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RESUM 

El projecte tracta sobre la climatització i producció d’aigua calenta sanitària d’una instal·lació esportiva, 

concretament una piscina coberta municipal de dos vasos. 

El treball es podria separar en cinc parts. La primera consisteix en definir la instal·lació en qüestió a 

partir de criteris d’arquitectura bioclimàtica. Es dona un èmfasi important als tancaments i els seus 

coeficients de transmissió. 

La segona en el càlcul de les necessitats energètiques per a l’hivern i per a l’estiu, també es diferencia 

el règim estacionari  del transitori (emplenat de l’aigua dels vasos) en aquest càlcul. 

En la tercera es presentarà la solució per la qual es cobriran les necessitats mitjançant criteris d’estalvi 

energètic. S’utilitzarà energia solar tèrmica per a la  producció aigua calenta sanitària (ACS) i 

escalfament de l’aigua dels vasos. Bomba de calor per a l’escalfament i deshumidificació de l’aire 

ambient interior, i  escalfament de l’aigua dels vasos. I un generador convencional de calor, en aquest 

cas  caldera de baixa temperatura, que cobreixi totes les necessitats de la piscina. 

En la quarta es dimensionarà la resta de la instal·lació: bescanviadors de plaques, bombes de 

circulació, circuits hidràulics, conductes d’aire, vasos d’expansió, etc.  

La cinquena i última part consisteix en un estudi energètic i econòmic sobre les alternatives d’estalvi 

energètic que s’han proposat. Amb un pressupost final de la instal·lació. 
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GLOSSARI 

ACS Aigua calenta sanitària QT Cabal tèrmic 

BdC Bomba de calor Qt Potència calorífica total dels vasos 

Ca Calor específic de l’aire Qu Potència útil del captador 

Cag Calor específic de l’aigua R Resistència tèrmica 

Ce Coeficient d’expansió Sc Sonda de contacte 

Cf Capacitat calorífica del formigó Sim Sonda d’immersió  

COP Coeficient d’eficiència energètica T Temperatura diària 

Cp Calor específic del fluid Ta Temperatura ambient interior 

Cp Coeficient de pressió Tag Temperatura de l’aigua 

dv Permeavilitat al vapor d’aigua TC Termostat de contacte 

e Gruix TD Termostat diferencial 

fi Coeficient d’infiltració Td Temperatura diürna 

FR 
Factor d’eficiència d’extracció de calor 
del captador Te Temperatura exterior 

G Cabal màssic fluid calorportador Tex 
Temperatura exterior a les superfícies 
que formen el vas 

GD Graus dia Tff Temperatura inicial del formigó 

GH Graus hora Tfi Temperatura final del formigó 

he 
Coeficient de transmissió superficial 
exterior TM Temperatura màxima 

hfg Calor latent d’evaporització Tm Temperatura mínima 

hi 
Coeficient de transmissió superficial 
interior Tn Temperatura nocturna 

hlf Pèrdua de càrrega lineal unitària Ti Temperatura interior 

HR% Humitat relativa Tx Temperatura de l’aigua de la xarxa 

IT Radiació solar incident UA Coeficient general de pèrdues de calor 

K Coeficient de transmissió del tancament UL Coeficient global de pèrdues del captador 

m  Cabal màssic v Velocitat 
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mca Metres columna d’aigua vf Volum de formigó 

Me Massa d’aigua evaporada av  Cabal volumètric d’aire 

Mf Massa de formigó Xa Humitat absoluta de l’aire interior 

N Nº banyistes per hora Xe Humitat absoluta de l’aire exterior 

n Nº de graus dia  Xs Humitat absoluta de l’aire en saturació 

Pu Potència útil ∆Ha 
Increment d’entalpia entre l’aire exterior i 
interior 

PN Potència nominal ∆P Increment de pèrdua de càrrega  

Pv Pressió de vapor α Absorbància 

QACS Potència per a l’ACS σ Constant de Steffan-Boltzman 

Qc 
Potència calorífica deguda a la 
convecció ε Emissivitat de l’aigua 

Qca 
Potència calorífica deguda a la 
calefacció 

δ Declinació solar 

Qe 
Potència calorífica deguda a 
l’evaporació η rendiment 

Qf Cabal d’infiltració d’aire θ Angle d’incidència solar 

Qi 
Potència calorífica a través d’un 
tancament λ Coeficient de conductivitat tèrmica 

QK 
Potència calorífica deguda a la 
conducció ρ reflectància 

Qr Potència calorífica deguda a  la radiació ρ a Densitat de l’aire 

Qre 
Potència calorífica deguda a la 
renovació d’aire ρ ag Densitat de l’aigua 

Qren 
Potència calorífica deguda a la 
renovació d’aigua del vas ρ f Densitat del formigó 

Qsf 
Potència calorífica deguda a les 
infiltracions d’aire 

τ  Transmitància 
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1. PREFACI 

1.1. ORIGEN DEL PROJECTE 

L’origen  de la temàtica d’aquest projecte es troba en l’afany de cercar una aplicació pràctica dels 

coneixements teòrics adquirits motivant a l’hora l’ampliació d’aquests, es pretén partint d’un marc 

eminentment teòric desenvolupar un projecte possiblement real.   

1.2. MOTIVACIÓ 

Les motivacions per les quals es va decidir realitzar un projecte sobre l’estudi de climatització amb la 

utilització d’energies renovables en una piscina municipal coberta, es podrien resumir en tres punts. 

Primer, pel gran abast en el camp de la termoenergètica que avarca aquest projecte. Segon, per 

l’interès creixent de la societat en les energies renovables, que fa pensar en un futur on tindran un pes 

específic considerable com a fonts energètiques. I tercer, ja des d’un marc més personal, la estreta 

relació amb els esports aquàtics. 

1.3. REQUERIMENTS PREVIS 

La instal·lació final a la que s’arriba després de realitzar els càlculs corresponents, no s’hi hauria arribat 

sense una base teòrica en els diferents camps que el treball avarca.  

Dintre aquests coneixements previs, s’englobaria tota la documentació sobre instal·lacions esportives, 

les normatives establertes, els diferents criteris d’estalvi energètic, la climatologia, la documentació 

sobre les necessitats energètiques, les possibles solucions que existeixen, l’energia solar tèrmica, les 

bombes de calor deshumidificadores, els bescanviadors de plaques, les instal·lacions, el dimensionat 

d’aquestes, les decisions econòmiques a prendre y moltes altres que no es reflecteixen de forma 

directa al treball, però del tot necessàries. 

Tot aquest estudi previ s’ha reproduït en els annexes com a suport teòric per a poder arribar a 

comprendre més les raons de les decisions preses.   
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2. INTRODUCCIÓ 

2.1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Es pretén dissenyar una piscina municipal coberta al municipi de Vilabertran, situat a dos quilòmetres 

de la capital de l’Alt Empordà (Figueres).  

La piscina s’ubicarà en uns terrenys propietat de l’Ajuntament a la sortida nord del poble, al costat del 

camp de futbol.  

La piscina s’haurà de pensar per una afluència d’unes 700 persones diàries, entre escolars i abonats. 

L’horari de funcionament serà de 15 hores al dia els sis dies a la setmana. 

Per al disseny de la instal·lació es faran servir criteris d’estalvi energètic.  

Es realitzarà un estudi de les necessitats energètiques a l’estiu i a l’hivern considerant diferents 

situacions. Es proposarà una solució que les cobreixi prioritzant la utilització d’energia solar tèrmica i 

de bomba de calor.  

Dimensionat de la instal·lació, un pressupost orientatiu i estudi econòmic de la solució. 

2.2. ABAST DEL PROJECTE 

Es dissenyarà una piscina coberta com a base de partida per a poder climatitzar-la. Motiu pel qual, no 

es justificaran els detalls constructius. 

El treball es centrarà, principalment, en la piscina degut a les singularitats que aquesta presenta i 

l’estalvi energètic que es pugui dur a terme. Aquest serà el motiu pel qual els càlculs i dimensionat de 

les instal·lacions per a  les altres sales se li han donat un menor pes dins el treball, i tots els càlculs 

relacionats s’han adjuntat en els annexes.  

Respecte a la instal·lació, només es calcularan els elements més importants o que tinguin algun 

interès específic.  

Els temes relacionats amb la regulació, muntatge i manteniment no es consideraran. Únicament, es 

comentaran certs punts relacionats amb la regulació per tal de comprendre millor el funcionament de 

la instal·lació i facilitar, si es donés el cas, la continuació d’aquest estudi amb una regulació i simulació 

del sistema. Aquestes notes es troben adjuntes en els annexes.  
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3. DESCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA 

Es parteix d’una piscina de disseny propi. On s’hi han aplicat criteris d’estalvi energètic comentats en 

l’apartat d’arquitectura bioclimàtica (Annex A.3). Cal notar que l’edifici en si és tan sols un punt de 

partida per a poder desenvolupar el projecte, i com a tal s’adopta una possible configuració 

arquitectònica i constructiva, evidentment discutible, però en tot cas factible i per tant útil per a realitzar 

l’estudi base d’aquest treball. 

L’edifici, segons criteris de forma bioclimàtics fa que per a climes mediterranis, s’hagi pensat amb una 

forma rectangular, amb un eix principal d’est a oest.  

Les façanes nord i sud són les de major superfície. Afavorint la sud amb la màxima captació solar 

mitjançant grans obertures. En canvi, la nord s’han reduït al mínim les obertures, i a més, s’hi ha 

disposat la sala de màquines, tot això per protegir-se del caràcter energètic negatiu que te el vent. 

Les façanes est i oest s’han reduït al màxim per evitar l’excés de radiació a l’estiu i també s’ha disposat 

a la façana oest d’una gelosia de travesses de formigó deixant certs forats entre l’estructura per tal de 

reduir el sol de tarda. 

A la Figura 3.1 es poden observar dues vistes de l’edifici en qüestió. Es veu en primer pla la façana 

sud, plena d’obertures. La segona, la nord amb la gelosia a la façana oest.  

 

 

 

 

Façana sud 

 

 

 

 

Façana nord 

Figura 3.1  Vistes exteriors de l’edifici 

La piscina consta de dues plantes. La planta principal està a nivell +1.00 metres respecte el nivell de 

terra. El motiu és per reduir la profunditat d’excavació i salvar, si és necessari, possibles desnivells del 

terreny que hi puguin haver.  
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En la planta principal es centra majoritàriament tota l’activitat que es durà a terme, ja que hi hauran els 

dos vasos, les grades pel públic, els vestuaris. En els vestuaris s’hi troben les dutxes (14) i els sanitaris 

(13), a la sala piscina hi han dues dutxes més. Els vestuaris serveixen de transició natural de la zona 

de peus secs a la zona de peus humits. La sala de màquines es troba a la cara nord de la sala piscina, 

darrera les grades. S’hi pot accedir-hi des de l’interior (una entrada) o per l’exterior (portes 

d’emergència antipànic a la façana nord). 

Pel que fa a la primera planta, s’hi accedeix directament pel vestíbul i ocupa la part superior dels 

vestuaris i del vestíbul. Consta d’uns sanitaris (2 per cada lavabo), oficines, una sala d’observació i 

finalment una zona de bar-cafeteria. 

La coberta d’ un gruix aproximat de 0,5m, és plana i serà el lloc destinat per muntar-hi els pannells 

solars. S’ha construït un mur perimetral d’un metre d’altura amb una doble funció, protecció dels 

pannells del vent i impedir la visió dels pannells solars des del terra. 

A continuació es presenta un tall vertical on es distingeixen els diversos nivells que presenta la 

instal·lació.  
+9.50

 

+1.00

+8.50

+4.50

+0.00

 

 

 

 

Figura 3.2   Esquema de les cotes de l’edifici 

S’ha pensat una espècie de solàrium exterior a la part de la façana sud on es podrà accedir-hi des de 

dins mitjançant les portes corredores que hi han a la superfície vidrada, descendint per unes rampes 

fins a nivell de terra. Amb això, el que s’aconsegueix és obtenir una ventilació natural a l’estiu , fet que 

suposa un estalvi, ja que no s’haurà de ventilar mecànicament, ni refrigerar-ho. A l’hivern, aquestes 

corredores romandran tancades. 

Per a establir la forma de l’edifici i comprovar si és òptima o no, s’introdueix el concepte de factor de 

forma de l’edifici [8], que dóna un valor el qual es pot comparar si s’apropa o no dins els criteris 

d’estalvi energètic: 

 Factor de forma de l’edifici:  

 S 2·450 2·172,5 2·1380f 0
V 23·60·7,5

+ +
= = ≈ ,38      [m-1] (3.1) 

On:  

S : Suma de les superfícies que formen el tancament [m2] 
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V : Volum tancat per les superfícies [m3] 

El valor obtingut està dins el límits acceptables ( ) d’estalvi energètic per a l’arquitectura 

bioclimàtica. 

f 0,3 0,+
−< 1

3.2. DISTRIBUCIÓ GENERAL 
 

PLANTA PRINCIPAL superfície 
[m2] PLANTA PRINCIPAL superfície 

[m2] 

Vestíbul  100 Magatzem neteja 9 

Piscina vas gran 312,5  piscina 12 

 vas petit 125 Infermeria  5 

Grades  60 Recepció  15 

Zona platja  327,5 Circulació  30 

Sala piscina  825 Total  1380 

Vestuaris homes 65 PRIMERA PLANTA  

 dones 65 Bar  18 

 minusvàlids 9 sala d'observació  271 

 tècnics 6 Sanitaris homes 6 

 personal de 
neteja 6  dones 6 

Dutxes homes 10 Oficines 1 12 

 dones 10  2 12 

Sanitaris homes 10 sala reunions  20 

 dones 10 Total  345 

Sala màquines  192 superfície total 
construïda  1725 

Taula 3.1 Superfícies de cada zona de la instal·lació 

 

VAS PISCINA GRAN PETIT 
Dimensions [mxm] 25x12,5 12,5x10 
Superfície [m2] 312,5 125 
Volum [m3] 617,19 137,5 
Altura màxima [m] 2,1 1,2 
Altura mínima [m] 1,85 1 
Pendent [%] 1 1,6 

Taula 3.2 Característiques dels vasos 
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3.3.  HORARI DE FUNCIONAMENT I AFLUÈNCIA 

L’horari de funcionament serà de 7 a.m. fins a 10 p.m. sense interrupció, de dilluns fins a dissabte. 

Segons l’article 2n de la normativa de piscines públiques de la Generalitat de Catalunya [2], hi haurà 

com a màxim una persona cada 2,5 metres quadrats. Tot i així, el valor que es considerarà serà 

superior, ja que una densitat de persones tant gran portaria a una sensació d’incomoditat als 

banyistes. La capacitat màxima considerada serà la següent:  

Piscina gran :  312,5 m2 · 1banyista / 6,7 m2 = 47 banyistes 

Piscina petita :  125 m2 · 1banyista / 5 m2= 25 banyistes 

Nombre màxim de banyistes : 72 banyistes 

Si es parteix que una persona ocupa de mitjana un metre quadrat asseguda, el nombre d’espectadors 

serà: 

Grades:  60 m2·1espectador/1 m2 = 60 espectadors 

Així doncs, el nombre màxim total de persones dins la sala piscina serà de 132. Respecte a la 

afluència que hi haurà al llarg d’un dia s’ha fet la hipòtesi següent: 

 

   VAS 1 VAS 2 TOTAL 
  Ocupació [nºbany/h·m2] [nºbany/h] [nºbany/h·m2] [nºbany/h] [nºbany/h] 
4 hores/dia 100% 0,15 47 0,2 25 72 
5 hores/dia 75% 0,1 32 0,15 19 51 
6 hores/dia 50% 0,05 16 0,1 13 29 
9 hores/dia 0% 0 0 0 0 0 

Taula 3.3 Ocupació horària de la piscina 

Es troba que un dia normal hi haurà una afluència de 717 banyistes. 

3.4. FAÇANES I TANCAMENTS 

Es descriuen a continuació les façanes i tancaments de la instal·lació: 

 FAÇANA EST 

Façana on es troba l’accés principal a la instal·lació. Tal i com es pot observar la façana est en el 

plànol nº 05 de l’Annex E, amb una rampa es salva el desnivell d’un metre. S’accedeix a l’interior per 

una porta automàtica de dos fulls amb vidre laminat 6+6.  

La resta de la façana és de mur de pedra. A la Figura 3.3 es mostra un tall del tancament mur façana, 

on s’identifiquen els materials que la formen. Comentar que hi ha una petita cambra d’aire i que a la 
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part interior s’ha disposat una barrera de vapor per frenar la penetració de la humitat a través del 

tancament. L’acabat s’ha fet mitjançant rajoles i no guix degut a la gran porositat que aquest te. 

Ext  Int 

 
a – roca compacte  

b – cambra d’aire  

c – aïllant tèrmic 

d – paret en bloc 

e – barrera de vapor 

f – arrebossat de ciment  

g - enrajolat 

 

 

 

 

a b c d fe g 

Figura 3.3  Mur  façana 

 FAÇANA OEST 

Façana que consta de dues parts, la interior que seria el tancament, pròpiament dit, i l’exterior una 

gelosia a base de travesses de formigó amb la funció de filtre solar. 

El vidre utilitzat a la part interior és un doble vidre laminat 6+6 de baixa emissivitat i cambra de gas de 

8 mm. La carpinteria utilitzada és alumini amb trencament de pont tèrmic. Es disposaran 12 finestres 

fixes (1,5x5,1) on la carpinteria ja es considera inclosa. 

L’estructura que suporta les obertures està formada per dues llindes de formigó amb una secció de 

(0,6x0,2), un a la part superior i l’altre a l’inferior. L’estructura de suport vertical, són dos pilars de 

formigó (0,6x0,3). Aquesta estructura, a causa de les reduïdes dimensions no s’ha aïllat per l’exterior, 

però si s’ha disposat de barrera de vapor i arrebossat de ciment a l’interior. 

a – paret de formigó 
b – barrera de vapor 
c – arrebossat de    
      ciment  

ExtInt 
 

Int Ext
 

a – roca compacte 

b – cambra d’aire  
c – aïllant tèrmic 
d – paret de formigó 
e – barrera de vapor 
f – arrebossat de              
     ciment  

 

 

 

 

 
b fe  a c a b c d 

(B) (A)  

Figura 3.4 A) Secció del tancament de formigó. B) Secció jàcera de formigó 

 



Pàg. 16  Memòria 

La Figura 3.4A es mostra un tall d’aquest tancament. A la part superior hi ha una jàcera de formigó 

prefabricada (23x1,5x0,2) amb l’acabat interior que la Figura 3.4.B. La resta de la façana és de mur de 

pedra. 

A la part exterior, la gelosia està formada per travesses de formigó (2,6 x 0,24 x 0,12) tal i com es 

mostra la disposició a la Figura 3.5. 

 

 

 0,4 1,8 0,4

Figura 3.5   Esquema de disposició de la gelosia 

 FAÇANA NORD 

Façana amb poques obertures per a protegir-se del vent. Les úniques es troben a la part superior. 14 

vidres (3,2x1,5) iguals que els de la façana oest, aquests es recolzen sobre una llinda (45x0,2) i 

aquesta sobre 8 pilars (0,3x5,3). .A més, hi han tres portes de seguretat amb obertura antipànic . La 

resta de la façana és de mur de pedra. A la part superior dreta de la façana es disposa una obertura 

amb dos vidres (2,5x1,5) que il·luminen la part interior, concretament la sala de reunions de la primera 

 planta. Es troba representat en el plànol nº05 de l’annex E.  

 FAÇANA SUD 

Façana amb un predomini clar de les obertures per a l’aprofitament solar, tal i com es pot observar en 

el plànol nº04 en l’annex E . A part dels 14 vidres (3,2x1,5) de la part superior, també hi han unes 

grans obertures formades per 20 vidres fixes (1,5x5,1) separats per 8 pilars (0,3x5,1) i dos pilars 

(45x0,2) una superior i l’altra inferior.  

Als dos extrems es disposa d’una estructura de corredora de 4 fulls (1,5x2,3), i a la part superior 

d’aquesta, 4 vidres fixes (1,5x2,8). Amb aquesta sistema d’obertura, es possibilita la sortida a l’exterior. 

A la part superior dreta de la façana es disposa d’una obertura amb dos vidres (2,5x1,5) que il·luminen 

la part interior, concretament les escales d’accés a la primera planta. 

La resta de la façana és de mur de pedra. 

 COBERTA 

La coberta està formada bàsicament per plaques alveolars prefabricades de formigó (6,6 x 1,15 x 0,2) 

que van suportades per unes jàsseres de formigó (23 x 1,5 x 0,3), aquestes es recolzen sobre els 

pilars de les façanes nord i sud.  
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A la Figura 3.6 s’observa un tall de la coberta. Cal comentar el fet que s’utilitzin dues barreres de 

vapor, una a la part exterior i l’altre a l’interior, per evitar la penetració del vapor d’aigua (humitat) per 

cap dels dos costats.  

 

a – impermeabilitzant asfàltic 
      autoprotegit  
b – capa de compressió 
c – aïllant tèrmic +barrera de vapor 
d – capa de compressió 
e – placa alveolar prefabricada 
f – barrera de vapor 
g – jàcera prefabricada de formigó 

 
a

 
d 

c 
b

 
e 

 f 

 
g 

 

 

 

 

Figura 3.6 Secció de la coberta 

 VAS DE LA PISCINA 

Els dos vasos estaran formats pels mateixos components que es mostren a la Figura 3.7. On es pot 

observar la diferència entre parets laterals i la solera, un amb totxana perforada i l’altre de grava.  

 

a – aïllant (poliuretà escuma) 
b – totxana perforada 
c – mallat de ferro i formigó 
d – formigó projectat   
e – gressita de vidre premsat 
f – grava esmicolada 
g – aïllant (arlita) 

a     b   c     d    

 

 

 

  

 

 

 
f
g  

Figura 3.7 secció del vas de la piscina 
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 RESUM DE TOTES LES SUPERFÍCIES  
 

  Façanes  Piscines 
  Nord Sud Est Oest Coberta Vas1 Vas 2 
Sup. Vidrada 74,7 288,9  91,8    
Porta de vidre   4,2     
Porta de seguretat 31,5       
Mur façana 302 130,86 168,3 35,14    
Pilars façana 21,8 30,24  11,06    
Jàssera façana    34,5    
Coberta     1380   
Solera       312,5 125 
Parets laterals      148,125 49,5 

Total [m2] 450 450 172,5 172,5 1380 460,625 174,5 

Taula 3.4 Resum de les superfícies 

3.5. COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ DELS TANCAMENTS  

Els coeficients de transmissió per als tancament (K) han de complir en tot moment la normativa NRE-

AT-87  sobre l’aïllament en els edificis [11].  

El coeficient de transmissió K  es troba a partir de la següent expressió: 

 i
e i

1 1 1R
K h h

 
= = + + 

 
R

)

     [m2·ºK/W] (3.2) 

On:      

 1/hi : Resistència tèrmica superficial  interior [m2·ºK/W] 

 1/he : Resistència tèrmica superficial l’exterior [m2·ºK/W] 

Ri : Resistència tèrmica del tancament on e representa el gruix i λ la conductivitat 

tèrmica per a cada material [m2·ºK/W] 

Per als tancament verticals i cambra d’aire l’expressió es la següent: 

      [W/mT 1 2 1K K ·(K K= + α − 2·ºK] (3.3) 

On : 

 1 i c
1 i

1 1 1R R R R
K h h

= = + + + +e
e

     [m2·ºK/W]  (3.4) 

Fa referència a cambres dèbilment ventilades  

 2
2 i

1 1 lR R
K h h

= = + +i
i

     [m2·ºK/W]              (3.5) 

Fa referència a cambres molt ventilades 
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α : Coeficient de ventilació de la cambra. 

Rc :Resistència tèrmica de la cambra d’aire [m2·ºK/W] 

Re :Resistència tèrmica de la part exterior de la cambra d’aire [m2·ºK/W]  

Els coeficients superficials de transmissió seran els que a continuació es presenten: 

 

 [W/m2·ºK] 

1/hi vertical 0,11 

1/hi paviment 0,17 

1/hi horitzontal 0,09 

Taula 3.5 Coeficients superficials de transmissió 

S’ha procurat a l’hora d’assignar els materials en apartats anteriors, de tal manera que les valors dels 

coeficients K siguin petits. En l’annex B.1 es poden trobar l’assignació de materials, els càlculs i 

justificacions d’aquests coeficients. 

A continuació es presenten els valor numèrics d’aquests coeficients per a cada tancament: 

 

 
K                   

[W/m2·ºK] 
Mur façana 0,63 

Jàcera façana 0,87 

Viga façana 1,54 

Obertures exteriors 2,23 

Obertures interiors 2,96 

Coberta 0,64 

Porta de vidre 3,33 

Porta de seguretat 5,8 

Porta interior de pas 3,5 

Divisions interiors 1,9 

Terra platja piscina 1,01 

Solera vas 1,05 

Parets laterals vas 0,35 

Taula 3.6 Resum de tots els  K 

 

 



Pàg. 20  Memòria 

4. NECESSITATS ENERGÈTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

ESPORTIVA 

 INTRODUCCIÓ 

La instal·lació consta de dues parts clarament diferenciades segons el seu ús. Per una banda la sala 

piscina i les sales adjuntes per l’altre. L’estudi es centrarà principalment en les condicions de la sala 

piscina, deixant en un segon terme les sales adjuntes. 

Es diferenciaran dues metodologies de càlcul, que es correspondran amb les variacions estacionals. 

Un per a les necessitats de calefacció i l’altre per a les de refrigeració. 

S’ha de dir que les piscines cobertes presenten una problemàtica energètica molt diferent de la de 

qualsevol altra instal·lació, a causa de la presència de la massa d’aigua del vas de la piscina, 

provocant unes condicions higronomètriques del recinte singulars. 

L’estudi de les necessitats de calefacció s’ha separat en dos grups: 

 Calefacció i aigua calenta sanitària (ACS), pròpies de qualsevol instal·lació esportiva. 

 Tractament de l’ambient interior de la sala i de l’aigua del vas de la piscina. Aquests consums 

són propis d’una piscina. 

Es proposa una metodologia de càlcul per avaluar les esmentades despeses durant el període de 

funcionament normal, que permeti trobar les necessitats energètiques anuals de la instal·lació per a 

mantenir les condicions interiors de confort. La metodologia utilitzada és la proposada per l’Albert Mitjà 

[10]. 

Per a poder dimensionar el sistema generador de calor es consideraran les pitjors condicions per tal 

que en els moments de demanda màxima , pugui abastar totes les necessitats energètiques que es 

presentin.  

En les piscines cobertes es poden distingir dos períodes de consum: 

 Període d’emplenament 

 Règim continu 

Cadascun d’ells té unes característiques particulars que fan que les despeses energètiques siguin 

diferents. La metodologia utilitzada serà la proposada per l’Albert Mitjà [9]. 

Les necessitats a l’estiu de refrigeració s’han calculat mitjançant el mètode proposat pel manual d’aire 

condicionat de CARRIER [1]. 

Per a les sales adjuntes, també s’ha realitzat un càlcul de necessitats energètiques per a l’estiu i per a 

l’hivern, però a causa de la gran semblança amb la metodologia de càlcul per a la sala piscina a l’estiu, 

i per al poc interès en estalvi energètic que te, s’han adjuntat i comentat els càlculs en l’annex C. 
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4.1. DADES DE PARTIDA  

 CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES  

Les condicions exteriors adoptades són  les més desfavorables, hivern a Girona [1]: 

Tmínima exterior = - 3ºC = 270 ºK 

HR% hivern = 90% 

La temperatura de l’ambient exterior (Te) s’ha utilitzat les temperatures mitjanes mensuals  referents a 

Figueres Taula 4.1. Com que es separarà el dia entre diürn i nocturn, s’utilitzaran les següents 

fórmules per determinar les següents temperatures: 

 d e M mT T 0,27·(T T )= + −      [ºK] (4.1) 

 n e M mT T 0,27·(T T )= − −      [ºK] (4.2) 

On :    

Te : Temperatura mitjana exterior [ºK] 

TM : Temperatura mitjana màxima (20,6 ºC ; 293,6ºK) 

Tm : Temperatura mitjana mínima (10 ºC ; 283 ºK) 

Td : Temperatura mitjana diürna  [ºK] 

Tn : Temperatura mitjana nocturna [ºK] 

Per a determinar la temperatura del soterrani es realitza mitjançant la següent expressió: 

 soterrani a eT 5 (T 20)·0,4 (T 5)·0,6 273= + − + + +      [ºK] (4.3) 

On: 

 Ta : Temperatura mitjana ambiental interior [ºK] 

 

 
Tªmitjana diària 

[ºK] Tªdiürna [ºK] Tªnocturna [ºK]
Tª soterrani 
diürn [ºK] 

Tª soterrani 
nocturn [ºK] 

gener 281 283,9 278,14 290 286,9 
febrer 281,9 284,8 279,04 291 287,4 
març 283,4 286,3 280,54 292 288,3 
abril 285,6 288,5 282,74 293 289,6 
maig 289,1 292 286,24 295 291,7 
juny 292,7 295,6 289,84 297 293,9 
juliol 295,9 298,8 293,04 299 295,8 
agost 295,2 298,1 292,34 299 295,4 
setembre 292,3 295,2 289,44 297 293,7 
octubre 288,2 291,1 285,34 295 291,2 
novembre 283,8 286,7 280,94 292 288,6 
desembre 280,5 283,4 277,64 290 286,6 

Taula 4.1 Diferents temperatures 
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 INTERIOR INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA 

L’elecció de les condicions s’han pres tenint en molt en compte el consum energètic que suposa 

mantenir-les. S’ha arribat a unes condicions de compromís dins els marges establerts en l’annex A.4.1 

Per a la sala piscina: 

 Tª aigua vas principal =25 ºC = 298 ºK 

 Tª aigua vas secundari = 25 ºC = 298 ºK 

 Tª aire ambient = 27 ºC = 300 ºK 

 Humitat relativa de l’aire ambient = 65 % 

Tal i com estableix el RITE (ITE 10.2.1.2) [5] sobre la temperatura que ha de tenir l’aigua segons el seu 

ús, s’ha pres com a temperatura de l’aigua del vas principal 25ºC (398ºK) al igual que la del vas 

secundari. Tot i que les condicions escollides són diferents, vas principal ús d’entrenament i vas 

secundari ús principal d’oci, la temperatura de l’aigua és igual degut a la semblant taxa metabòlica del 

banyista. 

Respecte a les temperatures de les sales contigües a la sala piscina, es distingiran dos casos: 

 Zones climatitzades : Te clim. = 22ºC (295 ºK) 

 Zones no climatitzades : Te no clim. = 20ºC (293 ºK)  

Per a cada mes es consideraran els dies normals per a cada mes, i  els dies reals per a cada mes, el 

motiu és que la piscina no està 24 hores oberta ni els 7 dies a la setmana. La piscina està 15 hores 

oberta al dia 6 dies a la setmana. A continuació es presenten els dies normals, reals per mes i les 

temperatures de l’aigua subministrada per la xarxa [10]. 

 

  
nº dies 

normals/mes nºdies reals/mes Tª xarxa   [ºK] 
Gener 31 26,57 281,5 
Febrer 29 24 282 
Març 31 26,57 282,8 
Abril 30 25,71 284 
Maig 31 26,57 286 
Juny 30 25,71 287 
Juliol 31 26,57 288 
Agost 31 26,57 293 
Setembre 30 25,71 295 
Octubre 31 26,57 292,5 
Novembre 30 25,71 288,5 
Desembre 31 26,57 283 
Anual 365 312,9  

Taula 4.2 Dies normals, dies  reals d’obertura de la piscina i                                                                           

temperatures de l’aigua de la xarxa de distribució 
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4.2.  CALEFACCIÓ 

 INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat s’avaluarà la despesa energètica per climatització de la sala piscina. Tot i que més 

endavant s’avalua les necessitats de refrigeració amb el conseqüent resultat, dir que la calefacció té 

un pes més important, per la gran importància que aquesta té pel que fa al confort, ja que la sensació 

de fred a l’hivern és molt pitjor que la sensació de calor a l’estiu.    

Per determinar la despesa de calefacció d’un pavelló esportiu, cal calcular la càrrega tèrmica, en la 

qual, bàsicament, s’inclouen: 

 Les pèrdues tèrmiques per transmissió a través de les superfícies que formen el tancament. 

 Les infiltracions paràsites d’aire exterior. 

 Les renovacions d’aire per a mantenir les condicions higièniques de l’ambient interior. 

A partir d’aquesta informació, es calcula el coeficient general de pèrdues de calor de l’edifici (UA) que 

és propi de cada construcció i independent del lloc on està ubicat, paràmetre amb el qual es pot 

calcular la despesa tèrmica per un període determinat de temps. 

 PÈRDUES PER TRANSMISSIÓ 

Les pèrdues per transmissió a través de les superfícies del pavelló (murs, portes, obertures, el terra, 

l’estructura i la coberta) es poden calcular, per a cadascun dels elements i en condicions de règim 

permanent, mitjançant la relació:  

 i i i a eQ K ·S ·(T T )= −      [W] (4.4) 

On:  

 Qi : Pèrdues a través de la superfície considerada  

Ki : Coeficient global de transmissió tèrmica de la superfície en qüestió [W/m2·ºK] 

 Si : Àrea de la superfície en qüestió [m2] 

 Ta : Temperatura interior [ºK]   

 Te : Temperatura exterior [ºK] 

És necessari considerar, a més,  un increment de les pèrdues originades en els angles formats per 

dues o tres parets. S’ha d’afegir, per a cadascuna de les superfícies que formen l’angle, una àrea 

suplementària, la longitud de la qual és igual a la comuna amb l’altra paret i la seva amplada igual al 

gruix de les parets en qüestió. 

A l’hora de calcular les pèrdues del sostre, s’ha de tenir en compte que en la part alta de la sala es 

produeix una acumulació d’aire calent. Això és perquè l’aire calent tendeix a pujar i el fred a baixar. 

Aquest fet porta a considerar una temperatura interior a la part superior (4ºK). 
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La grandària de les superfícies d’intercanvi ha de ser corregida en funció de l’orientació particular de 

cadascuna. Els percentatges d’augment de la Taula 4.3 contemplen diferents factors com la insolació; 

grau d’humitat a cada paret; direcció, velocitat i temperatura dels vents a la zona; etc. 

 

Orientació Sud Oest Nord Est 
augment en % - 10 20 15 

Taula 4.3 Factor de correcció segons l’orientació 

Resultat de TRANSMISSIÓ : 79,71 kW 

La potència dividida per la diferència de temperatures: 

 ΣKi·Si = 3113,3    [W/ºK] (4.5) 

 INFILTRACIONS D’AIRE 

Les infiltracions d’aire són causa de pèrdues tèrmiques especialment a l’hivern, que cal controlar i 

minimitzar i depenen de la impermeabilitat dels tancaments, de l’orientació de les dependències, del 

règim de vents i les bones o males pràctiques dels usuaris. Les infiltracions poden variar des de zero a 

l’estiu, fins a diferents renovacions per hora, en  un dia ventós d’hivern. 

Les infiltracions d’aire exterior originen la sortida del mateix cabal d’aire ambient i, per tant, unes 

pèrdues de calor sensible (qsf) que es determinen mitjançant l’expressió:  

      [W] (4.6) sf a a f a eQ c · ·Q ·(T T= ρ − )

On: 

Qsf  : Pèrdues per infiltracions d’aire  

 Qf : Cabal d’infiltració [m3/s] 

 ca : Calor específica de l’aire [J/kg·ºK] 

 ρa : Densitat de l’aire [kg/m3] 

Les infiltracions es produeixen, sobretot, a través de les fissures existents en portes i finestres que 

donen a l’exterior, i per l’obertura i el tancament constants, propis de la utilització d’aquests 

elements. 

És difícil fer la determinació de Qf d’una manera exacta, si bé hi ha diferents mètodes per trobar-la. 

El que s’utilitzarà serà el mètode de les escletxes. 

 Mètode de les escletxes: el cabal infiltrat es pot trobar mitjançant la següent expressió: 

      [m( )f i iQ f ·L ·R·H= ∑ 3/s] (4.7) 

            On: 

  fi : Coeficients d’infiltració dels diferents tipus d’escletxa  
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  Li : Longituds de les escletxes 

  R : Coeficient característic de la dependència  que varia entre 0,7 i 0,9 

  H : Coeficient característic de l’edifici. 

 A partir de l’equació (4.6) amb el cabal  d’aire trobat, els valors : ca=1007 J/kg·ºK ; ρa=1,2 kg/m3; (Ta-

Te) = 30 ºK., i els valors trobats en l’annex  de càlculs (B.2.2) per al cabal infiltrat (Qf = 2518,15 m3/s). 

S’obté: 

Qsf = 25357,8 W 

 845,26     [W/ºK] (4.8) a a fc ·r ·Q  = 

 RENOVACIONS D’AIRE 

La renovació d’aire necessària per mantenir les condicions ambientals higièniques origina una 

despesa energètica, ja que el volum introduït s’ha d’escalfar fins al nivell tèrmic interior. 

El reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) [5] imposa uns cabals d’aire de renovació 

que s’han d’utilitzar en locals tancats. La UNE 100011 respecte la ITE 02.2.2 estableix que per a 

piscines cobertes el cabal ha de ser de 2,5 l/s per m2. 

Les pèrdues per renovació d’aire s’expressen per: 

 re a a r a eQ c · ·Q ·(T T )= ρ −       [W] (4.9) 

on: 

 Qr : Cabal d’aire higiènic de renovació  [m3/s] 

 Ca : calor específica de l’aire :  1007 [J/kg·ºK] 

 ρa : densitat de l’aire : 1,2   [kg/m3] 

S’arriba a un resultat de pèrdues per renovació d’aire higiènic a partir de l’equació (4.9), de:  

 Qre = 68444,3 W  

 a a rc · ·Q  = ρ 2281,5      [W/ºK] (4.10) 

 CÀLCUL DE LES PÈRDUES TOTALS 

Si s’ajunten tots els aspectes definidors de la càrrega tèrmica, s’arriba a una expressió global única de 

les pèrdues de calor d’una piscina:  

       [W] (4.11) ca i i a e r f a ei
Q K ·S ·(T T ) c· ·(Q Q )·(T T )= − + ρ +∑ −

Es determina aleshores, el coeficient general de pèrdues de calor de la piscina (UA), que és propi de 

cada construcció i independent del lloc on aquest està ubicat. 

 ca
i i a a r fi

a e

QUA K ·S c · ·(Q Q )
T T

= + ρ + =
−∑       [W/ºK] (4.12) 
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Si es sumen els resultats de les equacions (4.5), (4.8) i (4.10) s’obté el coeficient general de pèrdues 

de calor de la piscina: 

      [W/ºK] (4.13) UA = 3113,3 + 845,26 + 2281,5 = 6240,06

Per determinar quina ha de ser la quantitat d’energia (qca) que durant un cert període de temps s’ha 

d’utilitzar per compensar les pèrdues de calor de la piscina, es pot aplicar el mètode dels graus-dia 

explicat en l’annex A.2.4.  

 Mètode dels graus-dia per a calcular la despesa de calefacció per a cada mes i l’anual. 

      [kWh] (4.14) caq UA·n·h=

on:  

 n : els graus-dia de calefacció per a un període determinat  

h : nombre d’hores diàries durant les quals es desitja mantenir una mateixa 

temperatura a l’interior del local (15 h/dia). 

A partir de l’equació (4.13) i (4.14), si s’aplica el mètode dels graus-dia, s’obté la quantitat d’energia 

necessària de calefacció per a cada mes i l’anual. 

 

 Mesos Gen Feb Març Abr Maig Juny  
GD 27/27 [ºKdia/mes] 598 519 494 409 305 206  
qca [kWh/mes] 55974 48579 46239 38283 28548 19282  
        
 Jul Ag Set Oct Nov Des Anual [kwh/any] 
GD 27/27 [ºKdia/mes] 125 116 231 360 447 561 4371 
qca [kWh/mes] 11700 10858 21622 33696 41840 52510 409131 

Taula 4.4 Graus-dia de calefacció 27/27 i necessitats energètiques de calefacció per a la sala piscina 

La capacitat màxima de calefacció es troba sumant els resultats obtinguts per transmissió, infiltracions 

i renovació d’aire o amb la  multiplicació al coeficient general de pèrdues la diferència de temperatures. 

 =173,51     [kW] (4.15) ca a eQ  = UA·(T -T )

4.3. DESPESA EN AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 INTRODUCCIÓ 

L’aigua que es destinarà per a ús sanitari (dutxes, aixetes, etc.), requereix un procés d’escalfament ja 

que la temperatura de la xarxa proporciona no és suficient. 

Per a la preparació d’ACS (aigua calenta sanitària) es distingeixen tres sistemes: 

 Instantanis 

 Acumulació o semi-instantanis : per a petits volums d’acumulació  
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 Gran acumulació : per a grans volums d’acumulació 

Els sistemes instantanis requereixen d’una capacitat d’escalfament molt elevada per compensar la 

manca d’acumulació i la necessitat de posar la temperatura a règim en un curt període de temps. Una 

gran capacitat es tradueix en calderes molt grans. 

El present projecte s’enfoca cap a l’estalvi energètic amb l’ús de possibles energies renovables, aquest 

fet porta a pensar que l’opció a triar serà la de gran acumulació on amb potències de menors es 

cobreixin les necessitats per escalfar l’aigua. 

Si es pensa en un sistema de gran acumulació escalfat per mitjà d’energia solar tèrmica, i alhora està 

recolzat per caldera, s’hauran de plantejar diferents casos per trobar les necessitats i capacitats 

necessàries.  

El RITE [5] (ITE 10.1.2) estableix que sempre s’haurà d’instal·lar un equip auxiliar (caldera) capaç de 

cobrir totes les despeses d’ACS, si la producció es fa mitjançant sistemes solars actius. 

Si es parteix de l’acumulació, s’han de tenir en compte quatre factors a tenir en compte abans de 

decidir la temperatura d’emmagatzematge d’ACS i a la temperatura que aquesta es distribuirà. 

 Ús 

 Pèrdues tèrmiques  

 Corrosions en l’acumulador i en les canonades 

 Aparició de bacteris (legionel·la) 

Es considerarà per a ús públic per a dutxes i sanitaris. La temperatura normal d’ús sense cremar-se 

serà d’uns 40 ºC (313ºK) a la sortida de l’aixeta. Si es parteix de la normativa (ITE 02.5.1.) sobre la 

temperatura de preparació estableix que la temperatura de distribució haurà de ser de 50ºC (323ºK). 

Aquest refredament que haurà d’experimentar l’aigua per al seu ús normal es realitzarà amb la 

graduació manual del propi usuari de les aixeta freda i calenta.  

S’han tenir sempre en compte les pèrdues tèrmiques, ja que hi hauran factors que faran  que 

augmentin: a igualtat d’aïllament de dipòsit, una temperatura d’acumulació més elevada provocarà 

unes majors pèrdues a les parets de l’acumulador. Així doncs, la temperatura d’acumulació haurà de 

ser la menor possible dins el permès per la normativa.  

Temperatura d’emmagatzematge ACS ≥ 60 ºC (333ºK) segons la ITE 02.5.1., així doncs es prendrà 

una temperatura d’emmagatzematge de 60ºC (333ºK). 

Les corrosions a l’acumulador i en les canonades, tot i que no es poden evitar per complert caldrà 

minimitzar-les, així un fet que provoca corrosions, i que s’intentarà evitar, és treballar amb 

temperatures majors de 60ºC (333º).  
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Sobre l’aparició de bactèries en les canonades i acumuladors dir que la més problemàtica per la seva 

perillositat i condicions de multiplicació és la legionel·la (annex A.7) En la Taula 4.5 es presenta una 

taula resum de les temperatures de la legionel·la: 

 

Legionel·la [ºC] [ºK] 
Tª òptima de multiplicació 37 310 
Interval de Tª bons per la legionel·la 20 - 45 293 –318 

Tª de mort de la legionel·la ≥70 ≥343 

Tª acumulació d'ACS ≥60 ≥333 

Tª d'elevació per desinfectar ≥70 ≥343 

Tª distribució 50 ≥323 

Taula 4.5 Temperatures característiques de la legionel·la 

 CAPACITAT I VOLUM D’ACUMULACIÓ DE L’EQUIP AUXILIAR 

Un cop s’han establert les temperatures de preparació, es procedirà a identificar els consums i a 

quantificar-los. 

Per a piscines, els paràmetres a tenir en compte són: 

 Distribució i afluència de banyistes durant un dia  

 Afluència màxima de banyistes (banyistes/hora) 

 Consum mitjà d’aigua per persona (litres/banyista) 

 Consum màxim (litres/hora) 

Si es parteix de la hipòtesi d’afluència plantejada en l’apartat 3.3, d’on s’obté la distribució i afluència 

de banyistes durant un dia. L’afluència màxima en una hora serà de 72 banyistes/hora. 

El consum mitjà d’una persona que utilitza una dutxa correctament és de l’ordre de 12 litres/minut, i la 

duració acostuma a ser d’uns 2 minuts/banyista, es troba doncs, que un banyista consumeix de 

mitjana 24 litres/banyista. 

Dels dos resultats anteriors es troba el consum màxim d’aigua en una hora serà de  1725 litres/hora. 

Amb aquests resultats es calcularà la capacitat que haurà de tenir l’equip auxiliar (caldera) per poder 

cobrir les necessitats a màxima demanda. 

Si es pren com a referència l’esquema de la Figura 4.1, i es pren com a temperatura de xarxa el valor 

més petit, es pot plantejar el següent balanç a la vàlvula de tres vies per a trobar el cabal d’acumulació 

del sistema auxiliar. 

Σ Energia entrant = Energia sortint 

 entrant ag ag entrant sort int ag ag sort intQ · ·c ·T Q · ·c ·Tρ = ρ∑  (4.16) 
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A partir de la Figura 4.1 i el balanç de l’equació (4.16), es pot trobar el volum a partir de la següent 

expressió:  

 + − =ac ac ac xarxa distrib distribQ ·T (1725 Q )·T Q ·T  (4.17) 

Si es parteix que la normativa estableix que s’ha d’escalfar en dues hores, s’arriba a un volum 

d’acumulació d’uns 2780 litres, però es prendrà el model superior, així doncs, el volum d’acumulació 

real serà de 3000 litres. 

1725 –Qac

Qac 

Tª xarxa 

281,5 ºK

 
Tª distribució

Tª acumulació

333 ºK 

 1725 l/h 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Esquema de preparació d’ACS 

La potència necessària de l’equip auxiliar: QACS = Qacum.* (T acum – T xarxa) =  89,826 kW  

 DESPESA ENERGÈTICA PER CALENTAR L’ACS MITJANÇANT COL·LECTORS 

SOLARS 

El criteri a seguir en aquest punt serà diferent al del punt anterior. Es buscarà la despesa d’aigua total 

durant un dia, a partir de l’increment de temperatures per a cada mes entre la temperatura 

d’acumulació i la de la xarxa, es troba un valor al qual se li aplicarà una estacionalitat del 50% (0,5).  

Aquesta estacionalitat és deguda al fet que es suposa que els col·lectors no estan escalfant tot el 

temps l’aigua, sinó que part del temps només mantindran la temperatura. La despesa per a 

manteniment de la temperatura és molt inferior que per l’escalfament. 

  (4.18) Cap.100% Cap.100% Cap.75%

Cap.75% Cap.50% Cap.50%

Consum diari  Consum horari ·nº  hores Consum horari ·

          ·nº  hores Consum horari ·nº  hores 

= +

+

Els càlculs es troben desenvolupats en l’annex B.2.3, i s’arriba a una necessitat energètica per a la 

producció d’ACS següent: 

  Gen Feb Març Abr Maig Juny  
qACS [kWh/mes] 10867 9697 10526 9882,8 9688,5 9122,6  
        
  Jul Ag Set Oct Nov Des Anual [kWh/any] 
qACS [kWh/mes] 9164,8 7855,6 7095,3 7986,5 8742,5 10474 111103 
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Taula 4.6 Necessitats energètiques per a la producció d’ACS 

Per el càlcul de la capacitat dels dipòsits solars es parteix del consum diari (16950 l/dia), i si es suposa 

que el volum per a la màxima demanda serà la meitat del total diari    (8475 l). Es prendrà una mida de 

dipòsit adequat, s’optarà per dos dipòsits de 5000 l. 

Aquest volum no es correspon al que recomana el RITE en la ITE 10.1.3.2. (0,8· Consum diari ≤ 

Volum acumulació ≤ Consum diari). Però es justifica amb el fet que el consum no és constant al llarg 

del dia, i és més correcte pensar la capacitat a partir de les hores de més demanda, que no correspon 

al consum diari, i que la faria sobredimensionar l’acumulació. 

4.4. TRACTAMENT DE L’AIGUA DEL VAS  

En aquest apartat es tractarà la despesa que tindrà la piscina respecte a la calefacció dels vasos de la 

piscina. 

Anteriorment, s’ha comentat el cas especial que són les piscines respecte a altres instal·lacions 

esportives. El fet d’haver de mantenir l’aigua del vas en condicions òptimes per al bany i pràctica de 

l’esport, comporta una gran despesa de calefacció que a continuació s’analitzarà detingudament. 

4.4.1. Despesa de calefacció del vas de la piscina 

Les variables més importants que condicionen les pèrdues de calor de l’aigua del vas d’una piscina 

coberta són: 

 Temperatura de l’aigua 

 Temperatura de l’aire ambient 

 Humitat relativa de l’aire ambient 

 Nivell d’ocupació de la piscina 

Si es prenen els dos vasos d’aigua de la piscina com a referència , es pot plantejar el següent balanç 

energètic: 

      [W] (4.19) t e r c renQ  = Q  + Q  - Q  + Q  + Qk

On: 

 Qt : Pèrdues totals del vas 

 Qe : Pèrdues de calor per evaporació 

 Qr : Pèrdues o guanys de calor per radiació 

 Qc : Guanys de calor per convecció 

 Qren : Pèrdues de calor per renovació de l’aigua del vas 

 Qk : Pèrdues de calor per conducció a través dels murs i la solera del vas  

A continuació es tractaran una per una. 
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 PÈRDUES DE CALOR PER EVAPORACIÓ 

El bescanvi tèrmic per evaporació entre l’aigua de la piscina i l’aire ambient és conseqüència d’un 

intercanvi de masses. Existeix una difusió de vapor d’aigua des de la superfície de la piscina cap a 

l’aire ambient. L’aigua que es vaporitza pren l’energia necessària per fer-ho de l’aigua que resta a la 

piscina, de manera que aquesta es refreda. 

La pèrdua de calor per evaporació depèn: 

 Contingut d’humitat de l’aire ambient. 

 Pressió de vapor d’aigua. 

 Grau d’agitació de la superfície de la piscina, és a dir, del nombre d’ocupants que hi ha a cada 

moment. 

 Velocitat de l’aire 

El cabal màxim horari evaporat es determina mitjançant l’expressió:  

 s a
vMe 9·(X X )· 1 ·S 0,42·N 0,08·n

1,2
 = − + + + 
 

     [kg/h] (4.20) 

On: 

Xs : Humitat absoluta en saturació a la temperatura de l’aigua de la piscina          [kg 

vapor/ kg aire sec] 

Xa : Humitat absoluta a la temperatura de l’aire ambient [kg vapor/ kg aire sec] 

v  : Velocitat de l’aire a la superfície del vas [m/s] 

S : Superfície d’aigua [m2] 

N : Nombre de banyistes considerats per hora  

n : Nombre d’espectadors  

L’ocupació de banyistes és pren la mateixa que s’ha pres en l’apartat 3.3, en canvi, d’espectadors es 

plantejaran dos casos per a determinar la capacitat necessària a màxima ocupació, i per determinar la 

despesa energètica en condicions normals. 

Per a màxima ocupació es considera una densitat d’espectadors a les grades de 60 espectadors per a 

capacitat 100%, 45 per 75%, 35 per 50% i 0 per 0%. 

En el cas per a condicions normals, no es consideraran espectadors. 

Per tal de minimitzar l’evaporació de l’aigua, és important tenir una velocitat de l’aire nul·la o quasi 

nul·la. Com que sempre hi haurà una velocitat degut a la ventilació, es suposa una velocitat de 0,1 m/s. 
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Amb l’aplicació de l’equació (4.20), s’arriba a la següent taula: 

 
CAS 1 màxima ocupació amb 

espectadors 
CAS 2 ocupació mitjana 

sense espectadors 
Ocupació Me total [kg/h] Me total [kg/h] 
100% 58,51 53,71 
75% 48,12 44,52 
50% 37,74 35,34 
0% 23,52 23,52 

Taula 4.7 Massa d’aigua evaporada segons l’ocupació 

L’aigua evaporada ha absorbit energia de l’aigua del vas per evaporar-se. Aquest calor absorbit es 

denomina calor latent de vaporització i en el cas de l’aigua pren una valor de 

hfg = 680 W·h/kg 

La pèrdua de calor deguda a l’evaporació de l’aigua es pot trobar mitjançant l’expressió: 

      [W] (4.21) e fgQ h ·Me=

A partir dels càlculs de l’annex B.2.4  es troba que: 

 Qe = 39,788 kW 

Per a la despesa durant tot l’any s’ha de tenir en compte si s’utilitza manta o no, ja que la no utilització 

de manta porta a utilitzar els dies normals d’un mes. En canvi, la utilització de manta porta a comptar-

ho amb els dies reals de cada mes, ja que no s’hauran de comptar les hores que estigui posada la 

manta. 

El cas que s’ha de prendre com a referència serà el d’ocupació mitjana, per fer-se una idea de la 

despesa anual.  

De cara a l’estalvi energètic, s’han realitzat dos càlculs, per demostrar que la utilització d’una manta 

tèrmica és rentable. Quan s’utilitza manta tèrmica l’evaporació és molt petita, tant que es pot 

considerar nul·la a efectes de càlcul. 

Si es mira la diferència entre la utilització i la no utilització de manta:  

 VAS1 VAS2 TOTAL 

Sense manta [kWh/any] 145701,93 68053,65 213755,58 

Amb manta [kWh/any] 92713,92 45462,32 138176,24 

Taula 4.8 pèrdues energètiques degudes a l’evaporació 

S’observa un estalvi energètic del 35,36 % amb la utilització de manta tèrmica. Més endavant es 

justificarà econòmicament la viabilitat de la utilització de manta tèrmica.  
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 PÈRDUES O GUANYS DE CALOR PER RADIACIÓ 

L’aigua de la piscina experimenta un intercanvi de calor en forma d’energia radiant amb les 

superfícies que l’envolten. Quan la temperatura d’aquestes superfícies és menor que la de l’aigua, 

aquest intercanvi implica una pèrdua de calor del líquid del vas. En el cas contrari, l’intercanvi 

implica un guany de calor del líquid del vas. 

La pèrdua per radiació es produeix sobretot durant la nit. En el període diürn, a causa de la 

presència del sol, pràcticament no apareix aquest tipus d’intercanvi. En cas contrari, l’aigua del 

vas de la piscina es calenta pel calor radiant. 

Si : 

Ts < Tag : l’aigua perd calor 

Ts > Tag : l’aigua guanya calor 

La fórmula per calcular el flux radiant és la següent: 

 ( )= σ ε −4 4
r agq · · T Ts      [W/m2] (4.22) 

On: 

σ : Constant de Stefan-Boltzman; 5,67·10-8 [W/m2·ºK4] 

 ε : Emissivitat de l’aigua; 0,95 

 Tag : Temperatura de l’aigua [ºK] 

 Ts : Temperatura de la superfície que forma el tancament [ºK] 

La temperatura de la superfície és una dada que s’haurà de trobar a partir dels coeficients de 

transmissió i les temperatures dels dos costats, a partir de la següent expressió: 

 (s a a e
KT T · T T
h

= − − )      [ºK] (4.23) 

On: 

 Ta : Temperatura de l’ambient interior [ºK] 

 Te : Temperatura de l’ambient exterior [ºK] 

 K : Coeficient de transmissió de calor del tancament  [W/m2·ºK] 

 h : Coeficient superficial de transmissió de calor  [W/m2·ºK]  

La temperatura interior (Ta) es pren en tot moment com a 300 ºK (27ºC), tot i que per la nit i no 

ocupació es pot arribar a baixar algun grau la temperatura, tot i que no es considerarà aquesta 

possibilitat. Això portarà a un valor superior al real, que per a dimensionar és el que interessa. Per als 

tancaments interiors, tal i com ja s’ha comentat, serà la mateixa temperatura pel dia que per la nit i 

només es comptarà els mesos més freds. 

Els coeficients superficials de transmissió són els utilitzats a la Taula 3.5  
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S’haurà de comprovar que no apareguin condensacions superficials un cop trobades les temperatures 

superficials dels tancaments. En l’annex B.2.4  es desenvolupen els càlculs. 

La temperatura de rosada a 27ºC (300 ºK ) i 65% HR és de 19,9 ºC (292,9 ºK) 

Si: 

 Trosada < Ts : no apareixeran condensacions 

 Trosada > Ts : apareixeran condensacions 

En cap tancament apareixeran condensacions. Cal notar que el tancament més fred correspon a les 

obertures. A més, per les nits és quan la temperatura és més baixa es tracta d’un fet evident. 

Per trobar quina serà la màxima capacitat de radiació, s’haurà de plantejar el cas més 

desfavorable que correspon a l’hivern durant la nit (Tª exterior =-3ºC (270ºK)i Tª paviment = 9ºC 

(282ºK)). 

S’observa que per als vidres la Ts < Trosada (19,9ºC). En aquest cas extrem apareixeria 

condensació si no es fes res. 

Una solució seria disminuir el coeficient de transmissió del vidres, però es tracta d’una solució 

massa costosa per la petita diferència que hi ha.  

La solució més comú és bufar aire calent i sec cap els vidres, d'aquesta manera es soluciona el 

problema dels condensats al temps que realitzes la ventilació de la sala. 

La suma, en aquestes condicions de totes les potències dóna:  QR = 21,842 kW 

 GUANYS DE CALOR PER CONVECCIÓ 

L’intercanvi de calor per convecció es produeix quan la temperatura ambient és diferent a la de 

l’aigua de la piscina.  

Si : 

 Tª aigua < Tª ambient : l’aigua guanya calor  

 Tª aigua > Tª ambient : l’aigua perd calor 

Si la temperatura de l’ambient és superior, com és el cas de les piscines cobertes, l’aigua guanya 

calor al ritme que depèn de la diferència entre les dues temperatures, i del coeficient superficial de 

transmissió de calor (h) entre la làmina d’aigua i l’aire. 

Per a la determinació del flux de calor per convecció s’utilitzarà la següent expressió: 

      [W/m(= −c a aq h· T T )g
2] (4.24) 

on: 

 h : Coeficient superficial de transmissió de calor  [W/m2·ºK] 

 Tag : Temperatura de l’aigua  [ºK] 

 Ta : Temperatura de l’aire  [ºK] 
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En el cas de piscines cobertes on el moviment d’aire és poc, es pot considerar la següent 

expressió per el càlcul del coeficient superficial : 

 ( )1/ 3

a agh 0,6246· T T= −      [W/m2·ºK] (4.25) 

Si es substitueix l’expressió  (4.25) a la (4.24) queda de la següent manera: 

 ( )= −
4 / 3

c aq 0,6246· T Tag      [W/m2] (4.26) 

Es troba el següent: Qc =- 0,689 kW 

Al ser negatiu significa que l’aigua guanya calor a aire. Per al dimensionat, aquesta potència no es 

tindrà en compte, pel fet de ser negativa, ja que es mira el pitjor cas i no es compten els factors 

favorables. 

La convecció es donarà sempre que la piscina estigui sense manta, i en el cas de posar-hi manta 

tèrmica, tot i que n’hi seguirà havent, aquesta es considerarà menyspreable. Així doncs, es 

plantegen dos casos, amb manta (dies reals) o sense manta (dies normals). Els càlculs fets en 

l’annex B.2.4 porten a una solució per quan no s’utilitzi manta tèrmica suposa un estalvi  (–13,8 

kWh/m2) en front a la utilització de manta (–7,39 kWh/m2), ja que l’aigua es calenta més que s’hi 

s’utilitza. Però en valors absoluts, l’estalvi amb manta és superior a si no s’utilitzés. 

 PÈRDUES DE CALOR PER RENOVACIÓ DE L’AIGUA DEL VAS 

Les condicions higièniques de l’aigua s’asseguren a través de la seva  circulació pels filtres i amb 

l’addició de substàncies desinfectants, però també és necessària una renovació periòdica. El cabal 

diari de renovació d’aigua ha de ser, segons el reglament sanitari de piscines d’ús col·lectiu [2], d’un 

mínim del 5% del volum total d’aigua de la piscina, aigua que s’ha de dedicar a la neteja dels filtres. 

L’aigua de renovació que s’introdueix de la xarxa es troba a una temperatura inferior a la de servei, 

això fa que s’hagi d’escalfar aquesta aigua de la temperatura de la xarxa fins a la d’utilització. 

La despesa energètica que té aquest escalfament es pot expressar de la següent manera: 

 (ρ
= ren ag ag

re ag x

Q · ·c
q · T

3,6·S )− T      [W/m2] (4.27) 

on: 

 Qren : Cabal d’aigua horari a escalfar  [m3/h] 

 ρag : Densitat de l’aigua  [kg/m3] 

 cag : Calor específica de l’aigua [kJ/kg·ºK] 

 Tag : Temperatura de l’aigua del vas [ºK] 

 Tx : Temperatura de xarxa de l’aigua  [ºK] 

 S : Superfície del vas de la piscina  [m2] 
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La densitat i el calor específic de l’aigua varien lleugerament amb la temperatura. En el marge de 

temperatures de treball es poden prendre els valors: ρag = 999,2 kg/m3; cag = 4,19 kJ/kg·ºK. 

Per el cabal horari d’aigua a escalfar es troba com el 5% del volum de cada vas durant les 24 hores 

del dia. 

Les pitjors condicions per determinar la capacitat màxima que ha de suportar, es determinarà mirant el 

mes de temperatura de xarxa més baixa, que correspon al mes de gener (Tx = 8,5ºC; 281,5 ºK).  

Qren = 30,17 kW/dia 

 PÈRDUES DE CALOR PER CONDUCCIÓ A TRAVÉS DELS MURS I SOLERA DEL VAS 

La temperatura de l’aigua dels vasos és de 25ºC (298ºK), i la temperatura exterior del vas és inferior 

aquest valor. Aquest fet fa que hi hagi un flux de calor per conducció des de l’aigua cap a fora, a través 

de les parets i la solera. 

La disposició del vas consistirà en la solera recolzada directament a terra i els murs en contacte amb 

l’aire.  

Per a determinar les pèrdues a través del vas, s’utilitzarà la següent expressió:  

 
( )−

= sp ag ex
k

K·S · T T
q

S
     [W/m2] (4.28) 

On: 

 K : Coeficient de transmissió de calor dels murs i solera   [W/m2·ºK] 

 Ssp : Superfície solera i parets del vas [m2] 

 Tag : Temperatura de l’aigua del vas  [ºK] 

 Tex : Temperatura exterior a les superfícies que formen el vas [ºK] 

 S : Superfície del vas de la piscina  [m2] 

El coeficient de transmissió del mur i de la solera del vas són els trobats a la Taula 3.6 l’apartat 3.5. 

Per a la determinació de la temperatura exterior al vas corresponent a les galeries, s’utilitzarà la 

següent expressió: 

      [ºK] (4.29) ex a eT 0,4·T 0,6·T= +

On: 

 Ta : Temperatura interior del local  [ºK] 

 Te : Temperatura ambient en l’exterior   [ºK] 

Per a la temperatura del terreny s’adopten els següents valors: 

 Gener, febrer, novembre i desembre   8ºC (281ºK) 

 Març, abril, maig i octubre   11ºC (284ºK) 

 Juny, juliol, agost i setembre    13ºC (286ºK) 
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Es considera que a través de la solera hi ha un flux constant de calor al llarg de les 24 hores, mentre 

que a través de les parets el flux de calor varia cada 12 hores en funció de Tex. 

Per a la determinació de la pèrdua màxima es farà tenint en compte les pitjors condicions, que 

corresponen a la temperatura exterior més freda (Te= -3ºC; 270ºK), Tgaleria = 282ºK i Tsolera = 281ºK. 

Si s’aplica l’equació (4.28) s’arriba al següent resultat: 

 

 VAS1 VAS2 TOTAL 
Qk parets [kW] 0,83 0,28 1,11 
Qk solera [kW] 5,58 2,23 7,81 
TOTAL [kW] 6,41 2,51 8,92 

Taula 4.9 Pèrdues màximes per transmissió als vasos 

4.4.2. Resum pèrdues mensuals als vasos  

A continuació es presenta un resum de tot el que s’ha trobat respecte l’aigua de la piscina. 

 Qevap Qrad Qconv Qrenov Qcond Qtot 
 [kWh/mes] [kWh/mes] [kWh/mes] [kWh/mes] [kWh/mes] [kWh/mes]
Gener 11736 1407,9 -274,4 22446 6294 41609 
Febrer 10600 164,99 -247,9 19660 5660 35837 
Març 11736 -1863 -274,4 20678 5194 35470 
Abril 11357 -3590 -265,6 18431 4961 30894 
Maig 11736 -8519 -274,4 16325 5018 24285 
Juny 11357 -13058 -265,6 14482 4088 16602 
Juliol 11736 -17940 -274,4 13604 4125 11250 
Agost 11736 -16965 -274,4 6802 4147 5444,5 
Setembre 11357 -12522 -265,6 3949,5 4099 6618,1 
Octubre 11736 -7280 -274,4 7482,2 5046 16710 
Novembre 11357 -1206 -265,6 12507 6007 28399 
Desembre 11736 2087,8 -274,4 20406 6309 40264 
Anual 138176 -79283 -3231 176772 60949 293383 

Taula 4.10 Pèrdues mensuals dels vasos 

4.5. PARÀMETRES PEL DIMENSIONAT DEL GENERADOR DE CALOR 

La instal·lació generadora de calor ha d’estar dimensionada perquè, en certs moments de màxima 

demanda, pugui cobrir les necessitats energètiques. 

El dimensionament s’ha de fer considerant les condicions més desfavorables de consum, de tal 

manera que en les situacions més desfavorables ( temperatura exterior baixa,  alt grau d’ocupació, fort 

consum d’aigua calenta, etc.) no es produeixi cap dèficit de calor en cap de les àrees de la demanda i 

es pugui mantenir les exigències de confort i utilització. 
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Per al dimensionat dels sistemes de producció de calor d’una instal·lació esportiva cal fer la següent 

divisió genèrica: 

 Sala Piscina 

 Altres sales 

4.5.1. Altres sales 

Les despeses genèriques més importants són de calefacció i d’aigua calenta sanitària (vestuaris). És 

necessari que l’equip generador sigui capaç de cobrir les dues demandes en els períodes més 

desfavorables. 

Del resultat que s’obtingui, la potència màxima necessària és normalment molt més gran que la 

utilització durant la resta de l’any. Caldrà dissenyar el sistema productor de calor amb l’esglaonament 

de potència adient perquè els generadors funcionin sempre amb un rendiment proper al màxim. 

4.5.2. Sala piscina  

En una piscina coberta cal distingir dos períodes de consum: 

 Període d’emplenament (règim transitori) 

 Règim continu 

Cada període té unes característiques particulars que fan que les necessitats energètiques siguin 

diferents. En el primer cas no hi haurà ocupació i, per tant, no serà necessària la ventilació, ni consum 

d’ACS. El segon, en canvi, no s’haurà d’escalfar la gran massa d’aigua continguda en el vas. 

4.5.3. Període d’emplenament 

En aquest període transitori de la sala piscina, la demanda de calor es distribueix en les següents 

àrees: 

 Escalfament de la massa de formigó 

 Escalfament de l’aigua de la piscina 

 Assecament de l’aire ambient 

 Calefacció de la sala 

A continuació s’explica cada àrea amb un càlcul numèric. 

 ESCALFAMENT DE LA MASSA DE FORMIGÓ 

El formigó té una gran inèrcia tèrmica, fet que fa que el temps d’escalfament sigui gran. La despesa 

energètica relacionada a l’escalfament del formigó del vas es determina mitjançant la següent 

expressió: 
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( )f f ff fi

f

C ·M · T T
Q

3600·t
−

=     [kW] (4.30) 

 

On: 

 Cf : Capacitat calorífica del formigó  = 0,837 kJ/kg·ºK 

 Mf : Massa de formigó a escalfar [kg] 

 Tff : Temperatura mitjana del formigó després de l’emplenament [ºK] 

 Tfi : Temperatura mitjana del formigó abans de l’emplenament [ºK] 

 t : Temps d’emplenament [h] 

La massa de formigó es pot calcular de la següent manera: 

 f f fM  = V  ·  ρ      [kg] (4.31) 

La densitat del formigó (ρf) normalment oscil·la entre 2200 i 2500 kg/m3. S’ha pres una densitat de 

2400 kg/m3. 

Les temperatures inicials i finals del formigó usuals per aquest càlcul són de Tfi= 288 ºK (15ºC) i Tff = 

293 ºK (20ºC). S’ha de notar que la temperatura final del formigó no és la mateixa que la final de 

l’aigua. Això és degut a la gran inèrcia tèrmica del formigó, que fa que en les hores del transitori no 

assoleixi una temperatura més semblant a la de l’aigua. La temperatura del formigó a mesura de 

moltes més hores s’anirà escalfant. Aquest escalfament no es compta com a transitori per la llarga 

duració que té. 

El temps de posta a règim de l’aigua del vas (t) és variable, es pot prendre 24, 36, 48 i 72 hores. Si es 

vol fer-ho amb poc temps, la potència necessària serà molt més gran que si es vol fer-ho en més 

temps. El cas present s’ha optat per fer-ho amb 72 hores. 

A l’annex B.2.6 s’ha realitzat el càlcul, i es troba que la potència necessària per escalfar el formigó en 

72 hores és de 4,539 kW. 

 ESCALFAMENT DE L’AIGUA DE LA PISCINA: 

Mentre s’escalfa l’aigua, es produeixen els bescanvis propis d’aquest element amb l’entorn: 

 Convecció 

 Evaporació 

 Radiació 

 Conducció 

Un procediment que representa un estalvi és el d’escalfar l’aigua en dos passos. El primer pas, l’aigua 

s’ha de portar fins a una temperatura a uns 2-4 ºK per sota el nivell d’explotació, d’aquesta manera es 

redueixen les pèrdues de calor durant el període de posta a règim. En un segon pas, amb un temps 
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més curt (pot ser la nit abans de tornar a obrir les instal·lacions al públic), l’aigua s’escalfa fins a la 

temperatura d’utilització. 

 

Pas 1: 

 tpas1 = 62 hores : Escalfar l’aigua des de 8,5ºC (281,5ºK) fins a 23ºC (296ºK) 

 Compensació de les pèrdues de calor de l’aigua 

Pas 2: 

 tpas2 = 10 hores : Escalfar l’aigua des de 23ºC (296ºK) fins a 25ºC (298ºK) 

És convenient la utilització d’una manta tèrmica col·locada sobre la superfície de l’aigua durant el 

període d’escalfament, d’aquesta manera s’evita l’evaporació. L’aigua aleshores no perd calor degut 

aquest fenomen i no cal assecar l’aire ambient. Per veure la diferència que suposa la utilització d’una 

manta tèrmica a no utilitzar-la, s’han estudiat els dos casos. 

POSTA A RÈGIM DE L’AIGUA DEL VAS  

Per a determinar la despesa energètica necessària per a escalfar l’aigua s’utilitzarà l’expressió (4.28): 

Pas 1: 205 kW 

Pas 2: 174,8 kW 

La potència més gran (pas1) serà la que es tindrà en compte alhora del dimensionament. 

Durant el període d’emplenat, l’aigua experimenta pèrdues de calor degudes principalment a 

l’evaporació, la radiació i la conducció a través de les parets del vas. Atès que la temperatura de l’aire 

ambient és de l’ordre de la de l’aigua de la piscina, no es consideren les pèrdues de calor per 

convecció. 

PÈRDUES DE CALOR PER EVAPORACIÓ 

Per simplificar els càlculs, es considera que durant el temps de posta a règim els valors mitjans de la 

temperatura de l’aigua i de la temperatura de l’aire ambient són de 20ºC (293ºK) i 21ºC (294ºK) 

respectivament.  Aquesta aproximació contempla el fet que ambdues temperatures evolucionen 

progressivament des dels seus valors d’origen fins als desitjats. 

A partir de l’expressió (4.21) i sense comptar ocupants, la potència  per cobrir les pèrdues per 

evaporació en el cas de la no utilització de manta tèrmica és de 13,37 kW, ja que si se n’utilitzés les 

pèrdues serien menyspreables. 

PÈRDUES DE CALOR PER RADIACIÓ 

Si es considera el cas més desfavorable, es pren com a temperatura exterior mínima -3ºC (270ºK), i 

com a temperatura ambiental interior 21ºC (294ºK). Es seguirà el mateix criteri que en l’apartat 4.4.1 el 

punt referent a la radiació. 
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En aquest cas el punt de rosada ha canviat, amb unes condicions de 21(294ºK) i 65% HR, serà de 

Trosada= 14,2 ºC (287,2 ºK). Es troba que no es produiran condensacions. 

A partir de l’equació (4.22) es troba que la potència màxima total per cobrir les pèrdues degudes a la 

radiació seran de 10,86 kW 

PÈRDUES PER CONDUCCIÓ A TRAVÉS DE LES PARETS DEL VAS 

Segons la relació (4.3), la temperatura de les galeries serà de Tsoterrani = 13,6 ºC (286,6 ºK). La 

temperatura del terra serà de 8ºC (281ºK) i la de l’aigua de 20ºC (293ºK). 

Amb l’aplicació de l’expressió (4.31), amb els valors vistos a l’apartat 3.5, s’arriba a unes pèrdues 

degudes a la conducció de 5,96 kW. 

 ASSECAMENT DE L’AIRE AMBIENT 

Si no s’utilitza manta tèrmica, hi haurà evaporació d’aigua de la piscina de manera que serà necessari 

la introducció a la sala d’aire sec capaç d’absorbir el vapor generat. 

S’ha de notar que en aquest període d’emplenament la taxa d’evaporació és petita, i a més no s’haurà 

d’introduir l’aire mínim higiènic. 

La quantitat d’aire necessari per a absorbir l’aigua que s’evapora es determina a través de l’equació: 

 
( )

e
a

a a e

M
V

· X X
=

ρ −
     [m3aire / h·m2 de piscina] (4.32) 

On:   

Me : Massa d’aigua evaporada   [kg/h]  

Xa : Humitats absolutes de l’aire interiors  [kg vapor /kg aire] 

Xe : Humitats absolutes de l’aire exterior [kg vapor /kg aire] 

ρa : Densitat de l’aire    [kg/m3] 

Per a trobar la potència necessària per calentar l’aire que s’haurà d’introduir: 

 ( )= ρ −a a a p a eq V · ·C · T T      [kJ/h·m2] (4.33) 

On: 

 Ca : Calor específica de l’aire [kJ/kg·ºK] 

A partir l’expressió (4.33) es troba que la capacitat total serà de 64,46 kW. 

 CALEFACCIÓ DE LA SALA 

En el període d’emplenament, només serà necessari escalfar la sala piscina fins a una temperatura 

molt semblant a la de l’aigua (aproximadament un grau per sobre de la de l’aigua), per tal d’evitar 
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evaporacions massa altes. La temperatura de l’aire anirà augmentant a mesura que vagi augmentant 

la temperatura de l’aigua. 

Si es retorna al concepte de coeficient general de pèrdues de calor de la piscina (UA) de l’apartat 4.2. 

Al ser independent, es podrà utilitzar el valor trobat però sense ventilació.  

 ca
i i fi

a e

Q
UA K ·S c· ·Q

T T
= + ρ =

−∑      [W/ºK] (4.34) 

Es podrà determinar les pèrdues per calefacció per el període d’emplenament a partir de l’equació 

(4.34), amb Ta = 21ºC (294ºK) i Te = -3ºC (270ºK). La capacitat màxima total per a calefacció serà de 

95 kW. 

4.5.4. Capacitat màxima total en el període d’emplenament 

Si es recapitulen totes les pèrdues de l’apartat anterior,  i a més es separen els dos casos de manta i 

sense manta, s’arriba a la següent taula: 

 
Sense manta tèrmica 

[kW] Amb manta tèrmica  [kW] 

Escalfament formigó 4,54 4,54 
Escalfament aigua piscina 205,04 205,04 
Pèrdues per evaporació 13,37 0 
Pèrdues per radiació 10,86 10,86 
Pèrdues per conducció  5,96 5,96 
Assecament de l'aire  63,46 0 
Calefacció 95,01 95,01 
TOTAL 398,24 321,41 

Taula 4.11  Resum de les capacitats per al règim transitori 

4.5.5. Capacitat màxima total en règim continu 

A continuació es presenten les capacitats trobades en els apartats 4.2, 4.3 i 4.4: 

Règim continu Capacitat 
amb manta tèrmica [kW] 

Calefacció  173,5 
ACS 89,83 

TOTAL ACS +calefacció 263,3 
Vas piscina  
Evaporació 39,79 
Radiació 21,84 
Convecció -0,69 
Renovació d'aigua 30,17 
Conducció 8,916 

TOTAL vas 100 
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TOTAL vas + calefacció ACS 363,4 

Taula 4.12   Resum de les potències requerides en règim continu 

S’ha de recordar que el cas utilitzat en règim continu és amb manta tèrmica, la no utilització d’aquesta 

comportaria majors pèrdues i per tant la necessitat d’una capacitat major. Així doncs, la màxima 

potència correspon al règim continu (363,4 kW). 

4.6. DESHUMIDIFICACIÓ 

Tal i com s’ha trobat, l’aire de l’ambient interior es va carregant d’aigua a causa de l’evaporació. Així 

doncs, s’haurà de determinar la manera d’eliminar aquesta aigua evaporada. Es proposaran dos 

mitjans de deshumidificació: 

 Introducció d’aire de renovació  

 Utilització de bomba de calor (apartat 6) 

4.6.1. Aire de renovació 

Consistirà en assecar l’aire interior mitjançant l’aire introduït de l’exterior. Per motius higiènics, la 

normativa ITE 02.2.2 referent a la norma UNE 100011 estableix un cabal mínim higiènic per mantenir 

l’aire en òptimes condicions (2,5 l/s per m2 de la sala). Així doncs, l’eliminació d’un volum d’aire  igual 

comporta la desaparició d’una quantitat d’aigua, que es determinarà mitjançant l’expressió: 

 ag a am v · ·X= ρ      [kg ag/ h] (4.35) 

On :   

av  : Cabal volumètric d’aire [m3/h] 

aρ  : Densitat aire interior [kg aire/m3 aire] 

X : Humitat absoluta de l’aire interior [kg vapor d’aigua/kg aire] 

Es troba que l’aigua eliminada al introduir l’aire higiènic és de 162,83 kg aigua/h. Però l’aire introduït no 

és del tot sec, ja que conté un cert grau d’humitat, i s’haurà de descomptar de l’aigua eliminada. 

Si es considera el cas més desfavorable, que correspondrà en l’època on l’aire va més carregat 

d’humitat (33ºC;310ºK i 58% HR), si es torna a aplicar l’equació (4.35), es troba que l’aigua introduïda 

amb l’aire exterior és de 206,78 kg aigua/h. Aquest valor obtingut és molt gran, ja que representa que 

s’entra més aigua de la que s’extreu. Així doncs, en aquests casos la bomba de calor haurà de fer 

front a l’aigua evaporada i l’aigua introduïda per l’aire exterior. 

L’excés d’aigua a eliminar per la bomba de calor serà el següent: 

Aigua eliminada per la renovació: 162,83 - 206,783 =  - 43,963  kg aigua /h 

És negatiu ja que no s’elimina sinó que se’n aporta. 

Si es considera el pitjor cas d’ocupació interior, es troba: 

Aigua deguda a l’evaporació 100% ocupació :  58,51 kg aigua /h 
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Així doncs, l’aigua a eliminar mitjançant la bomba de calor serà: 

Aigua a eliminar per la bomba de calor : 58,51 + 43,963 = 102,47 kg aigua /h 

Aquest serà el valor de demanda de deshumidificació que es prendrà. 

Amb el mateix criteri que per al càlcul de la màxima capacitat de deshumidificació, en l’annex B.2.9 

s’ha estimat la deshumidificació que s’hauria de realitzar al llarg d’un any.  

4.7. NECESSITATS ENERGÈTIQUES A L’ESTIU 

 INTRODUCCIÓ 

El punt més crític d’una piscina pel que respecta a la climatització és a l’hivern, on la càrrega de 

calefacció és molt important i essencial, ja que el cos no tolera el fred igual que la calor. Per tant, les 

condicions de confort per a l’hivern  seran més importants a complir que a l’estiu. 

A l’estiu, tot i fer calor, la refrigeració és una part secundària sobre les preferències a l’hora de 

dimensionar la instal·lació de climatització. El motiu és perquè el cos nu en la sala piscina pot tolerar 

temperatures molt superiors a les de disseny, i en cas d’incomoditat de l’usuari per l’ambient el que 

faria seria tirar-se a la piscina i la sensació de calor desapareixeria. 

Així doncs, l’apartat de refrigeració de la piscina no es tindrà molt en compte i si s’hi té serà en funció 

de les capacitats que donen els equips emprats, i no les necessitats reals de refrigeració que la sala 

pugui tenir. 

Per contrastar les necessitats reals que es tindria de refrigeració i les que realment hi ha, donades per 

la màquina seleccionada, en l’annex B.3  s’ha realitzat un càlcul de les necessitats energètiques de la 

sala piscina durant les èpoques més caloroses.  

4.7.1. Calor total interior  

Es presenta seguidament el resum dels resultats interiors:  

 

    
Calor sensible 

[kW] 
Calor latent 

[kW] 
Calor total 

[kW] 
Radiació 66,12  66,13 
Transmissió 14,77  14,77 
Il·luminació 25,88  25,88 
Persones 8,61 15,45 24,06 

TOTAL 115,38 15,45 130,83 

Taula 4.13   Calor total interior a l’estiu 

 VENTILACIÓ 

Apartir de la següent expressió es determinarà el calor necessari per escalfar l’aire de ventilació 
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 v ae aQ v · · Ha= ρ ∆      [kW] (4.36) 

On: 

av  : Cabal volumètric d’aire higiènic [m3/h] 

aρ  : Densitat aire exterior [kg aire/m3 aire] 

∆Ha : Diferència entre l’entalpia de l’aire exterior  i l’interior [kJ/kg aire] 

El resultat d’aplicar l’equació (4.36) és qv = 47,78 kW, on  29,2 és latent i 18,58 sensible. 

4.7.2. Calor total a l’estiu 

Amb la suma del calor interior i el calor de ventilació es trobarà el calor total. I a per consegüent el 

factor de calor sensible total. 

Sensible 133.96 [kW] 

Latent 44.65 [KW] 

TOTAL 178,6 [KW] 

Taula 4.14 Guany total de calor durant l’estiu 

CONCLUSIONS  

Es deriva d’aquest resultat que es tracta d’una gran quantitat de calor la que s’hauria d’evacuar (178,6 

kW) per tenir ben refrigerat el local. Amb el resultat trobat es confirma el que s’havia avançat al principi, 

que refrigerar la piscina surt molt car energèticament. El que es farà serà només cobrir la part que sigui 

aportada pel dispositiu de deshumidificació. Per això es conclou que no es té molt en compte la 

refrigeració de la sala piscina i sí en canvi la calefacció d’aquesta. 
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5. PRESENTACIÓ DE LA SOLUCIÓ  

Es pretén donar una solució a les necessitats energètiques trobades en l’apartat anterior. La solució 

que permeti cobrir aquestes necessitats s’escollirà  tenint en compte i prioritzant criteris d’estalvi 

energètic. Tal i com ja s’ha fet a l’hora de decidir la forma i materials de la instal·lació esportiva. 

Les necessitats a cobrir seran: ACS, calefacció, deshumidificació de l’aire de la sala piscina i 

escalfament de l’aigua dels vasos 1 i 2. A més, s’afegirien les necessitats de calefacció i refrigeració de 

les sales adjuntes. 

Es proposa una solució on es cobreixin part de les necessitats d’ACS i escalfament dels vasos 1 i 2  

mitjançant energia solar tèrmica. La deshumidificació i escalfament de l’aire de la sala piscina es farà 

mitjançant una bomba de calor deshumidificadora. Que alhora, cobrirà part de les necessitats 

d’escalfament de l’aigua dels vasos 1 i 2.  

Tota la instal·lació requerirà un sistema auxiliar que pugui cobrir totes les necessitats en el pitjor dels 

casos, però que en condicions normals minimitzi el seu ús.  El sistema auxiliar serà una caldera de gas 

propà de baixa temperatura amb cremador modulant. Aquesta, a més de poder cobrir les necessitats 

d’ ACS, escalfament de l’aigua dels vasos i l’escalfament de l’aire de la sala piscina, també cobrirà les 

necessitats de calefacció de les sales adjuntes que no necessitin ser refrigerades.  

Respecte a les sales adjuntes, la solució proposada s’ adjunta a l’annex C. Les sales on només cal 

calefacció es cobriran mitjançant fan-coils alimentats per la caldera, i les sales que requereixin 

calefacció i refrigeració es cobriran mitjançant bombes de calors individuals. 
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6. BOMBA DE CALOR DESHUMIDIFICADORA 

Es presenten els resultats obtinguts pel que respecta a la deshumidificació i escalfament de l’aire 

ambient de la piscina que seran determinants per l’elecció de la bomba de calor. 

Potència calorífica      173,5 kW 

Cabal mínim higiènic d’aire exterior (sense infiltracions) 9315  m3/h 

Màxima capacitat de deshumidificació (306ºK, 58%)  102,47 l/h (kg/h) 

6.1. ELECCIÓ DE LA BOMBA DE CALOR 

L’elecció de la bomba de calor deshumidificadora es fa a partir dels quilograms de vapor evaporats per 

hora a l’ambient. 

Per les dades d’elecció, s’ha optat per una bomba de calor deshumidificadora especial per a piscines 

de la marca CALOREX model HRD-25.  

A continuació es comentaran certs punts sobre la bomba de calor i l’acoblament al sistema: 

 Capacitat de deshumidificació : al tenir dues bateries d’evaporació permet variar la capacitat 

de deshumidificació segons la necessitat i segons la temporada. Entre hivern i estiu pot variar 

entre 118 i 153 l/h, fet que permet cobrir les necessitats de deshumidificació que la sala pugui 

tenir. 

 Les necessitats calorífiques per l’aire de la piscina seran com a màxim de 222 kW. La bomba 

de calor donarà com a màxim 72 kW, i amb una potència nominal de 42 kW. La resta ho 

acabarà de cobrir la caldera amb un màxim de 150 kW, l’intercanvi es durà a terme en una 

bateria ja incorporada a la HRD-25. Amb la suma de les dues potències es cobrirà la 

necessitat de calefacció de la sala. 

 La capacitat frigorífica de la bomba de calor per refredament d’aire sensible disponible a 29ºC 

(302ºK) i 60% HR serà d’uns – 49 kW. No es cobriran del tot les necessitats de refrigeració, ja 

 comentat en l’apartat de climatització de la sala piscina (apartat 4.7). 

 La capacitat d’escalfament de l’aigua de la piscina mitjançant la HRD-25, oscil·la entre un 

mínim de 18 kW i un màxim de 95 kW, amb una potència nominal de 30 kW.  

 L’aigua de la piscina requereix d’una capacitat d’uns 100 kW quan està a règim i 247,4 kW pel 

règim transitori. La bomba de calor, en cap dels dos casos, no és suficient per cobrir-ho tot. El 

que es farà serà acabar de cobrir-ho mitjançant un bescanviador de plaques provinent de la 

caldera extern a la bomba de calor. Tal i com s’ha dit, la caldera serà l’encarregada 

principalment de la posta a règim de la piscina. 
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 El cabal d’impulsió d’aire a la sortida de la bomba de calor serà de 25000 m3/h. Per impulsar 

aquest cabal es disposarà d’un gran ventilador centrífug d’una velocitat, amb una pèrdua de 

càrrega de 40 mil·límetres columna d’aigua (mmca). 

 El cabal d’aire fresc provinent de l’exterior permet una regulació variant en funció de la 

temporada i de l’ocupació. D’uns 18000 m3/h a l’estiu, per uns 9000 m3/h a l’hivern, la 

introducció mínima d’aire higiènic per a períodes de no ocupació no serà necessari, i es podrà 

reduir el cabal fins a 1800 m3/h. La introducció d’aire es fa mitjançant l’aspiració del ventilador 

principal, i l’extracció es fa a partir d’un ventilador centrífug de petites dimensions amb dues 

velocitats i una pèrdua de càrrega de 25 mmca. 

 L’aire extret de la sala piscina serà superior al que s’introdueix, de l’ordre del 10-15% superior, 

provocant una pressió negativa dins el local (local en depressió). 

 La HRD-25 disposa de dues bateries d’evaporació una de preescalfament i l’altre de 

condensació d’aigua amb els seus dos circuits independents. Aquest fet permet diferents 

modes de treball segons la demanda. Per a alta demanda, funcionen els dos en ple rendiment 

i a baixa demanda, una de les bateries roman parada i l’altre funcionant. Això permet un millor 

rendiment de l’equip, ja que al haver-hi dos circuits, hi hauran dos compressors, i al poder 

parar un dels dos quan es treballi a baix règim permet un estalvi energètic més gran que si es 

tingués només un de sol. 

 La HRD-25 controla principalment tres paràmetres: humitat relativa de la sala, temperatura de 

l’aire de la sala i la temperatura de l’aigua de la piscina. 

A continuació es presenta una secció transversal de la HRD-25: 

 

Taula 6.1 Secció transversal de la bomba de calor HRD-25 
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6.2. ESCALFAMENT DE L’AIRE DE LA PISCINA 

El que es pretén serà mirar quin consum del total de la necessitat de calefacció, es cobrirà amb la 

HRD-25 i quina amb la caldera en règim estacionari durant un any. 

Passos a seguir:  

 Necessitats de calefacció per cada mes 

 Necessitats cobertes per la bomba de calor (per fer-ho més real s’ha considerat que durant les 

hores reals es treballa potència nominal i la resta a mínima potència). 

 Necessitats reals cobertes per la bomba de calor (BdC), ja que hi hauran cinc mesos que la 

producció de calor de la BdC serà superior a la demanda. 

 La resultant serà el que haurà de cobrir la caldera. 

Cada pas s’ha representat en la fila corresponent de la següent taula: 

 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Necessitats de calefacció de l'aire 56248 48827 46513 38548 28823 19547 

Energia aportada a l'aire per la B.d.C. 29866 26976 29866 28903 29866 28903 

Energia real aportada a l'aire per la B.d.C. 29866 26976 29866 28903 28823 19547 

Aportació de la caldera 26382 21851 16647 9645,6 0 0 
 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre  

11975 11132 21887 33971 42105 52785 412362 [kW/h] 

29866 29866 28903 29866 28903 29866 351651 [kW/h] 

11975 11132 21887 29866 28903 29866 297611 [kW/h] 

0 0 0 4105 13202 22918 114751 [kW/h] 

Anual 

Taula 6.2 Balanç per a la bomba de calor 

6.3. ESCALFAMENT DE L’AIGUA DELS VASOS DE LA PISCINA 

La bomba de calor disposa d’una bateria d’intercanvi incorporada per a escalfar aigua. Tal i com s’ha 

comentat en l’apartat 6.1, la bomba de calor pot aportar una potència que oscil·la entre els 18 kW de 

mínim fins a uns 95 kW de màxim. Amb una potència nominal de 30 kW. 

Per al càlcul de l’energia aportada per escalfar la piscina, es prendrà com a potència de referència la 

nominal, amb un interval de funcionament de 15 hores per dia de mitjana. Per tant, l’energia mitjana 

diària aportada per la bomba de calor serà la següent: hores kWh30kW·15 450
dia dia

=  

Per al càlcul mensual s’han considerat els dies d’obertura al públic, l’aigua dels vasos s’escalfarà 

mitjançant tres sistemes de producció de calor; bomba de calor, sistema solar i caldera. La bomba de 

calor serà a règim continu, el solar en funció de la radiació solar i la caldera com a sistema auxiliar 
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acabarà d’escalfar el que els altres dos sistemes no puguin aixecar. S’ha de comentar que hi hauran 

mesos, els més calorosos, on amb la bomba de calor ja escalfarà tota l’aigua dels vasos.   

A continuació es pot observar l’energia real utilitzada per la bomba de calor per escalfar les piscines: 

 

 

Necessitats aigua 
vasos               

[kWh/mes] 

Aportació bdc 
teòrica       

[kWh/mes] 

Aportació  bdc  
real        [kWh/mes]

Necessitat aigua 
vasos - bdc 
[kWh/mes] 

Gener 41609 11957 11957 29652 
Febrer 35837 10800 10800 25037 
Març 35470 11957 11957 23513 
Abril 30894 11571 11571 19322 
Maig 24285 11957 11957 12328 
Juny 16602 11571 11571 5030,6 
Juliol 11250 11957 11250 0 
Agost 5444,5 11957 5444,5 0 
Setembre 6618,1 11571 6618,1 0 
Octubre 16710 11957 11957 4752,5 
Novembre 28399 11571 11571 16828 
Desembre 40264 11957 11957 28307 
TOTAL 
[kWh/any] 293383 140786 128613 164770 

Taula 6.3 Necessitats energètiques al descomptar l’aportació real de la bomba de calor 
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7. ENERGIA SOLAR TÈRMICA 

 INTRODUCCIÓ 

El que l’energia solar sigui gratuïta no vol dir que l’aprofitament d’aquesta també ho sigui, i pot passar 

fins i tot, en alguns casos sigui més rentable la utilització d’altres tipus de fonts. 

Per a l’aprofitament d’aquesta alternativa, és necessari un equip capaç de convertir radiació solar en 

energia tèrmica. Si el cost total de l’equip (inversió - despeses de manteniment – estalvi respecte un 

equip convencional) és inferior al d’un altre sistema energètic capaç de realitzar la mateixa funció, 

existeix aleshores un incentiu de cara a l’ús de l’energia solar. 

Alhora de dimensionar una instal·lació d’aquest tipus serà necessari fer una optimització econòmica, a 

la fi d’obtenir el màxim estalvi. 

Els factors clau en la realització i anàlisi econòmica són la fracció anual del consum coberta solarment 

i la grandària de l’equip. 

Per al dimensionat de la instal·lació solar s’ha d’establir el següent: 

 Cobertura solar : s’estableix segons el càlcul energètic, anàlisi econòmic i el desenvolupament 

sostenible. 

 Càlcul energètic :  Serà necessari conèixer les temperatures i la radiació solar local. En el 

càlcul s’utilitzarà la demanada ja calculada i les dades ambientals climatològiques i 

d’assolellada locals. 

 Anàlisi econòmic : relacionar les inversions amb els beneficis que s’obtindran. 

 Cost : Superfície de captació, acumulació, altres components (bescanviadors,...) i cost de 

manteniment. 

 Beneficis : Energia estalviada o produïda, ajuts o subvencions previstos a la vida mínima 

estimada. 

 Beneficis socials i mediambientals : L’energia solar com a energia neta i sostenible. 

La inversió per a un sistema d’ACS serà superior a un sistema convencional per la necessitat 

d’emmagatzemar l’energia. 

Un sistema convencional té una moderada inversió i un cost de funcionament elevat. En canvi, un 

sistema solar té una elevada inversió i per contrapartida, un cost de funcionament baix. 

El cost de la vida del cicle és la suma del capital inicial i les despeses anuals que es produeixen amb el 

temps. 

L’estalvi solar és la diferència entre el que s’estalvia al utilitzar un sistema solar respecte un 

convencional 
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7.1. DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR  

Moltes vegades la superfície captadora vindrà imposada per la superfície lliure d’ombres disponible. Si 

no hi ha aquesta limitació, la superfície total útil de captació pot oferir una substitució que oscil·la entre 

el 60 i el 80%. Per a la determinació de la superfície captadora d’una instal·lació d’aprofitament 

d’energia solar hi han varis mètodes, com ara el mètode iteratiu, i el mètode f-chart entre altres. A 

l’annex B.4  s’explica l’aplicació d’aquests dos mètodes. Ambdós mètodes són tècnics i no econòmics, 

faltarà a continuació contrastar els resultats mitjançant un anàlisi econòmic, i medi ambiental . 

Per al càlcul, la metodologia utilitzada fa separar la part d’escalfament de l’aigua dels vasos de la de 

producció d’ACS. Tot i que, més endavant, es veurà que les dues interactuen conjuntament. 

Per a la l’escalfament de l’ACS es poden aplicar els dos mètodes, però tal i com s’explica i es calcula 

en l’annex B.4, el mètode iteratiu serà l’utilitzat per dos motius. El primer és perquè el resultat que dóna 

és molt semblant al que dóna f-chart. I el segon perquè serà també l’utilitzat per a l’escalfament de 

l’aigua de la piscina. 

7.1.1. Mètode iteratiu sistemes independents 

El mètode iteratiu es podria resumir com, un mètode que consisteix en anar provant amb quina 

superfície captadora s’obté el grau de cobertura desitjat. 

A continuació es presentaran les dades de partida per al càlcul i el resultat que s’obté si s’aplica el 

mètode iteratiu per a l’escalfament d’ACS. 

 DADES DE PARTIDA 

Les necessitats energètiques d’ACS corresponen a  les trobades a la Taula 4.6 

El col·lector solar utilitzat és de la casa Solahart model M, amb les següents característiques:  

( )R n
F · ·τ α  = 0,77 ;  FR·UL = 5,1 W/m2·ºK 

On: 

 FR : Factor de guany del col·lector 

 UL : Coeficient global de transmissió de calor del col·lector 

 τ : Transmitància solar de la coberta 

α : Absorbància de la placa col·lectora 

n : Referència a incidència normal 

Altres característiques de la instal·lació solar: 

 Àrea útil del captador : 1,8 m2 

 Cabal primari : 50 l/h·m2  (0,025 l/s·captador) 

 Cabal secundari : 24 l/h·m2 (0,012 l/s·captador) 

 Calor específic primari : 0,9 kcal/kg·ºK (3765,6 J/kg·ºK) 
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 Calor específic secundari : 1 kcal/kg·ºK (4184 J/kg·ºK) 

 Cabal tèrmic (QT) : 52,325 W/m2·ºK 

 Temperatura de consum ACS : 50ºC      (323ºK) 

Les altres dades de radiació solar, temperatures,... que s’utilitzen i no s’han presentat, es poden trobar 

a l’annex B.4. Igual que tota la metodologia de resolució, a continuació només es presentaran i 

comentaran els resultat que s’obtenen. 

 RESULTATS 

Per a una superfície de captació de 81 m2 que corresponen a 45 plaques, mitjançant el mètode iteratiu 

per a l’escalfament d’ACS, s’obté el següent: 

Una substitució energètica de: F = 69% (>60%) 

Aportació energètica del sistema solar de : 76853  kWh/any 

A més d’altres resultats mensuals que es presenten a continuació: 

 

  Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des 

Ts  [ºK] 291 293 296 298 301 302 304 307 307 303 297 291 

Eu [kWh/mes] 4876 5311 6874 7392 8000 7989 8403 7655 6381 5542 4324 4105 

f [%] 45 55 65 75 83 88 92 97 90 69 49 39 

ηcol·lector [%] 58,8 58,5 57,5 57,7 58,5 60,2 61,8 58,1 54,9 55,1 54,8 57,3 

Taula 7.1 Resultats per a ACS amb 81 m2 de superfície captadora 

Comentar que la temperatura de sortida (Ts) en cap cas s’escalfa fins a la de distribució (323ºK), quan 

 aquesta s’agafa de la xarxa. Això significa que s’haurà d’acabar d’escalfar mitjançant un generador de 

calor convencional. Quan no hi hagi consum hi haurà una recirculació que farà que s’escalfi més. 

També comentar que, no es cobreix la demanada al 100% en cap mes.  

Si s’aplica el mètode f-chart en el mateix cas, s’arriba a uns resultats força semblants (F=67%). Aquest 

fet demostra que els dos mètodes són vàlids, i és per això que s’ha optat per només fer servir el 

mètode iteratiu, ja que aquest també és aplicable per a l’escalfament de l’aigua de les piscines. 

Si s’aplica el mètode iteratiu per a l’escalfament de l’aigua de les piscines, s’obté el següent: 

 DADES DE PARTIDA 

Les necessitats energètiques utilitzades seran les resultants de restar l’aportació de la bomba de calor 

(Taula 6.3). S’observa que hi hauran tres mesos que no serà necessari l’aportació d’energia solar per 

escalfar. Això farà que tot el que doni el sistema sigui directament excés energètic. 
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 RESULTATS 

Per a una superfície de captació de 205,2, m2 que corresponen a 114 plaques, s’obté, mitjançant el 

mètode iteratiu per a l’escalfament de l’aigua de la piscina, el següent: 

Una substitució energètica de: F = 61 % (>60%) 

Amb els següents resultats que es presenten a la taula següent: 

 

 Gen Feb Març Abr Maig 

Tp [ºK] 297,8 298,6 298,3 298,8 299,1 

Tp’ [ºK] 297,8 298,6 298,3 298 298 

f [%] 36,16 49 70,94 97,33 171,4 

fcorregida [%] 36,16 49 70,94 97,33 100 

Eu [kWh/mes] 10722 12267 16681 18807 21128 

Eu’ [kWh/mes] 10722 12267 16681 18807 12328 

ηcol·lectora [%] 51,02 53,29 55,05 57,98 60,99 

 

Juny Jul Ag Set Oct Nov Des 

299,3 299,5 299,3 298,8 299 297,9 297,4 

298 298 298 298 298 297,9 297,4 

427,4    319,5 63,69 31,64 

100    100 63,69 31,64 

21499 22956 22063 18683 15185 10717 8956 

5031 0 0 0 4753 10717 8956 

63,98 66,69 66,09 63,44 59,63 53,62 49,38 

Taula 7.2 Resultats amb el mètode iteratiu per a 114 plaques destinades                                                       

       a l’escalfament dels vasos 

L’aportació energètica del sistema solar amb l’excés serà de : 199665 kWh/any 

Però com que l’excés no es compta, l’aportació energètica real per part del sistema solar serà de:  

100261 kWh/any. Tal i com s’havia apuntat, hi haurà un excés considerable d’energia, exactament  

99404 kWh/any, que representa un 36,3% del total produïda pel sistema solar. 

99404%excés ·100 36,3%
199665 76853

= =
+

 

Aquest excés tant gran en els mesos calorosos, porta a buscar una solució per a treure profit a 

aquest excedent d’energia. 

Segons s’ha trobat, per a cobrir més d’un 60% les necessitats d’ACS (69%) i aigua dels vasos 

(61%) per separat, seria necessari 286,2 m2 de superfície captadora, això equival a 159 plaques.  
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Si es fa una gràfica conjunta de les dues necessitats tractades independentment, s’obté el 

següent: 
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Figura 7.1 Gràfic amb les evolucions de les demandes i energia solar utilitzada per a l’ACS i per a 

escalfar l’aigua dels vasos al llarg de tot l’any de manera independent 

Si s’observa la  gràfica de la Figura 7.1, es pot pensar en un aprofitament de l’energia excedent de 

l’aigua dels vasos. Consistiria en aprofitar l’excedent per a cobrir la demanda d’energia per escalfar 

l’ACS. Es passaria de dos sistemes independents entre sí a l’hora de dimensionar, a un sistema 

dependent conjunt. 

7.1.2. Mètode iteratiu sistemes dependents 

Si es dur a terme aquest procediment, es veurà quina incidència té en la cobertura solar del sistema 

amb la mateixa superfície captadora que el sistema independent (286,2 m2). 

Per a l’escalfament de l’aigua dels vasos s’utilitzaran els mateixos resultats que per al sistema 

independent (Taula 7.2). A partir d’aquests es trobarà l’excedent energètic i es sumarà a l’energia que 

aporta el sistema per a l’ACS, tal i com es mostra a continuació:  

 Columna 1 : necessitats energètiques per escalfar l’aigua de la piscina descomptant 

l’aportació de la bomba de calor [kWh/mes] 

 Columna 2 : energia útil aportada pel sistema solar (205,2 m2 de superfície captadora) per a 

escalfar l’aigua de la piscina [kWh/mes] 

 Columna 3  : energia excedent produïda per al sistema solar [kWh/mes] 

 Columna 4  : necessitats energètiques per a escalfar ACS [kWh/mes] 
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 Columna 5 : energia útil aportada pel sistema solar (81 m2 de superfície captadora) per 

escalfar ACS [kWh/mes] 

 Columna 6 : energia útil solar total (s’inclou l’excés). (=Col.3+ Col.5)  [kWh/mes] 

 

 Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6 
Gener 29652 10722 0 10867 4876 4876 
Febrer 25037 12267 0 9697 5311,2 5311,2 
Març 23513 16681 0 10526 6874,1 6874,1 
Abril 19322 18807 0 9882,8 7392,1 7392,1 
Maig 12328 21128 8800 9688,5 8000,3 16800 
Juny 5030,6 21499 16469 9122,6 7989,2 24458 
Juliol 0 22956 22956 9164,8 8403,1 31359 
Agost 0 22063 22063 7855,6 7655,2 29718 
Setembre 0 18683 18683 7095,3 6381,3 25065 
Octubre 4752,5 15185 10432 7986,5 5541,7 15974 
Novembre 16828 10717 0 8742,5 4324 4324 
Desembre 28307 8955,9 0 10474 4105 4105 
TOTAL 164770 199665 99404 111103 76853 176257 

Taula 7.3 Resultats de cobrir la necessitat d’ACS amb l’energia solar  dedicada a l’ACS                             

  i l’excés dels vasos 

Amb aquesta transferència de l’excedent d’un cap a l’altre, s’aconsegueix  cobrir en alguns mesos 

una major fracció de les necessitats d’ACS. En els mesos més calorosos hi haurà un excés 

d’energia que es destina per a escalfar l’ACS. Tot i així, el que s’ha aconseguit respecte al sistema 

independent és una major cobertura solar pel que fa a l’ACS (F=75,4%).  

A la següent taula hi ha la justificació d’aquest augment: 

 Columna 1: excés d’energia útil solar per a esclafar ACS  [kWh/mes] 

 Columna 2 : energia solar útil per a escalfar ACS  [kWh/mes] 

 Columna 3 : fracció solar mensual real (Col.2 /Col.5 de la taula 18.6) [%] 

 

 Col.1 Col.2 Col.3 
Gener 0 4876 44,9 
Febrer 0 5311 54,8 
Març 0 6874 65,3 
Abril 0 7392 74,8 
Maig 7112 9689 100 
Juny 15336 9123 100 
Juliol 22194 9165 100 
Agost 21863 7856 100 
Setembre 17969 7095 100 
Octubre 7987 7986 100 
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Novembre 0 4324 49,5 
Desembre 0 4105 39,2 
TOTAL [kWh/any] 92461 83796 75,4 

Taula 7.4 Repartiment de l’energia solar per a cobrir l’ACS 

S’ha passat d’un 69% per al sistema independent a un 75,4% per a l’independent. Tot i això, s’observa 

que encara l’excés energètic és considerable, es segueix desaprofitant un 33,4 % del que es capta. La 

solució sembla estar en disminuir la superfície de captació.  

Com que la superfície predominant és la dels vasos per la gran demanda que té, es podria pensar en 

disminuir aquesta, però es recorda que s’està cobrint un 61% (>60%), fet que fa que no sigui una bona 

solució disminuir els 205,2 m2 de plaques.  

Així doncs, amb el sistema dependent, les plaques per a ACS  cobreixen un 75,4 %, valor superior a 

l’estipulat (>60%), aquest fet fa que sigui una opció viable la de disminuir la superfície captadora 

destinada a l’escalfament d’ACS.  

S’han provat varies solucions que a continuació es presenten de manera resumida: 

 Columna 1 : superfície captadora per a ACS (sense l’excés) [m2] 

 Columna 2 : nombre de plaques per a ACS [unitats] 

 Columna 3 : superfícies captadora total (ACS + escalfar aigua piscina) [m2] 

 Columna 4 : nombre total de plaques (ACS + escalfar aigua piscina) [unitats] 

 Columna 5 : reducció del nombre de plaques respecte la de partida (159) [unitats] 

 Columna 6 : fracció solar anual real per a ACS [%] 

 Columna 7 : fracció d’energia en excés que no s’utilitza [%] 

 

 Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6 Col.7 
A 81 45 286 159 0 75,4 33,4 
B 75,6 42 281 156 3 73,7 33,1 
C 64,8 36 270 150 9 70,2 32,2 
D 59,4 33 265 147 12 68,5 31,8 
E 48,6 27 254 141 18 64,8 30,8 
F 43,2 24 248 138 21 62,8 30,3 

Taula 7.5 Resultats de les diferents solucions 

S’ha de comentar que totes les solucions proposades compleixen la ITE 10.1.3.2 sobre l’àrea total de 

col·lectors, que estableix que s’ha de complir que: 1,25≤100·A/M≤2, on A és l’àrea total [m2] i M el 

consum diari d’aigua (16950 l/d). Si es miren els dos casos extrems A (286,2 m2) i F (248,4 m2), es 

troba que els dos estan dins els límits establerts. 

D’aquestes possibles solucions cal destacar-ne dos:  
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 La D que correspon a un total de 147 plaques, representa una reducció del 7,5% del nombre 

de plaques respecte les 159 inicials. Aquest resultat és interessant pel fet que s’obté una 

fracció molt semblant al sistema de 159 plaques independent (69%), plantejat en l’apartat 

7.1.1. 

 La F que correspon a un total de 138 plaques, representa una reducció del 13,2%. Aquest cas 

és interessant ja que és el que menor fracció solar té (62,8%) dins els límits (>60%), i és molt 

semblant a la fracció obtinguda per a l’escalfament d’aigua per a la piscina. A més, és la que 

menys energia excedent té (30,3%). 

A continuació es presenten conjuntament les tres alternatives (A,D i F):  
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Figura 7.2 Evolucions demandes i energia solar al llarg de tot l’any. Sistema depenent.               

Opció A, D i F 

L’elecció de la configuració final es farà mitjançant un estudi econòmic de les tres alternatives 

proposades. 

7.2. ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA 

Per a l’elecció de la millor alternativa entre 138, 147 i 159 plaques es farà mitjançant un estudi 

econòmic. Tots els paràmetres, la metodologia i els càlculs s’adjunten en l’annex sobre l’estudi 

econòmic (D.1.1), al igual que els altres estudis realitzats al llarg del treball. 
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A continuació es mostra una taula resum dels resultats obtinguts en l’estudi energètic i l’econòmic: 

 

ESTUDI ENERGÈTIC A D F 

Nº plaques escalf. Aigua del vas [u] 114 114 114 

Nº plaques escalf. ACS [u] 45 33 24 

Nº plaques total [u] 159 147 138 

Fracció solar aigua del vas [%] 61 61 61 

Fracció solar ACS [%] 75,4 68,5 62,8 

Fracció de l'excés energètic [%] 33,4 31,8 30,3 

Energia solar en excés [kWh/any] 92461 82287 73990 

Energia solar neta utilitzada [kWh/any] 184057 176331 170084 

ESTUDI ECONÒMIC    

Inversió inicial [euros] 122129,00 114209,00 108270,00 

Despeses [euros] 128142,00 119832,00 113600,00 

Subvencions totals [euros] 82473,00 76484,00 71993,00 

Beneficis combustible [euros] 45105,00 43215,00 41687,00 

Beneficis totals [euros] 127578,00 119700 113680,00 

Estalvi = benefici-despesa [euros] -564,00 -133,00 80,00 

Taula 7.6 Resultats energètics i econòmics de les alternatives seleccionades 

A partir de l’estudi econòmic, es pot concloure que: 

CONCLUSIONS 

Al comparar les tres alternatives proposades, l’opció F és la única que té estalvis (>0), o dit d’una altra 

manera, a les opcions A i D no hi ha estalvi, això vol dir que és millor l’ús d’una font convencional de 

generació que al sistema solar que es proposa.  

Tot i que l’opció F és viable s’ha de comentar que al cap de 20 anys en prou feines s’amortitza. Aquest 

fet és a causa de dues raons. La primera és el petit ratio entre l’energia captada i el cost de la 

instal·lació. La segona seria a causa de l’ús d’una caldera d’alt rendiment (baixa temperatura) que al 

tenir un rendiment elevat fa que l’ús de combustible es redueixi considerablement. 

Així doncs, l’opció escollida és la F amb 138 plaques (248,4 m2 de superfície de captació)  

S’ha de notar que existeixen uns factors que no tenen una traducció en euros directament, ja siguin les 

emissions contaminants i  altres relacionades amb el medi ambient. Actualment no tenen un pes 

important aquests factors, però s’està treballant per a la potenciació d’aquests per arribar a un 

concepte global de sostenibilitat en un futur pròxim. 
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8. CIRCUIT SOLAR PRIMARI 

8.1. CAMP DE COL·LECTORS SOLARS 

 DISPOSICIÓ DE LES PLAQUES EN LA COBERTA 

El camp de captadors ha de complir unes distàncies mínimes per a no fer-se ombres. Segons la ITE 

10.1.3.1 estableix una distància mínima  entre fileres de col·lectors és de: 

       (8.1) d > 1,932·h

La distància mínima entre la primera filera i algun obstacle que pugui fer ombra és de: 

  (8.2) d > 1,732·h

Si es tenen en compte les condicions de la coberta i dels captadors: 

Lcaptador 
1,937m 

45º
h2 

d2 d1 

h1=1m 

 

 

 

 

Figura 8.1  Acotació de la coberta amb els captadors 

A partir de la Figura 8.1 i de les equacions  (8.1) i (8.2), es pot dir: 

El camp de captadors no es podrà posar més a prop de 2 metres del mur, i les fileres de captadors, 

d’on comença una fins on comença l’altre hi hauran d’haver uns 4,5 metres. 

Si s’ha de col·locar 138 plaques, es faran estructures juntes de 6 col·lectors en paral·lel. En total hi 

hauran 23 conjunts de 6 captadors, on cada conjunt mesurarà 6,250 metres, i es deixarà uns 0,25 

metres entre conjunt i conjunt. Es faran 4 files (3 de 6 conjunts i 1 de 5 conjunts). 39 metres de longitud 

de la fila de 6 conjunts, i 32,5  la de 5.  

En l’annex E de plànols, es troba en el nº 03 la disposició del camp de col·lectors en la coberta.  

 CONNEXIONS EN EL CAMP DE CAPTACIÓ 

L’equilibrat hidràulic és un procés necessari a les instal·lacions ja que permet aconseguir una 

distribució equitativa dels cabals als captadors per tal que aquests funcionin amb òptims rendiments. 

La ITE 10.1.3.1. aconsella la connexió amb retorn invertit per a tenir el circuit equilibrat hidràulicament, 

sense la necessitat de col·locar vàlvules d’equilibrat. 

Si es pren la connexió del retorn invertit consisteix en el que primer que entra és l’últim que surt. En el 

plànol nº12 (annex E) es pot veure la connexió en qüestió. 
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8.1.2. Càlcul dels cabals 

Si es parteix que s’ha establert un cabal de 50 l/h·m2 de captador. Per un captador (1,8 m2), el cabal 

unitari serà de 0,025 l/s, i per un conjunt de 6 de 0,15 l/s. Si es fa per tot el camp de col·lectors, queda 

de la següent forma gràfica: 
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Figura 8.2 Numeració dels trams del camp de captadors i els respectius cabals  per a cada tram (l/h)  

8.2. DIMENSIONAT DE LES CANONADES  

Al fer estructures de sis captadors farà que el cabal en les canonades de trams entre conjunts o el 

principal sigui gran. Per a les canonades on el cabal sigui gran, el material a utilitzar serà el plàstic, 

exactament el NIRON que és un classe de polipropilè amb bones propietats d’aïllament (baix 

coeficient de transmissió tèrmica), elasticitat mecànica i bona compatibilitat del amb els metalls.  

Per a determinar el diàmetre d’una canonada d’un cert material on hi circula un cert fluid es calcula a 

partir del metodologia general de mecànica de fluids (annex B.7.1.), vàlid sempre.  
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 ∆P EN CANONADES  

Els líquids que passen a través de les canonades, tenen una viscositat que fa que hi hagi un 

fregament que provoca una ∆P a la canonada. Aquestes ∆P es poden classificar com a contínues o 

lineals (degudes al fregament), l’expressió a utilitzar és la següent: 

      [mmca] (8.3) Total K K
K

P metres lineals ·hlf∆ = ∑

On els metres lineals fa referència al tram més llarg que coincideixi amb les pitjors pèrdues de càrrega 

singulars. hlf fa referència a la pèrdua de càrrega lineal unitària que es troba a partir de la metodologia 

general  de mecànica de fluids.  

Segons [4] s’estableix que per a circuits tancats, s’haurà de procurar que: 

 hlf < 20 ≅
mmc k0,             (8.4)  a Pa2

ml ml

Les càrregues accidentals o singulars (corbes, colzes, vàlvules,...), es troben mitjançant el mètode de 

la longitud equivalent, que equivaldrà a la longitud necessària per a que la singularitat tingui la mateixa 

pèrdua de càrrega que si fos un tram recte. A la taula B.11 de l’annex B.7.9. es troben aquestes 

longituds equivalents. Un cop és trobada es multiplicarà per la hlf corresponent a aquell tram.  

 VELOCITATS EN LES CANONADES 
Per a velocitats superiors a 2 m/s els sorolls, degut a les vibracions de les canonades, són 

molestos a l’oïda humana. I si a partir de 1,3 m/s s’erosionen considerablement les canonades i 

poden aparèixer cavitacions a les corbes. Amb tot això, [4] recomana el següent: 

 

 Velocitats recomanades 

Canonades principals 0,9 ÷ 1,3 m/s 

Canonades secundàries 0,5 ÷ 0,9 m/s 

Connexions als aparells 0,2 ÷ 0,5 m/s 

Taula 8.1 Velocitats recomanades en les canonades  

 AÏLLAMENT DE LES CANONADES 

El motiu essencial de l’ús d’aïllament és per no permetre que l’energia es perdi abans d’arribar al seu 

destí. El RITE en l’apèndix 03.1 [5], estableix que una canonada s’ha d’aïllar si la temperatura del fluid 

es troba entre 40 i 100ºC (313 i 473ºK). L’aïllant que s’utilitzarà en aquests casos serà de la casa 

Armaflex el model SH. Es tracta d’una aïllament tèrmic flexible d’escuma elastomèrica  que ha estat fet 

especialment per l’aïllament d’instal·lacions de calefacció i hidrosanitària, i posseeix una bona 

atenuació acústica.En l’annex de càlculs B.7.7. es trobaran els gruixos requerits per a cada canonada 

de la instal·lació. 
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 CANONADES DE BUIDAT 

Els circuits, sobretot els tancats, s’han de dissenyar de tal manera que algun dia es puguin buidar 

parcial o totalment. En l’annex de càlculs es dimensiona la canonada en funció amb el que estableix la 

ITE 02.8.3. En el cas del circuit solar primari, s’estableix un diàmetre de canonada de 32mm. 

8.3. BOMBA DE CIRCULACIÓ 

La funció que tindrà la bomba de circulació, com diu la paraula, serà fer circular el fluid per tot el circuit, 

compensant les pèrdues de càrrega (resistència al moviment del fluid) dels diferents accessoris que 

formen el circuit. El fluid es pararà quan pari de funcionar la bomba. 

 SELECCIÓ DE LA BOMBA 

A partir d’un cabal principal de 3,45 l/s i una altura a vèncer per la bomba d’uns 4,9 mca. La bomba de 

circulació principal serà de la casa GRUNDFOS. Per a la bomba principal d’accionament es 

seleccionarà el model UPS 50-60/2F (4,7mca) que proporciona una altura inferior a la que s’ha de 

vèncer. El motiu d’aquesta selecció a la baixa és per l’existència d’una segona bomba d’accionament, 

que servirà per vèncer l’altura del bescanviador (1,82mca). Així serà aquesta la que decideixi el camí 

que seguirà el fluid. La bomba d’accionament serà el model UPS 65-30F. 

8.4. VAS D’EXPANSIÓ 

L’objectiu dels vasos d’expansió serà absorbir les variacions de volum del fluid degudes a variacions 

de temperatures i mantenir-les en uns marges de pressió preestablerts. La ubicació dins el circuit serà 

en la zona d’aspiració de la bomba de circulació per evitar depressions en el si del circuit. En l’annex 

de càlculs B.6 s’explica i s’aplica la metodologia de la UNE 100.155 per al càlcul de vasos d’expansió. 

Per al circuit primari solar, la metodologia varia una mica en el sentit de considerar la temperatura 

màxima quan el circuit està parat, en comptes de quan està en funcionament. La selecció es fa a partir 

del volum total que ha de tenir el vas d’expansió. Aquest es determinarà a partir de l’expressió:  

  (8.1) t eV  = V· C  · Cp

On: 

 V : Volum total de la instal·lació 

 Ce : Coeficient d’expansió 

 Cp : Coeficient de pressió 

El vas seleccionat és de la casa Roca, el model Vasoflex de 300 litres de capacitat.  
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9. CIRCUIT SOLAR SECUNDARI  

9.1. ESCALFAMENT DE L’AIGUA DELS VASOS 

Tot i contenir volums d’aigua diferents en el vas 1 i en el vas 2, l’esquema del circuit i el principi de 

funcionament serà el mateix per als dos. La diferència entre un i altre es trobarà en el temps de 

funcionament del circuit, fet que no tindrà influència a l’hora de dimensionar. 

Així doncs, es dimensionarà per un, però es doblaran les unitats, per a tenir un circuit per a cada vas. 

9.1.1. Circuit d’escalfament de l’aigua del vas 

La bomba de circulació aspira aigua de la piscina per la part inferior i la condueix cap al bescanviador. 

Al passar pel bescanviador, aquest li cedeix el calor que prové del circuit primari solar. Un cop escalfat, 

l’aigua és conduïda cap a la part superior de la piscina. Es tracta d’un circuit obert.  

 ELEMENTS QUE FORMEN EL CIRCUIT 

Es disposaran de vàlvules de tall a l’entrada i sortida del bescanviador i de la piscina. Hi haurà un 

vàlvula de seient o comporta que desviarà l’aigua sense fer-la passar pel bescanviador.  

L’aigua de la piscina serà més agressiva que la potable a causa dels additius (clor, antialgues, etc.), 

això farà que els elements que estiguin en contacte siguin fets de materials que ho tolerin, com ara els 

materials plàstics.  

Les canonades es dimensionaran de la mateixa manera que en el circuit primari (apartat 8.2), el 

material utilitzat també serà el NIRON. També es disposarà d’un sistema de buidat que permeti buidar 

el circuit , aquest sistema s’haurà de canalitzar per controlar on es buida, pel vas 1 (79 kW) tindrà un 

diàmetre mínim de 25mm, i pel vas 2 (21kW) un de 20 mm. 

9.1.2. Bomba de circulació 

La bomba de circulació per a l’aspiració de l’aigua de la piscina, haurà de ser majoritàriament de 

plàstic i a més, disposar de prefiltres (filtres de malla metàl·lics) per evitar que s’introdueixin elements a 

l’interior de la bomba. 

 PROBLEMÀTICA EN EL DIMENSIONAT DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓ 

Quan s’ha explicat com dimensionar la bomba de circulació en el circuit solar primari (apartat 8.3), s’ha 

dit que es feia en funció del cabal, la pèrdua de càrrega de tot el circuit en qüestió i la gràfica de 

selecció de bombes. Aquest seria el procés normal, però en el cas de les bombes per a piscines, el 

problema és un altre. En aquest cas, al no tractar-se el tema dels filtres de la piscina com un circuit 

conjunt, sinó com un circuit independent i exclusiu. En aquest circuit de filtres, l’aspiració que hi ha per 

part de la bomba és molt i molt gran per tal de fer el filtrat correctament, aquest fet fa que si es 
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dimensionés la bomba del circuit solar del secundari de la manera tradicional, apareixerien problemes 

d’aspiració insuficient. La bomba no aspiraria prou, provocant problemes de cavitació i d’entrada d’aire. 

Per a solucionar aquest problema, el que es farà serà sobredimensionar l’altura de la bomba per tal 

que aspiri correctament. S’imposarà una pèrdua de càrrega de 11 mca, valor molt superior al que 

donaria el circuit si es calculés per la forma tradicional (≈3mca). 

El fet que la bomba de circulació estigui sobredimensionada no serà cap problema pel fet que s’ha 

disposat una vàlvula de seient o comporta amb la funció de contrarestar l’altura excessiva de la bomba 

de circulació. 

Si s’imposen les condicions de cabal  i pèrdua de càrrega s’obté que el model seleccionat serà el 

TIFON 1 – 100 de la casa ESPA.  

9.2. PRODUCCIÓ ACS 

9.2.1. Descripció del circuit 

El circuit secundari solar per escalfar l’aigua calenta sanitària, d’ara endavant circuit ACS, serà el més 

prioritari per la instal·lació solar, ja que la disponibilitat d’ACS serà capdal en tot moment.  

Aquest fet portarà a la necessitat d’una instal·lació de gran acumulació per poder cobrir-ho. Aquesta es 

podria dividir en tres fases: la fase solar, la fase auxiliar i la fase de distribució i retorn. 

A la Figura 9.1 es poden veure les tres fases separades en colors: vermell la fase solar, blau la fase 

auxiliar i verd la de distribució i retorn. 

La fase solar fa referència a la part on l’aigua serà escalfada a partir de l’energia solar. 

La fase auxiliar serà la part on l’equip generador auxiliar ajudarà a pujar la temperatura en els casos 

que l’aportació solar sigui insuficient. En la realitat, el que succeirà serà que amb l’energia solar només 

s’arribarà a un rang de temperatura de l’aigua, i amb la caldera s’acabarà d’elevar fins a la temperatura 

que es desitgi.  

La tercera fase serà la que fa referència a la distribució de l’ACS, i si no hi ha consum pel retorn. El fet 

de l’existència del retorn es justifica per la necessitat de minimitzar el temps entre l’obertura de l’aixeta i 

l’arribada de l’ACS. 
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Figura 9.1 Esquema de les tres fases del circuit solar secundari ACS. Vermell fase solar, blau fase 

auxiliar i verd fase distribució i retorn 

A continuació es comenten els elements que formen el circuit: 

 FASE SOLAR 

El sistema d’acumulació està format per dos dipòsits de 5000 litres, tal i com s’ha trobat en l’apartat 

4.3. La connexió d’aquests  dos dipòsits, segons la ITE 02.5.1 i 10.3.2, es farà en sèrie per afavorir 

l’estratificació i evitar que la temperatura del dipòsit sigui uniforme i intermitja, on la legionel·la es 

multiplica (20 – 50ºC;293ºK – 323ºK). La disposició dels tres dipòsits (inclòs l’auxiliar) haurà de ser 

vertical amb una bona relació altura – diàmetre. 

L’aigua de la xarxa entrarà per la part inferior del dipòsit 1, ara endavant dip. 1, i el consum per ACS 

sortirà de la part superior del dip.2. 

L’aigua s’escalfarà mitjançant el bescanviador de plaques solar seleccionat en l’annex B.5.2. On serà 

aspirada per una bomba de circulació des del dip.1, i es retornarà per la part superior del dip.2, fent de 

la part superior la part més calenta dels dos dipòsits. 

Hi hauran unes canonades que connectaran directament de la sortida del dip.2 a la sortida del dip.1, 

però amb una vàlvula que, en condicions de funcionament normal estarà tancada. El mateix passa a 

l’entrada del dip.1 que es connectarà amb l’entrada del dip.2, amb una vàlvula tancada. Aquest 

sistema alternatiu està per si s’espatlla algun dels dipòsits i s’ha de canviar la manera de treballar, 

també es fa per el tractament antilegionel·la, que s’explica més endavant (apartat 9.2.3). 
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 FASE AUXILIAR 

Comença on s’acaba la fase solar. Consta d’un dipòsit de 3000 litres calculat en l’apartat 4.3. A la part 

inferior del dip. aux., surt una canonada per on s’aspirarà l’aigua, mitjançant una bomba de circulació, 

cap al bescanviador auxiliar de caldera. El retorn es farà per la part superior del dip. aux. El 

bescanviador s’explicarà i es dimensionarà al tractar el tema del generador de calor. 

Vist globalment, els tres dipòsits estan connectats en sèrie. 

 FASE DE DISTRIBUCIÓ I RETORN 

La distribució comença on s’acaba l’acumulació, exactament, en el punt de mescla de l’aigua calenta  

provinent de la fase auxiliar i de l’aigua freda de la xarxa. Des d’allà  serà distribuïda cap a totes les 

aixetes i telèfons de dutxa.  

El retorn començarà just abans de bifurcar-se la canonada cap a cada aixeta. Amb l’ajuda d’una 

bomba de circulació farà que hi hagi un moviment continu per tot el circuit que impedeix que l’aigua de 

distribució es refredi. El retorn anirà a parar, segons convingui, o a la canonada d’aigua freda o a la 

part superior del dip. aux. 

9.2.2. Principi de funcionament del sistema  

El principi bàsic del circuit solar secundari per a escalfar aigua calenta es basa  en agafar aigua de la 

xarxa, escalfar-la i acumular-la  per quan s’hagi de consumir. Per aconseguir aquest objectiu, caldrà 

una sèrie de passos i explicacions de funcionament del sistema que a continuació s’exposen. 

El circuit es pot separar en dos subcircuits: un tancat i l’altre obert. Si hi ha consum d’ACS, el circuit 

serà obert. En canvi, si no hi ha consum, el circuit serà tancat i el seu funcionament serà diferent. 

 CIRCUIT OBERT 

Implica que hi ha consum d’ACS, el moviment de l’aigua serà a causa d’aquest consum. La pressió ve 

donada per la pressió que dóna la xarxa.  

El circuit d’aigua és el que a continuació es descriu:  

Al arribar l’aigua provinent de la xarxa, , té dos camins possibles. Un és el de mescla amb l’aigua 

d’acumulació per anar directament a la distribució, o l’altre és anar a la fase solar. 

El camí bàsic que fa l’aigua al arribar a la fase solar és: arribar al dip.1 per la part inferior, on es dirigirà 

cap a la part superior d’aquest. D’allà anirà cap a la part inferior del dip.2, i on acabarà sortint per la 

part superior. L’aigua a mesura que avança pels dipòsits es va escalfant, i al sortir posseeix un cert 

valor tèrmic (45ºC;318ºK).   

En la Figura 9.2 B) es pot observar aquesta part del recorregut, on només està representat la fase i 

quan només hi ha consum.  
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Un cop surt del dip.2, es dirigeix cap a la fase auxiliar. Entra per la part inferior del dip. aux., i acaba 

sortint per la part superior d’aquest. 

Aquesta ACS d’acumulació es barreja amb l’aigua freda provinent de la xarxa, mitjançant una vàlvula 

mescladora de tres vies proporcional motoritzada que controlarà la dosificació de la mescla per 

distribuir a la temperatura desitjada (50ºC: 323ºK). 

Com ja s’ha dit, l’ACS que s’utilitzi serà l’aigua que s’agafi de la xarxa. Mentre està obert hi hauran, 

també, altres circulacions relacionades en l’escalfament de l’aigua. 

Es tracta del bescanviador solar que seguirà agafant aigua del dip.1 i tornant-la calenta al dip.2. I del 

bescanviador auxiliar que agafarà aigua de la part inferior del dip. aux. i la tornarà a la part superior 

amb un nivell tèrmic més alt.  

Quan hi ha consum i s’està escalfant, el circuit de l’aigua a l’arribar a l’entrada de la fase solar, es 

barrejarà amb l’aigua del dip.1 que va cap al bescanviador solar. Una part de l’aigua provinent de la 

xarxa anirà cap al bescanviador, i l’altre per dins del dipòsit. La proporció d’un camí o l’altre serà en 

funció del consum d’ACS.  

El camí que segueix l’aigua que s’escalfa serà al contrari que el de la Figura 9.2 B), aquest recorregut 

coincidirà amb el recorregut del circuit tancat, que s’explicarà a continuació. La circulació (o 

escalfament) de l’aigua calenta circularà en sentit contrari al de la demanda d’ACS (ITE 02.5.1). 

 CIRCUIT TANCAT 

El mateix circuit secundari, quan no hi ha consum d’ACS es converteix en un circuit tancat en el que 

s’observen alguns canvis en el funcionament. 

El més destacat, fa referència a la circulació del procés d’escalfament solar. L’aigua és agafada de la 

part inferior del dip.1 i tornada a la part superior del dip.2, amb un grau tèrmic superior. A la Figura 9.2 

A) s’ha marcat el sentit d’aquest circuit. Al no haver-hi consum, aquest augment de volum al dip.2 fa 

que s’inverteixi el sentit de circulació, i ara, hi hagi una corrent que vagi de la part inferior del dip.2 a la 

part superior del dip.1 fins a tancar el circuit (per la part inferior). Això comporta un escalfament 

progressiu dels dos dipòsits, ja que un sempre serà més calent (dip.2) que l’altre. 

En el la fase auxiliar, també hi ha un circuit d’escalfament. Anirà de la part inferior a la superior del dip. 

aux. passant pel bescanviador auxiliar caldera. 

També comentar que, el motiu de la col·locació de les vàlvules antiretorn a l’entrada de l’aigua freda 

(xarxa), és a perquè quan no hi hagi consum, o baixi la pressió de la xarxa, el circuit no es buidi. 

 



Estudi de climatització i producció d’aigua calenta sanitària d’una piscina municipal  
coberta aplicant criteris d’estalvi energètic: bomba de calor i energia solar tèrmica.             
Jordi Pujol Parals                                                Pàg. 69 

 

Figura 9.2 A) Circuit tancat sense consum d’ACS de la fase solar.                                                  

     B) circuit obert amb consum d’ACS de la fase solar. 

 CIRCUIT DE RETORN 

Un cop s’ha explicat el principi de funcionament del circuit obert i del tancat cal comentar que hi ha un 

tercer circuit que funciona sempre es tracta del circuit de retorn. 

La missió del circuit del retorn serà aconseguir que en qualsevol punt de consum de la instal·lació, la 

sortida d’ACS es produeixi als pocs segons i a la temperatura d’utilització.  

L’ACS de retorn tindrà tres opcions, una serà anar al dipòsit amb l’ACS, l’altre serà anar a la canonada 

d’aigua freda de la xarxa, per tal de fer-li un preescalfament, i la última serà anar en els dos destins. 

Cada situació es decidirà quina opció escollir. 

9.2.3. Circuit antilegionel·la  

Segons la norma UNE 100.030/2001 referent a la ITE 02.5.1. S’estableix que tot sistema d’ACS haurà 

de ser capaç de poder elevar la temperatura de l’aigua fins a 70ºC (343ºK) per a la desinfecció 

d’aquest. 

Aquest tractament antilegionel·la serà un procés que es farà anualment. Es tracta d’un procés diferent 

a l’habitual, ja que comporta l’aturada del sistema i l’obertura de vàlvules que normalment estaran 

tancades i viceversa. 

Primer de tot, hi haurà d’haver un encarregat d’elevar la temperatura del fluid fins als 70ºC (343ºK), 

que serà la caldera mitjançant el bescanviador auxiliar caldera. El següent pas serà adaptar el circuit 

de tal manera que aquest fluid pugui arribar a tots els dipòsits (punts més crítics). Si es fa correctament 

l’obertura i tancament de vàlvules, farà que el fluid circuli en sentit oposat al que ho faria habitualment. 
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El dipòsit auxiliar serà el primer a ser escalfat, l’aigua a continuació sortirà per la part inferior i anirà als 

dipòsits solars. Primer es desviarà cap al dip.1 amb les vàlvules del dip.2  tancades, i un cop 

desinfectat el dip.1 es farà el mateix amb el dip.2. L’aigua que sortirà dels dipòsits solars circularà fins 

al bescanviador auxiliar caldera impulsada per la bomba de recirculació auxiliar. A la Figura 9.3A es 

pot veure el camí recorregut per desinfectar el dip.1, i la Figura 9.3B és el mateix però pel dip.2. 

 

Figura 9.3 A)  Esquema del tractament antilegionel·la per al dipòsit 1                                                   B) 

Esquema del tractament antilegionel·la per al dipòsit 2 

9.2.4. Dimensionat del circuit 

Es calcularan bàsicament quatre elements del circuit, les canonades de tot el circuit amb el 

corresponent aïllament, el bescanviador auxiliar de caldera, els dipòsits d’acumulació i les bombes de 

circulació.  

 CANONADES 

El material a utilitzar serà el mateix que s’ha utilitzat fins ara per tot el circuit solar, el NIRON. En 

aquest cas, aquest tipus de plàstic també és molt indicat ja que no presenta grans rugositats a 

l’interior, això fa que la bactèria de la legionel·la no s’hi adhereixi amb facilitat. El mètode serà el mateix 

que s’ha utilitzat en l’apartat 8.2. Els cabals, canonades, aïllaments i singularitats es troben en l’annex 

B.7.3. 

 BESCANVIADOR AUXILIAR DE CALDERA 

El bescanviador auxiliar de caldera serà de plaques. El dimensionament es farà mitjançant el 

programa CAS200, justificat i calculat en l’annex B.5.2. 

 DIPÒSITS ACUMULADORS D’ACS 

En la instal·lació hi hauran tres dipòsits, dos de 5000 litres i un de 3000 litres. Tots tres es consideren 

de gran acumulació. Els models són MV5000R i MV3000R respectivament de la casa LAPESA. 
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Dipòsits d’acer inoxidable amb revestiment de resines epòxides. Tots els models són aïllats 

tèrmicament amb escuma rígida de poliuretà injectat en motlle, també incorporen un equip de 

protecció catòdica per protegir  l’acer de la corrosió. A més, cada dipòsit disposarà d’una vàlvula de 

seguretat de 7 bar, ja que al tractar-se d’un circuit obert tindrà la pressió de la xarxa (3-4 bar). 

9.2.5. Bomba de circulació  

Totes les bombes seleccionades tindran el cos hidràulic de bronze per evitar l’oxidació d’aquest.  

 CIRCUIT TANCAT 

La bomba seleccionada capaç de proporcionar una altura d’uns 1,69 mmca amb un cabal de 10930 

l/h, seria  el  model UPS 65-30(B) de la casa GRUNDFOS, on B significa que el cos hidràulic és de 

bronze.  

 CIRCUIT AUXILIAR 

L’elecció de la bomba de circulació per al circuit auxiliar serà particular, ja que s’haurà de preveure el 

pitjor cas, tractament antilegionel·la, però sense perdre de vista que el seu funcionament normal serà 

un altre. Determinant la màxima pèrdua de càrrega a vèncer (2,65 mca) per un cabal de 3092 l/h. La 

bomba seleccionada serà la UPS 80-30 F (B) de la casa GRUNDFOS. 

 CIRCUIT DE RETORN 

L’elecció es farà a partir del recorregut més llarg que hagi de retornar. Hi ha quatre candidats dos 

corresponen a la planta principal, i els altres dos a la superior. Es pot preveure que el pitjor cas serà el 

que correspon a la planta superior a la zona del bar.  

Per a un cabal de 1152 l/h i un altura de 595,9 mmca. El model UPS és massa gran, el que s’adequa 

millor serà el de la sèrie UP. Es tracta d’una sèrie de bombes amb el cos hidràulic de bronze i 

adequades per al circuit de retorn d’ACS. Es troba que la bomba UP 20 – 15 N (B) és l’adequada 
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10. CLIMATITZACIÓ DE L’AIRE A LA SALA PISCINA 

10.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

El sistema de climatització de l’aire en l’interior del recinte de la piscina  es realitza mitjançant dos 

sistemes de conductes, un d’impulsió i un de retorn. El conducte d’impulsió s’encarregarà de 

transportar l’aire des de l’equip d’impulsió fins a l’interior de l’edifici. D’altra banda, el conducte de 

retorn s’encarregarà de recircular l’aire interior, conduint-lo a la sala d’acondicionament d’aire. Aquí 

passarà per diversos tractaments necessaris per a poder ser novament introduït en el recinte i 

mantenir les condicions de disseny exigides. 

La distribució dels conductes d’aire es pot veure en el plànol  nº07 de l’annex E.  

En la implantació dels conductes, s’han tingut en compte principalment tres factors. En primer lloc 

aconseguir una elevada circulació i renovació d’aire ambient. En segon lloc aprofitar al màxim les 

característiques tèrmiques de l’aire impulsat. Per últim, però no menys important, aconseguir un 

notable grau de confort per els usuaris de la instal·lació. 

Aquests factors s’han traduït en una disposició perimetral dels conductes d’impulsió, i el retorn situat 

arran de terra. 

Els conductes d’impulsió es troben a una alçada d’uns cinc metres respecte el terra de la sala, mentre 

que el retorn es troba acoblat als graons de les grades. Amb això s’aconsegueix que l’aire d’impulsió 

baixi fins arran de terra, evitant l’estancament de l’aire calent a la part superior. 

Els conductes d’impulsió s’han dissenyat segons dues zones, la corresponent a la façana nord, i la 

corresponent a les restants. A la façana nord, al no haver-hi grans obertures, la difusió es realitzarà 

totalment cap a la sala, en canvi, a les altres es dimensionarà amb un fraccionament en els punts de 

difusió. Un 20% del cabal difós dirigit cap a les obertures i el 80% restant cap a la sala. El motiu 

d’aquest fraccionament és evitar condensacions en les obertures. 

El nombre de trams escollit per al conducte d’impulsió és de setze on a cada tram hi hauran les 

boques d’impulsió simètricament repartides i a una distància prudencial entre els dos extrems. El 

nombre de trams per al conducte de retorn serà de deu repartits simètricament. 

El projecte s’inclou dins els sistemes de transmissió d’aire a baixa velocitat, també anomenats 

sistemes convencionals. Les velocitats de l’aire dins aquests sistemes no han d’ultrapassar els 12 m/s. 

A la fi de no aconseguir un tamany  excessiu dels conductes, s’ha escollit una velocitat relativament 

alta, 9 m/s, però al mateix temps inferior al límit superior esmentat, per tal de disminuir el nivell sonor 

de la instal·lació. Nivell sonor màxim a l’interior serà d’uns 50 dBA segons la ITE 02.2.3.1.  

Per al retorn s’ha escollit la mateixa velocitat que per a la impulsió. En canvi, per a l’extracció i  

introducció d’aire de l’exterior, s’ha pres una velocitat inferior (5m/s). 
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Els conductes projectats són circulars els d’impulsió i rectangulars els de retorn, al igual que els 

d’extracció i introducció d’aire exterior. Les dues classes de conductes seran de la gamma d’acer 

inoxidable AISI 316, per a la gran resistència d’aquest material al clor fent la vida del conducte més 

llarga. El  gruix serà de 0,8 mm, i la rugositat interior absoluta de 0,09 mm.  

També es disposaran cada 10 metres una obertura de servei com a mesura cautelar  per a la 

prevenció de la legionel·la, de la UNE 100030 referent a la legionel·la en conductes d’aire que està 

reflexada a la ITE 02.9.3. 

10.2. CÀLCUL DEL SISTEMA DE CONDUCTES  

El mètode emprat per al càlcul dels conductes serà el de pèrdua de càrrega constant, anomenat 

també d’igualtat de pèrdues per fregament. Aquest mètode, aplicable tant en conductes d’impulsió 

com als de retorn, introducció i extracció d’aire, consisteix en no variar substancialment la pèrdua de 

càrrega per unitat de longitud al llarg de tot el sistema de conductes. 

El procediment a seguir consisteix en escollir una velocitat inicial en el conducte principal tot just en la 

descàrrega del ventilador, en el cas de la impulsió. En funció d’aquesta velocitat i del cabal d’aire 

existent s’obté la pèrdua de càrrega per unitat de longitud, la qual s’ha de mantenir pràcticament 

constant en tot el circuit. Així mateix i conegut el cabal i la velocitat inicial, es determina la secció i el 

diàmetre del conducte circular equivalent. 

Les dimensions de la resta dels conductes s’obtenen a partir de les del primer, per mitjà d’unes 

simples relacions entre el cabal i les àrees mantenint constant la pèrdua de càrrega Gràficament seria 

anar descendint per la recta de pèrdua de càrrega constant, on es trobaria a partir del cabal la velocitat 

i secció corresponent (Figura B.14 de l’annex B.8.2).  

L’equació de la pèrdua de càrrega per on es construeix aquest nomograma és la següent: 

 
1,82

1,22

vP 4·e· ·L
D

∆ =      [mmca] (10.1) 

On e representa la rugositat absoluta, D el diàmetre del conducte circular [cm] , v la velocitat de l’aire 

dins el conducte [m/s], i L la longitud del conducte [m].  

La velocitat de l’aire en els conductes dimensionats així, no serà constant sinó que anirà disminuint en 

el sentit del corrent. La pèrdua de càrrega total que haurà de vèncer el ventilador serà la del tram més 

llarg i per tant de màxima resistència, incrementada per els elements singulars existents en el 

conducte, per exemple colzes, filtres i reixes.  El dimensionat els conductes d’impulsió, de retorn, 

d’extracció i d’introducció d’aire es troba en l’annex de càlculs B.8.2. 
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10.3. ELEMENTS SINGULARS DE LA CONDUCCIÓ 

Els diferents accidents existents en les canalitzacions incrementen la pèrdua de càrrega del conjunt de 

la instal·lació. En alguns casos, el fabricant facilita la pèrdua de càrrega segons les condicions de 

funcionament, en altres casos (colzes,tec) el mètode utilitzat serà el mètode de la longitud equivalent, 

vàlid també per a conductes d’aire, en l’annex de càlculs B.8.3 i B.8.5 es dimensionen i es troben els 

elements que es citen a continuació: 

 COLZES 

Els canvis de direcció de les conduccions d’aire són facilitats per l’existència dels colzes. Tots els 

colzes dissenyats són de 90º, on els de secció rectangular disposaran d’aletes directrius.  

 DIFUSORS D’IMPULSIÓ  

Els difusors escollits seran TAD 100 de la casa MOVAIR. Difusors d’alta inducció, per a injecció d’aire 

des de les parets. Ideal per a muntatges en conductes vistos per piscines cobertes. Pel fet de tenir la 

secció de la sortida reduïda, permet l’equilibrat automàtic de la xarxa de conductes a baixa velocitat. 

Es col·locaran en grups per a impulsar el cabal necessari per a cada tram. Per a la impulsió 100% cap 

a la sala, el nombre de difusors serà de 20 per tram. En canvi, per al cabal d’impulsió partit, 80% cap a 

la sala i 20% cap a les obertures, serà de 16 a cada costat per a cada tram.  

 REIXES DE RETORN 

S’han de tenir en compte tres factors : Pressió estàtica, cabal i nivell sonor generat per la reixa. Les 

reixes escollides seran planes motiu pel qual els conductes de retorn són rectangulars. El model de 

reixa escollit és el E- RH de la casa Euroclima difusión S.A.  

 REIXES D’AIRE EXTERIOR 

Per a la introducció i extracció d’aire exterior es disposarà d’un tipus de reixes especials per a 

l’exterior. S’ha triat el model AE-5 de la casa ANEMOSTAT, dissenyada per a cobrir els forats en les 

façanes. Disposa d’una malla metàl·lica a la part posterior que impedeix la penetració d’objectes 

estranys. 

10.4. VENTILADOR 

La bomba de calor HRD 25, incorpora els dos ventiladors, fent d’aquesta una màquina compacta. Es 

tracten de dos ventiladors centrífugs de  la casa NICOTRA model ADZ630K, accionats cadascú per un 

motor elèctric MBT 160 M, amb transmissió per corretges. Aquests ventiladors centrífugs formen part 

de la classificació de construcció de classe I (Ptotal<950 Pa). 

Al estar ja incorporats i sense possibilitat de selecció, en l’annex de càlculs B.8.5, s’han determinat les 

característiques de funcionament, tal com el rendiment, potència absorbida, règim de voltes i soroll. 
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11. ESCALFAMENT DE L’AIGUA DELS VASOS AMB BOMBA DE 

CALOR I CALDERA 

Es tracta d’un circuit d’escalfament de l’aigua dels vasos paral·lel al de l’energia solar. En aquest cas, 

s’escalfarà amb l’excedent energètic de la bomba de calor i si no fos suficient, amb l’ajut del generador 

de calor convencional (caldera).  

 EL CIRCUIT SECUNDARI PER ESCALFAR L’AIGUA DE LA PISCINA 

L’aigua és aspirada per la part inferior de cada vas. Una bomba de circulació de materials plàstics i 

sobredimensionada  per contrarestar el circuit de filtre, (comentat en l’apartat 9.1.2), porta l’aigua de 

cada vas cap a una unió conjunta on es dirigirà cap a una bifurcació (Figura 11.1). Un cert cabal 

passarà per la bateria d’escalfament de la bomba de calor, i l’altre per un bypass per on serà desviada 

cap a la sortida de la bateria de la bomba de calor. El motiu d’aquesta desviació és a causa de la 

limitació del  cabal que pot passar per la bomba de calor. Un cop es tornen a barrejar els dos cabals, 

es tornen a separar segons la destinació, cap el circuit del vas 1 o cap el circuit vas 2. Si l’aigua no és 

suficientment calenta passarà pel bescanviador de plaques de la caldera, però si al sortir de la bomba 

de calor ja ha assolit el nivell tèrmic desitjat, l’aigua anirà directament cap als vasos passant per un 

bypass anterior al bescanviador de caldera, controlat per una vàlvula de tres vies proporcional 

motoritzada. 

 

Figura 11.1 Esquema del circuit secundari d’escalfament d’aigua dels vasos mitjançant                        

        bomba de calor i caldera 
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11.2. DIMENSIONAT DEL CIRCUIT 

 BESCANVIADORS DE CALOR 

Els bescanviadors utilitzats seran de dues classes: externs i interns. Els externs seran bescanviadors 

de plaques de la casa AlfaLaval, i el dimensionat es realitzarà mitjançant el programa de disseny CAS 

200, els càlculs es troben en l’annex de càlculs B.5.4. el nombre d’unitats serà de dos (BEC1 i BEC2). 

El bescanviador intern fa referència al que porta incorporat la bomba de calor (BEBdC), en aquest cas, 

la bateria ja està dimensionada i les característiques de funcionament són facilitades pel fabricant de la 

bomba de calor. 

 CABALS DEL CIRCUIT  

Al dimensionar els bescanviadors, es troben els cabals del circuit.  

Q1 = 3,123 l/s ; Q2 = 0,741 l/s ; Q3 = Q1 + Q2 = 3,864 l/s ;  

Q4 = Q3 – Q5 = 0,534 l/s ; Q5 = 3,33 l/s. 

En la Figura 11.1 es situen aquests cabals. 

 DIMENSIONAT DE LES CANONADES 

Les canonades utilitzades seran Niron. El mètode de dimensionament serà el mateix que en l’apartat 

8.2.  On l’annex de càlculs?? es troben dimensionades. Segons el RITE (Apèndix 03.1), no serà 

necessari posar aïllament a les canonades. 

11.2.1. Selecció de la bomba de circulació 

Les bombes de circulació es posaran en els trams A1 i A2 per aspirar l’aigua de la piscina. Tal i com 

s’ha fet en el circuit solar (apartat 9.1.2), es sobredimensionarà la bomba de tal manera que pugui 

aspirar correctament quan el circuit de filtrat (gran aspiració) estigui en funcionament.  

 Per al subcircuit 1: Bomba de circulació TIFON 1 – 50 (punt de funcionament altura 10,5 mca 

per a 3,123 l/s). 

 Per al subcircuit 2: Bomba de circulació TIFON 1 – 50 (punt de funcionament altura 12 mca 

per a 0,741 l/s). 
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12. CIRCUIT CALDERA 

 INTRODUCCIÓ 

Circuit  que tindrà la funció, en el pitjor dels casos, de cobrir totes les necessitats tèrmiques de la 

instal·lació. En funcionament normal, la seva funció serà de recolzament passant a ser el circuit auxiliar 

de la instal·lació.  

Constarà d’una caldera que aportarà l’energia calorífica, un col·lector d’impulsió d’on sortiran els 

diferents subcircuits cap a cada punt de necessitat mitjançant les bombes de circulació, i retornaran 

pel circuit de retorn on es recolliran al col·lector de retorn, per on tornaran a la caldera a escalfar-se. El 

circuit disposarà de diferents elements singulars com ara la vàlvula de seguretat i el  vas d’expansió. 

12.1. GENERADOR DE CALOR CONVENCIONAL  

S’ha trobat que la necessitat màxima de calor de la instal·lació serà d’uns 407,75 kW. Aquesta 

demanda es centrarà en quatre punts bàsics: ACS (89,8kW), calefacció sala piscina (173,5 kW), 

calefacció altres sales mitjançant fan-coils (44,45kW) i escalfament de l’aigua del vasos (100kW). Si es 

fa un estudi de les quatre demandes al llarg de l’any (Taula 12.1) i es representa gràficament (Figura 

12.1), es pot observar que la demanda no és constant al llarg de l’any, ni tampoc al llarg de la 

setmana. Aquest fet fa que la caldera funcioni de manera intermitent i amb dependència de la 

temperatura exterior. Per aquest tipus de funcionament, les calderes més apropiades són les 

anomenades d’alt rendiment, que es podrien definir com aquelles calderes que superen els 

rendiments exigits per a les calderes estàndard de dos o tres estrelles segons la directiva europea 

92/42 CEE. 

 

 
Vasos 

[kWh/mes] 
ACS 

[kWh/mes] 
Aire piscina 
[kWh/mes] 

Fan-coils 
[kWh/mes] 

Total 
[kWh/mes] 

Gener 18930 8080 26382 8268 61660 

Febrer 12769 6654 21851 6614 47888 

Març 6832 6546 16647 5281 35306 

Abril 515,5 5594 9645,6 3761 19516 

Maig 0 0 0 1840 1840 

Juny 0 0 0 587 587 

Juliol 0 0 0 0 0 

Agost 0 0 0 0 0 

Setembre 0 0 0 827 827 

Octubre 0 0 4104,6 2507 6612 

Novembre 6110 6270 13202 4721 30304 

Desembre 19351 8135 22918 7308 57712 

Total [kWh/any] 64509 41280 114751 41714 262253 
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Taula 12.1 Necessitats energètiques de la caldera al llarg de l’any 
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Figura 12.1 Evolució de les diferents necessitats de caldera al llarg de l’any 

12.1.2. Conceptes 

PN : Potència nominal d’una caldera : és la potència calorífica màxima que pot aportar el 

combustible que es crema al cremador. 

PU : Potència útil: és la potència tèrmica màxima que pot absorbir l’aigua 

      [kW] (12.1) ( )U ag e impulsió retorn caldera
P m ·C · T T= −

On  representa el cabal màssic de l’aigua [kg/s], Caiguam e el calor específic de l’aigua 

[kJ/kg·ºK], i  l’increment de temperatures entre l’impulsió i retorn de la 

caldera [ºK]. 

( impulsió retorn caldera
T T− )

PN > PU  ;  PN = PU + pèrdues (xemeneia + radiació, convecció i transmissió amb l’entorn)  

ηi : Rendiment instantani de la caldera: rendiment puntual en les condicions de funcionament 

nominals. 

 U
i

N

P
P

η =  (12.2) 
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ηe : Rendiment estacional : percentatge que s’ha convertit l’energia utilitzada al llarg de l’any en 

calor aprofitable. És inferior a l’instantani, i està influenciat pel nombre d’engegades i parades 

del cremador, així com les hores de funcionament. Depèn bàsicament de les pèrdues en els 

fums (calor latent , sensible i d’incremats) i les pèrdues superficials del cos de la caldera amb 

l’entorn.  

 i
e

B
11 1 ·

η
η =

 
+ − φ 

q
 (12.3) 

φ : hores de servei de cremador dividit per les hores de disposició del servei de la caldera. 

qB : pèrdua mitjana per radiació i convecció. 

L’expressió del rendiment estacional indica la gran importància de tenir un bon rendiment 

instantani i d’ajustar les potències de producció a les càrregues de demanda (Figura 12.1). 

12.1.3. Caldera seleccionada 

La selecció s’ha fet a partir de la potència màxima de la instal·lació (407,75kW), d’aquesta potència se 

li aplicarà un coeficient de simultaneïtat, que després es contrarestarà amb el sobredimensionament 

típic per a la caldera.  

La caldera escollida serà una BT 360 de la casa ROCA. Que s’engloba dins del grup de calderes d’alt 

rendiment segons de la directiva europea de caldera de baixa temperatura. S’ha de comentar que 

aquestes calderes poden funcionar contínuament amb una temperatura de l’aigua d’alimentació entre 

els 35ºC i 40ºC (308 ºK i 313 ºK). Això s’assoleix amb el disseny dels tubs de fums (doble paret) 

mantenint-se la temperatura del costat dels fums per sobre del punt de rosada. En determinades 

condicions pot presentar condensacions. Al ser una caldera d’alt rendiment justifica l’incompliment de 

la ITE 02.6.2 en l’apartat on estableix que per a potències superiors a 400 kW la utilització de dos 

generadors. 

El combustible a utilitzar serà el gas propà canalitzat (GLP), que afectarà al tipus de cremador. 

 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA BT 360: 

 Potència útil  425,5 kW 

 ηi 100%*   92,8 % 

 ηi 30%*   93,3 % 

 Pressió màxima de servei admissible 5 bar 

 Temperatura màxima   100ºC (373 ºK) 

 Sobrepressió cambra de combustió 33 mmca 

 ∆Paigua si ∆T = 20   350 mmca 

 Pes    775 kg 
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 Volum d’aigua  422 l 

 Temperatura dels fums   180ºC (453 ºK) 

 Volum cambra de combustió  413 dm3 

 Superfície d’intercanvi   10,4 m2 

 Càrrega tèrmica 1126 kW/m3 

* compliment del Real decret 275/1995 de 24 de febrer respecte l’aplicació de la directiva europea 

92/42 CEE sobre rendiments instantanis per a calderes de baixa temperatura. (ηi 100% ≥ 91,4%, ηi 30% ≥ 

91,4%). 

Es tracta d’una caldera monobloc de xapa d’acer, amb aïllant de fibra de vidre de 100mm de gruix 

(λ=0,044 W/m·ºK). La cambra de combustió a la part inferior , refrigerada i a sobrepressió, al igual que 

el circuit de fums. La caixa de fums serà horitzontal i a la zona superior de la caldera. El feix de tubs 

per on circularà l’aigua serà d’acer inoxidable, on entrarà i sortirà per la part superior. Un esquema de 

la caldera seria el següent: 

 

Figura 12.2 Dimensions de la caldera ROCA BT 360 

El grup tèrmic consta de les següents parts: caldera BT 360, cremador TECNO 50 – GM, rampa de 

gas propà (filtre, regulador de pressió, presostat mínima de gas, electrovàlvules de regulació i 

seguretat), kit de modulació (regulador de potència i sonda de temperatura per a la caldera). A més hi 

hauran altres accessoris que s’hauran d’afegir en la instal·lació de la caldera, com ara: vàlvula de 

seguretat, vas d’expansió, circuit d’emplenat i buidat, xemeneia d’extracció de fums. El dimensionat i 

l’elecció es faran en apartats posteriors. 

12.1.4. Cremador de gas propà 

Cremador per a gas propà model TECNO 50 –GM modulant de la casa ROCA. La regulació serà de 

tipus modulant tal i com estableix la ITE 02.6.2 per a potències superiors a 400 kW.  

 



Estudi de climatització i producció d’aigua calenta sanitària d’una piscina municipal  
coberta aplicant criteris d’estalvi energètic: bomba de calor i energia solar tèrmica.             
Jordi Pujol Parals                                                Pàg. 81 

Escombrat automàtic abans de l’inici de l’encesa. A la següent figura es pot veure una esquema gràfic 

del cremador: 

 

Figura 12.3 Cremador Tecno 50 - GM 

12.2. SALA DE MÀQUINES 

S’ha dissenyat a  partir de les consideracions de la ITE 02.7, on s’estableixen les característiques 

mínimes de seguretat que ha de tenir una sala de màquines. A continuació es nombren les més 

importants referents a la UNE 60601 per a calderes de gas: 

 Emplaçament: sala exclusivament per a la caldera 

 Resistència mecànica : com a mínim un metre quadrat de paret dèbil (baixa resistència 

mecànica). 

 Accessos : distància màxima de qualsevol punt a la sortida ha de ser de 15 metres. 

 Protecció contra el foc : complir la normativa de protecció contra incendis (NBE CPI) per als 

locals de risc especial, on en el cas present se li assignarà un risc baix (PN<600kW). Els 

materials del sostre i les parets de l’envolvent tindran la classificació al foc de M0  com a 

mínim segons la UNE 23727.S’instal·laran extintors eficàcia  > 89B, cada 15 metres. 

 Protecció elèctrica : IP – 44, i motors IP – 23. El quadre ha d’estar a l’entrada, si pot ser a la 

part de fora. (en el cas present es posarà a la sortida d’emergència però per la part interior). 

 Entrada d’aire per a combustió i ventilació directament de l’exterior. La part superior ha d’estar 

com a màxim a 0,5 metres per sobre el nivell del terra i com a mínim a 0,5 metres de 

qualsevol altre orifici. Per a ventilació natural les la secció mínima d’obertura es determina: 

Secció obertura circular [cm2] ≥ 20·Àrea de la planta de la sala [m2] 

Secció obertura rectangular = 1,05 Secció obertura circular  

Si es fan els càlculs es troba una Srectangular ≥ 976,5 cm2 

S’escull el la reixa AE – 5 de la casa ANEMOSTAT amb reixa antiocells: 

Altura: 375mm; Base : 525mm ; % àrea lliure : 59% → 1161,6 cm2 

 L’evacuació d’aire es farà per la part alta de la sala, a uns 0,3 metres del sostre de la sala. Per 

a ventilació natural la secció mínima es determina igual que l’entrada d’aire amb la única 

diferència de:  Scircular ≥ 10·A 

Si es fan els càlculs es troba una Srectangular ≥ 488,25 cm2 

 S’escull el la reixa AE – 5 de la casa ANEMOSTAT amb reixa antiocells: 

Altura: 325mm; Base : 525mm ; % àrea lliure : 57% → 972 cm2
 

 



Pàg. 82  Memòria 

 Les distàncies entre la caldera i qualsevol punt de la paret seran superiors a 0,5 metres, 

menys la cara que estigui encarada a la paret on hi hagi l’entrada, la distància en aquest cas 

haurà de ser superior a 1 metre. La porta d’entrada haurà de ser superior a 0,8 metres 

d’amplada. 

12.3. DIMENSIONAT DEL CIRCUIT CALDERA 

Es tracta d’un circuit tancat. On la caldera mitjançant el fluid calorportador transmetrà l’energia 

necessària en forma de calor als bescanviadors per a les quatre necessitats del sistema : escalfament 

de l’aigua dels vasos 1 i 2, escalfament de l’aire de la piscina, escalfament de l’aire de les altres sales 

mitjançant fan-coils i producció d’ACS. 

Per a explicar el recorregut, es pren com a inici la sortida de la caldera. L’aigua surt de la caldera a un 

nivell tèrmic d’uns 80ºC (353ºK), tot el cabal es dirigeix cap al col·lector d’impulsió, on hi hauran 

diferents bifurcacions per a cada destí. Cada subcircuit disposarà d’una bomba de circulació que 

impulsarà l’aigua cap als bescanviador. El retorn de cada subcircuit s’ajuntarà al col·lector de retorn, 

que entrarà per la part superior i passarà a través de les canonades per on es recuperarà el nivell 

tèrmic per a tornar a ser impulsat. 

El cas del subcircuit de fan-coils és diferent als altres ja que no hi ha un sol bescanviador (fan-coil), 

sinó que n’hi hauran sis. L’encarregada de regular el pas de l’aigua són les vàlvules motoritzades de 

tres vies tot o res. 

En el plànol número 11 en l’annex E es representa el circuit caldera juntament amb la connexió amb la 

bomba de calor. 

 BESCANVIADORS DE CALOR 

Per als casos d’escalfar l’aigua dels vasos i de la producció d’ACS es farà mitjançant bescanviadors 

de plaques de la casa AlfaLaval, dimensionats en l’annex de càculs B.5.5. En canvi, per a escalfar la 

bomba de calor HRD 25 ja disposa d’una bateria incorporada, al igual que els fan-coils, el fabricant 

facilita les dades tècniques de funcionament. 

 CABALS DEL CIRCUIT 
Els cabals de de tot el circuit seran els següents:  

Qaire=2,417 l/s; Qvas 1=2,187 l/s; QACS=1,073 l/s;  

Qfan-coils=1,064 l/s; Qvas 2=0,519 l/s; Q TOTAL=7,26 l/s. 

 DIMENSIONAT DE LES CANONADES 

El material que s’utilitzarà per al circuit caldera serà l’acer del calibre 40 a causa de les elevades 

temperatures de treball. El pas entre la canonada principal i les dels diferents circuits es resoldrà 

mitjançant uns col·lectors de dimensions superiors la canonada principal. El dimensionat de les 
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canonades de tot el circuit s’ha realitzat amb el mateix criteri que en els apartats anteriors, i els 

resultats es troben en l’annex de càlculs B.7.5. 

12.3.1. Selecció de la bomba de circulació 

Cada subcircuit disposarà d’una bomba de circulació. Es posarà a la sortida del col·lector d’impulsió. A 

tenir cada subcircuit una impulsió diferent, l’ordre de posicions de cada subcircuit serà segons el cabal 

a impulsar. Es posarà el major el més lluny de la l’entrada del col·lector, i així successivament. A la 

Figura 12.4 es pot observar aquest ordre. Les bombes escollides seran del model UPS de la casa 

GRUNDFOS. 

 

 Cabal [l/s] ∆P [mcda] Tipus de bomba 
AIRE 2,417 6,292 UPS 40-120 
B 1 2,187 3,166 UPS 32-60 
ACS 1,073 3,32 UPS 32-60 
FAN-COIL 1,064 4,13 UPS 32-60 
B 2 0,519 2,47 UPS 25-60 

Taula 12.2 Bombes de circulació seleccionades per a cada subcircuit 

 

Figura 12.4  Col·lector d’impulsió i tipus de bombes per a cada subcircuit 

 VAS D’EXPANSIÓ 

Amb al mateix criteri seguit que en l’apartat 8.4, el vas d’expansió seleccionat serà de la casa Roca 

amb una capacitat de 50 litres. Els càlculs del dimensionat es troben en l’annex de càlculs B.6.3. 
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13. ESTUDI ECONÒMIC 

Un cop s’ha dimensionat tot el sistema per tal que cobreixi les necessitats de la instal·lació esportiva, el 

que falta serà mirar la viabilitat econòmica de la instal·lació proposada. Per a mirar la viabilitat, el que 

es farà serà presentar una solució de referència (el pitjor des del punt de vista energètic), i anar 

proposant alternatives de millora energètica, per arribar al sistema final proposat i comprovar la 

rendibilitat d’aquest.  

13.1. PRESENTACIÓ D’ALTERNATIVES 

Es prendrà com a referència el cas on tot és cobert mitjançant el generador convencional d’energia 

(caldera), i sense la utilització de manta tèrmica .  

A continuació es presenten les alternatives inclosa la de referència: 

 Alternativa A: Sense manta tèrmica i sense bomba de calor (referència) 

 Alternativa B: Amb manta tèrmica i sense bomba de calor 

 Alternativa C: Sense manta tèrmica i amb bomba de calor 

 Alternativa D: Amb manta tèrmica i amb bomba de calor 

 Alternativa E: Amb manta tèrmica , bomba de calor i energia solar tèrmica per a ACS i 

escalfament aigua dels vasos 

Si es miren les necessitat energètiques per a cada alternativa, queda el següent: 

 

  A B C D E 

VASOS [kWh/any]      
Evaporació 213756 138176 213756 138176 138176 
Radiació -79283 -79283 -79283 -79283 -79283 
Convecció -6032 -3231 -6032 -3231 -3231 
Renovació d'aigua 176772 176772 176772 176772 176772 
Conducció 60949 60949 60949 60949 60949 
Total 366162 293383 366162 293383 293383 
Aportació bdc 0 0 -140454 -128613 -128613 
Aportació solar 0 0 0 0 -100261 
TOTAL 366162 293383 225708 164770 64509 

ACS [kWh/any]      
Necessitats 111103 111103 111103 111103 111103 
Aportació solar 0 0 0 0 -69823 
TOTAL 111103 111103 111103 111103 41280 

CALEFACCIÓ [kWh/any]      
Conducció +infiltracions + renovació 
aire higiènic 409131 409131 409131 409131 409131 
Convecció 6032 3231 6032 3231 3231 
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Sales amb fan-coils 41714 41714 41714 41714 41714 
Total 456877 454076 456877 454076 454076 
Aportació bdc 0 0 -298785 -297611 -297611 
TOTAL 456877 454076 158092 156465 156465 
ASSECAMENT AIRE [kWh/any]      
TOTAL 46789 16862 0 0 0 

NECESSITATS TOTALS [kWh/any]      
Sense aportacions 980931 875424 934142 858562 858562 
Amb aportacions 980931 875424 494903 432338 262254 

Taula 13.1  Necessitats energètiques per a les alternatives A,B,C,D i E 

13.1.2. Comentaris sobre les alternatives 

L’alternativa sense manta tèrmica (A i C), al no disposar de cobertor durant les hores de no afluència, 

hi seguirà havent evaporació de l’aigua de la piscina amb el conseqüent refredament d’aquesta i 

augment de la HR de l’aire. Alternativa amb manta tèrmica (B i D), al reduir a un mínim l’evaporació 

quan la piscina estigui tancada permetrà reduir les despeses per escalfar l’aigua dels vasos i l’aire.  

En l’alternativa sense bomba de calor (A i B) l’aire carregat d’humitat s’haurà de llençar i escalfar 

l’introduït de l’exterior. S’ha de notar que quan estigui oberta la instal·lació s’haurà d’introduir un mínim 

higiènic, que en molts casos serà suficient per deshumidificar. Per altra banda en els casos amb 

bomba de calor (C i D), a més de deshumidificar l’aire necessari, hi hauran uns guanys deguts al cicle 

que permetran escalfar l’aire i  l’aigua dels vasos. 

L’alternativa amb bomba de calor i manta tèrmica (D) serà la millor energèticament pel fet que durant 

la nit no hi hauran les pèrdues lligades a l’evaporació de l’aigua dels vasos. Tampoc s’haurà d’escalfar 

més aire a causa de la deshumidificació pel fet que ja es deshumidificarà amb la recirculació de l’aire a 

través de la bomba de calor. I a més hi hauran els guanys als vasos i a l’aire que disminuiran la 

càrrega final que s’haurà de cobrir amb la caldera. 

L’alternativa E seria la millora energètica de l’alternativa D motiu del qual no s’han considerat els altres 

casos. 

Si es comparen les alternatives B, C, D i E amb l’alternativa de referència A, es poden treure les 

següents conclusions: 

 

  B C D E 
Estalvi necessitats [kWh/any] 105507 46789 122369 122369 
Estalvi evaporació [kWh/any] 75580 0 75580 75580 
% Estalviat d’evaporació [%] 35,4 0 35,4 35,4 
Estalvi assecar aire [kWh/any] 29927 46789 46789 46789 
% Estalvi assecar aire [%] 64 100 100 100 
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Aportació solar [kWh/any] 0 0 0 170084 
% Estalvi solar [%] 0 0 0 17,3 
% Estalvi solar* [%] 0 0 0 35,6 
Estalvi total [kWh/any] 105507 486028 548593 718677 
% Estalvi [%] 10,7 49,5 55,9 73,2 
% Estalvi** [%] 12,1 55,9 63,1 - 

*Respecte les necessitats d’ACS i escalfament aigua dels vasos 

** Respecte les necessitats de calefacció, assecament d’aire i escalfament aigua dels vasos 

Taula 13.2   Estalvis generats per a les diferents alternatives respecte l’alternativa A 

13.2. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA 

A partir del procediment presentat en l’annex d’estalvi econòmic D.1.1, es calcularan totes les 

alternatives per separat: 

 

 B C D E E+subvencions 
Estalvi energètic [kWh/any] 105507 486028 548593 718677 718677 
Vida prevista [anys] 7 20 20 20 20 
Combustible  substituït [m3/any] 3756 24153 27262 35714 35714 
Estalvi combustible [%] 7,7 49,6 55,9 73,2 73,2 
Estalvi combustible [euros/any] 3771,00 24164,00 27273,00 35724,00 35724,00 
Inversió [euros] 4375,00 112717,00 117092,00 225361,00 153368,00 
Període amortització [anys] 3,6 18,5 16,5 29,4 16,55 
Manteniment [%respecte inversió] 0 0,5 0,45 0,75 0,75 
Despeses totals [euros del primer any] 4375,00 115492,00 119686,00 233683,00 159032,00 
Estalvis totals [euros del primer any] 7965,00 118983,00 134289,00 175900,00 175900,00 
Benefici al cap m anys                        
[euros del primer any] 3590,00 3491,00 14603,00 -57783,00 16868,00 

Rendibilitat interna 3,2 2,3 2,4 1,85 2,15 
Reducció pèrdues evaporació [%] 35,4 0 35,4 35,4 35,4 
Reducció consum escalf aire [%] 63,96 49,6 55,9 100 100 
Estalvi solar [%] 0 0 0 17,3 17,3 

Taula 13.3   Avaluació econòmica de les diferents alternatives 

13.2.2. Comentaris sobre l’estudi energètic 

Sobre l’alternativa B referent a la utilització de manta tèrmica, s’ha de dir que representa pel seu relatiu 

baix cost i l’estalvi que representa, una opció molt bona a incloure de cara a l’estalvi econòmic i 

energètic. 

Sobre l’alternativa C referent a la utilització de bomba de calor, comentar que la inversió inicial és molt 

elevada, però l’estalvi energètic i econòmic a causa de la seva multifuncionalitat i alta eficiència, fa de 
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la bomba de calor deshumidificadora, un element molt indicat per a piscines cobertes de grans 

dimensions com és el cas.  

Sobre l’alternativa C referent a la utilització conjunta de bomba de calor i manta tèrmica, dir que, al ser 

dues alternatives rentables per si soles, al ajuntar-les les converteix en una alternativa millor, on 

l’estalvi energètic és superior al 50%. 

Sobre l’alternativa E referent a la utilització conjunta de bomba de calor, manta tèrmica i energia solar 

tèrmica, s’ha de dir que és la millor alternativa des de el punt de vista energètic, produint un estalvi de 

l’ordre del 73,2%. Aquest fet converteix en aquesta alternativa en la millor des de el punt de vista 

d’estalvi energètic.  Apareix, però, el problema del cost d’aquesta opció doncs la inversió inicial és molt 

gran, en gran part a causa de l’energia solar tèrmica, i fa que tingui un període d’amortització llarg. Si 

es pren la vida prevista en 20 anys, no hi hauran beneficis, i la rendibilitat interna serà inferior al 2%, fet 

que farà l’alternativa E no rentable econòmicament.  

Aquesta situació és la comú en la pràctica quan es planteja l’estalvi energètic a partir de l’ús d’energia 

solar, per això des de la Generalitat de Catalunya i l’Estat s’ofereixen unes subvencions econòmiques 

que cobreixen aproximadament un 50% de la inversió inicial. D’aquesta manera i com es pot observar 

en la taula anterior l’opció E amb subvenció es converteix en viable energèticament, econòmicament i 

no ens n’oblidem mediambientalment sostenible. 

 

13.3. PRESSUPOST 

Un cop s’ha vist que l’opció presentada era la millor energèticament, i rentable econòmicament, es 

presenta a continuació un pressupost orientatiu del cost de la instal·lació. S’ha de dir que no s’hi han 

inclòs ni la regulació, ni el muntatge, ni la legalització de la instal·lació. Per a més detall, en l’annex 

D.1.3. s’ha fet un llistat de tots els elements comptats. 

 

CIRCUIT SOLAR [euros] 
Primari solar 92.267,60 
Secundari vasos 2.463,30 
Secundari ACS 13.537,60 
Total 108.269,00 

CIRCUIT BOMBA DE CALOR  
Escalfament de l'aigua dels vasos 1 i 2 94.351,00 
Escalfament i assecament de l'aire sala piscina 18.366,00 
Total 112.717,00 

CIRCUIT CALDERA  
Primari 29.594,00 
Xemeneia 1.349,40 
gas  603,63 
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ACS 7.867,20 
Escalfament vas 1 i vas 2 3.355,20 
Aire altres sales 53.629,00 
Total 96.399,00 

MANTA TÈRMICA 4.375,00 
Cost  instal·lació 321.760,00 
Cost enginyeria 6.750,00 
Cost total 328.510,00 
I.V.A (16%) 52.561,60 

TOTAL 381.072,00 

Taula 13.4 Pressupost del projecte 
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14. CONCLUSIONS 

Al concloure aquest treball s’han arribat a unes conclusions que a continuació es comenten: 

 Dins les instal·lacions esportives, les piscines presenten unes singularitats específiques alhora 

de climatitzar-les. Entre aquestes destacar l’elevada evaporació de l’aigua dels vasos (47% de 

les necessitats totals). 

 De cara a l’estalvi energètic hi hauran accions a prendre alhora de dissenyar la piscina com 

arquitectura bioclimàtica, materials estancs, orientació amb les obertures cap al sud, etc. 

Accions alhora de cobrir les necessitats de la piscina, aplicació de bomba de calor i energia 

solar tèrmica, entre altres. Tot i que no es tracta, també hi han accions de manteniment 

necessàries per mantenir la instal·lació dins dels paràmetres de disseny.  

 El sistema de generació de calor convencional que pugui cobrir en un moment donat totes les 

demandes (ACS 89,83kW, calefacció sala piscina 173,5kW, aigua vasos 100kW, altres sales 

44,35kW), és un element imprescindible i alhora cal cercar el seu mínim funcionament a favor 

de generadors amb major estalvi energètic. Caldera de baixa temperatura de gas propà 

BT360 (Pu=425,5kW). 

 L’ús d’energia solar tèrmica resulta una solució energèticament molt viable , tot i que no es 

pensarà mai per cobrir el 100% de la demanda (es cobrirà el 61% per als vasos i un 62,8% 

per a l’ACS). La dificultat per a l’ús d’aquest tipus d’energia és l’elevada inversió inicial, que 

sense subvencions i ajuts externs la fa molt poc rentable i tot i així amb períodes 

d’amortització molt llargs (16,55 anys). 

 La bomba de calor deshumidificadora permet assecar els 102,47 l/h màxims necessaris i 

escalfar l’aire interior (297,7MW/h any) amb una eficiència elevada, amb la possibilitat 

d’aprofitar l’excés energètic per altres aplicacions, on en aquest cas s’ha pensat per escalfar 

l’aigua dels vasos de la piscina (128,6MW/h any). 

 L’alternativa escollida, consistent en bomba de calor, circuit solar tèrmic i  manta tèrmica, 

suposa un estalvi energètic del 73,2%. Amb una vida prevista de 20 anys, contant 

subvencions, s’aconsegueix un benefici de 16.868,00 euros. Fet que la fa viable  energètica i 

econòmicament. 

 El cost total de la instal·lació, sense contar la regulació, muntatge ni legalització puja a uns 

381.072,00 euros. 
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