126

 

140,74
48,44
53,88
51,46

294,52
Teulada taller

Superfície 
m²

Teulada casa
Teulada sala de màquines
Teulada garatge

 
Taula 66  Superfície disponible 

 

La pluviometria de la nostra zona és més aviat escassa, la que s’ha utilitzat fa referència a un 

període més o menys ampli, però si hi ha alguna cosa que caracteritzi el clima mediterrani és la 

desigualtat dels registres d’un any a l’altre, i tenint en compte que la superfície de què es 

disposa és molt propera a la necessària, segur que hi haurà algun any que no serà suficient. 

Llavors s’haurà de prendre mesures pal·liatives com reduir consums, comprar cisternes d’aigua 

o directament connectar-nos a la xarxa pública. Per tant es deixarà la connexió preparada per 

connectar a xarxa.  

 

Un cop determinada la superfície coberta amb teulades es calcula la quantitat d’aigua de pluja 

que captarem: 

 

Pluja anual 579,4 litres/m²
Aprofitament 90 %
Superfície 294,52 m²
Captació 153580 litres  

Taula 67  Captació anual d’aigua de pluja 
 

I fem el balanç de consum – aportació: 

 

captació 153580 litres
consum 146000 litres
excedent 7580 litres  

Taula 68  Excedent d’aigua de pluja 
 

Pel dimensionat de les basses s’utilitza les dades de captació i s’estableix que serem capaços 

d’emmagatzemar el 70 % de la pluja anual en cada una de les basses. L’excedent d’electricitat 

s’utilitzarà per bombar l’aigua des de la cisterna baixa a l’alta, que hi ha una diferència màxima 

de cotes de 9 metres, per tant s’ha de poder emmagatzemar una quantitat d’aigua suficient en 

els períodes de temps que preveiem que ens sobrarà l’energia. En aquesta segona cisterna hi 

haurà un sobreeixidor que tornarà l’aigua a la primera cisterna, així s’utilitzarà tota l’energia que 

es dissipi del sistema de captació d’energia. 

 

La primera cisterna serà quadrada i establim que tindrà una profunditat de 3 metres, per tant 

s’obtenen les següents dimensions: 
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Captació 153580 litres
retenció 70 %
altura 3 m
superfície 35,84 m²
long 5,99 m

Dimensions cisterna quadrada

 
Taula 69  Dimensions de la cisterna enterrada 

 

La segona serà circular i una alçada de 2,5 metres amb les següents dimensions : 

 

Captació 153580 litres
retenció 70 %
altura 2,5 m
superfície 43,00 m²
diàmetre 7,40 m

Dimensions cisterna circular

 
Taula 70  Dimensions de la cisterna superficial 

 

En la feixa de l’esquerra del camí, la que té una cota més baixa hi haurà l’hort, i s’ha de 

preveure algun sistema d’emmagatzemament d’aigua. Hi construirem una tercera cisterna, que 

a diferència de les altres dos s’omplirà amb l’aigua d’escorrentia dels camins i marges, per lo 

que construirem un petit decantador previ a l’entrada de la cisterna, per precipitar una mica els 

fangs i que entri a la cisterna una mica clarificada. Inevitablement acumularem fangs al fons de 

la cisterna que aprofitarem els períodes que no es treballa l’hort per a fer-hi manteniment i 

neteja. S’aprofitarà aquesta bassa per instalar-hi una bomba de buit d’Heron, o una bomba 

manual de pistó o per investigar algun altre tipus de bomba que no necessiti energia elèctrica 

per a funcionar. 

 

10.2  Aigües residuals 
 

En les aigües residuals s’hi ha de contemplar tots aquells desaigües que surten de la casa, tals 

com el vàter, les aigües de la dutxa i les de les piques del lavabo i de la cuina, així com les de 

la rentadora. En les aigües del vàter només hi contemplem l’orina, ja que la part de defecacions 

les incloem en el punt de residus, perquè utilitzarem un vàter sec per a recollir-les. 

 

És molt important que sempre s’utilitzin sabons biodegradables i molt respectuosos amb el 

medi, ja que recollirem les aigües de tots els punts anteriorment comentats i les canalitzarem a 

una petita bassa on de forma natural s’hi produirà un tractament de reducció de matèria 

orgànica mitjançant microorganismes i posteriorment utilitzarem l’aigua per regar aquelles 

plantes que no utilitzem per al consum. Cal dir que com que no hi ha la part de les defecacions, 

la càrrega de matèria orgànica no és molt elevada i no suposarà un impacte sobre la bassa, 
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sempre i quan siguem molt curosos amb els productes que tirem pels desaigües. Sobretot hem 

de ser curosos en no tirar olis per l’aigüera ja que una pel·lícula d’oli en la bassa impediria que 

l’oxigen arribés als microorganismes encarregats de descompondre la matèria orgànica i 

destruiríem el procés. 
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11  Residus 
 
En aquest punt farem una pinzellada als diferents tipus de residus que es poden crear en una 

casa, intentant reduir-los al màxim, i mostrant una via de gestió. 

 

Paper i cartró.  

 

Aprofitarem que tenim la caldera de llenya i farem farcellets dels papers i cartrons que recollim, 

i els reutilitzarem com a combustible. 

 

Plàstics i similars. 

 

Aquesta fracció és la que hem d’evitar tant com sigui possible, a l’hora de comprar evitar els 

productes que vinguin envasats, utilitzar cistells o bosses per transportar els queviures. En cas 

de no poder evitar-ho haurem de fer ús dels contenidors públics, ja que no els podem reutilitzar 

ni donar-los una altra via de gestió. 

 

Vidre. 

 

Sempre i quan sigui possible l’aigua de consum l’embotellarem en garrafes de vidre 

reutilitzable, hi ha alguna marca al mercat que ens ofereix la possibilitat. En el cas dels pots  

dels queviures en conserva, ens seran molt pràctics per guardar llavors, per preparar 

conserves dels productes que puguem obtenir de l’hort, etc. Les ampolles de vi o de cervesa 

(d’un litre) també les podem reutilitzar per embotellar el vi o la cervesa que ens puguem fer. 

Com a última instància el podem tirar al contenidor verd, ja que el vidre és dels residus que 

més es reciclen. 

 

Cendres de la caldera.  

 

Barrejades amb el compost, son un bon adob, sempre i quan utilitzem llenya bona de bosc. 

 

Matèria orgànica. 

 

La recollim en un recipient dissenyat per a tal fi i en fem compost. Segurament és dels millors 

adobs que podem obtenir. 

 

Defecacions humanes. 

 

Per recollir només la fracció sòlida dels excrements que produïm els habitants de la casa, 

construïm un vàter sec, que consisteix en un forat que està obert a un compartiment sota del 
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lavabo amb un pendent, en aquest pendent hi cauen les defecacions, que anem mesclant amb 

petites porcions de terra de bosc. Aquesta terra aporta els microorganismes encarregats de 

descompondre els excrements. Aquests a mesura que es comencen a estabilitzar van lliscant 

pendent avall. És un procés lent, però quan arriben al cap davall ja estan llestos per utilitzar 

com adob. Un cop cada mig any extraiem el compost del compartiment amb l’ajuda d’una pala. 

 

Per evitar les males olors s’hi instal·la una xemeneia que va des del compartiment a l’exterior, 

arribant més amunt del carener de la teulada per aconseguir així un tiratge suficient per a que 

les olors surtin per la xemeneia i no per la tassa del vàter. És preferible instal·lar el vàter a 

l’exterior de la casa, tot i que resulti més incòmode. 
 

 
Figura 46  Esquema de funcionament del vàter sec 
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Conclusions 
 
Tots els punt d’aquest estudi estan enfocats a l’estalvi energètic i a la no dependència 

energètica de les fonts convencionals, els objectius principals eren demostrar-ne la viabilitat 

tècnica. Crec que, combinant equips comercials i algun element de disseny propi, he assolit 

aquests objectius. 

 

He basat el treball en intentar consumir el mínim d’energia possible. Pel que fa a l’aïllament, la 

palla, té unes propietats excepcionals, si li afegim el fet que actua com a element estructural, 

que per tant té un gruix considerable, assoleix un grau d’aïllament molt per sobre de les 

estructures convencionals. En l’aspecte de l’obtenció d’energia per calefacció, crec que el 

sistema passiu ens proporciona una quantitat de calor molt important, que sumada a l’excedent 

de les plaques tèrmiques, fan que el consum de combustible es redueixi molt 

considerablement. 

 

Dins del projecte s’ha quantificat la demanda energètica i l’aportació mitjançant fonts 

renovables. S’ha demostrat que mitjançant un bon dimensionament i els equips necessaris és 

possible fer front a la fluctuació de la generació d’electricitat. Remarcar, també, que és 

imprescindible que els habitants de la casa han de ser molt conscients de l’estil de vida que 

comporta viure en un habitatge com aquest. S’ha comprovat que el període central de l’hivern, 

és el punt crític pel que fa la relació consum – generació, i és possible tenir mancances 

d’abastiment, i que s’hauran de trobar solucions en els hàbits de vida. L’equip de la casa que 

més consumeix és la cuina, que és d’inducció i consumeix una tercera part de l’electricitat. Si 

bé existeixen alternatives a aquest sistema, s’ha considerat que era el més adient per a aquest 

estudi. 

 

En l’aprofitament del recurs hídric, s’ha demostrat que disposant de la superfície necessària és 

possible emmagatzemar suficient aigua, però que degut a la climatologia del nostre país, segur 

que hi haurà períodes de temps crítics. 

 

Finalment fer menció a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, que si bé no era 

motiu de càlcul ni estudi, és força evident la seva reducció. 
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Balanç econòmic 
 
La finalitat d’aquest estudi no és calcular la viabilitat econòmica de la casa, no obstant això es 
fa un petit estudi orientatiu sobre els costos de la construcció i de les instal·lacions. Els costos 
tant de la part de la construcció com de les cisternes és orientatiu. En l’apartat domèstic falta 
afegir els electrodomèstics. 
 
 

Material Preu unitari Unitats Cost
Tereny 120000 1 120000
Fonaments i solera 9000 1 9000
Palla 5 95,89 479,45
Fusta pels marcs 6,05 40 242
Pedra pilars i paret 500 1 500
Bigues preu per biga 45 100 4500
Fusta teulada 13,3 300 3990
Teules 7,28 190 1383,2
Llana teulada i parets 9,5 210 1995
Vidre 55 18 990
Morter 3000 1 3000
Tancaments 5000 1 5000
Fusta porticons 13,3 100 1330
TOTAL Construcció 152409,65

Construcció

 
 
 

Caldera 1657 1 1657
Dipòsit inèrica 3769 1 3769
Tub wirsbo 2,02 276 557,52
Vàlvules tres vies 65,55 10 655,5
Vàlvules de bola 11,4 12 136,8
Tub de coure bescanviador cal - dip 5,02 4 20,08
Tub de coure bescanv acum - dip 5,02 4 20,08
Sonda pressió temperatura 32,53 1 32,53
Bomba recirculació acum - dip 193,1 1 193,1
TOTAL Calefacció 7041,61

Calefacció

 
 

Captadors solars 489 2 978
Acumulador 937 1 937
Tub de coure 5,02 10 50,2
Vàlvules seguretat 11,4 2 22,8
Vàlvules de bola 11,4 7 79,8
Termostat pressostat 219 1 219
Sonda pressió temperatura 32,53 2 65,06
Vas d'expansió 69 1 69
TOTAL ACS 2420,86

ACS

 
 

Panells FV 775 12 9300
Reguladors 197 2 394
Bateries (Vas de 2V) 344,61 12 4135,32
Inversor 1443,98 1 1443,98
PLC 1100 1 1100
Cable 1 300 300
Protecció 200 1 200
TOTAL FV 16873,3

FV
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Aerogenerador 3295 1 3295
Torre 1156 1 1156
Regulador 1000 1 1000
Protecció 200 1 200
Cable 1 300 300
TOTAL Eòlica 5951

Eòlica

 
 

Magnetotèrmics 15-10A 30,24 6 181,44
Magnetotèrmic 30 A 30,22 1 30,22
Diferencials 65,35 1 65,35
Endolls 5,2 18 93,6
Interruptors 4,49 3 13,47
Creuaments 12,36 5 61,8
Commutadors 5,76 12 69,12
Bombetes led 80 11 880
Cables 1 300 300
TOTAL Domèstica 1695

Electric 
domèstic

 
 

Bomba 270 1 270
Cable 1 300 300
Cisterna 1 6000 1 6000
Cisterna 2 6000 1 6000
Cisterna 3 6000 1 6000
TOTAL Hidraulic 18570

Hidraulic

 
 

Cost
TOTAL Construcció 152409,65
TOTAL Calefacció 7041,61
TOTAL ACS 2420,86
TOTAL FV 16873,3
TOTAL Eòlica 5951
TOTAL Domèstica 1695
TOTAL Hidraulic 18570
TOTAL Annexes

TOTAL 204961,42  
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Índex de plànols 

 
1. PFC.I.001.PC.0- Parcel·la, DIN A1 

2. PFC.I.002.DI.0- Planta i alçats, DIN A1 

3. PFC.I.003.FA.0- Façanes, DIN A1 
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9. PFC.D.002.FV.0- Esquema fotovoltaica, DIN A2 

10. PFC.D.003.EO.0- Esquema eòlica, DIN A2 

11. PFC.D.004.UF.0- Esquema unifilar, DIN A2 
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Estudi d’una casa de palla  
construïda amb paràmetres bioclimàtics             Jordi Farrés Garcia 

 137

Índex de taules 
Taula 1  Càlcul de la inèrcia tèrmica ................................................................................................43 
Taula 2  Determinació de l’augment de la temperatura en el mur .................................................44 
Taula 3  Dies de boira mensuals en el període 1984-1999. FONT: Observatori de Pujalt..........45 
Taula 4  Càlcul de l’energia aportada pel mur trombe ....................................................................46 
Taula 5  Determinació del coeficient de convecció .........................................................................47 
Taula 6  Transmitància tèrmica de la paret de bales de palla........................................................48 
Taula 7  Transmitància tèrmica de la teulada..................................................................................49 
Taula 8  Transmitància tèrmica del mur trombe ..............................................................................49 
Taula 9  Transmitància tèrmica de finestres i portes ......................................................................50 
Taula 10  Càlcul de les pèrdues per transmissió tèrmica ...............................................................51 
Taula 11  Càlcul de la massa de l’aire d’infiltració ..........................................................................52 
Taula 12  Càlcul de les pèrdues per infiltració.................................................................................52 
Taula 13  Potència total a instal·lar ..................................................................................................53 
Taula 14  Càlcul del factor U·A .........................................................................................................54 
Taula 15  Càlcul de la càrrega tèrmica mensual i anual.................................................................54 
Taula 16  PCI dels combustibles ......................................................................................................54 
Taula 17  Rendiments de la caldera amb diferents tipus de combustible .....................................55 
Taula 18  Quantitats necessàries de combustibles per satisfer la càrrega tèrmica .....................55 
Taula 19  Càlcul de la longitud dels tubs de calefacció ..................................................................58 
Taula 20  Càlcul de la temperatura de la superfície de la paret.....................................................59 
Taula 21  Determinació de la transmitància ....................................................................................59 
Taula 22  Càlcul de la temperatura de l’aigua de calefacció..........................................................59 
Taula 23  Dades per calcular el cabal màssic de l’aigua................................................................60 
Taula 24  Càlcul dels cabals de cada circuït ...................................................................................60 
Taula 25  Càlcul de diàmetres i velocitat de l’aigua de la calefacció.............................................60 
Taula 26  Càlcul de la pèrdua de càrrega dels circuïts...................................................................61 
Taula 27  Càlcul de l’energia necessària per esclafar el dipòsit d’inèrcia .....................................61 
Taula 28  Determinació dels dies d’autonomia de la calefacció ....................................................62 
Taula 29  Càrrega energètica de refrigeració..................................................................................62 
Taula 30  Aportacions mínimes ACS segons CTE .........................................................................68 
Taula 31  Aportacions mínimes segons decret 21/2006.................................................................69 
Taula 32  Determinació de la demanda energètica ........................................................................72 
Taula 33  Valors de l’energia en funció de la inclinació del pla sobre la que incideix ..................73 
Taula 34  Càlcul de la superfície mínima necessària .....................................................................75 
Taula 35  Especificacions del captador utilitzat...............................................................................78 
Taula 36  Dades per calcular f-Chart ...............................................................................................78 
Taula 37  Valors dels factors de correcció de l’aigua i de l’acumulador........................................79 
Taula 38  Factors D1, D2, factor solar, energia obtinguda i irradiació mensuals .........................79 
Taula 39  Càlcul de l’excedent d’energia de les plaques tèrmiques ..............................................82 
Taula 40  Aportacions dels diferents sistemes de calefacció.........................................................84 
Taula 41  Autonomia final de la caldera...........................................................................................85 
Taula 42  Càlcul del consum dels combustibles amb combinació dels diferents sistemes 

d’aportació energètica ......................................................................................................85 
Taula 43  Diferents tipus de bateries. FONT: Màster Energies Renovables. IMF........................90 
Taula 44  Relació de potències entre diferents tipus de bombetes. ..............................................93 
Taula 45  Càrrega elèctrica...............................................................................................................93 
Taula 46  Dates dels dies referència de l’any..................................................................................96 
Taula 47  Dades de situació del sol els dies referència de l’any i d’un dia qualsevol. .................96 
Taula 48  Càlcul de la irradiació òptima de cada mes ....................................................................98 
Taula 49  Càlcul de l’energia que ha d’emmagatzemar la bateria per satisfer la demanda 

domèstica ..........................................................................................................................98 
Taula 50  Capacitat de la bateria en Wh..........................................................................................99 
Taula 51  Capacitat de la bateria en Ah...........................................................................................99 
Taula 52  Càlcul de la potència nominal de les plaques FV.........................................................100 
Taula 53  Càlcul de nombre de plaques ........................................................................................101 
Taula 54  Càlcul de l’energia emmagatzemable ...........................................................................102 
Taula 55  Càlcul dels dies d’autonomia elèctrica ..........................................................................103 
Taula 56  Seccions dels cables ......................................................................................................104 
Taula 57  Càlcul de la demanda energètica eòlica, mensual i anual...........................................117 



Estudi d’una casa de palla  
construïda amb paràmetres bioclimàtics             Jordi Farrés Garcia 

 138

Taula 58  Taula de coeficients de rugositat del terreny ................................................................118 
Taula 59  Càlcul de les hores de vent segons la distribució de Weibull......................................119 
Taula 60  Càlcul de la potència teòrica de captació......................................................................119 
Taula 61  Càlcul de la producció energètica real de l’aerogenerador .........................................120 
Taula 62  Càlcul de l’excedent d’energia de l’aerogenerador ......................................................120 
Taula 63  Seccions dels cables elèctrics domèstics .....................................................................124 
Taula 64  Consum anual d’aigua ....................................................................................................125 
Taula 65  Superfície necessària per abastir el consum anual......................................................125 
Taula 66  Superfície disponible ......................................................................................................126 
Taula 67  Captació anual d’aigua de pluja.....................................................................................126 
Taula 68  Excedent d’aigua de pluja ..............................................................................................126 
Taula 69  Dimensions de la cisterna enterrada .............................................................................127 
Taula 70  Dimensions de la cisterna superficial ............................................................................127 



Estudi d’una casa de palla  
construïda amb paràmetres bioclimàtics             Jordi Farrés Garcia 

 139

Índex de figures 
 
Figura 1  Construcció amb bales de palla........................................................................................18 
Figura 2  Detall constructiu dels murs..............................................................................................20 
Figura 3  Exemple de construcció autoportant ................................................................................24 
Figura 4  Construcció estil pilars i bigues ........................................................................................24 
Figura 5  Sistema híbrid, murs de càrrega i pilars ..........................................................................25 
Figura 6  Ubicació de la finca. Font: Google Earth .........................................................................26 
Figura 7  Distribució de la casa ........................................................................................................29 
Figura 8  Distribució de la parcel·la ..................................................................................................30 
Figura 9   Bescanviador horitzontal ..................................................................................................33 
Figura 10  Bescanviador vertical ......................................................................................................33 
Figura 11  Esquema dels guanys directes d’energia ......................................................................35 
Figura 12  Esquema d’un mur d’acumulació no ventilat .................................................................35 
Figura 13  Esquema d’un mur trombe..............................................................................................36 
Figura 14  Mur trombe, hivern durant el dia.....................................................................................37 
Figura 15  Mur trombe, hivern durant la nit......................................................................................38 
Figura 16  Mur trombe, estiu durant el dia .......................................................................................38 
Figura 17  Mur trombe, estiu durant la nit ........................................................................................39 
Figura 18  Esquema d’hivernacle adosat.........................................................................................39 
Figura 19  Esquema constructiu d’un sostre d’acumulació ............................................................40 
Figura 20  Esquema d’un sistema de captació solar ......................................................................41 
Figura 21  Detall constructiu de la paret de bales de palla.............................................................49 
Figura 22  Detall constructiu de la teulada ......................................................................................49 
Figura 23  Detall constructiu del mur trombe...................................................................................50 
Figura 24  Detall constructiu de les finestres...................................................................................51 
Figura 25  Esquema de la calefacció ...............................................................................................56 
Figura 26  Distribució de les parets radiants ...................................................................................57 
Figura 27  Esquema del sistema de refrigeració per xemeneia solar ...........................................64 
Figura 28  Il·lustració de l’equip de captació solar ..........................................................................65 
Figura 29  Esquema del termosifó....................................................................................................66 
Figura 30  Zones climàtiques segons CTE ......................................................................................68 
Figura 31  Zones climàtiques segons el decret 21/2006 ................................................................69 
Figura 32  Combinació entre la calefacció i l’acumulació d’aigua calenta ....................................83 
Figura 33  Seguidor fotovoltaic. FONT: elaboració pròpia .............................................................87 
Figura 34  Detall de les capes d’una cel·la fotovoltaica..................................................................88 
Figura 35  Tipus de radiació. FONT: elaboració pròpia..................................................................89 
Figura 36  Esquema de la instal·lació fotovoltaica ........................................................................105 
Figura 37  Il·lustració d’un aerogenerador .....................................................................................106 
Figura 38  Mapa de la distribució del vent de Catalunya..............................................................107 
Figura 39  Ampliació de la zona .....................................................................................................108 
Figura 40  Diferències entre les velocitats del vent abans i després de l’obstacle.....................110 
Figura 41  Aerogenerador d’eix vertical .........................................................................................113 
Figura 42  Moviment del cos de l’aerogenerador amb forts vents ...............................................115 
Figura 43  Esquema del funcionament d’un pont de díodes ........................................................116 
Figura 44  Esquema de la instal·lació eòlica .................................................................................121 
Figura 45  Esquema unifilar de la instal·lació elèctrica .................................................................123 
Figura 46  Esquema de funcionament del vàter sec.....................................................................130 
 



Estudi d’una casa de palla  
construïda amb paràmetres bioclimàtics             Jordi Farrés Garcia 

 140

Índex de gràfics 

 
Gràfic 1  Climograma de Sendomi. Elaboració pròpia. Dades de l’atlas climático digital ............27 
Gràfic 2  Radiació incident sobre diferents inclinacions .................................................................74 
Gràfic 3  Comparació entre demanda energètica i aportació mensuals........................................80 
Gràfic 4  Representació de les fraccions solars mensuals.............................................................81 
Gràfic 5  Distribució típica de producció i consum elèctric. FONT: Màster Energies Renovables. 

IMF.....................................................................................................................................86 
Gràfic 6  Recorregut solar dels dies referència de l’any i d’un dia qualsevol................................97 
Gràfic 7  Comparació entre demanda i consum energètic elèctric ..............................................102 
Gràfic 8  Representació gràfica de velocitat del vent contra potència entregada.......................110 
Gràfic 9  Corba de rendiments teòrics dels aerogeneradors........................................................111 
Gràfic 10  Corba de Weibull teòrica. ..............................................................................................112 
Gràfic 11  Corba de Weibull de Sentdomí .....................................................................................118 
 



Estudi d’una casa de palla  
construïda amb paràmetres bioclimàtics             Jordi Farrés Garcia 

 141

Documents adjunts 

 
 Termofitex lan: característiques tècniques de la llana d’ovella. Catàleg comercial 

 
 Tarifes varis energies: tarifes d’equipaments diversos per a energies renovables. 

Catàleg comercial. 
 

 Petita guia de la calç: Monika Brüemmer 
 
Cases de palla 
 

 LaCasaDePaja_Steen: Athena Swentzell, Bill Steen, David Bainbridge, Chel Sea Green 
Publishing 

 
 Termal_properties_strawbales: Nehemia Stone. 

 
 Aspectos Técnicos Paja: aspectes tècnics sobre la construcció amb bales de palla.  

 
Radiació solar 
 

 Atlas de radiació solar a Catalunya: ICAEN, UPC 
 
Calefacció 
 

 Els graus – dia de calefacció a Catalunya: ICAEN 
 

 Catàleg valvuleria: Catàleg d’accessoris de calefacció. Catàleg comercial 
 
Electrodomèstics 
 

 Casa autònoma: l’habitatge energèticament autònom. Realitat o utopia ?,  Joan Salaet. 
Departament d’enginyeria Electrònica. Escola Universitària Politècnica de Manresa 
(UPC) 

 
 Congeladors i neveres solars: catàleg d’aparells dissenyats per a aquestes 

instal·lacions. Catàleg comercial. 
 

 Rentadora eficient: fitxa tècnica d’una rentadora eficient. Catàleg comercial. 
 
Eòlica 
 

 Catàleg Eòlica Ecoesfera: catàleg de productes eòlics. Catàleg comercial.  
 
Fotovoltaica 
 

 Cat. Inversors: catàleg de diferents models d’inversors. Catàleg comercial 
 

 Cat. Policris: catàleg de diferents captadors solars. Catàleg comercial. 
 

 Cat. Reguladors: catàleg de diferents models de reguladors. Catàleg comercial. 
 

 Cat. Bateries: catàleg de diferents bateries. Catàleg comercial. 
 
Solar tèrmica 
 

 Catàleg Solar Tèrmica: catàleg d’equipaments per a solar tèrmica. Catàleg comercial. 
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