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 A.   ANNEX DE TEORIA COMPLEMENTÀRIA 

A.1. ESTALVI ENERGÈTIC EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

Tot procés que impliqui un consum d’energia implica l’existència potencial d’una alternativa d’estalvi. 

És necessari, doncs, estudiar les raons que provoquen la despesa analitzant acuradament la 

possibilitat de reduir-la. 

A.1.1.  Criteris d’estalvi energètic 

Les mesures es poden separar per àrees de consum. 

 Pell del pavelló : control de les infiltracions paràsites d’aire i l’aplicació d’un bon aïllament. 

 L’aire ambient interior : control en la renovació, recuperació de calor abans d’extreure’l a 

l’exterior, en piscines cobertes considerar també l’assecament de l’aire i el cobriment de la 

superfície d’aigua quan aquesta no s’utilitzi. 

 Equips generadors de calor : optimitzar rendiments i l’aplicació d’elements alternatius d’estalvi 

energètic. 

 Explotació de la instal·lació : mantenir les temperatures dins els marges recomanats, 

intermitència de la calefacció en funció de l’ocupació, modulació del cabal d’aire nou en funció 

de l’ocupació i activitat dut a terme, eliminació de l’estratificació de l’aire en sales grans.  

 L’aigua de les piscines : les mesures que redueixen les pèrdues de calor de l’aigua són: 

manteniment de les temperatures, control del cabal de renovació diària i el cobriment de la 

superfície quan aquesta no s’utilitzi. 

 L’aigua calenta sanitària : utilització d’aixetes limitadores, manteniment de la temperatura dins 

els marges de l’aigua d’emmagatzematge. 

 L’enllumenat : màxim aprofitament de la il·luminació natural, disposició d’elements reguladors 

de la il·luminació i utilització de làmpades amb bon rendiment. 

 Gestió energètica : control dels consums i assegurar un bon manteniment de tota la 

instal·lació. 

 Construcció del pavelló : incorporació de conceptes d’arquitectura bioclimàtica. 

 MESURES SOBRE LA PELL DEL PAVELLÓ 

Cal incidir dins de dos aspectes bàsics:  

 Bon aïllament 

 Disminució de les infiltracions paràsites d’aire exterior 

És molt important tenir un grau d’aïllament gran en les diferents superfícies de la instal·lació, sobretot 

en el sostre que és el de major grandària i on s’acumula l’aire calent. 

En piscines cobertes un bon aïllament permet reduir les pèrdues de calor sensible i augmentar la 

humitat de l’aire sense l’aparició de condensacions. S’ha de tenir present que aquest aïllament ha de 
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ser resistent a forts graus d’humitat interior, en molts casos, el que es fa és incorporar barreres de 

vapor en totes les superfícies de tancament. 

Les parts vidrades és d’obligatòria col·locació en piscines, el doble vidre amb cambra al mig. El poder 

aïllant d’aquesta opció  és gairebé el doble que la dels senzills. 

Pel que fa a les reduccions de les infiltracions d’aire parasitari, aquestes s’obtenen millorant el 

poder estanc de les obertures i els tancaments mecànics de les portes d’entrada i de servei. Aquestes 

mesures tenen un cost econòmic petit i un guany energètic important. 

 MESURES SOBRE L’AIRE INTERIOR 

La renovació d’aire en una instal·lació esportiva és necessària per tal de mantenir les condicions 

higièniques necessàries. I alhora, recircular-lo per tal d’evitar l’estratificació i obtenir una bona 

distribució d’aquest.  

La recuperació del calor de l’aire que s’extreu a favor del que entra és un mètode que suposa un 

estalvi energètic, ja que amb aquest intercanvi es redueix l’energia a utilitzar per escalfar l’aire entrant.  

A les piscines cobertes apareix un problema afegit degut a la constant evaporació de l’aigua del vas. 

S’imposa, doncs, la necessitat d’assecar l’aire per tal de mantenir els nivells de humitat dins els 

marges. La humitat si no es controla porta a l’aparició en els tancaments i materials del fenomen de la 

condensació, molt perjudicial per aquests.  

La manera d’eliminar el vapor d’aigua excedent de l’aire és mitjançant la introducció d’aire sec que 

sigui capaç d’absorbir l’esmentat vapor. Hi han diferents mètodes per a aconseguir-ho: 

 Introduir aire de l’exterior : el cabal a introduir serà superior al higiènic. Aquest mètode suposa 

una despesa important d’energia a l’hora d’escalfar-lo, aquest mètode és molt poc 

aconsellable. 

 Recircular aire a través d’un assecador : en aquest cas només és necessari introduir de 

l’exterior el cabal higiènic necessari. 

 Recircular aire a través d’una bomba de calor : a l’igual que l’assecador, només s’introdueix el 

cabal higiènic. 

En els dos últims mètodes l’estalvi energètic respecte al mètode d’introduir aire de l’exterior pot arribar 

a ser del 25% anual. Ja que la quantitat d’aire a tractar és inferior. 

Un altre mètode per controlar l’evaporació de l’aigua del vas és mitjançant una manta tèrmica o 

cobertor (figura 3.1). Els dos principals avantatges són la no evaporació i conseqüent pèrdua de calor 

de l’aigua, i la no necessitat d’assecar l’aire degut a l’absència d’evaporació. La seva utilització quan la 

piscina roman tancada (nits i dies festius) genera un estalvi del voltant del 12% anual respecte si no es 

fes servir.  
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 MESURES SOBRE ELS EQUIPS GENERADORS DE CALOR 

Les calderes es dimensionen per a les situacions més crítiques, però un 80% del temps treballen a un 

30% de la potència que podrien treballar. Aquest fet provoca que el rendiment de la caldera sigui molt 

més baix del que podria ser. Una manera de solucionar aquesta situació seria la separació mitjançant 

vàlvules per poder parar els equips que no s’utilitzin. Un altre seria la utilització d’uns cremadors que 

permetin un esglaonament de potència. 

Mirar al voltant, també és aconsellable, alhora de trobar alternatives tèrmiques. La utilització de 

bescanviadors de fluids tèrmics residuals, la utilització d’electricitat en tarifes reduïdes (hores vall), o 

energies alternatives com ara l’energia solar per escalfar l’aigua calenta sanitària i l’aigua de la piscina, 

entre altres. 

 MESURES SOBRE L’EXPLOTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

El primer pas que s’ha de dur a terme quan es vol reduir la despesa energètica d’una instal·lació 

esportiva serà mantenir els paràmetres de disseny que marquen les normes. 

Ja siguin per a condicions interiors que marquen la UNE-EN ISO 7730, com les de l’interior de la sala 

piscina ITE 10.2.1.2., com les taxes de ventilació ITE 02.2.2. Més endavant es van comentant els 

paràmetres fixats per cadascun. 

Una instal·lació esportiva és un gran volum que no s’utilitza les 24 hores. És per això necessari dur a 

terme una intermitència de la calefacció i la ventilació en funció de la ocupació real de la 

instal·lació.  

És necessari fer una extracció d’aire pels annexes sobretot per raons d’humitat (dutxes) i olors 

(vestuaris i WC). És desitjable , però, fer la ventilació dels annexes no pas amb aire nou pres de 

l’exterior, sinó amb aire provinent de la sala. Aquesta disposició disminueix el consum d’energia i 

contribueix a la ventilació i eliminació de l’estratificació de la sala principal, ja que l’aire circula a través 

de portes de comunicació situades en posicions baixes en parets mitjaneres. 

El bon manteniment de les instal·lacions amb revisions periòdiques és una font d’estalvi important.  

 MESURES SOBRE L’AIGUA DELS VASOS  

És necessari fer una renovació d’aigua diària el valor aconsellable del qual és al voltant d’un 5% del 

volum total. Si es donés el cas que fos necessari una major renovació, voldria dir que el tractament 

d’aigua no funciona correctament serà necessari revisar-lo. 

La mesura més immediata per reduir el consum energètic és mantenir la temperatura de l’aigua per 

sota del valor màxim (25ºC; 298ºK). 

L’aigua de la piscina perd calor a causa de diferents processos de transferència: evaporació, radiació, 

convecció, conducció a través del vas. La renovació d’aigua diària també suposa una despesa 

energètica. 
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L’evaporació representa la major part de les pèrdues de calor que té l’aigua (≈80%), seguit de la 

renovació d’aigua, però en menor mesura (≈15%) i de la conducció a través del vas (≈5%). La 

col·locació de manta tèrmica durant les hores de no ocupació disminueix de l’ordre d’un 12% anual 

respecte la despesa total existent sense col·locació d’aquest element. 

Pel que respecta a la convecció i a la radiació, no representen pèrdues. En el primer cas, perquè la 

temperatura interior és major que la de l’aigua, el flux de calor per convecció es produeix en la direcció 

aire – aigua. I en el segon, perquè la temperatura interior de les superfícies que formen el tancament 

és, durant certs períodes relativament llargs, més allà que la de l’aigua, i es produeix, doncs, una 

irradiació des d’aquelles a aquesta. 

 MESURES SOBRE EL SISTEMA PRODUCTOR D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

La despesa energètica que suposa escalfar l’aigua per a ús sanitari (dutxes) representa de l’ordre d’un 

12 a un 15% del consum d’energia total. En aquest cas, no es tracta de prendre mesures correctives 

sinó evitar el malgastar energia.  

Primer de tot, caldrà caracteritzar la producció i distribució d’aigua calenta sanitària (A.C.S.) en la 

instal·lació: 

 Consums importants i permanents al llarg del dia (en piscines cobertes, de l’ordre de 50 

l/dia·m2 de superfície d’aigua o una mitjana de 24 l/dia i persona). 

 Producció centralitzada 

 L’existència d’una xarxa de distribució. Les exigències del confort requereixen un servei 

immediat d’aigua calenta de manera que és necessari que hi hagi aigua constantment dins el 

circuit, la qual cosa implica pèrdues de calor en absolut menyspreables.  

Les mesures a prendre per limitar les despeses d’energia originades per la producció i distribució 

d’ACS són: 

 Instal·lar aixetes limitadores d’aigua. 

 Cabal màxim de la dutxa igual a 0,2 l/s i raig d’aigua subdividit. 

 Controlar la temperatura d’emmagatzematge i distribució de l’aigua. 

 Bon aïllament tèrmic del dipòsit i canonades per reduir les pèrdues de calor. 

 Dimensionar correctament el dipòsit d’emmagatzematge. 

 Utilitzar tècniques de recuperació de calor de l’aigua un cop usada (recuperadors de plaques) 

i aplicar tècniques de substitució (bombes de calor, energia solar, etc.). 

 Netejar les superfícies d’intercanvi de calor i evitar l’obstrucció dels bescanviadors. 

 Instal·lar comptadors individuals del consum d’ACS. per controlar el rendiment i el consum. 

 MESURES SOBRE L’ENLLUMENAT 

La qualitat de la il·luminació s’ha de mantenir per garantir una visió sense fatiga i facilitar la pràctica 

d’activitats. Aquí tampoc es tracta d’aplicar mesures restrictives, sinó evitar el malgastar energia. 
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Les mesures que es poden aplicar en aquesta àrea es divideixen en tres grups: 

 Accions que no comporten cap canvi. 

 Accions que necessiten petites inversions 

 Accions que originen modificacions notables 

Accions que no comporten cap canvi :  

 Aprofitar la llum natural (obertures, finestres, etc.) 

 Apagar tota il·luminació inútil 

 Regular i mantenir els dispositius automàtics d’engegada i aturada de la il·luminació 

 Disposar de llums que només s’encenguin quan hi hagi ocupació 

 Millorar el rendiment lluminós evitant bombetes d’un cert voltatge funcionin en xarxes de 

tensió inferior.  

 Netejar freqüentment les làmpades 

 Substituir les bombetes abans que es fonguin, ja que a partir d’un cert moment il·luminen 

menys i gasten més. A títol indicatiu, el període el que no hi ha pèrdues de les característiques 

d’il·luminació és per a les làmpades d’incandescència de 1000 hores, i pels tubs fluorescents 

de 2500 hores. 

Accions que necessiten petites inversions : 

 Fraccionar els circuits, amb il·luminació reduïda a fora hores de gran ocupació. 

 Limitar la durada d’il·luminació, d’aquesta manera s’evita la possibilitat de deixar encès un llum 

molt de temps. 

 Instal·lar fonts lluminoses de qualitat. Els criteris de qualitat són: bona il·luminació, llarga 

durada, rendiment, bona ventilació. 

Accions que originen modificacions notables : 

Es tracta essencialment d’efectuar canvis que permetin la utilització de làmpades modernes que 

presenten més avantatges que les d’incandescència. Per a produir el mateix flux lluminós que una 

d’aquestes es necessita un tub fluorescent de molt menys potència i amb una vida més llarga. 

Les principals avantatges dels tubs fluorescents són : 

 Augment d’un 20% el flux lluminós 

 Reducció del consum d’energia elèctrica d’un 50%. 

 La potència instal·lada és menor  

Recomanacions a considerar en la utilització de làmpades fluorescents :  

 Triar les unitats de més gran rendiment 

 Triar les unitats d’encesa lenta, tenen menor consum 

 Disposar de làmpades amb difusors i pantalles correctores que han de ser de placa lacada, ja 

que envelleixen més lentament. 
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 IMPORTÀNCIA DE LA GESTIÓ ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA 

Abans de prendre qualsevol decisió s’ha d’avaluar detalladament l’estat energètic del local, i de les 

instal·lacions generadores i distribuïdores de calor.  

És important saber el nombre d’hores d’utilització, les zones d’ocupació i les activitats practicades. 

Qualsevol mesura proposada s’haurà de justificar : 

 Tècnicament 

 Demostrar l’estalvi energètic aconseguit 

 Avaluar el cost i treball necessari 

 Duració estimada de la vida de l’alternativa 

 Despeses suplementàries de manteniment 

Les opcions d’estalvi es poden incloure genèricament en els següents grups: 

 Millora de l’aïllament i reducció de les infiltracions paràsites d’aire 

 Millora del rendiment de la producció i distribució de calor 

 Regulació i programació de la calefacció 

 Manteniment i posta a punt de les instal·lacions generadores de calor 

 Control dels consums 

 Aigua calenta sanitària i enllumenat 

 Possible substitució de les fonts d’energia 

 MESURES D’ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA 

Sobretot en instal·lacions esportives de nova construcció, és molt important  considerar qüestions de 

tipus d’arquitectònic que tendeixin a aprofitar les condicions geogràfiques i climàtiques del futur 

emplaçament per racionalitzar les despeses generals d’energia del sistema. Hi hauran factors molt 

influents com l’orientació, forma de l’edifici, capacitat i  inèrcia tèrmica dels materials, distribució de les 

obertures, aïllament tèrmic de l’edifici, entre altres que es comenten amb més detall en l’apartat A.3 

d’arquitectura bioclimàtica. 
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A.2. CLIMATOLOGIA 

 INTRODUCCIÓ  

El clima d’una zona té relació directe amb els costums que regeixen la vida. Des de el tipus de treball, 

passant per l’edificació, fins i tot, al caràcter de la  gent que hi viu. 

Per això, es planteja la necessitat de tenir els paràmetres climàtics com un criteri important de disseny. 

Saber les variables climatològiques de la zona on s’ha de construir la instal·lació esportiva ens 

determinarà en certa mesura: 

 El disseny arquitectònic de la pell del pavelló 

 La incorporació d’energies renovables 

 El dimensionament de sistemes convencionals de producció de calor i de les despeses 

energètiques produïdes. 

Hi ha una gran diversitat de climes a Catalunya, les característiques del quals són funció de l’altitud, 

distància al mar, relleu, latitud i variacions locals. 

Una primera divisió seria separar el territori en tres climes: 

 Clima mediterrani 

 Clima atlàntic 

 Clima de muntanya 

El clima on estarà inclòs la instal·lació en qüestió és el mediterrani, que es caracteritza per: 

Estius secs i calents i una estació més freda i humida, que té uns màxims pluviomètrics al començament 

de la tardor i alguns anys també la primavera. És freqüent que a l’hivern sigui una estació més aviat 

seca, mentre que la tardor i la primavera són més plujosos. 

Dins el clima mediterrani es pot distingir una àrea climàtica amb característiques pròpies, on hi està 

inclosa la instal·lació: 

 La Regió de la Tramuntana : Caracteritzada per no haver-hi pràcticament cap mes sec, tot i que 

el gener és el més sec de tots. La primavera és l’estació amb més pluges. Les precipitacions 

disminueixen a mesura que hom s’acosta a la costa. Les brises marines són les causants de la 

majoria de pluges. La temperatura mitjana anual és força alta a les zones costaneres i davalla 

cap a l’interior. La continentalitat augmenta cap al límit oriental.  

Altres àrees climàtiques, tal i com es mostra a la Figura A.1, serien: Pirineu, pre-pirineu, regió oriental 

humida, altiplà central, regió continental, litoral continental. 
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1 . Litoral mediterrani 
2 . Regió continental 
3 . Altiplà central 
4 . Regió oriental humida 
5 . Regió de la tramuntana 
6 . Pre – Pirineu 
7 . Pirineu 
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Figura A.1 Àrees climàtiques de Catalunya 

A.2.2. Paràmetres meteorològics  

Les estacions meteorològiques mesuren diferents variables climàtiques, les quals, són tractades 

estadística i matemàticament, i generen una sèrie de paràmetres de gran utilitat. 

Les principals variables mesurades són: 

 Temperatura ambient 

 Velocitat i direcció del vent 

 Radiació solar incident sobre superfícies horitzontals 

 Humitat relativa de l’aire 

 Precipitacions 

 Pressió atmosfèrica 

Les tres primeres són les que tenen una influència més directa sobre el balanç energètic de qualsevol 

pavelló polisportiu. 

A.2.3. Paràmetres derivats de les mesures de  temperatura 
 Temperatures mitjanes mensuals 
 Temperatures mitjana anual 
 Temperatura màxima i mínima anual 
 Oscil·lació anual de la Temperatura 
 Graus – dia de calefacció 
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 Graus – hora de calefacció 
 Graus – hora de refrigeració 
 Nº hores – Temperatura 
 Velocitat mitjana del vent 
 Distribució de la direcció del vent 
 Radiació solar mitjana mensual diària sobre superfícies inclinades 

Les temperatures mitjanes mensuals corresponents a Figueres, municipi molt pròxim a Vilabertran, 

són les de la Figura A.1. Dades extretes del llibre d’estalvi energètic en instal·lacions esportives [10]. 

 

                              
                     

Temperatura 
mitjana mensual 

[ºC] 

Temperatura 
mitjana mensual 

[ºK] 

Gener 8 281 

Febrer 8,9 281,9 

Març 10,4 283,4 

Abril 12,6 285,6 

Maig 16,1 289,1 

Juny 19,7 292,7 

Juliol 22,9 295,9 

Agost 22,2 295,2 

Setembre 19,3 292,3 

Octubre 15,2 288,2 

Novembre 10,8 283,8 

Desembre 7,5 280,5 

Taula A.1 Temperatura mitjana mensual de Figueres 

En moltes ocasions és important conèixer el valor de les temperatures mitjanes diürnes i nocturnes. 

Quan no es disposin de dades directes, es poden estimar mitjançant les expressions:  

 d MT T 0, 27·(T Tm )= + −       [ºK] ( .1) 

 n MT T 0,27·(T Tm )= − −      [ºK] ( .2) 

On :    

T : Temperatura mitjana diària 

TM : Temperatura mitjana màxima 

Tm : Temperatura mitjana mínima 

Td : Temperatura mitjana diürna 

Tn és la temperatura mitjana nocturna 

El nombre d’hores – temperatura, fa referència al nombre d’hores que la temperatura exterior està en 

 un interval establert. Informa sobre la distribució temporal de la temperatura al llarg de l’any. 
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Els graus - hora de calefacció i de refrigeració, És la dada per saber quanta energia s’haurà d’utilitzar 

(calefacció) o treure (refrigerar), per mantenir un volum donat a un cert nivell tèrmic, durant tot el temps 

en què la temperatura ambient sigui diferent a l’establerta com a referència (TA). 

 Graus – hora de calefacció   

 (ºK·h)cal =       T
B A

B min

T T

A B
T T

(T T )·nºhores
=

=

−∑ B<TA ( .3) 

 Graus – hora de refrigeració 

 (ºK·h)refr =       T
B màx

B A

T T

A B
T T

(T T )·nºhores
=

=

−∑ B>TA ( .4) 

El sentit físic dels GH calefacció >0 fa referència a la introducció de calor, en canvi, els GH refrigeració < 

0 a l’extracció de calor. 

Els GH és una aplicació ràpida que permet obtenir directament consums d’energia. Si es vol saber el 

consum energètic necessari per mantenir una instal·lació esportiva a una certa temperatura, el que s’ha 

de fer és multiplicar els GH pel pendent de la recta de càrrega. 

A.2.4. Graus – dia   

Els graus – dia de calefacció d’un període amb base Tª és la suma , per a tots els dies d’aquest període, 

de la diferència entre la temperatura base i la temperatura mitjana del dia, sempre i quan el valor de la 

temperatura mitjana diària sigui inferior a la temperatura base. 

Permet determinar les despeses d’energia d’una edificació durant una temporada de calefacció. 

Si Tª base = 15 ºC (288ºK)  

 GD 15/15 =      [ºCxdia] ( .5) 
d n

d
d 1

(15 T )
=

=

−∑

On: Td< 15ºC    n el nombre de dies al mes 

Respecte als graus – dia de refrigeració d’un període amb base Tª, fa referència a la despesa d’energia 

que s’haurà de fer servir per refrigerar, per tal de portar la temperatura mitjana diària a la temperatura 

base. En una instal·lació, la temperatura base dels GD és la temperatura que es vol mantenir a l’interior. 

Al a Taula A.2, es poden observar els GD 15/15,18/18,27/27 de calefacció, i els GD 21/21  de 

refrigeració corresponents al municipi de Vilabertran [10].  

 

  calefacció refrigeració 

  GD 15/15 GD 18/18 GD 27/27 GD 21/21 

Anual 975 1564 4371 331 
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Gener 218 310 598 0 

Febrer 169 248 519 0 

Març 123 198 494 0 

Abril 80 141 409 2 

Maig 29 69 305 17 

Juny 6 22 206 50 

Juliol 0 0 125 107 

Agost 0 0 116 107 

Setembre 10 31 231 39 

Octubre 45 94 360 9 

Novembre 108 177 447 0 

Desembre 187 274 561 0 

Taula A.2 Graus-dia 15/15, 18/18, 27/27 de calefacció i                                                                                     GD 

21/21de refrigeració  del municipi de Vilabertran 

A.2.5. Velocitat i direcció del vent 

El vent és una font energètica derivada del sol. Quan els raigs solars escalfen la superfície de la terra, 

no ho fan amb la mateixa intensitat en tot els llocs, de manera que s’originen moviments horitzontals de 

masses d’aire, que són el s’anomena vents. 

La velocitat i direcció del vent són uns factors importants a tenir en compte alhora de decidir 

l’emplaçament, la distribució òptima de les obertures i considerar la possibilitat de col·locar una capa 

d’aïllament addicional. 

La Taula A.3 mostren les velocitats mitjanes mensuals del vent a la ciutat de Figueres i la direcció dels 

vents, que a la Figura A.2 és representada gràficament la rosa dels vents. 

  

Velocitat mitjana 
del vent          

[m/s] 

 
Rosa dels 

vents [%] 
Gener 2,7  N 29 
Febrer 3,1  NE 3 
Març 3,1  E 1 
Abril 3,3  SE 16 
maig 2,6  S 8 
juny 2,4  SO 4 
juliol 2,4  O 1 
agost 2,2  NO 8 
setembre 2,1  Calma 30 
octubre 2,3    
novembre 2,2    
desembre 2,5    

Taula A.3 Velocitat mitjana del vent i rosa dels vents a Figueres 
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Rosa dels vents
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Figura A.2 Rosa dels vents per a Figueres 

A.2.6. Radiació solar 

La radiació solar és l’element principal del clima, ja que la calor del sol és el que escalfa l’atmosfera i la 

superfície terrestre. Els moviments de translació i rotació de la terra en relació al sol provoquen la 

variació estacional i diària de la radiació incident sobre el nostre planeta, la qual cosa dóna lloc al dia i a 

la nit, a l’hivern i a l’estiu. 

La terra gira descrivint una òrbita lleugerament el·líptica i al mateix temps al voltant del seu propi eix, el 

qual manté una inclinació respecte a la normal al pla de la òrbita de 23,5 º aproximadament. Com a 

combinació d’aquests moviments, un mateix punt veu moviments aparents del sol variables sobre 

l’horitzó. 

La determinació de la posició relativa del sol, permet conèixer en qualsevol moment la direcció amb què 

els raigs solars incideixen sobre una superfície qualsevol. 

L’estimació del valor de la radiació incident sobre una superfície amb una determinada orientació i 

inclinació és essencial a l’hora de dimensionar una instal·lació d’energia solar. 

 ANGLES TERRESTRES I SOLARS  

Els angles més importants que defineixen la posició d’un pla amb una certa orientació i inclinació 

respecte el sol, són: 

ANGLES TERRESTRES  

Les coordenades que defineixen la situació d’un punt sobre la superfície terrestre.  

Latitud (F) : Distància angular d’un punt de la superfície terrestre a partir de l’equador, mesurada sobre 

el meridià propi del lloc. Varia de 0º a 90º. És positiva a l’hemisferi nord i negativa a l’hemisferi sud. 
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Longitud (L) : Angle format entre el meridià del lloc i el meridià origen, que passa per Greenwich 

(Anglaterra). Els punts situats a l’est del meridià origen tenen longitud positiva, i els situats a l’oest, 

negativa. 

ANGLES SOLARS  

Els moviments de translació i rotació de la terra queden caracteritzats pels angles següents: 

Declinació solar (δ) : Angle format per la radiació directa arribada des de el sol i el pla de l’equador. El 

seu valor varia al llarg de l’any +23º27’ a –23º27’, en els solsticis d’estiu i hivern respectivament, passant 

per 0º durant els equinoccis, a causa del moviment de translació de la terra al voltant del sol. 

Angle horari (ω) : Angle format per les projeccions sobre el pla de l’equador , del meridià del punt 

considerat i de la recta que uneix els centres de la terra i del sol, en el moment en què es faci l’anàlisi. 

Val 0º al migdia i varia 15º cada hora a partir d’aquest moment. És positiu durant la tarda i negatiu al 

matí. 

Azimut (A) : Angle de posició del sol al llarg de l’horitzó, mesurat a est o oest des del sud. Té valor zero 

al migdia solar, és positiu quan el sol es troba desviat cap a l’oest (tarda) i negatiu quan es troba desviat 

a l’est (matí). 

Alçada solar (h) : Angle entre la línia observador – sol i la projecció horitzontal d’aquesta línia. Té valor 

màxim al mig dia. 

Angle d’incidència (θ) : Angle determinat pel raig solar incident i la normal del pla.  

Angle zenital (θz) : Angle format pel raig solar incident i la vertical. És a dir, l’angle que forma el raig 

incident quan el pla és horitzontal.  

Angle horari de posta de sol (ωs) : Angle horari ω en el moment teòric de la posta de sol, que és quan θ = 

90º.  

 RADIACIÓ GLOBAL MITJANA MENSUAL DIÀRIA  

La quantitat de radiació solar que incideix sobre una superfície horitzontal situada fora de l’atmosfera 

terrestre (radiació solar extraterrestre) depèn únicament de la latitud del lloc i de l’època de l’any. 

Albert Mitjà [9] proposa una metodologia per a la seva determinació, a continuació es presenta el 

resultat per a una latitud de 41º 23’ (Barcelona). Valors vàlids per a qualsevol indret de Catalunya : 

 

  
H0                                

[kJ/m2·dia] 
Gener 14214 
Febrer 19544 
Març 26524 
Abril 33895 
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Maig 39171 
Juny 41347 
Juliol 40207 
Agost 355890 
Setembre 29150 
Octubre 21564 
Novembre 15447 
Desembre 12773 

Taula A.4 Radiació extraterrestre diària sobre superfície horitzontal per a Barcelona 

Tanmateix, el valor de la radiació solar que incideix a nivell del terra experimenta una variació en relació 

a la radiació extraterrestre. Aquesta disminució deguda a l’absorció dels raigs solars per part de 

l’atmosfera terrestre i a les condicions atmosfèriques del lloc, en especial la nebulositat. 

La radiació solar que rep una superfície depèn, a part de les condicions atmosfèriques, de l’orientació 

d’aquesta superfície en relació al sol. En qualsevol cas, la quantitat de radiació solar incident sobre la 

superfície ve donada per la suma de tres components: 

 Radiació directa : prové directament del sol, i arriba a la superfície sense cap canvi de direcció. 

 Radiació difusa : incideix sobre la superfície amb la direcció aleatòria, és el resultat de les 

reflexions i refraccions de la radiació directa en l’atmosfera, núvols, partícules de CO2, vapor 

d’aigua, etc. 

 Radiació reflectida : Procedeix de la reflexió sobre la terra o edificis dels voltants. 

Gràficament seria: 

 

Figura A.3 Components de la radiació solar 

 RADIACIÓ SOLAR GLOBAL HORÀRIA SOBRE SUPERFÍCIES INCLINADES 

A continuació es presenten per a cada mes la radiació solar global horària, a partir de la recopilació 

d’estudis climatològics realitzats a partir de dades de les estacions climatològiques, per a una orientació 

de 0º i una inclinació de 45º al municipi de Sant Pere Pescador, municipi pròxim a Vilabertan. 

 

 



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. 109 

 [kJ/h·m2] 4-5h 5-6h 6-7h 7-8h 8-9h 9-10h 10-11h 11-12h  
Gener 0 0 0 243 785 1288 1700 1931  
Febrer 0 0 0 470 1005 1542 1976 2219  
Març 0 0 174 668 1236 1789 2231 2476  
Abril 0 17 306 826 1400 1947 2376 2613  
Maig 0 101 380 901 1459 1978 2381 2603  
Juny 2 137 407 923 1466 1968 2355 2567  
Juliol 0 120 392 907 1452 1958 2349 2563  
Agost 0 55 334 843 1399 1923 2333 2559  
Setembre 0 0 224 689 1257 1788 2210 2443  
Octubre 0 0 0 490 997 1551 1968 2200  
Novembre 0 0 0 290 755 1228 1674 1897  
Desembre 0 0 0 0 686 1114 1556 1776  
          
  12-13h 13-14h 14-15h 15-16h 16-17h 17-18h 18-19h 19-20h kJ/dia·m2 
Gener 1931 1700 1288 785 243 0 0 0 11894 
Febrer 2219 1976 1542 1005 470 0 0 0 14424 
Març 2476 2231 1789 1236 668 174 0 0 17148 
Abril 2613 2376 1947 1400 826 306 17 0 18970 
Maig 2603 2381 1978 1459 901 380 101 0 19606 
Juny 2567 2355 1968 1466 923 407 137 2 19650 
Juliol 2563 2349 1958 1452 907 392 120 0 19482 
Agost 2559 2333 1923 1399 843 334 55 0 18892 
Setembre 2443 2210 1788 1257 689 224 0 0 17222 
Octubre 2200 1968 1551 997 490 0 0 0 14412 
Novembre 1897 1674 1228 755 290 0 0 0 11688 
Desembre 1776 1556 1114 686 0 0 0 0 10264 

Taula A.5 Radiació global horària sobre superfícies inclinades.45º inclinació i 0º orientació, estació de 

Sant Pere Pescador  
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A.3. ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA 

 INTRODUCCIÓ 

L’edifici i el seu entorn proper actuen com a element intermedi entre el clima exterior i l’ambient interior.   

L’ objectiu d’un disseny energèticament eficient és construir un edifici amb un màxim confort i una 

despesa energètica mínima. 

En l’esquema següent es pot veure la relació entre el clima, edifici i el confort. 

 

Condicions de confort

Sistemes de 
suport: 

 
Calefacció 
Refrigeració 
Regulador      
  d’humitat 

Clima interior 

Entorn proper 

edifici Clima exterior  

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.4 Esquema de relacions entre el clima i el confort 

El disseny d’instal·lacions esportives (piscines incloses) és diferent als altres edificis, ja que les sales 

acostumen a ser de grans volums. Això fa que apareguin problemes de compactat i comunicació entre 

els diferents espais. 

Les instal·lacions han de complir , per elles mateixes, els objectius següents: 

 Evitar pèrdues de calor en condicions climàtiques fredes i afavorir la refrigeració en les càlides. 

 Impedir guanys de calor en les condicions climàtiques càlides i fer-los màxims en les fredes. 

 Controlar les oscil·lacions horàries quan les condicions climàtiques variïn diàriament d’una 

manera important. 

 Ventilar els diferents espais 

 Oferir una il·luminació natural als espais interiors amb els nivells i orientacions adequats i 

minimitzar la pèrdua de nivell de confort tèrmic dels recintes.  

Per tot això, és necessari considerar el règim d’utilització de les instal·lacions esportives i les condicions 

internes que s’han de mantenir en cadascun dels períodes d’obertura i tancament al públic.  
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L’arquitectura bioclimàtica engloba el conjunt de criteris d’aprofitament de les condicions climàtiques de 

l’emplaçament que permeten disminuir, tant com sigui possible, la necessitat de sistemes de suport per 

tal que el pavelló , per ell mateix, proporcioni les condicions de confort tèrmic als ocupants. 

Els principals criteris que es basa l’arquitectura bioclimàtica són: 

 Emplaçament 

 Orientació 

 Forma del pavelló 

 Capacitat tèrmica i inèrcia tèrmica dels materials que la formen 

 Distribució de les obertures 

 Aïllament tèrmic 

 Sistemes de captació solar passiva 

A.3.2. Emplaçament  

Els principals factors que influeixen  en l’emplaçament d’una edificació són de tres tipus: 

 Geogràfics 

 Climàtics 

 Urbans 

Els principals factors geogràfics són la latitud i la topografia. De la latitud depèn la intensitat de la 

radiació solar incident. Pel que fa a la topografia per a llocs plans, només influeixen microfactors 

(boscos, carrers, estanys, etc.). La proximitat a vegetació és també un paràmetre important, ja que 

protegeix  del vent i redueix, doncs, les pèrdues de calor per convecció de la zona. Per a climes 

mediterranis arbres de fulla perenne al nord faciliten la desviació dels vents per sobre l’edifici. 

Els factors climàtics , com ja s’ha explicat anteriorment, són d’important rellevància. A més, s’ha d’anar 

en compte amb els microclimes que varien amb la topografia. 

Pel que fa als factors urbans, tot i no ser el cas, comentar que les ciutats creen un microclima urbà que 

modifica el dominant , ja sigui; per les disposicions dels edificis fent de paravents o com a reflectors de la 

radiació solars, per la contaminació i producció de calors per part de les indústries, etc. 

A.3.3. Orientació, forma i color de l’edifici 

Degut a la influència de l’exposició solar i dels vents, l’orientació ideal és la que ofereix l’eix principal del 

pavelló d’est a oest. Per a latituds 30-45ºN l’orientació sud permet la utilització selectiva del sol a l’estiu i 

a l’hivern.  

Orientant la superfície de captació solar al sud (+/- 20º), s’aconsegueix una gran radiació a l’hivern i 

poca a l’estiu. A més,  a l’hivern, el 90% de la radiació solar arriba entre les 9 del matí i les 3 del migdia 

(hora solar).  
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La influència del vent ve determinada per la seva direcció i intensitat. S’han d’evitar els vents forts, els 

febles es poden utilitzar a l’estiu per ventilar (vents secs) i s’ha de protegir dels vents que portin pluges. 

Pel que fa als vents forts, s’ha de procurar que doni a les sales menys utilitzades (sales de màquines,...), 

i que aquesta façana sigui al màxim de tancada. 

Part d’aquest efectes es recullen a la Taula A.6, sobre els efectes microclimàtics més importants. 

 

Factor Temperatura Humitat Radiació Vents 

Increment d'altitud Disminució Disminució Increment Increment 

Proximitat 
a una massa d'aigua 

Dism.estiu/ 
Incr.hivern 

Increment Disminució Increment 

Proximitat 
a una massa forestal 

Disminució Increment - Disminució 

Ciutat Increment Disminució Disminució Disminució 

Camp Disminució Increment Increment Increment 

Emplaçament 
a la vessant nord 

Disminució Increment Disminució 
Increment 

dels vents freds 

Emplaçament 
a la vessant sud 

Increment Disminució Increment - 

Emplaçament 
a la vessant est 

- - 
Incr.matí/ 

Decrem.tarda 
- 

Emplaçament 
a la vessant oest 

- - 
Dism.matí/ 
Incr.tarda 

- 

Emplaçament 
en una depressió 

disminució Increment Disminució Disminució 

Taula A.6 Factors que influencien a la instal·lació segons l’emplaçament 

El disseny de la forma del pavelló ha de passar per un anàlisi de les condicions climatològiques que el  

rodegen, per poder valorar i quantificar les accions solar i del vent. 

S’introdueix el factor de forma que valora la morfologia de l’edifici: 

 Sf  
V

=      [m-1] ( .6) 

On S és la suma de les superfícies que formen el tancament, i V el volum tancat per les esmentades 

superfícies. 

 



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. 113 

Es pot observar a la Figura A.5, que si f és petit es tracta d’un edifici compacte amb gran volum. Que a 

nivell energètic seria l’ideal, però s’ha de tenir en compte l’estètica i la il·luminació (ja sigui natural o 

artificial) que es contraposen al compactat. Per tant s’ha d’arribar a una solució de compromís. 

Per a climes mediterranis la planta més recomanable és la rectangular. Les façanes nord i sud les de 

major superfície, afavorint la sud amb la màxima captació solar. Reduir al màxim les façanes est i oest 

per evitar l’excés de radiació a l’estiu i el sol de tarda. 
 

Formes base 
            

-10% -25% 

millora 

+20% 

Empitjorament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.5 Diferents formes de l’edifici segons el factor de forma 

El color de l’edifici també té un considerable efecte energètic i lumínic. Permet aconseguir efectes de 

calefacció o refrigeració dins l’edifici. Els colors clars reflecteixen 80-90% del total de l’energia que li 

arriba del sol. els colors naturals clars predominen a les zones càlides. Mentre que els colors foscos 

capten un 50% de la radiació total incident. A les zones fredes humides i amb poca insolació 

predominen materials de construcció foscos. El color utilitzat en els paviments i coberta condiciona en 

gran  manera el nivell lumínic de l’espai interior. Per a una bona il·luminació, cal utilitzar colors clars i 

superfícies mats amb un bon factor de reflexió i evitar els tons foscos o brillants que produeixen  reflexes 

molestos i redueixen el nivell lumínic.  

A.3.4. Capacitat tèrmica i inèrcia tèrmica dels materials 

La capacitat tèrmica d’un material es podria definir com la capacitat per retenir part de l’energia que li 

arriba. Depèn de la densitat i de la capacitat específica del material. 

La inèrcia tèrmica d’un material es podria definir com la quantitat d’energia que ha d’absorbir un edifici 

per augmentar un grau la seva temperatura. Depèn de la capacitat tèrmica total de l’edificació. I 

s’expressa en kJ/ºK·m3. 
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La pell d’un edifici , que separa l’espai interior del medi ambiental exterior, modifica l’efecte directe de les 

variables climatològiques sobre l’espai interior. Per aconseguir un bon rendiment tèrmic de l’edifici és 

interessant utilitzar material de gran capacitat o inèrcia tèrmica que ajudi a esmorteir les oscil·lacions 

tèrmiques a l’interior de l’edifici, és a dir, que absorbeixi calor durant l’estiu (refrigeració) i cedeixi calor 

durant l’hivern (calefacció). 

A.3.5. Aïllament tèrmic 

De les pèrdues totals d’una instal·lació esportiva, les més importants, són les que es produeixen a través 

de les finestres i de la coberta. 

Hi han varis tipus d’aïllament tèrmic: 

 Reflectiu: actua sobre la quantitat de radiació solar que és absorbida per un cos físic a causa 

del color, textura i temperatura. És a dir, reflecteixen. 

 Resistiu: s’oposa al flux de calor en virtut de les seves propietats internes (coeficient K de 

transferència de calor). És el que intervé en els processos de confort tèrmic. 

 Capacitiu: es basa en la propietat d’acumular calor en funció de pròpia densitat i calor 

específica. 

El grau d’aïllament és el factor que més incideix en la càrrega tèrmica d’un edifici (sobre tot a l’hivern). 

De tota l’energia solar incident, se n’aprofita una part anomenada energia solar útil. Es podria definir 

com l’equivalent d’energia convencional que es deixa d’utilitzar per escalfar l’ambient interior. 

Les superfícies orientades a sud permeten disminuir la demanda energètica. 

La normativa reglamentària d’edificació sobre l’aïllament tèrmic NRE-AT-87 [15], concebuda per a 

edificacions d’ús sedentari (habitatges, oficines,...), només és d’obligat  compliment en instal·lacions 

esportives subvencionades per la Generalitat de Catalunya. Aquesta és la única normativa vigent a 

Catalunya.  

El seu compliment no garanteix resultats òptims; sobretot en piscines cobertes, per les peculiars 

condicions de temperatura i humitat del recinte del vas, ja que s’ha de ser molt exigent.  

Els materials d’aïllament utilitzats més sovint presenten poques diferències en el seu coeficient 

d’aïllament. La seva tria és més una conseqüència del seu comportament davant la humitat, la radiació 

solar, les prestacions mecàniques, la solució constructiva, el seu muntatge o el seu cost. 

A l’hora d’aïllar tèrmicament un edifici, no sempre és possible assegurar la continuïtat del material aïllant. 

Apareixen, doncs, punts parcialment aïllats o sense aïllament, anomenats ponts tèrmics. Els ponts 

tèrmics poden representar d’un 30 a un 80 % de les pèrdues. 

Si la instal·lació és de nova construcció, com serà el cas, la implantació de l’aïllament es farà exterior. 

L’aïllament exterior, enfront de la col·locació a l’interior, és una millor solució, ja que redueix els ponts 

tèrmics, proporciona a l’edifici d’inèrcia tèrmica, protegeix l’estructura i millora la impermeabilització, 
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alhora que és senzilla de reparar. Tot i que el seu cost superior, la seva amortització està garantida a 

curt termini.  

Es defineix el coeficient de conductivitat tèrmica (λ): en un element de cares planes i paral·leles de 

gruix unitari (paret, sostre, etc.), és la quantitat de calor que travessa una unitat de superfície durant un 

segon quan entre ambdues cares hi ha una diferència d’un grau. És una propietat característica del 

material, depèn de la temperatura, densitat, porositat, contingut d’humitat, diàmetre de fibra, grandària 

dels porus i tipus de gas existent a l’interior del material en qüestió. Les unitats són W/m·ºK.  

A continuació es nombren una sèrie de materials aïllants amb corresponent coeficient de conductivitat 

tèrmica (λ). 

 

Material enrotllable  
Fibra de vidre * 0,033≤λ≤0,044 
Llana de roca 0,038≤λ≤0,042 
Material d’injecció  
Escumes d’urea-formol ** λ = 0,035 
Poliuretà 0,023≤λ≤0,033 

Materials en forma de plaques  
Poliestirè 0,033≤λ≤0,057 
Poliuretà 0,023≤λ≤0,033 

Altres  
Vidre cel·lular 0,05≤λ≤0,06 
Suro aglomerat λ = 0,039 
Perlita expandida *** λ = 0,05 

* La fibra de vidre ja porta incorporada la barrera antivapor 
** les escumes d’urea-formol estan en de s’ús degut a la seva toxicitat 

***La perlita expandida és un material usat per fer cobertes 

Taula A.7 Conductivitat tèrmica de diferents classes d’aïllaments 

 CONDENSACIONS. CONSIDERACIONS I DEFINICIONS GENERALS 

L’aire és una mescla de diversos gasos, entre d’altres vapor d’aigua. La humitat de l’aire es quantifica 

amb la taxa d’humitat relativa (%HR), que és la quantitat de vapor d’aigua que conté en relació a la de 

l’aire saturat a la mateixa temperatura. La quantitat de vapor d’aigua existent es quantifica sovint amb la 

pressió parcial de vapor, que és la pressió que tindria el volum de referència considerant si només fos 

omplert pel vapor d’aigua existent.  

El diagrama psicromètric relaciona la temperatura de l’aire, la humitat relativa i la quantitat de vapor 

d’aigua contingut en l’aire o pressió parcial de vapor. Tal i com es pot observar en el diagrama (Figura 

A.6), si es refreda un volum d’aire, la seva humitat relativa va augmentant fins arribar a un punt on es 

satura (HR 100%), la temperatura a la qual s’arriba a la saturació és l’anomenada temperatura de 

rosada. Qualsevol refredament de l’aire més enllà del punt de rosada produirà la condensació del vapor 
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d’aigua, fins aconseguir que l’aire es mantingui en equilibri de saturació a la nova temperatura. També 

es produirà el fenomen de la condensació quan el vapor contingut en l’aire es trobi en contacte amb un 

tancament o objecte amb una temperatura inferior al punt de rosada. 

La  pressió de vapor de l’aire ambient d’un local augmenta quan a l’interior hi ha una font de vapor. En 

les piscines cobertes la làmina d’aigua genera d’una manera constant un gran cabal de vapor.  

Les condensacions són un important problema, no sols per raons estètiques  (taques a les parets, etc.), 

sinó per la degradació de les qualitats físiques dels materials de construcció. La condensació fa 

augmentar la transferència de calor i en molt casos destrueix la resistència i adherència dels materials 

(pintura, guix, fusta, etc.). Si s’eviten les condensacions s’aconsegueixen edificis més sòlids, higiènics i 

resistents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.6 Diagrama psicromètric. Temperatura de rosada 

CONCEPTES PREVIS 

 Resistència tèrmica 

Concepte que prové de la primera llei de fourier : 

 dTq ·A·
dx

= −λ  (A.1) 

On λ és la conductivitat tèrmica i A és l’àrea de transferència de calor. 

En el cas d’un tancament de cares planes, paral·leles amb una conductivitat λ i un gruix e. L’equació 

(A.1) queda de la següent forma: 
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 =

λ

1T - T
q

e
·A

2  (A.2) 

On el terme e
λ·A

 es defineix com resistència tèrmica (R) [K/W] o [ºC/W]. 

L’evolució de la temperatura al llarg del tancament es mostra a continuació: 

 

 

                   T1 > T2 

e

T1

 

 T2

 

 

Figura A.7 Evolució de la temperatura al llarg d’un tancament  

L’equació (A.2) es pot expressar també de la següent manera: 

 Tq K
R
∆ · T= = ∆      [kW] (A.3) 

On K es defineix com la conductància tèrmica: 

 ·AK
e
λ

=      [W/K] (A.4) 

Es defineix com a coeficient superficial unitari (h) com la transferència de potència calorífica 

superficial a causa de la convecció i la radiació que afecten a la superfície en qüestió, dividit per la 

superfície i la diferència de temperatures entre la superfície i l’ambient (T∞). Es mesura en W/m2·K, i el 

seu valor depèn de diferents factors, com ara: el flux de calor, la situació interna o externa de la 

superfície, el moviment de l’aire, les rugositats de la superfície i la temperatura ambient.  

L’invers d’aquest coeficient s’anomena resistència tèrmica superficial ( 1/h ). Aquest coeficient 

engloba la part de convecció i la part de radiació.  

A partir de : 

 S conv raq q q d= +  (A.5) 

On se sap que : 

 ( ) ( )4 4
S conv S Sq h ·A· T T · ·A· T T∞ ∞= − + ε σ −

S

     [W] (A.6) 

Si es compleix que: 

 *
ST T=  (A.7) 
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Aleshores: 

 ( )S eq Sq h ·A· T T∞= −      [W] (A.8) 

On: 

 eq conv radh h h += =  (A.9) 

A  continuació s’observa l’evolució de la temperatura de TS fins a T∞. 

 

 

 

 

                                                                                          TS >T∞    i T  *T∞∞ =

*T∞

∞T

q 
 ST

 

 

 

 

Figura A.8 Evolució de la temperatura en la superfície del tancament 

Si s’engloba tot, es podria definir el coeficient total unitari de transmissió de calor (K) com el flux de 

calor per unitat de superfície i per grau de diferència de temperatura entre ambdós ambients. 

 
1 2

e 1 2

1K 
e e1 ....

h λ λ h

=
+ + + +

i

1
     [W/m2·K] (A.10) 

On: 

1/he : Resistència superficial externa 

1/hi : Resistència superficial interna 

ei/λi : Resistència parcial de les diferents capes que formen el mur 

 GRADIENT DE TEMPERATURA EN ELS TANCAMENTS 

Degut a la diferència de temperatures de l’aire als dos costats del tancament, es produeix un moviment 

o flux de calor des del costat més calent al més fred. La magnitud d’aquest intercanvi depèn directament 

de la resistència tèrmica que ofereixi el tancament. 

En estat estacionari, aquest flux de calor produirà un gradient de temperatures en el tancament que ens 

permetrà conèixer la temperatura de qualsevol punt del mateix.  

En la Figura A.9A es mostra el diagrama temperatura – resistència tèrmica entre els dos ambients. I a la 

Figura A.9B es mostra el diagrama temperatura – espessor. Ambdós diagrames es pot observar 

l’evolució de la temperatura al passar d’un ambient a un altre passant pel tancament. 
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Figura A.9 A) diagrama temperatura – resistència tèrmica. B) diagrama temperatura - espessor 

En un tancament format per vàries fulles , la caiguda de temperatura es pot representar com es mostra 

a la Figura A.10A amb el diagrama temperatura – resistències tèrmiques , o com a la Figura A.10B amb 

el diagrama temperatura – espessors. 
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Figura A.10 A) diagrama temperatura – resistència tèrmica per a vàries fulles                                              

              B) diagrama temperatura – espessor per a vàries fulles 
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 PUNTS I CONDICIONS DE LA CONDENSACIÓ 
 Condensació en els murs: quan es tracta d’un material molt conductor, la temperatura interior 

de la superfície (Tsi) és freda.  

 Condensació en els ponts tèrmics: elements de gran conductivitat tèrmica que entren 

directament sense aïllament dintre de l’espai habitatge. Materials com el formigó (balcons, 

columnes, etc.). 

 Condensació per insuficient renovació d’aire: la solució és augmentar la renovació. 

 Condensació per moviments d’aire dins la instal·lació: fenomen degut al refredament de l’aire al 

passar d’un sala calenta a una freda. 

 Condensacions en habitatges de baixa inèrcia tèrmica: hi han canvis bruscs de temperatura. 

 Condensació intersticial: són les més perilloses; destrucció dels materials de construcció, pot 

crear petits dipòsits d’aigua en les capes internes dels murs i provocar-ne la pèrdua de 

resistència. Aquest tipus de condensacions es produeix a causa de les infiltracions de vapor en 

els materials del mur. Pot ser evitada amb cambres d’aire ventilades internes o amb la 

col·locació de barreres antivapor.  

 PREVENCIÓ DE LES CONDENSACIONS SUPERFICIALS 

El vapor d’aigua contingut en l’aire d’un local es condensa sobre les superfícies de tancament quan la 

temperatura d’aquestes superfícies és inferior a la temperatura de rosada de l’ambient. 

Així doncs, els factors que intervenen en la possibilitat de que es produeixin condensacions superficials 

interiors en un tancament són: coeficient de transmissió tèrmica K del tancament, temperatura interior, 

humitat relativa, temperatura exterior.  

Flux de calor que penetra la superfície d’una paret: 

  (A.11) s i i siQ  = h  · ( T  - T  )   

on Ti és la temperatura ambient interior i Tsi la de la  superfície paret interior. 

Flux de calor que travessa tota la paret:  

  (A.12) p i eQ  = K · ( T  - T  )    

on Te és la temperatura ambiental externa. 

La temperatura superficial d’una paret es troba seguint el següent raonament: 

En règim permanent, s’accepta que la quantitat de potència calorífica que travessa la superfície, ho fa 

també amb la resta del mur, de manera que si s’igualen les equacions (A.11) i la (A.12), és a dir: 

  (A.13) i i si i eh  · ( T  - T  ) = K · (T  - T  )
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i queda: 

 si i i e
i

KT T - ·(T - T
h

= )  (A.14) 

Anàlogament, si el tancament està format per vàries fulles, la caiguda de temperatura de cada una de 

les fulles es pot calcular com : 

 ( ) λ∆ = = ∆ n

n

n
n i e

T T

e
r

T T - T · T·
R R

 (A.15) 

On rn és la resistència tèrmica per a la fulla n, i RT és la resistència tèrmica de tot el tancament.  

Pel que fa a la resistència tèrmica interior (1/hi) es prendran els següents valors segons la NRE-AT-87 

[15]: 

0,11 m2·ºK/W → Tancaments verticals o amb pendents horitzontals >60º i flux horitzontal. 

0,17 m2·ºK/W → Tancaments horitzontals o amb pendents horitzontals <60º i flux ascendent. 

0,09 m2·ºK/W → Tancaments horitzontals o amb pendents horitzontals <60º i flux descendent. 

Si es coneix Ti de disseny i Te mínima que dóna la ubicació de la instal·lació esportiva, es podran 

determinar les característiques tèrmiques que ha de tenir el tancament per evitar condensacions. 

El tancament no pot presentar humitat de condensació ni en la superfície interna ni dins la pròpia 

massa. S’ha de disposar que la resistència tèrmica de les diferents parts de l’edifici compleixin les 

condicions necessàries per a evitar l’aparició de condensacions. 

Si això no passés, es podria evitar les esmentades aparicions mitjançant la introducció d’aire més sec 

que absorbeixi el vapor d’aigua de l’ambient, o bé afegir un gruix d’aïllament tèrmic suplementari, que 

es pot determinar de la següent manera: 

Si  es parteix de l’equació(A.14), i es substitueix Tsi per Tr (Temperatura de rosada), que és el límit 

perquè apareguin condensacions, es troba en nou valor de Ks: 

 −
=

−
i r

s
i e

T T
K

T T i  (A.16) ·h

Si  1/Ks és la resistència tèrmica del mur aïllat, es pot posar la següent igualtat: 

 = +
λs 0

1 1
K K

e  (A.17) 

on 1/K0 és la resistència del mur sense aïllar i e/λ és la resistència tèrmica de l’aïllament suplementari.    

Si a l’equació (A.17) s’aïlla el gruix de l’aïllament i es substitueix l’expressió de Ks de  l’equació (A.16), 

es troba el gruix mínim necessari perquè no es produeixin condensacions: 
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 −

= λ ⋅ − − 
i e

i i r 0

T T 1e
h ·(T T ) K   (A.18) 

Una altra solució per a l’eliminació de les condensacions superficials és mitjançant la renovació d’aire. 

L’elevació de la humitat relativa en un local està limitada per la renovació de l’aire interior per aire amb 

menor pressió de vapor procedent de l’ambient exterior o un altre lloc pròxim. Si Pvi i Pve són, 

respectivament , les pressions de vapor d’aigua interior i exterior, N el número de renovacions horàries 

d’aire, el producte (Pvi – Pve)·N serà la quantitat de vapor eliminada, en grams per hora i per m3 del local i 

V la quantitat de vapor d’aigua produïda d’una manera contínua en el temps i en l’espai, és a dir , en 

g/m3·h, el risc de condensació s’evitarà quan: 

N > 
vi ve

V
P P−

 renovacions per hora 

On Pvi és menor o igual a la pressió de vapor de saturació a la temperatura interior (Ti). La Pve s’ha 

d’estimar per als càlculs com a la temperatura mínima mitjana del mes més fred amb una humitat 

relativa del 95%. 

ALTRES CONSIDERACIONS PER EVITAR CONDENSACIONS SUPERFICIALS INTERIORS 

En climes freds i temperats, no es pot assegurar l’absència de condensacions superficials interiors en 

els locals que no es disposi d’un sistema de calefacció uniforme, ni d’una correcta ventilació. 

En locals sense calefacció, el revestiment interior, preferiblement serà d’un material absorbent que no es 

deteriori amb la humitat i es recomana col·locar una pintura fungicida. La calefacció que estiguin 

dotades algunes habitacions, serà preferiblement, seca. En els locals amb major humitat ambiental el 

revestiment és aconsellable que sigui impermeable i han d’estar dotats d’una extracció d’aire 

permanent. 

En els tancament amb ponts tèrmics, es recomana que la diferència de temperatures entre l’ambient 

interior i les diverses parts del tancament compleixi la relació:     

                                       
−

≤
− ≥

MIN

NORMAL

2
i si

2
i si

T T 1,5 : Façanes lleugeres (<200kg/m )
T T 2 : Façanes pesades ( 200kg/m )

 

Tsi és la temperatura superficial interior, que serà mínima en els ponts tèrmics i normal en la part normal 

del mur. 

 PREVENCIÓ DE LES CONDENSACIONS INTERSTICIAL 

Com s’ha comentat anteriorment, de totes les condensacions, les intersticials són les pitjors pel que 

respecte a la destrucció dels materials estructurals.  

Els passos a seguir seran: definició de les variables i conceptes més importants, mètode per detectar on 

es produeixen les condensacions i solucions per evitar-les. 
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Les variables més importants amb què s’avalua el comportament dels materials davant l’existència de 

vapor d’aigua en l’aire ambient són: 

 Permeabilitat al vapor d’aigua (dv) : quantitat de vapor que travessa una superfície de gruix 

unitari quan la diferència de pressió val 1. Es mesura en g·m/MN·s. 

 Resistivitat al vapor al vapor d’aigua (rv) : és la inversa de dv ( rv = 1/dv ). 

 Resistència al vapor d’aigua (Rv) : és la rv amb un gruix e ( Rv = e / dv = e·rv ). Es mesura en 

MN·s/g. 

Si hi han vàries capes: Rv = Σ Rvi = Σ ei·rvi (no es compten les resistències superficials). 

Les juntes no tenen una resistència unitària, es fa en funció de la superfície (S): 

 juntesm

vútil vm v juntes

SS1
R R R

= +  (A.19) 

Si es coneix la diferència entre les pressions de vapor dels ambients interior i exterior, l’evolució del 

vapor d’aquesta pressió, a través de l’element del tancament que s’estigui estudiant, és directament 

proporcional a la seva Rv. En un element format per vàries capes amb valors diferents de Rv, la caiguda 

de pressió en cada capa és també directament proporcional a la seva resistència. 

 ∆ = − = −i i

i

t t

v i
v vi ve vi ve

v v

R e
P (P P )· (P P )·

R R
v·r

 (A.20) 

On:       

∆
ivP : Caiguda de pressió de vapor d’aigua en capa i    [mbar] 

 Pvi : Pv de l’aire interior  [mbar] 

 Pve : Pv de l’aire exterior [mbar] 

 Rvi : Rv de la capa i [mbar] 

 Rvt : Rv total de l’element de tancament [mbar] 

A partir de l’equació (A.20) es podrà saber l’evolució de les pressions parcials de vapor d’aire al llarg de 

tot el tancament. Mitjançant l’àbac psicromètric, es podrà trobar l’evolució de la temperatura a partir de 

les Pv. Si es comparen aquestes temperatures amb la de rosada, trobada amb l’àbac psicromètric, es 

sabrà en quin punt es produiran condensacions. 

En la Figura A.11A es pot veure l’evolució de la pressió de vapor a través d’un tancament amb vàries 

fulles. I en la Figura A.11B es pot veure el perfil de temperatures de l’aire real i el perfil de les 

corresponents temperatures de rosada. S’observa que en aquest cas no hi haurà condensació per què 

en tot moment s’està per sobre de la temperatura de rosada. 
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Figura A.11 A) pressió de vapor – resistència al vapor d’aigua.                                                                                

  B) perfil de temperatures real i de rosada al llarg del tancament 

Si hi han condensacions, es podrà saber a quina part del tancament es produiran . Aquest càlcul permet 

prendre decisions que tendeixin a evitar-ho com ara sigui la inclusió de barreres de vapor, una nova 

ordenació de les fulles, un augment de l’aïllament, etc. 

En el cas de les piscines cobertes on la humitat relativa de l’aire és molt elevada, s’acostuma a posar 

barreres de vapor a l’interior dels elements que formen el tancament. Sempre s’han de situar a la part 

calenta del mur on la Pv és més elevada. Si es posessin a la part freda, es produiria l’efecte contrari 

afavorint l’aparició de condensacions. 

Es considera que un material és barrera de vapor si la seva Rv està compresa entre 10 i 230 MN·s/g. A 

continuació es llisten alguns materials laminars que s’utilitzen com a barreres de vapor. 

 

MATERIALS Rv [MN·s/g]

Full d'alumini de 8 micres 4000 

Làmina de polietilè de 0,05 mm 103 

Làmina de polietilè de 0,1 mm 230 

Làmina de poliester de 25 micres 24 

Paper de Kraft amb oxiasfalt 9,7 

Paper de Kraft 0,43 

Pintura a l'esmalt 7,5-40 

Paper vinílic de revestiment 5-10 

Taula A.8 Materials considerats barreres de vapor 
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A.3.6. Distribució obertures i control solar d’aquestes 

La distribució de les obertures d’una instal·lació esportiva, en un clima temperat, respon a una solució 

d’equilibri entre obtenir un alt percentatge d’obertura per gaudir de llum natural i guany tèrmic i la de 

reduir, per tal d’eliminar les pèrdues de calor i les infiltracions que s’hi produeixen. Les finestres 

representen la major part de les pèrdues de la pell de la instal·lació. 

La radiació solar entra per les finestres i és absorbida per les superfícies interiors. Quan entra la radiació 

solar, aquesta depèn de: 

 La orientació 

 La grandària de la obertura 

 Tipus de vidre 

 Dispositius d’apantallament (reixes, persianes, para-sols, marquesines,...) 

 Aïllament mòbil interior (persianes, cortines,...). 

La situació de les obertures, si es posa a la part alta del pavelló farà augmentar la penetració solar, però 

per contrapartida farà augmentar les pèrdues ja que l’aire calent es situa a la part alta. La posició relativa 

entre obertures ha de permetre la ventilació transversal. 

És preferible, energèticament,  que les obertures es situïn cap al sud, convenientment protegides, per 

afavorir els guanys tèrmic amb un rendiment màxim a l’hivern i mínim a    l’estiu. 

Les obertures que es situïn cap al nord (que aporten llum difusa), seria millor aïllar-les correctament. 

A l’est tenen sol pel matí que entra horitzontal, acceptable per l’estiu i per l’hivern. 

A la coberta és poc recomanable perquè té poca radiació solar a l’hivern i molta l’estiu. 

L’element tradicionalment utilitzat com a material translúcid és el vidre. La longevitat i resistència a la 

degradació serien avantatges destacades, i com a inconvenients el seu elevat pes i fragilitat.   

Unes de les propietats que fan que el vidre sigui tant utilitzat és la seva alta transmitància a la radiació 

solar (ona curta), i la baixa transmitància a la radiació de l’interior de l’edifici cap a l’ambient exterior (ona 

llarga). Altres materials que també s’utilitzen com ara els termoplàstics acrílics i les fibres de vidres, 

tenen propietats de transmitància semblants al vidre. En canvi, els termoplàstics policarbonats  tenen 

unes propietats pitjors de transmitància, les pèrdues són majors. 

El gruix del vidre no és molt important pel que respecte a les pèrdues, és més important si hi han dues 

capes separades per un volum d’aire (les pèrdues es redueixen a la meitat). En alguns casos el gas 

intermig no és aire, sinó argó o SF6, principalment, per disminuir la conducció i fer l’efecte mirall de la 

radiació interior.  

A la Figura A.12, s’han fet els balanços de radiació solar admesa i rebutjada per un vidre normal de 

6mm i per un vidre laminat 6+6 amb cambra de gas de 8 i vidre laminat amb baixa emissivitat (Low-e 6) i 

l’altre 6 normal . S’observa que pel vidre simple la radiació admesa és un 83%, i pel doble un 48%. 

Quanta més radiació passi, més pèrdues.    
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 Vidre laminat 
 6+6.1 /8 gas / laminat Low-e 6+6.1 

 
 

83% transmesa 

 
 

5% reradiada 
5% reradiada 

7% reflectida 

100% 
Energia 

Vidre normal de  
6 mm 

 

14% reradiada 

48% transmesa 

18% reradiada 

20% reflectida 

100%  
Energia  

 

 

 

 

Figura A.12 A) Vidre senzill de 6mm. B) Vidre laminat 6+6 amb cambra de gas de 8 i vidre laminat amb baixa 

emissivitat i l’altre 6 normal 

En períodes de forta insolació, les obertures s’han de protegir per evitar sobrescalfaments i la 

consegüent sensació desagradable dels usuaris, al temps que s’evita una càrrega addicional sobre el 

sistema de condicionament d’aire. El control solar,  doncs, consistirà en la limitació solar en períodes 

de forta insolació. 

El control solar més eficaç el permeten els dispositius de pantalla exterior. S’han de dissenyar 

coneixent la posició del sol respecte l’edifici durant les diferents èpoques de l’any. El sol al llarg de l’any 

va variant la seva trajectòria. Aquests dispositius són controls negatius, és a dir, exclouen el sol. N’hi ha 

de mòbils (cars) i de fixes. Aquests últims, es pot jugar amb el disseny  perquè el seu rendiment sigui 

selectiu. 

Entre els dispositius d’apantallament exterior es troben els voladissos, brisoleis, porticons, tendals, 

persianes exteriors, arbres de fulla caduca,... A la següent figura es veu el funcionament selectiu d’un 

voladís segons l’època de l’any. 

 
estiu 

hivern 

 

 

 

Figura A.13 Funcionament d’un voladís als raigs solars segons l’època  

Hi han vidres especials que segons la funció que es vulgui controlar, s’utilitzaran uns o els altres. 

Termoabsorbents (absorció selectiva), termorepelents (reflexió selectiva). 

A més dels vidres dobles, s’utilitzen elements d’aïllament mòbil interior (cortines , persianes 

interiors,...), per augmentar el rendiment de la finestra com a captador solar,  i per augmentar el 

rendiment general de l’edifici. 
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Però el paper més important és respecte al confort tèrmic. Millora la protecció solar (evita 

sobrescalfament en èpoques caloroses), i redueix les infiltracions paràsites d’aire  exterior.  

A.3.7. Els sistemes de captació solar passiva 

Es podrien separar en tres: 

 Sistemes d’il·luminació 

 Sistemes de captació 

 Sistemes de refrigeració 

 SISTEMES D’IL·LUMINACIÓ 

Els motius principals per incloure la il·luminació natural dins el disseny de l’edifici fan referència a l’estalvi 

energètic relacionat amb la reducció de les necessitats de llum artificial i la millora del confort lumínic. 

Per fer un bon ús de la llum natural dins els edificis, els punts claus a senyalar són: 

 La introducció de la llum natural , directe o reflexada, en tots els espais habitats. 

 La protecció d’obertures de manera que sigui possible esmorteir la llum en cas de 

sobrescalfaments i enlluernaments. 

 La disposició de les obertures de manera que es pugui captar llum des de dos o més 

orientacions diferents, per no veure’s obligat a utilitzar llum artificial en ple dia. 

A continuació es mostren diferents classes d’aprofitament: 

Sostre de llumPati de llum

 

 

 

 

 

 

 

 Coberta de dent de serra Conducte d’il·luminació 

Figura A.14 Diferents disposicions de l’edifici per a l’aprofitament solar 

A.3.8. Sistemes de captació 

Els sistemes de captació són aquells processos de captació , absorció, emmagatzematge tèrmic, 

distribució i regulació de la calor. La relació d’aquests amb l’espai a condicionar defineix els tipus 

genèrics de sistemes passius de captació solar: sistemes de guany directe, guany indirecte i de guany 

separat. 
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 En el sistema de guany directe, el guany d’energia es realitza mitjançant superfícies 

captadores orientades a sud com ara finestres, claraboies, lluernes, etc. Aquest sistema ha de 

combinar un acristallament suficientment gran amb l’ús de materials amb elevada capacitat per 

emmagatzemar energia, com ara el formigó per exemple. 

 El guany indirecte, consisteix en la disposició d’un espai obert o sense tancament tèrmic entre 

l’interior de l’habitatge i l’exterior (mur trombe ventilat). 

 Finalment, en el sistema de guany separat existeix una separació física entre l’espai o 

element on s’absorbeix i emmagatzema la calor solar i l’espai a escalfar.  

 És el cas d’hivernacles annexos o de captadors solars allunyats de l’edifici. 

Les necessitats de calefacció dels espais són diferents segons les activitats que s’hi realitzen i, per tant, 

les solucions a utilitzar poden ser diferents per a cada cas, la qual cosa dóna gran flexibilitat al disseny 

de l’edifici. A continuació es mostren gràficament els diferents tipus de guanys.  

 

Guany indirecte Guany directe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mur Trombe ventilat Hivernacle 

Figura A.15 Diferents sistemes de guany per captació 

 SISTEMES DE REFRIGERACIÓ 

La refrigeració natural o passiva té l’objectiu fonamental aconseguir el refredament d’un edifici actuant 

sobre el propi disseny arquitectònic. La refrigeració passiva depèn del clima del país i les diferències 

tèrmiques entre les estacions. 

La refrigeració per pèrdua directe inclou el refredament per ombres o protecció solar (fixes: 

voladissos; mòbils: tendals, porticons o persianes; utilització de vidres reflectants o absorbents), i la 

ventilació. 

 



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. 129 

La refrigeració natural és el sistema més utilitzat, en concret, la ventilació creuada que consisteix en la 

facilitació de la circulació de l’aire dins els edificis. Altres sistemes de ventilació són la xemeneia solar 

(per eliminar escalfors) i la torre de vent (per introduir aire exterior). 

La refrigeració per pèrdua indirecta es basa en l’evaporació que consisteix en disminuir la 

temperatura de l’ambient aprofitant el procés d’evaporació de l’aigua. L’absorció de calor per una manta 

tèrmica consisteix en que la massa del propi edifici absorbeixi la calor de l’interior durant el dia, 

emmagatzemant-la i cedir-la a l’exterior durant la nit. 

La refrigeració per pèrdua separada obté l’aire fresc en una zona separada de l’edifici. La font freda 

pot ser el terra o bé un volum d’aigua. El procediment es basa en fer circular l’aire exterior per una 

canonada soterrada o que travessa una bassa d’aigua (l’aire es refredarà tant com més llarg sigui el seu 

recorregut abans d’ésser introduït a l’edifici). 

 A continuació es mostren gràficament alguns d’aquests sistemes: 

 
Refrigeració per pèrdua 

separada

Sistema evaporatiu en 
un pati 

Torre de vent 

Xemenia solar Ventilació creuada ombracle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.16 Sistemes de pèrdues de calor per refrigeració 
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A.4. CONFORT I BENESTAR TÈRMIC 

 INTRODUCCIÓ 

Ambient o entorn tèrmic es defineix per aquelles característiques que condicionen els intercanvis tèrmics 

del cos humà amb l’ambient , en funció de l’activitat de la persona i l’aïllament tèrmic de la seva 

vestimenta, i que afecta en el benestar dels ocupants. 

L’ambient tèrmic es caracteritza per: 

 Temperatura de l’aire ambient 

 Temperatura radiant mitjana del recinte 

 Velocitat mitjana de l’aire en la zona ocupada 

 Pressió parcial de vapor d’aigua en l’aire o humitat relativa de l’aire 

El confort tèrmic es defineix com la condició de la ment que expressa la satisfacció amb l’entorn tèrmic. 

El confort està essencialment relacionat amb l’equilibri tèrmic entre la persona i l’entorn. És necessari 

l’equilibri entre la calor generada pel metabolisme i la que guanya o perd enfront del medi ambient. El 

bescanvi de calor es pot expressar com: 

 +
-Q = M R C E+

− −  (A.21) 

On :       

M : Energia produïda a causa del procés metabòlic 

 R: Canvi de calor per radiació 

 C: Canvi de calor per convecció 

 E: Pèrdua de calor per l’evaporació de la suor i l’aigua dels pulmons   

R, C, E depenen per part de l’entorn de la temperatura ambiental, velocitat de l’aire, pressió parcial de 

vapor en l’aire i de la temperatura radiant mitjana de l’entorn. Per part del cos depenen de la 

temperatura d’aquest i de la pressió parcial de vapor de la pell. 

Partint de la premissa que és impossible especificar un entorn tèrmic satisfactori per a tothom. S’han 

definit dos indicadors relacionats amb el percentatge de persones satisfetes. 

PMV : Pronòstic de la sensació tèrmica un cop s’han tingut en compte les característiques. 

PPD :  Percentatge estimat d’insatisfets a unes condicions donades. 

VARIABLES QUE INFLUEIXEN AL CONFORT 

 Temperatura de l’aire ambient 

 Temperatura radiant mitjana del recinte 

 Velocitat mitjana de l’aire en la zona ocupada 

 Pressió parcial de vapor d’aigua en l’aire o humitat relativa de l’aire 

 Activitat  

 Vestimenta 
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L’activitat desenvolupada pel cos humà modifica la calor produïda pel seu metabolisme i, per tant les 

condicions de confort. S’ha definit el MET (1MET = 58W/m2) com a unitat de calor cedida pel 

metabolisme la qual correspon a la taxa de producció de calor en una activitat sedentària. 

 

Activitat Taxa de calor metabòlica 

 [W/m2] [met] 

Descansat estirat 46 0,8 

Assegut en repòs 58 1 

Dempeus relaxat 70 1,2 

Activitat sedentària (oficines, habitatges, laboratoris, escoles,...) 70 1,2 

Activitat lleugera dempeus (botiga, laboratoris, indústria lleugera,...) 93 1,6 

Activitat mitjana (dependent de comerç, treball domèstic, mecànica,...) 116 2 

Alta activitat (treballs pesats) 174 3 

Taula A.9 Taxes de calor metabòliques per a diferents activitats 

La influència de la vestimenta en el confort es deu a la resistència tèrmica que ofereix al pas de la calor, 

cosa que disminueix els bescanvis energètics home - entorn. La unitat de mesura de la resistència d’un 

vestit és CLO (1CLO = 0,155 m2·ºK/W). 

 

 [m2·ºK/W] [clo] 

Nu 0 0 

Pantalons curts, banyador 0,015 0,1 

Vestimenta típica tropical 0,045 0,3 

Vestimenta lleugera d’estiu 0,08 0,5 

Roba lleugera de treball 0,11 0,7 

Vestimenta d'hivern per a l'interior d'un habitatge 0,16 1 

Vestimenta d'abric a l'hivern 0,23 1,5 

Taula A.10 Aïllament de vestimentes típiques 

La temperatura òptima d’operació representa el màxim de gent satisfeta. 

La sensació de confort es pot veure afectada per la diferència de temperatura entre l’alçada del cap i els 

turmells. Cal vetllar per una temperatura homogènia i evitar les estratificacions en molt casos. 

Únicament en els espais habitats és necessari mantenir les condicions ambientals necessàries pel 

benestar. De fet, les normatives sobre climatització ja defineixen aquests espais, en els que s’han de 

garantir els criteris de benestar, com a zones ocupades. S’ha de  dir que mantenir aquests criteris fora 

de les zones ocupades condueix a una despesa considerable d’energia. 

Si no s’utilitzen dispositius per evitar l’estratificació tèrmica de l’aire d’aquests locals, l’eficiència 

energètica disminuirà a causa de dues circumstàncies: 
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 Per la necessitat de calentar, fins a les condicions de confort o benestar, un volum d’aire molt 

superior a la zona ocupada. 

 Per l’augment de les pèrdues calorífiques a través del sostre degut a la major diferència entre la 

temperatura de l’aire en la part superior i l’exterior. 

A.4.2. Condicions interiors de confort 

Segons la normativa UNE-EN ISO 7730 sobre condicions interiors (menys piscina), estableix uns 

paràmetres que s’han de complir per estar en un règim de confort. Es divideix l’any en dues estacions; 

hivern i estiu. 

Hivern:  

 Temperatura ambient interior  20–24ºC (293-297ºK) 

 Diferència de temperatura entre peus i cap (1,1m – 0,1m) < 3 ºK 

 Temperatura del terra radiant 29 ºC (302 ºK) 

 Temperatura de la resta del terra 19–26 ºC (292-299ºK) 

 Humitat relativa de l’aire 30 – 70 % 

 Velocitat de l’aire (Tº=20ºC, HR50%, 15% insatisfets)  ≅ 0,12 m/s 

Estiu:   

 Temperatura ambient interior              23–26ºC (293-297ºK) 

 Diferència de temperatura entre peus i cap (1,1m – 0,1m) < 3 ºK 

 Humitat relativa de l’aire 30 – 70 % 

 Velocitat de l’aire (T=293ºK, HR50%, 15% insatisfets)  ≅ 0,14 m/s 

Les incomoditats poden ser degudes a les diferències de temperatures ambientals entre cap i peus, 

corrents d’aire, a una alta asimetria de la radiació tèrmica, etc. 

Els sistemes de captació passiva (mur trombe, hivernacle, etc.) permeten tenir temperatures inferiors a 

les de confort compensant-ho amb la radiació que emeten. 

No es poden considerar com a zones ocupades els llocs  on es puguin donar variacions de temperatura 

respecte la mitja i pugui haver-hi presència de corrents d’aire. Com ara  zones de trànsit, zones 

pròximes a portes d’ús freqüent, zones pròximes a terminals de producció de fred o de calor, etc. 

A.4.3. Condicions  de confort en una piscina coberta 

Si es parteix de la base que una piscina coberta té moltes finalitats (esplai, aprenentatge, 

entrenament,...), és una tasca feixuga la de concretar i definir el confort que aquesta ha d’oferir. Ja que 

el confort s’assoleix quan s’iguala la producció de calor de l’individu amb la seva dissipació de calor per 

evaporació, radiació i convecció.  

Es podria dir que el confort dels banyistes depèn, bàsicament, de set paràmetres: 

 Temperatura superficial de les parets 

 Temperatura de l’aire ambiental 
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 Humitat relativa de l’aire 

 Velocitat de l’aire 

 Activitat dels banyistes 

 Vestit de l’ocupant 

 Temperatura de l’aigua 

Aquests paràmetres s’han de controlar per oferir unes condicions de confort satisfactòries quan el 

banyista mullat i, després d’haver realitzat un esforç, surt de l’aigua del vas. En sortir de l’aigua el 

banyista pot tenir la sensació de fred, conseqüència de la ràpida evaporació de l’aigua sobre la pell que 

absorbeix una quantitat de calor del cos de l’individu. La sensació del fred pot ser compensada per la 

temperatura de l’aire i de l’energia radiant (solar o dels tancaments). 

A l’aigua, el bescanvi tèrmic amb el cos és molt més elevat que a l’exterior del vas. L’equilibri tèrmic, en 

el cas d’un banyista en repòs dins el vas , es situa a una temperatura de l’aigua de 33ºC. A mesura que 

s’incrementa l’activitat del banyista  s’incrementa la producció de calor del seu metabolisme essent 

necessàries temperatures de l’aigua inferiors.   

Segons la ITE 10.2.1.2. sobre la temperatura que ha de tenir l’aigua segons el seu ús. 
 

Activitat Tª [ºC] Tª [ºK] 
Oci 25 298 
Esplai 24 297 
Entreteniment 26 299 
Ensenyament 25 298 
Competició 24 297 

Taula A.11 Temperatura de l’aigua per a piscines d’ús públic 

Segons les condicions ambientals dins el recinte de la piscina, la ITE 10.2.1.3. estableix: 

 Temperatura de l’aire del local ha d’estar entre 2 i 3 graus per sobre la de l’aigua. Amb un mínim 

de 26 ºC i un màxim de 28 ºC. 

 Per controlar l’evaporació i la pèrdua de calor de l’individu , s’ha de mantenir un cert nivell 

d’humitat. 

 La humitat relativa de l’aire ha d’estar compresa entre 55 i 70 %.  

 Si HR >80% grau higromètric massa alt: sensació d’opressió i condensacions en les parets 

fredes. 

 Si HR <40% grau higromètric massa baix: sensació de fred, l’aigua sobre la pell s’evapora 

ràpidament. 

Per a piscines cobertes, hi ha una recta de confort que està relacionada amb la temperatura ambiental i 

la humitat relativa. En la recta de la Figura A.17 s’observa que a mesura que augmentem la humitat 
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relativa, la temperatura ambient haurà de disminuir. Això provoca un estalvi d’energia ja que s’haurà 

d’escalfar menys d’aire. 
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Figura A.17 Recta de confort 

Es pot resumir com que no existeix la situació de confort ideal, sempre s’ha de prendre una solució de 

compromís per a quantes més persones millor. 
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A.5. VENTILACIÓ 

 INTRODUCCIÓ 

L’aire és essencial per l’existència dels éssers vius. Els humans exigeixen a més, unes condicions que 

garanteixin la higiene del mateix i un confort addicional. A continuació es mostren les components de 

l’aire sec (1,2928 kg/m3 a 0ºC ; 273ºK i 1atm) 

 

  % volum g/m3 

N2 78,08 976,3 

O2 20,94 299 

Ar 0,934 16,65 

CO2 0,0315 0,62 

altres 0,145 0,23 

Taula A.12 Components de l’aire sec 

Es considera que l’aire és higiènicament net quan la seva composició no sobrepassa els límits marcats 

com a aire net: 

 

  Aire net Aire contaminat* 

  [µg/m3] [µg/m3] 

CO màx. 1000 6000 a 225000 

CO2 màx. 65E4 65 a 124E4 

SO2 màx. 25 50 a 5000 

NOX màx. 12 15 a 600 

CH4 màx. 650 650 a 13000 

Partícules màx. 20 70 a 700 

*mitja anual en una gran ciutat 

Taula A.13 Composicions d’un aire net i d’un de contaminat 

No només l’home pol·luciona l’aire interior. Els materials de construcció, els mobles, alfombres, 

moquetes, i revestiments de parets també contaminen. Destaquen per la seva importància el fum del 

tabac, el radó, les VOC (components orgànics volàtils), el CO2  i les partícules sòlides en suspensió. 

S’ha de procurar escollir materials de baixa emissió. 

La qualitat de l’aire exterior influeix notablement en la de l’interior. En cas que fos precís s’hauria de 

depurar en les preses d’aire. 

Es denomina un immoble  edifici malalt, quan com a mínim un 20% dels ocupants es veuen afectats 

per malalties al·lèrgiques, pulmonars, etc. Aquesta síndrome és un fenomen complex en el que destaca, 

com un gran factor de risc, la pobre ventilació. 
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La ventilació es podria definir com la tècnica que permet  substituir aire ambient interior d’un local, 

considerat inconvenient per falta de puresa, temperatura inadequada o humitat excessiva, per un altre 

exterior de millors característiques. 

Als éssers vius, persones principalment, la ventilació soluciona funcions vitals com la provisió d’oxigen 

per respirar i el control del calor que produeixen , a la vegada, proporciona condicions de confort 

afectant a la temperatura de l’aire, humitat, velocitat i la dilució d’olors indesitjables. 

A.5.2. Tractament de l’aire 

El tractament d’aire representa una de les despeses energètiques més importants en les instal·lacions 

esportives. Concretament, en les piscines cobertes aquest problema augmenta, ja que cal que la 

ventilació sigui capaç d’absorbir el vapor d’aigua emanat de la superfície del vas, sempre hi quan no es 

recirculi l’aire. 

Els principals aspectes a considerar per a una bona ventilació són: 

 Limitar al mínim les masses d’aire a tractar 

 Limitar les causes originadores de pèrdues calorífiques 

 Diferenciar les masses d’aire en els circuits 

 Adaptar aquestes masses d’aire a un aparell de tractament eficaç que inclogui la màxima 

possibilitat de modulació, regulació i recuperació d’energia fornida. 

En la limitació de les masses d’aire a tractar, un dels punts fonamentals és el control del l‘alçada de la 

sala. Si és massa alta es produeix el que s’anomena estratificació tèrmica. Les capes superiors tenen 

una temperatura més alta ja que l’aire calent al ser menys dens ascendeix i s’acumula a la part de dalt. 

A l’estiu pot arribar a ser beneficiós ja que disminueixen les pèrdues per transmissió. Però a l’hivern 

aquest efecte s’ha d’evitar perquè les pèrdues esmentades augmenten i el consum energètic és 

superior, a causa de la  necessitat de calentar més aire per cobrir les condicions de confort a la zona 

ocupada. 

Una solució seria canviar les posicions d’absorció segons l’estació. A l’hivern absorbir aire de retorn per 

la part baixa, i a l’estiu per la part alta. 

S’ha d’evitar també tota superfície perifèrica inservible, que junt amb alçades excessives, multipliquen 

els volums d’aire inútils. 

En aquest sentit s’ha de treballar en dos punts: 

 Unificar zones (grades per públic i banyistes, ajuntar vestuaris d’abonats i no abonats, etc.) 

 Circulació de l’aire el màxim rectilini possible , de manera que s’eviti l’acumulació en zones 

apartades. 

Aquesta circulació ha de ser guiada per unes reixes d’impulsió i retorn de l’aire de la sala. Les d’impulsió 

han de tenir suficient secció per evitar velocitats elevades, ja que a un mateix cabal, si es disminueix la 
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velocitat, la secció augmenta, i a més han d’estar provistes de comportes reguladores de cabal per 

introduir en cada moment el volum estrictament necessari. 

La velocitat màxima a alçades inferiors a dos metres, per raons fisiològiques, és aconsellable que sigui 

inferior a 0,12 m/s a l’hivern i 0,14 a l’estiu (apartat A.4.2). 

La ventilació pot ser mecànica o natural. En el primer cas, la presa d’aire ha d’estar a un mínim de 8 

metres de tota font de pol·lució (xemeneies, vehicles, etc.). En el segon cas, es considera una ventilació 

incontrolable i el càlcul del cabal poc fiable, cosa que la fa poc rigorosa. 

La normativa ITE 02.2.2 sobre qualitat de l’aire interior i ventilació estableix que per a qualsevol tipus de 

sistema de climatització, la ventilació haurà de ser mecànica. 

L’aire exterior sempre s’haurà de filtrar i tractar tèrmicament abans d’introduir-lo. 

L’aire introduït haurà de fer que el local estigui en sobrepressió respecte l’exterior per evitar infiltracions. 

Si no hi ha ventilació mecànica, les renovacions diàries no seran inferiors a 1. 

A continuació es mostren els cabals de ventilació d’aire exterior per garantir la qualitat de l’aire dins el 

local,  representen un mínim pel que fa a ventilació però un màxim des del punt de vista d’estalvi 

d’energia. 

El nivell de ventilació mecànica segons els criteris de ventilació UNE 100011 respecte la ITE 02.2.2 

estableix que: 

Piscina : 2,5 l/s per m2    

Vestuaris : 2,5 l/s per m2 o 10 l/s per taquilla 

Cafeteria : 15 l/s per m2 o per persona 

Lavabos públics : 25 l/s per sanitari  

Lavabos individuals : 15 l/s és possible l’ús intermitent de ventilació mecànica 

Sales d’espera i recepció : 8 l/s per persona o 4 l/s per m2. 

Vestíbul : 10 l/s per persona o 15 l/s per m2 

Oficines : 10 l/s per persona o 1 l/s per m2 

Passadissos s’utilitzarà l’aire d’altres locals 

Per a dur a terme una ventilació adequada s’ha de tenir en compte: 

 Determinar la funció a realitzar (quin és el procés a realitzar) i quina és la forma de produir-se 

 Fixar el sistema de ventilació adequat : ambiental o localitzada 

 Calcular la quantitat d’aire necessària 

 Determinar punts i superfície d’entrada d’aire 

 Establir el trajecte de circulació de l’aire 

A més a més hi han consells bàsics que s’han de seguir quan es dissenya el sistema de ventilació: 

La renovació d’aire no ha d’excedir d’un 30% la quantitat higiènicament necessària. 
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L’aportació d’aire exterior s’ha de poder parar si no hi ha activitat. A les piscines a més, s’ha de posar 

una manta tèrmica o disposar d’un sistema d’assecat d’aire per mantenir les condicions higromètriques 

del local. 

Les infiltracions d’aire pel mal tancament de les obertures no pot excedir la cinquena part del volum 

normal de ventilació. 

Els sanitaris han de ser obligatòriament ventilats per evitar la propagació de les olors. I les dutxes amb 

extractors d’aire per extreure l’excés de vapor. 

A.5.3. Ventilació centralitzada  

A l’hora de triar el tipus de ventilació mecànica, n’hi ha una que sobresurt de les altres per les 

característiques, la ventilació centralitzada (VC), que a continuació es comentarà. 

La VC consisteix en un sistema de ventilació concentrat en l’extracció en un sol punt de l’edifici, i per 

mitjans mecànics, extractor / ventilador, controlar el cabal d’aire. Una xarxa de conductes i accessoris 

d’aspiració / expulsió  / transmissió d’aire, asseguren una distribució uniforme i un escombrat eficaç dels 

contaminats. 

La virtut d’aquest sistema consisteix en controlar els nivells de ventilació dins els límits estrictament 

imprescindibles dictats per la higiene i el confort i a la vegada, si es desitja, proporcionar mitjans viables 

per recuperar l’energia de l’aire extret, just abans de ser expulsat.  

Qualitats: 

 Independència de les condicions atmosfèriques, dels obstacles que representen les edificacions 

properes i de l’orientació del bloc 

 Econòmic en el cost de la instal·lació si es té en compte a la rendibilitat tèrmica que s’obté 

 Ventilació permanent amb cabals precisos de l’ordre que es vulgui 

 Expulsió controlada de l’aire extret 

 Manteniment baix. Els equips mecànics són de petita potència. Facilitat de muntatge i inspecció 

 Regulació sota control per mitjà de components fàcilment ajustables 

A.5.4. Sala piscina 

En una piscina coberta, la ventilació té una tasca de renovar l’aire higiènicament necessari. I si no hi ha 

assecament de l’aire ja sigui amb una assecador rotatiu o una bomba de calor, també té la tasca 

d’introduir aire sec per absorbir el vapor contingut en l’aire mantenint constant la humitat relativa i evitant 

condensacions sobre les superfícies de tancament. 

Respecte a les condensacions, com ja s’ha explicat a l’apartat A.3.5 sobre les prevencions de les 

condensacions, si es dóna en algun tancament que la Tsuperfície<Trosada llavors hi haurà condensació sobre 

aquest. Una de les solucions ja comentades era la d’augmentar el gruix amb material aïllant, en principi 
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aquesta solució és suficient per als murs i cobertes, però en les superfícies vidrades en alguns casos no 

és suficient. 

Partint de la l’expressió (A.22) s’explicaran les possibles solucions al problema de la condensació a les 

superfícies vidrades.  

 V
v i i e

vi

K
T T - ·(T - T

h
= )  (A.22) 

Tv representa la temperatura superficial interior del vidre i en principi es suposa que es produeix 

condensació (Tv < Trosada).Te és la temperatura exterior que no es pot canviar. Ti és la interior que es 

pot augmentar, però s’ha d’anar en compte amb el confort i la despesa energètica, l’augment no pot 

sobrepassar la temperatura de 28ºC (301ºK). La humitat relativa es podria disminuir fins al límit 

admissible de 65%. 

Però la solució idònia és la d’un sistema de ventilació perifèric d’aire calent on s’aconsegueix que 

augmenti la Tv. Aquest sistema pot anar integrat a la xarxa normal de ventilació o que només s’activi 

quan Tv < Trosada. 

La distribució de l’aire es pot fer de dues maneres: 

 Conducció enterrada. Insuflació de baix a dalt a través de les reixes de nivell de les voreres. 

 Conducció aèria col·locada a mitja alçada amb insuflació vertical. 

Per a grans alçades (>6m), es fan servir els dos sistemes, s’ha de tenir en compte que hi ha d’haver un 

corrent d’escombrat per evitar l’estratificació quan convingui. Una bona repartició entre l’aire perifèric i el 

d’escombrat és 70% i 30% respectivament. 

La velocitat de l’aire en les reixes d’impulsió no ha de sobrepassar els 3 m/s. Velocitats superiors 

originen majors pèrdues de càrrega, corrents d’aire massa grans a nivell de voreres, i problemes 

acústics. 

Si en una piscina coberta hi ha recirculació de l’aire a través d’una bomba de calor, només s’ha 

d’introduir de l’exterior l’aire higiènic necessari en funció de l’ocupació. 
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A.6. ACÚSTICA 

El so es podria definir com la sensació que reben els òrgans auditius a les variacions de pressió de l’aire 

provocades per vibracions del mateix.Tot i que es caracteritza per la seva intensitat, to i timbre. Quan es 

parla de contaminació acústica només es fa referència a la intensitat. 

El soroll es defineix com el so que per les seves característiques i intensitat és molest. 

Quan es mesura el so es mesura la pressió. L’oïda humana és capaç de captar de 20µPa a 20 Pa.  

Es defineix com NPS (nivell de pressió sonora) a P20·log
20

 [dB] 

 La unitat de mesura és el decibel, té una escala de valors més reduïda que la de la pressió. 

Amb un valor mínim de 0dB = 2020·log
20

 i un màxim de 120 dB = 20E620·log
20

. L’exposició continuada a 

certs nivells de soroll és una agressió que reben les persones i que pot afectar sèriament la salut física i 

psíquica d’aquestes. Per sota dels 45 dB es considera zona de benestar, a partir dels 55 dB les 

persones comencen a considerar molest el soroll. Quan es sobrepassen els 85 dB es manifesten 

efectes nocius. 

La pressió sonora NPS és produïda per una font sonora que emet energia per segon, el que és la 

definició de potència sonora NWS, des de una distància concreta. Per mesurar aquesta magnitud 

s’utilitza el watt (W). 

Un ventilador és una font de soroll i com a tal vindrà caracteritzat per una potència sonora NWS. Però 

no és habitual donar-la, en el seu lloc s’acostuma a donar valors de pressió sonora NPS al que s’han 

d’acompanyar per les condicions en les que han estat determinades.  

S’han normalitzat internacionalment uns sistemes de ponderació on la resposta s’acosti el màxim 

possible a la sensibilitat humana. L’anomenat “A”, més fidel a NPS baixos nivells que a alts, s’ha adoptat 

per a tots els casos. Els valors mitjans amb aquest filtre apareixen com (A). La normativa sobre sorolls 

ITE 02.2.3.1, estableix que els màxims valors admissibles de nivells sonors per ambients interiors són: 

 

Oci 50 dBA 

Espais comuns 50 dBA 

Espais serveis 55 dBA 

Taula A.14 Valor màxims admissibles de soroll 
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A.7. LEGIONEL·LA 

El reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) [7] en l’apartat sobre temperatures de 

preparació en la de producció centralitzada d’ACS (ITE 02.5.1) fa referència a la norma UNE 

100.030/2001 sobre la prevenció de la legionel·la en les instal·lacions i la multiplicació ambiental amb la 

fi de limitar els riscos de contraure la malaltia. A continuació es presenta un breu resum del que s’ha de 

tenir més en compte per el cas que es tracta. 

 DEFINICIÓ 

La legionel·la es un microorganisme que, a més de trobar-se en medis aquàtics, troba un hàbitat 

adequat en sistemes d’aigua creats i manipulats per l’home, que actuen com a multiplicadors d’aquesta 

bactèria. Si es dispersa en l’aire, pot penetrar en el sistema respiratori i produir malalties tal com 

pneumònia o la malaltia del legionari, que pot derivar-se en casos més greus. Acostuma a presentar 

dues formes clíniques diferenciades: la infecció pulmonar o malaltia del legionari, que es caracteritza per 

pneumònia amb febre alta, i la forma no pneumònica, coneguda com la febre de Pontiac, que es 

manifesta com un síndrome febril agut i de pronòstic lleu. 

La bactèria es desenvolupa en funció de la temperatura de l’aigua, del seu estancament, de la presència 

d’altres contaminants, incloent la brutícia en l’interior de les instal·lacions. Pot presentar-se en forma de 

brots o casos aïllats i esporàdics. 

La temperatura òptima de desenvolupament és al voltant dels 37ºC (310ºK), on s’hauran de prendre 

precaucions per temperatures compreses entre 20 i 45ºC (293 i 318ºK). A temperatures superiors a 

70ºC (343ºK) la bactèria es mort. 

Hi hauran unes mesures preventives per evitar l’aparició i multiplicació de la legionel·la. Aquestes es 

basaran en dos criteris: 

 Eliminació i reducció de zones brutes mitjançant un bon disseny i el manteniment de la 

instal·lació. 

 Evitar condicions que afavoreixin la supervivència i multiplicació de la legionel·la, mitjançant el 

control de la temperatura de l’aigua i desinfecció continuada d’aquesta. 

S’ha d’evitar la formació de tal bactèria, actuant en les dues fases de les instal·lacions: 

 Disseny i muntatge 

 Explotació 

ACCIONS DURANT EL DISSENY I MUNTATGE 

 S’evitarà tan com sigui possible que la temperatura de l’aigua estigui dins l’interval entre 20 ºC i 

50 ºC (293 i 323 ºK). 
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 Els materials resistiran l’acció agressiva dels biocides  i desinfectants, per evitar corrosions. 

 S’han de prevenir i evitar en la mesura que sigui possible les zones d’estancament d’aigua. 

 Tots els equips hauran de ser fàcilment accessibles, per la revisió, manteniment, neteja i 

desinfecció. 

 Les xarxes de canonades tindran vàlvules de drenatge en els punts baixos. 

 Les plates de recollida d’aigua de les bateries de refrigeració, la part fonda es disposaran amb 

grans pendents (més de 1%). 

Els requisits establerts per als sistemes de producció d’aigua calenta sanitària amb sistemes 

centralitzats, amb dipòsits acumuladors per a instal·lacions esportives són: 

 La temperatura d’acumulació d’ACS no serà inferior a 60ºC (333ºK). 

 El sistema de calentament haurà de ser capaç d’elevar la temperatura fins a 70ºC (343ºK) o 

més per a la seva desinfecció. 

 La temperatura de distribució no podrà ser menor que 50ºC (323ºK). 

 Els dipòsits hauran d’estar aïllats per evitar el descens de la temperatura. 

 Els dipòsits estaran dotats de boques de registre per a la seva neteja interior i de connexió per 

acoblament d’una vàlvula de buit. 

 Quan es tracta d’acumulació de gran volum, es recomana que el bescanviador de calor estigui 

situat a l’exterior. 

Es tracta d’afavorir l’estratificació de l’aigua i evitar que tot el volum emmagatzemat estigui a una 

temperatura intermitja, on la legionel·la es multipliqui, la connexió dels dipòsits es farà en sèrie. La 

circulació d’aigua escalfada, circularà en sentit contrari al de la demanda d’ACS. Tindran una elevada 

relació altura/diàmetre i s’instal·laran verticalment tal i com es mostra a continuació: 

 ACS

AF 

 

 

 

 

Figura A.18 Esquema de disposició dels dipòsits 

Els materials de contacte amb l’aigua, hauran de resistir els desinfectants que periòdicament contindran, 

així com els bruscos canvis tèrmics. 

Dipòsits → Acers inoxidables 

Canonades → Coure, acers inoxidables i alguns plàstics resistents a la pressió 

 



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. 143 

La xarxa de retorn d’ACS és un risc per la multiplicació de la legionel·la i pot ser substituït per un sistema 

traçador de canonades d’impulsió (tracing) que asseguri 50ºC (323ºK) com a mínim en tota la 

canonada. 

 

MANTENIMENT EN LES INSTAL·LACIONS D’ACS 

Les actuacions concretes de manteniment són: 

 Revisió visual 

 Inspecció de tot o part de la instal·lació 

 Comprovació de la temperatura 

 Neteja  

 Desinfecció 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 144  Annex A 

 

 

 

 

A.8. MANTES TÈRMIQUES 

 INTRODUCCIÓ 

La cobertura de la piscina mitjançant manta tèrmica permet, en els períodes de no ocupació, minimitzar 

la disminució de la temperatura de l’aigua, reduint les pèrdues per evaporació. Aquesta mesura porta 

estalvis energètics considerables. A la Figura A.19 es pot veure una foto del procés de col·locació d’una 

manta tèrmica en una piscina coberta. S’observa que la manta queda flotant sobre l’aigua. 

 

Figura A.19 Col·locació d’una manta tèrmica en una piscina 

La reducció de l’evaporació és molt gran fins al punt de poder-la considerar gairebé menyspreable. S’ha 

de dir que no és del tot cert aquesta afirmació, ja que al no ser del tot estanc sempre hi haurà una certa 

evaporació. 

Com ja es veurà, s’arriba a estalvis de l’ordre del 25% en la calefacció de l’aigua a part de l’estalvi 

d’aigua que es genera. 

A.8.2. Tipologia de mantes tèrmiques 

N’hi ha de varis tipus: 

 Manta tèrmica llisa 

 Manta tèrmica de bombolles 

 Manta tèrmica d’immersió 

 Cobertura tipus persiana 

Per a piscines municipals cobertes de dimensions considerables (25x12,5) les dos primeres són les 

utilitzades. 

Tot i així, s’ha de dir que les de bombolles d’aire es desaconsellen a causa dels problemes higiènics que 

comporten (en trencar-se les bombolles esdevenen nius de brutícia) i perquè no tenen les 

característiques d’aïllament tèrmic necessàries. 
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Així doncs, la millor opció per a cobrir piscines grans, sense tenir excessius problemes ni higiènics ni 

tèrmics, són les mantes tèrmiques llises. 

 

 

 MANTA TÈRMICA LLISA 

La manta tèrmica llisa és la idònia per a piscines de grans dimensions, com és el cas. Consisteix en un 

cobertor de material de plàstic (PVC i polietilè) i un gruix inferior a un centímetre que es disposa sobre el 

vas de la  piscina, on flota, en les hores de no-ocupació. La conductivitat tèrmica de la manta és de 

l’ordre de la de llana de vidre o mineral (0,028 - 0,035 W/m2·ºK), és per això que les pèrdues per 

transmissió són  mínimes. 

A.8.3. Disposicions de recollida de la manta tèrmica 

En piscines on els vasos siguin grans, la recollida o desplegament es farà mitjançant un sistema 

automàtic, per facilitar el seu ús diari. En la següent figura s’il·lustren les diferents disposicions de 

recollida de la manta tèrmica. 

Recolzada en el paviment 

Penjada de la 
paret 

Penjada al 
sostre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.20 Diferents disposicions de la manta tèrmica 

Ja en el moment de concepció arquitectònica de la piscina s’ha de considerar el sistema 

d’emmagatzematge de la manta tèrmica. 

Per a les dues piscines s’ha optat pel sistema recolzat a terra, ja que quan no es fa servir permet retirar-

lo per tal de causar les mínimes molèsties. La disposició quan no es fa servir és la que s’indica en el 

plànol de planta general (nº02 annex E)  I quan és necessari desplegar la manta, amb els rodets, es 

posa al marge de la piscina. 
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A.9. BOMBA DE CALOR 

 INTRODUCCIÓ 

La  bomba de calor és un element generador de calor, que es pot utilitzar en instal·lacions esportives per 

escalfar aire o aigua, i pel cas particular de piscines cobertes , per deshumidificar l’aire ambient. 

Es tracta d’una màquina capaç de transferir energia d’un medi a una temperatura (focus fred) cap a un 

altre de temperatura superior (focus calent). Durant aquest procés consumeix certa quantitat d’energia.  

La diferència entre aquest aparell respecte altres sistemes de productors de calor és que no genera 

gran part de l’energia que cedeix sinó que únicament la transporta d’un medi a l’altre. 

Pel que fa a les instal·lacions esportives, la seva utilització és molt bona ja que els alleugera el gran 

consum energètic que tenen i fa més rendible l’explotació d’aquest tipus d’instal·lacions. 

A.9.1. Principis termodinàmics 

La bomba de calor és una màquina tèrmica, que com tota màquina tèrmica, mou energia calorífica d’una 

font a una altra mitjançant un sistema termodinàmic.Per una major comprensió del funcionament 

d’aquest aparell, es farà una comparació amb les altres màquines tèrmiques més habituals. 

 MOTOR TÈRMIC :   

 

 

  

T1 

T2 

 W 

Q2 

Q1 

Font Freda 

Font Calenta 

 
Sistema  

Termodinàmic  

 

 

 

Figura A.21 Principi termodinàmic de funcionament d’un motor tèrmic 

El sistema termodinàmic recull una quantitat de calor Q2 de la font calenta i en torna una quantitat menor 

Q1 a la font freda. 

La part restant  (Q2-Q1) és el treball W, que és el que s’espera d’un motor tèrmic. 

El rendiment teòric : 
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 MÀQUINA FRIGORÍFICA :  

 

T1

T2

W

Q2 

Q1

Font Freda 

Font Calenta 
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Termodinàmic 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.22 Principi termodinàmic de funcionament d’una màquina frigorífica 

El sistema termodinàmic treu una quantitat de calor Q1 de la font freda i cedeix a la font calenta una 

quantitat de calor Q2 més gran. Per dur a terme aquest procés ha absorbit un treball W. 

La finalitat d’aquesta màquina és fer que hi hagi un cert espai més fred del que seria normal. Aquest 

espai és la font freda del sistema. 

El coeficient teòric d’efecte frigorífic o d’amplificació és : 

 1 1

2 1

Q T
CEF

W T T
= =

−
 (A.24) 

 (màquina termodinàmica ideal i reversible) 

 LA BOMBA DE CALOR  

L’esquema és idèntic al de la màquina frigorífica. La diferència està en la finalitat d’ús. Normalment la 

finalitat de la bomba de calor és la d’escalfar aire o aigua encara que a les piscines, la seva utilització 

pot ser la de deshumidificar l’aire ambient, mentre que la finalitat de la màquina frigorífica és refredar un 

medi fred. 

Així com la màquina frigorífica serveix per refredar un volum, la bomba de calor el que es vol és 

calentar-lo. L’atenció es centra en la font calenta que ha de ser escalfada fins a un nivell tèrmic superior 

al que té. 

La deshumidificació de l’ambient comporta la utilització de la part freda i la calenta de l’aparell, per la 

qual cosa, el seu rendiment s’incrementa considerablement. 
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El coeficient de funcionament o coeficient d’eficiència energètica del sistema (COP) és el terme que es 

fa servir per indicar el  rendiment del cicle refrigerant de la bomba de calor. Indica la relació que hi ha 

entre la potència calorífica que lliura la bomba de calor i la potència absorbida. Aquest terme ve 

determinat per l’expressió: 

 2 2

2 1

Q TCalor cedida pel condensador COP
Treball subministrat pel compressor W T T

= = =
−

 (A.25) 

 (màquina termodinàmica ideal i reversible) 

Com que Q2=Q1+W: 

 1 1Q W Q
COP 1 1

W W
+

= = + >  (A.26) 

Aquest terme pot estar entre 2 i 4,5 ja que depèn de la màquina i sobretot, de les temperatures entre les 

quals treballa; si la temperatura interior és constant, el COP disminueix en disminuir la temperatura de 

l’ambient exterior. La bomba de calor pot funcionar reversiblement actuant durant uns certs períodes i 

comportant-se com a màquines frigorífiques els altres. Això fa pensar en una aplicació per a calefacció a 

l’hivern, i una altre per a refrigeració en èpoques calentes, amb la utilització del mateix aparell. 

A.9.2. Principi de funcionament 

El funcionament de la bomba de calor es basa en la utilització d’un fluid refrigerant que circula per 

l’interior de diferents components, compressor, condensador, elements d’expansió i evaporador, 

absorbint calor a l’evaporador d’un ambient exterior  i per tant refredant un ambient fred, i després de ser 

comprimit pel compressor, allibera una calor a un ambient interior. 

La bateria on el refrigerant absorbeix calor de l’ambient és anomenada evaporador i la bateria que 

cedeix la calor és el condensador. A més, per passar el refrigerant de l’evaporador al condensador, és 

necessari un compressor que augmenti la pressió, i per passar el refrigerant del condensador a 

l’evaporador fa falta un element d’expansió. 

Els elements consumidors d’energia d’una bomba de calor són el compressor i els ventiladors o bombes 

de circulació dels fluids secundaris per l’evaporador i el condensador. 

Evaporador 

Compressor 

Vàlvula d’expansió 

T1-δ T1 

T1 

F C F F 

V V
T2+δ T2 

L+V L T2

 

 

 

 
Condensador
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Figura A.23 Esquema de funcionament de la bomba de circulació per compressió mecànica 

A.9.3. Tipus de bombes de calor  

Existeixen diversos criteris de classificació: 

 Segons la font de calor: 

Per designar-les es diu primer el lloc d’on es treu la calor seguit del medi on es porta, per 

exemple: aire – aire, aire – aigua, aigua – aire, aigua – aigua i terra – aigua. 

 Segons el principi de funcionament:  

Bomba de calor per compressió mecànica 

Bomba de calor per absorció 

En instal·lacions esportives s’apliquen les primeres 

 Segons l’accionament del compressor: 

Sol ser accionat per un motor elèctric, però també pot estar accionat per un motor tèrmic. 

A.9.4. Aplicació de la bomba de calor en piscines 

És la millor solució aplicable a piscines de grans dimensions i amb un ús continuat de les instal·lacions. 

En les piscines s’ha d’introduir o recircular aire calent i sec per augmentar la capacitat d’absorbir vapor 

per mantenir condicions de confort. Això es pot fer agafant aire exterior fred i sec, escalfant-lo fins a la 

temperatura de confort amb la corresponent evacuació d’aire humit o bé deshumidificar l’aire interior 

introduint de l’exterior únicament l’aire mínim higiènic necessari. 

El consum energètic és molt menys important en aquest segon cas, i per fer-ho així s’utilitza la bomba 

de calor deshumidificadora . L’aire carregat d’humitat travessa la bateria de fred d’una bomba de calor 

(l’aigua continguda a l’aire es condensa a l’evaporador) i, quan surt (més fred i més sec), s’escalfa en 

passar pel condensador de la bomba de calor.  

Eventualment s’aporta la calor restant a l’aire amb una bateria d’aigua connectada a un generador de 

calor convencional.   

En piscines, la bomba de calor s’utilitza per : 

 Escalfar l’aire introduït i/o recirculat 

 Escalfar l’aigua de la piscina  

 Assecar l’aire en ambients carregats d’humitat 
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A.10. ENERGIA SOLAR TÉRMICA 

 INTRODUCCIÓ 

Des de la crisi del petroli del 1973, l’home ha pres consciència de la importància de les fonts d’energia 

renovables que l’envolten. 

L’energia que arriba del Sol representa una de les alternatives més viables com a sistemes de producció 

de calor. Tot i això, l’energia solar no està molt estesa en el mercat. El motiu és degut a l’elevat cost 

d’inversió que enfront les tarifes energètiques (electricitat i combustibles) la fan poc competitiva. Per 

contrarestar-ho, les administracions disposen de subvencions per aquest tipus d’instal·lacions. Hi han 

ajudes que poden arribar al 50% del cost de total de  la instal·lació. 

La gran avantatge d’utilitzar energia solar tèrmica per el medi ambient és pel poc impacte ambiental que 

aquestes instal·lacions tenen. S’ha estimat que per cada m2 de superfície útil de captador, s’estalvia 

l’abocament d’uns 400 kg anuals d’anhídrid carbònic a l’atmosfera. 

La fiabilitat de les instal·lacions solars tèrmiques és en part per la gran senzillesa de la instal·lació. 

A Catalunya l’energia solar tèrmica de baixa temperatura és la que més èxit ha tingut, sobretot en els 

captadors solars plans fixes d’aigua.  

Cada equipament esportiu requereix un estudi específic per avaluar la viabilitat de l’aplicació d’un 

sistema solar. Els factors més importants són l’emplaçament, consum d’aigua calenta, tipus de 

combustible convencional utilitzat, etc. 

A.10.1. Aplicacions 

Les aplicacions d’aquesta font energètica a instal·lacions esportives es podrien classificar en: 

 Producció d’aigua calenta sanitària 

 Escalfament de l’aigua de les piscines 

 Producció d’aigua calenta per a calefacció : sobretot per a terra radiant on les temperatures 

oscil·len de 30 a 40 ºC. 

A.10.2. Tipologia de sistemes 

L’encarregat d’absorbir la radiació solar  són els captadors. Com que per a baixa temperatura els més 

usuals són els plans, sempre que es parli de captadors, a partir d’ara, es farà referència a captadors 

plans.  
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S’ha comprovat que, normalment, la producció no coincideix amb el període de consum, amb això, farà 

necessari l’acumulació o emmagatzematge d’aquesta energia per poder disposar-ne quan sigui 

necessari. 

 

En una instal·lació d’energia solar tèrmica es distingiran tres subsistemes: 

 Subsistema de captació: format bàsicament pels captadors solars i la resta d’elements que 

enllacen amb l’emmagatzematge: canonades, vasos d’expansió, bombes, etc. 

 Subsistema d’emmagatzematge: actua d’intermediari entre la captació i el consum, en la 

majoria dels casos, sol ser un dipòsit d’aigua convenientment aïllat. 

 Subsistema de consum: format per les canonades i altres elements que enllacen 

l’emmagatzematge amb els diferents punts de la demanda. 

En general, les instal·lacions d’energia solar es poden classificar en els grups següents: 

 Sistema obert amb circulació natural : sistema obert significa que tant l’aigua de captació com la 

de consum és la mateixa. La circulació natural és un tipus de circulació causada per la 

diferència de densitat de l’aigua quan aquesta es calenta. 

 Sistema obert amb circulació forçada : la circulació es realitza mitjançant una bomba de 

circulació, amb això s’aconsegueix una millor regulació. 

 Sistema tancat amb circulació natural i bescanviador de calor dins l’acumulador: Un sistema 

tancat consta de dos circuits independents, un primari o de captació on el fluid està compost 

normalment per una mescla d’aigua i anticongelant. El secundari és també conegut com el de 

consum. 

 Sistema tancat amb circulació forçada i bescanviador de calor dins de l’acumulador : es 

caracteritza per tenir una bomba de circulació en el primari. 

 Sistema tancat amb circulació forçada i bescanviador de calor separat  del dipòsit: Aquest 

sistema és el més adient per a grans instal·lacions, com ara és el cas d’equipaments esportius 

amb diferents serveis i gran afluència d’usuaris o públic. A continuació es representa 

esquemàticament: 
 

escalfament 
convencional 

Dipòsit 
acumulació 

B4 

B3

B2

A 2

B1

A 1

Captador 
Solar 

 

 

 

 

 
Bombes de 

circulació primari
Bombes de 
circulació 
secundari   

Figura A.24 Sistema tancat amb circulació forçada i bescanviador separat de l’acumulador 
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A.10.3. Components de la instal·lació 

Un cop s’han anomenat els principals sistemes, a continuació, es farà una explicació dels elements que 

componen un equip d’aquest tipus per poder, així,  comprendre el procés general d’aprofitament 

d’aquesta energia. Com que el sistema que s’utilitzarà en aquest cas és el sistema tancat amb circulació 

forçada i bescanviador de calor separat  del dipòsit, a partir d’ara les explicacions es centraran al voltant 

d’aquest sistema. 

Els components més importants d’una instal·lació solar són: 

 Captador pla 

 Dipòsit acumulador 

 Bescanviador de calor 

 Sistema de circulació 

 Escalfador convencional 

 Sistema de regulació i control 

A.10.4. El captador pla  

Element encarregat d’obtenir i dissipar l’energia radiant que prové del sol, la qual transforma en energia 

tèrmica, en produir-se l’escalfament d’un fluid que hi és contingut. 

A la Figura A.25 es poden veure les diferents parts del captador, les més importants de les quals són: 

 La coberta (vidre) 

 La superfície absorbent 

 Els tubs interiors 

 El material aïllant 

El principi de funcionament és el següent: els raigs de Sol arriben al captador, travessen el vidre i 

xoquen contra la superfície absorbent que és pintada de color negre per afavorir el seu comportament 

absorbitiu i acostuma a ser metàl·lica per transmetre millor la calor. L’energia absorbida escalfa la placa 

negra, la qual transmet la calor cap al fluid que circula en contacte amb ella.    

La quantitat d’energia realment transferida al fluid s’anomena energia útil del captador. 

Aïllament
Caixa 

contenidora 

Engraellat de 
tubs

Placa 
posterior

Placa 
absorció 

Vidre 
superior Marc de 

vidre 

 

 

 

 

 

 

Figura A.25 Components d’un captador solar pla 
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Per continuar amb l’explicació, es repassaran una sèrie de conceptes per facilitar la comprensió. 

 

ABSORCIÓ (α·G), REFLEXIÓ (ρ·G) I TRANSMISSIÓ (τ·G) : 

Quan un feix d’energia radiant (G) incideix sobre una superfície, una part és absorbida pel propi material 

(α·G), una altra part és reflectida per la superfície (ρ·G) i la porció restant travessa el cos i es distribueix 

per l’altre costat (τ·G). 

Es defineix aleshores: 

 α : absorbància : fracció d’energia incident absorbida pel cos. 

 ρ : reflectància : fracció d’energia incident reflectida per la superfície del cos. 

 τ : transmitància : fracció d’energia incident que travessa el cos. 

A continuació es poden veure il·lustrades aquestes diferents components: 

 

α.G

τ.G

ρ.GG 

 

 

 

 

 

Figura A.26 Representació de l’absorbància, reflectància i transmitància a partir d’una radiació incident 

El balanç energètic seria: 

 ·G + ·G + ·G = Gα ρ τ  (A.27) 

 +  +  = 1α ρ τ  (A.28) 

Un cos absorbent perfecte és anomenat cos negre i es verifica que α =1 (ρ = τ = 0). 

SUPERFÍCIE ABSORBENT : la finalitat que te és absorbir la màxima radiació solar i transmetre-la en 

forma d’energia tèrmica al fluid. 

Un cos calent emet calor en forma de llarga longitud d’ona, essent l’emitància (ε) la taxa d’energia 

radiada per unitat de superfície. Al mateix temps, com més alta és la temperatura menor n’és 

l’absorbància. Un cos negre o gris en equilibri tèrmic compleix que α = ε. 

Si una superfície absorbent és pintada de color negre, sorgeix el problema que, en escalfar-se a causa 

de la radiació solar incident, augmenta la seva emissivitat ε.  
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Es tracta doncs, d’utilitzar una placa absorbent per a radiacions d’ona curta (radiació solar incident), i al 

mateix temps una petita emissivitat d’ona llarga. Això s’aconsegueix amb les superfícies selectives, amb 

una reflectància baixa per a longituds d’ona curtes i una reflectància elevada per a llargues longituds 

d’ona. Per a superfícies selectives reals (negre de níquel, negre de plom) tenen un interval de variació al 

voltant de 3 µm. 

D’altra banda, la superfície ha de tenir una bona conductivitat tèrmica, és per això que usualment 

s’utilitzen superfícies metàl·liques. A la següent taula es poden veure les conductivitats dels materials 

més usuals. 

 

Metall Conductivitat tèrmica a 373ºK 
[W/m·ºK] 

Acer 66,99 
Coure 393,56 
Alumini 217,71 
Llautó 121,42 

Taula A.15 Conductivitat de les superfícies metàl·liques utilitzades 

 LA COBERTA  

La finalitat és reduir les pèrdues energètiques produïdes per la radiació infraroja que es produeix al 

incrementar la temperatura de la placa absorbent.  

La coberta ha de ser opaca per als raigs infrarojos i transparent a la llum solar. El vidre compleix 

aquestes condicions: no transmet altes longituds d’ona emeses per la placa, n’absorbeix una part, i 

reflecteix l’altra part novament cap a la placa, de manera que es produeixen una sèrie de reflexions 

successives. Aquest fenomen s’anomena efecte hivernacle i és il·lustrat a la Figura A.27 

Les cobertes de plàstic són més barates que les de vidre però tenen una vida més curta i una 

transmitància considerable per als raigs infrarojos, fet que fan del vidre en la majoria dels casos una 

millor opció. 
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τv·(1-αp)2·ρp
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τv·(1-αp)
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Figura A.27  Efecte hivernacle 
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L’embrutiment de la coberta exterior i les ombres produïdes sobre la placa absorbent pels suports  

laterals de les cobertes transparents fan que es redueixi la radiació incident sobre la placa, això fa que 

l’energia absorbida pel captador disminueixi.  

S’ha estimat que l’efecte de la brutícia fa disminuir un 2-3%, i el de les ombres un 3%. Tot plegat origina 

una pèrdua global d’un 6% de l’energia que absorbiria el mateix captador sense considerar els efectes 

considerats. Aquestes pèrdues varien en funció de la zona climàtica i de la constitució del propi 

captador. 

 AÏLLANT 

En el fons i parets laterals del captador es col·loca un aïllament tèrmic per reduir les pèrdues de calor 

per conducció. Els materials més usuals són les fibres minerals, el poliuretà i el poliestirè. S’ha de dir 

que les fibres minerals són molt sensibles a la humitat i perden considerablement les seves 

característiques isolants quan són atacades per aquest element. El poliestirè és molt sensible a la 

temperatura i la seva utilització és menys comuna. 

 TUBS INTERIORS 

En les configuracions de tubs i plaques, el problema fonamental és d’assolir un bon contacte entre la 

superfície absorbent  i el tub pel qual circula el fluid portador de calor. El contacte entre tubs i placa ha 

de ser íntims. A continuació es mostra un esquematizació: 

 Coberta

 

Placa absorbentAïllant  

 Tubs

Taula A.16 Secció d’un captador pla amb fluid líquid 

Sistemes líquids : 

 Avantatges dels sistemes líquids: 

Elevada densitat en el circuit de transport. 

Millors propietats de transferència de calor. 

L’emmagatzematge per aigua té una gran densitat d’energia. 

Els conductes de transport de fluid són petits. 

Pot ser utilitzat tant per calefacció com per a refrigeració, i per a producció d’aigua calenta 

sanitària. 

 Inconvenients dels sistemes líquids: 

Problemes de congelació. 

Problemes de fuites. 

S’ha de controlar la naturalesa de l’aigua per evitar corrosió. 
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Es necessiten bescanviadors de calor en els circuits captador/emmagatzematge i 

emmagatzematge/consum. 

S’han d’instal·lar dispositius per a preveure l’ebullició i l’expansió del fluid. 

Si hi ha risc de glaçades el líquid que s’utilitza és una mescla d’aigua i anticongelant. La mesura del pH 

constitueix una indicador de la degradació eventual del fluid. 

A.10.5. Rendiment tèrmic i energia útil d’un captador 

El rendiment tèrmic o eficiència instantània es defineix com la relació entre l’energia útil i l’energia total 

que ha absorbit. 

 u

T

Q
A·I

η =  (A.29) 

On: 

 Qu : Energia útil obtinguda pel captador [W] 

 A  : Àrea del captador  [m2] 

 IT  : Energia incident  [W/m2] 

L’energia útil captada Qu depèn del cabal del fluid que circula interiorment i de les temperatures 

d’entrada i sortida del captador, la relació és: 

 ( )u p sQ A·G·C · T T= e−

L

     [W] (A.30) 

On: 

 G   : Cabal màssic de fluid que circula per unitat d’àrea de captador  [kg/s·m2] 

 Cp : Calor específica del fluid  [kJ/kg·ºK] 

 Ts : Temperatura del fluid a la sortida del captador  [ºK] 

 Te : Temperatura del fluid a l’entrada del captador  [ºK] 

El balanç energètic del captador estableix que en qualsevol moment l’energia útil Qu és igual a la 

diferència entre l’energia total absorbida deguda a la radiació incident Qa i les pèrdues d’energia cap als 

voltants QL. 

Balanç energètic : 

  (A.31) u aQ  = Q  - Q

D’altra banda : 

 ( )L R L e aQ F ·A·U · T T= −  (A.32) 

 ( )a R TQ F ·A·I · · n= τα  (A.33) 

On :  

 FR : Factor d’eficiència d’extracció de calor del captador 
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UL : Coeficient global de pèrdues del captador, en comprèn tots els tipus, tant per dalt com per 

baix, i és funció de la diferència entre la temperatura del fluid d’entrada i la temperatura ambient. 

Com més gran sigui aquesta diferència, major és UL. [W/m2·ºK] 

τ  : Transmitància de la coberta transparent 

α   : Absorbància de la superfície absorbent 

Ta : Temperatura ambient  [ºK] 

FR representa la relació entre el vertader guany energètic útil d’un captador i el guany útil que s’obtindria 

si tota la superfície estigués a la temperatura d’entrada del fluid. Aquesta magnitud contempla l’eficiència 

de la transferència de calor per part del líquid refrigerant. 

Substituint les dues darreres igualtats (A.32) i (A.33) , s’obté: 

 ( ) ( )u R T L e aQ F ·A· I · n U · T T = τα − −   (A.34) 

Introduir aquest valor en l’equació (15.1), es determina: 

 ( ) ( )e a
R R L

T

T T
F · n F ·U ·

I
−

η = τα −  (A.35) 

El valor (τα)n representa el producte de la transmitància de la coberta per l’absorbància de la placa, 

corresponent a la radiació normal incident sobre el captador. És una exigència de les condicions en que 

es realitzen els assaigs. 

DETERMINACIÓ DELS PARÀMETRES FR(τα)N I FR·UL: 

El valor de FR·UL es determina com menys la pendent de la recta del rendiment, tal i com s’observa de 

l’equació (A.35). Respecte el valor de FR(τα)n es determina com la intersecció amb l’eix de les 

ordenades. A continuació es determinaran aquests valors dels captadors plans marca Solahart tipus ‘M’, 

que tenen la següent corba de rendiment instantani: 

 0,77 0,51·Tη = −  (A.36) 

 On :  ( )e a
0

T T
T U ·

I
−

=    i  U0 = 10    

Si es representa gràficament l’expressió (A.36) queda de la següent manera: 
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Figura A.28 Corba de rendiment instantani del col·lector pla solahart M 

Es troba que: 

FR(τα)n = 0,77 

FR·UL= 5,1 

FACTORS QUE AFECTEN EL RENDIMENT DELS CAPTADORS: 

S’ha apuntat que en règim estacionari, l’energia útil Qu és el resultat de la diferència entre l’energia 

absorbida Qa i l’energia perduda QL. Així doncs, tot factor que afecti a una d’aquestes dues magnituds 

incidirà també sobre el rendiment del captador. 

Qa [W] depèn de: 

 Radiació incident sobre la placa (IT) 

 Capacitat d’absorbir la radiació solar que tingui la placa 

 Transmitància de les cobertes transparents 

 Pèrdua de càrrega degudes a la brutícia de les cobertes transparents 

 Pèrdues degudes a les ombres produïdes sobre la placa absorbent pels suports  laterals de les 

cobertes transparents i les parets laterals del captador. 

QL [W] depèn de : 

 Temperatura mitjana de la placa absorbent. 

 Emissivitat de la placa absorbent. 

 Les condicions ambientals. 

 Nombre de cobertes transparents. 

 La transmitància de la coberta transparent per a llargues longituds d’ona. 

A.10.6. Característiques del captador Solahart “M” 

Totes les característiques que es presentaran a continuació són les facilitades pel fabricant: 
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GENERAL   PLACA D'ABSORCIÓ  

Llarg [mm] 1937  Descripció aletes de coure 

Ample [mm] 1022  Material tub de coure 

Alt [mm] 77  Espessor [mm] 0,9 

Pes buit [kg] 28  Tractament extern níquel 

Pes ple [kg] 31  Acabat crom negre 

Volum del fluid [l] 3  Absorbància [60ºc] 0,95 

Pressió màxima [kpa] 1450  Emitància [60ºc] 0,12 

Pressió de prova [kpa] 1450  Nº de canals 7 

Àrea útil [m2] 1,8  Diàmetre canals [mm] 9,8 

CAIXA DEL COL·LECTOR   CONNEXIONS  

Material alumini marine  Nº de connexions 4 

Aleació H3004-H32  Posició a cada cantonada 

Espessor [mm] 0,7  Sellat 

Aïllament llana de roca  Rosca mètrica 20(3/4") 

Densitat [kg/m3] 10  Diàmetre [mm] 20 

Sellat caixa/placa EPDM  Tª mínima  treball [ºc] -30 

Sellat caixa/vidre cinta adhesiva  Tª màxima treball [ºc] 120 

COBERTA TRANSPARENT     

Material vidre templat    

Espessor [mm] 3,2    

Transmissió [%] 94    

Dimensions [mm] 1926x1011    

met-cònic 

Taula A.17 Característiques del captador pla solahart M 

A.10.7. Dipòsit d’emmagatzematge 

La incidència de la radiació solar no es produeix ni amb la mateixa freqüència ni amb la mateixa 

intensitat amb què apareix la demanda tèrmica. Per aquesta raó cal dissenyar un sistema acumulador 

que emmagatzemi l’energia a mesura que arriba, per tal de tenir-la disponible en el moment en què es 

necessiti. 

L’acumulació de l’energia per poder-la utilitzar quan sigui convenient es pot fer per diverses maneres: 

 Aigua com a medi d’emmagatzematge (instal·lacions de tot tipus) 

 Còdols com a medi d’emmagatzematge (sistemes de calefacció que usen captadors d’aire) 

En el cas present, el medi que s’utilitzarà serà l’aigua.  

Respecte a l’aigua, hi han dues formes bàsiques de dipositar l’aigua dins el dipòsit: amb una 

temperatura uniforme, o deixant que es produeixi l’estratificació. Aquest últim s’aconsegueix amb la 

introducció de l’aigua provinent del captador per la part superior del dipòsit, i l’extracció cap al captador 
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per la part inferior. L’aigua de la xarxa s’introdueix per la part inferior i la de consum per la superior. 

D’aquesta manera s’aconsegueix una diferència de temperatures, fet que provoca que el rendiment dels 

captadors sigui superior. 

A part d’un major rendiment de captadors, l’estratificació és recomanada per a la prevenció de la 

legionel·la, tal i com es comenta en l’apartat A.7 sobre la prevenció de legionel·la. 

L’estratificació s’aconsegueix fàcilment si l’altura és superior que el diàmetre i la velocitat del flux a 

entrada no produeixi grans turbulències. 

En instal·lacions d’aigua calenta sanitària, pot succeir que la temperatura d’emmagatzematge sigui 

insuficient per poder ser utilitzada. En aquest cas, cal el recolzament d’un generador de calor auxiliar 

que acabi de cobrir el dèficit tèrmic. La solució òptima és la col·locació de dos dipòsits en sèrie. Un 

esquema seria: 

A.C.S. 

Aigua freda 

Dipòsit 
solar 

 
Dipòsit 

recolzament

 

 

 

Bescanviador  
caldera 

 

Bescanviador 
solar  

 

 

Figura A.29 Esquema del circuit secundari amb dipòsit solar i un auxiliar 

Els dipòsits acostumen a ser d’acer, han d’estar protegits contra la corrosió i han de complir: 

 Tenir aixeta de tancament 

 Dispositius de retenció 

 Purgador de control d’estanquitat del dispositiu de retenció 

 Vàlvula de seguretat, amb conducció d’evacuació amb sortida lliure, tarada 7+
- 0,5 kg/cm2

  

 Manómetre   

 Termòmetre 

 Aïllament tèrmic al voltant de tot el dipòsit 

A.10.8. Bescanviadors de calor 

Els bescanviadors al ser tancats farà que els dos fluids dels dos circuits no es barregin. 

Segons la direcció amb que circulen els dos fluids pel bescanviador, es poden classificar en tres grups: 

 Equicorrent  (mateix sentit) 
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 Contracorrent 

 Flux creuat 

En general interessa que l’àrea d’intercanvi de calor estigui continguda en el menor volum possible. La 

neteja interior és molt important ja que, una mala neteja interior fa disminuir el rendiment del 

bescanviador. Bescanviadors de plaques poden treballar amb una diferència de temperatura entre els 

dos fluids molt baixa, fet que els fa molt aconsellables el seu ús. 

S’avalua la influència del bescanviador de calor sobre el rendiment del captador per arribar a una 

eficiència conjunta entre el captador i el bescanviador de calor. Més endavant es desenvolupen els 

bescanviadors de plaques i el seu dimensionat. 

A.10.9. Sistemes de circulació i altres accessoris 

És format per tubs i altres elements auxiliars. Els tubs poden ser de coure, d’alumini, plàstic o ferro 

galvanitzat.  

Per evitar la formació de parells galvànics s’ha de disposar la col·locació d’aïllant elèctric com ara goma. 

Els líquids anticongelants més usuals són: propilenglicol i etilenglicol. Aquest últim al tenir un punt 

d’ebullició més alt que l’aigua, fa que augmenti el punt d’ebullició de la mescla. 

Altres accessoris : 

 Vas d’expansió : element per compensar les variacions de volum que experimenta l’aigua a 

causa dels canvis de temperatura. 

 Vàlvula de seguretat : element que assegura la sortida del vapor originat per un possible 

sobrescalfament.  

 Purgadors : elements col·locats en els punts alts del circuit, serveixen per a treure els gasos 

continguts a les canonades. 

A.10.10. Aplicacions de l’energia solar a instal·lacions esportives 

Les principals aplicacions que l’energia solar tèrmica pot oferir a una instal·lació esportiva són: 

 Producció d’aigua calenta sanitària 

 Escalfament de l’aigua de les piscines 

 Calefacció de les sales 

En el present projecte s’ha pensat l’ús d’energia solar aplicat a la producció d’ACS i a l’escalfament de 

l’aigua de les piscines. 
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 PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA : 

La instal·lació constarà de dos circuits, un primari i un secundari, tal i com es mostra a continuació: 

 

 

 

 

 

 

Aigua freda

A.C.S. 

escalfament 
convencional

Dipòsit 
acumulació 

Circuit primari Circuit secundari
Figura A.30  Esquema d’una instal·lació solar per a la producció d’ACS 

El circuit primari conté el fluid que circula pel captador, sol ser una mescla d’aigua i anticongelant. 

El circuit secundari és el del consum pròpiament dit. Entre ambdós circuits hi ha un bescanviador de 

calor, on l’energia continguda en el circuit primari passa sense produir cap tipus de barreja entre el líquid 

dels dos circuits. 

Serà necessari un sistema d’acumulació d’energia, i un sistema d’escalfament convencional com a 

recolzament quan no s’arriba amb el sistema solar a la temperatura desitjada. 

Dimensionar una instal·lació que cobreixi un 100% de la demanda no surt econòmicament rendible, ja 

que serien grans instal·lacions difícilment amortitzables. 

El que es fa és pensar la instal·lació de tal manera que cobreixi un percentatge de la demanda. A més, 

s’ha de preveure un sistema convencional d’escalfament per quan no es cobreixi aquesta demanda. 

 ESCALFAMENT DE L’AIGUA DE LES PISCINES : 

El criteri a seguir és el mateix que per a la producció d’ACS. La gran diferència és la no necessitat d’un 

dipòsit d’acumulació, ja que la mateixa piscina fa de dipòsit. Això fa que la diferència de temperatura 

entre l’entrada i la sortida sigui petita, amb alt rendiment dels captadors. Només és permesa la 

col·locació d’una bateria d’escalfament si la piscina és coberta. 

Quan l’aportació solar no sigui suficient, la vàlvula tres vies per bypassar el circuit solar i fer-la passar 

directament per l’escalfador convencional. 
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Esquema model per a l’escalfament de l’aigua de la piscina mitjançant energia solar: 

Escalfament 
convencional

 

 

 

 

 Circuit primari Circuit secundari

Figura A.31 Esquema d’instal·lació solar per a l’escalfament de l’aigua de la piscina 

A la pràctica, el sistema que s’utilitza normalment i que en aquest projecte s’utilitzarà, serà el de 

disposar de dos bescanviadors el circuit primari, un per calentar l’aigua calenta sanitària i l’altre per 

escalfar l’aigua de la piscina. Notar que la solució presa no es correspon exactament a l’esquema de la 

Figura A.31. 
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A.11. BESCANVIADOR DE PLAQUES 

 INTRODUCCIÓ 

Els bescanviadors en general es podrien definir com l’element de la instal·lació encarregat de transferir 

calor d’un circuit calent a un altre de més fred, mitjançant el moviment forçat del fluid termòfor  sense 

que hi hagi mescla dels dos fluids. 

En els sistemes d’aprofitament solar tèrmica els tipus de bescanviadors més utilitzats són els líquid – 

líquid. El líquid termòfor que habitualment és aigua amb additius i l’aigua pel secundari. 

Una classificació seria : 

 Bescanviadors incorporats a l’acumulador: adequat per a volums d’acumulació  < 1500 litres. 

 Bescanviadors no incorporats a l’acumulador: adequat per a grans volums d’acumulació (>1500 

litres).  

Aquests últims, al ser independents tenen l’avantatge de no tenir limitacions de potència. Principalment, 

n’hi ha de dues classes: 

 Bescanviadors de feix de tubs 

 Bescanviadors de plaques 

Els de feix de tubs van ser els primers a utilitzar-se, però els de plaques els han substituït, ja que tenen 

millors prestacions. Així doncs, a partir d’aquí només es farà referència dels bescanviadors externs de 

plaques. 

BESCANVIDORS DE PLAQUES 

Es podria definir com un sistema que permet als dos corrents que circulen a contracorrent, cada un a un 

costat d’una placa metàl·lica corrugada, intercanviar energia tèrmica amb unes pèrdues mínimes per 

radiació i amb una eficiència màxima. 

 

Figura A.32 Esquema de les parts d’un bescanviador de plaques, on s’ha marcat el camí per on passen els 

fluids freds i calents.  
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 Disseny estàndard  

El paquet de plaques es situa entre una placa bastidor i una placa de pressió que serà on s’apretarà. 

Cada placa portarà una junta perifèrica que sella els canals i dirigeix el fluid alternativament entre 

plaques. 

La placa de pressió i la resta es troben suspeses d’una barra de suport, situada a la part superior, i 

centrades per una barra guia inferior. Ambdós barres es fixen a una columna de suport. A la Figura A.32 

es poden   veure aquestes barres. Les connexions es situen en la placa de bastidor. 

El nombre de plaques es determina en funció del cabal, de les propietats físiques dels fluids, de les 

pèrdues de càrrega admissibles i de les temperatures d’entrada i sortida dels dos corrents, més 

endavant s’explicarà el procediment.  

El corrugat de les plaques facilita la formació de turbulències (gran rendiment en la transferència de 

calor) i suporta la pressió diferencial que es produeix, a més formen els corresponents canals entre 

plaques.  

A.12. PRINCIPI DE FUNCIONAMENT D’UN BESCANVIADOR DE PLAQUES 

Els fluids s’introdueixen per els orificis de connexió i circulen pels canals que es formen entre plaques, 

convenientment separats per les juntes. Un fluid és conduït a un segon pas , mentre l’altre circula pel 

canal que formen aquests dos primers. Els dos fluids es troben així separats, sense poder-se mesclar 

per una fina placa a través de la qual es produeix la transferència de calor.  

A la Figura A.32 es poden distingir les trajectòries entre les plaques dels corrents, i a la Figura A.33, una 

secció transversal d’un feix de plaques. 

Els fluids circulen a altes turbulències degudes a les corrugacions de les plaques produint un gran 

rendiment en la transferència de calor. 

 

Figura A.33 Secció transversal d’un feix de plaques 
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A.12.2. Principals elements d’un bescanviador 

Entre els elements d’un bescanviador de plaques se n’han de distingir especialment dos: les plaques i 

les juntes, ja que tot gira al voltant seu. 

 Plaques  

Element de separació entre dos corrents, és per on realitza la transferència de calor d’un corrent a 

l’altre. 

Factors que determinen la configuració de les plaques: 

 Tipus de fluid : influeix en el diàmetre de pas de les corrents (orificis) 

 Paràmetre NTU o longitud d’intercanvi tèrmic: influeix en la transferència de calor i caiguda de 

pressió en les plaques.  

A continuació es mostren un conjunt de diferents configuracions de plaques. 

    

Figura A.34 Tres tipus diferents de plaques 

     

Figura A.35 Dues classes de juntes de EPDM diferents 
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 Juntes 

Les juntes tenen una funció capdal, són les encarregades de retenir el fluid entre elles i aconseguir que 

per a cada cara de la placa circuli un dels dos fluids. A la Figura A.35 es veuen dues classes de juntes 

del mateix material elastòmer (EPDM). 

A.12.3. Característiques del bescanviador ALFALAVAL – M6: 
Cabal màxim :  15 kg/s  

Tipus de bastidor : FM 

Tipus de plaques : M6 

Materials : 

 Bastidor : acer al carboni pintat amb pintura epoxi. 

 Material de les connexions : goma, acer al carboni, acer inoxidable. 

 Plaques : acer inox AISI 316 

 Juntes : NBR , EPDM (clip-on) 

Dades tècniques : 

  Pressió màxima de treball : 1Mpa 

  Màxima superfície d’intercanvi : 38 m2 

Dimensions :  

A : 320 mm ; B : 140 mm ; C : 920 mm ;  

D : 640 mm ; E : 140 mm ; F : 580 – 1413 mm  

Àrea dins una junta : 0,15 m2 

Àrea efectiva d’una placa : 0,15 – 2· àrea dels forats = 0,1443 m2 

Àrea d’un forat : π
=

2·DA
4

 on D = 60mm 

 

Figura A.36 Acotació del bescanviador Alfa Laval – M6 
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A.13. DIPÒSITS D’ACUMULACIÓ 

Element de la instal·lació on s’emmagatzema l’energia tèrmica produïda pel camp solar, en forma 

d’augment de la temperatura de l’aigua. En instal·lacions d’ACS és molt útil, ja que permet l’ús d’ACS en 

qualsevol moment del dia. 

Els acumuladors són uns elements de gran importància en la instal·lació, ja sigui per les grans 

dimensions com per l’elevat cost de la inversió. 

La seva missió principal serà acumular l’ACS evitant al màxim que perdi l’energia calorífica guanyada en 

els bescanviadors. Així doncs, els dipòsits hauran d’estar molt ben aïllats. S’estableix que per a 

superfícies d’acumulació superiors als 2 m2 el gruix que d’aïllament a posar és de 50 mm. 

Per a acumulacions de grans volums, és aconsellable que el bescanviador sigui extern. A més s’haurà 

d’afavorir l’estratificació mitjançant dipòsits verticals, on l’aigua calenta es concentra a la part superior i la 

freda a l’inferior. 

Tot dipòsit s’haurà de poder netejar interiorment i haurà de disposar d’una vàlvula de buidat a la part 

inferior. 

Per evitar la legionel·la, s’han d’evitar temperatures d’entre 20 i 50ºC (293 i 323ºK), en la mesura que 

sigui possible. Els dipòsits solars difícilment sortiran d’aquest interval. El que es farà, serà fer un 

tractament antlegionel·la. 

En tots els dipòsits es posarà una vàlvula de seguretat per controlar que la pressió no superi la de tarat. 

A més, també hi haurà d’haver un purgador d’aire a la part superior per evacuar l’aire que hi pugui 

haver. 

 DIPÒSITS MV....R 

En la instal·lació hi hauran tres dipòsits, dos de 5000 litres i un de 3000 litres. Tots tres es consideren de 

gran acumulació. La casa escollida serà LAPESA, els models MV....R, tenen les següents 

característiques generals: 

Dipòsits d’acer inoxidable amb revestiment de resines epòxides. Aquest revestiment és ideal per a 

volums grans per dos motius, el primer perquè té una alta resistència a la corrosió i el segon per tenir 

una alta elasticitat. 

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. 

Temperatura màxima = 80 ºC (353ºK) 

Pressió màxima = 8 bar 
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 Volum [l] φ ext [mm] Altura [mm] 

MV 5000 R 5000 1910 2750 

MV 3000 R 3000 1660 2325 

Taula A.18 Capacitat i dimensions dels dos models de dipòsits d’acumulació 

 AÏLLAMENT 

Els dipòsits venen amb l’aïllament incorporat. 40 mm de gruix amb un coeficient d’aïllament de 0,021 

W/mºK a 20ºC (293ºK). El RITE estableix una fórmula per quan la conductivitat tèrmica és diferent que a 

la de referència ( ref 0,04λ =  W/mºK a 20ºC): 

 
λ

=
λref

ref

e e ·  (A.37) 

Si eref = 50 mm per a superfícies superiors a 2 m2, el gruix mínim per l’aïllament del dipòsit haurà de ser: 

= =
0,021e 50· 26,25mm
0,04

 

El gruix de l’aïllament del dipòsit és de 40 mm, supera un 54% lo exigit. 

 

 

Figura A.37 Foto d’acumuladors LAPESA model MV...R 
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A.14. BOMBA DE CIRCULACIÓ 

La funció que tindrà la bomba de circulació, com diu la paraula, serà fer circular el fluid a 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. 

Una bomba de circulació es caracteritza per tenir dues parts diferenciades: 

 Cos hidràulic, fabricat amb diferents materials segons l’aplicació (ferro fos per a circuits tancats i 

bronze o acer inoxidable per oberts), que alberga el rodet d’impulsió 

 Motor elèctric, fixat al cos hidràulic mitjançant cargols, acciona el rodet d’impulsió. 

Es mostra a la següent figura les diferents parts d’un circulador: 

 

 

 

  

 

 

 

Figura A.38 Esquema de les parts d’una bomba de circulació 

Per a la selecció de la bomba de circulació adient, farà falta saber el cabal del circuit i la pèrdua de 

càrrega al llarg de tot aquest. 

Un esquema bàsic de muntatge seria el següent: 

 

 

Figura A.39  Esquema de muntatge d’una bomba de circulació 

Es posen dues vàlvules de tall, per si en un moment donat s’ha de canviar o reparar la bomba sense la 

necessitat de buidar tot el circuit. 

Abans de la vàlvula de tall a l’aspiració de la bomba és comú en els circuits oberts posar un filtre de 

malla metàl·lica per retenir qualsevol partícula que pogués danyar la bomba, en el cas del present no es 

posarà ja que es tracta d’un circuit tancat. 

A la sortida de la bomba es posa sempre una vàlvula de retenció o antiretorn, per evitar la circulació 

termosifó en sentit contrari. 
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La pressió de la bomba es separa en dos, tal i com es mostra a continuació: 

 

 

 

 

  

( + )( - )

Pi

Pa

Pt

Figura A.40 Evolució de la pressió del fluid al passar per la bomba 

Es veu que:  Pt = Pa + Pi   

On Pa seria la pressió d’aspiració, que seria la quantitat de pressió que la bomba fa disminuir la pressió 

manomètrica. Pi seria la pressió o altura manomètrica de la bomba. 

Cada bomba vindrà caracteritzada per tres gràfiques característiques que determinen la manera que 

tenen de treball. A continuació es pot observar aquestes tres gràfiques superposades amb l’evolució 

corresponent: 

 
H 

η

N

ηN
H 

 

 

 

 
Q

Figura A.41 Corbes característiques d’una bomba  

On:   

H : Altura manomètrica de la bomba 

η : Rendiment de la bomba  

N :Potència absorbida per la bomba 

Q :Cabal que circula a través de la bomba 
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El punt de treball (I) d’una bomba es defineix com la intersecció entre la corba de la bomba (H) amb la 

corba de la instal·lació. Gràficament seria:  

 P 

I0 

 

 H0 

 

 

Q0 Q 

Figura A.42 Punt de funcionament d’una bomba 

A més, al tenir motors elèctrics d’inducció, hi ha la possibilitat  de seleccionar diferents rangs de cabal 

mitjançant un selector de velocitats, que permeten adaptar la bomba a diferents règims de cabal en 

funció de les pèrdues del circuit. 

Un aspecte important és comprovar que la pressió a la boca d’aspiració prengui uns valors superiors als 

mínims recomanats pel fabricant per tal d’evitar sorolls de cavitació i/o danys als coixinets. 

La col·locació dels circuladors serà normalment al retorn dels bescanviadors que és on la temperatura 

és més baixa. 
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A.15. VÀLVULES DE SEGURETAT 

Dispositiu d’obertura del circuit que actua per efecte de la pressió. Quan s’arriba a la pressió de tarat de 

la vàlvula aquesta obrirà el circuit i descarregarà el vapor a l’atmosfera.  

Tota vàlvula de seguretat es caracteritzarà per tenir una obertura ràpida i proporcional a l’augment de 

pressió. També s’haurà de poder obrir-la manualment (UNE 9.100). 

El circuit solar primari és un circuit tancat, i segons la ITE 02.15.3 s’estableix que per a circuits tancats 

s’haurà d’instal·lar una vàlvula de seguretat. 

Per entendre millor el funcionament d’aquestes vàlvules es definiran els següents conceptes 

representats a la Figura A.43: 

Pressió de timbre : pressió màxima provada en els assaigs del fabricant 

Pressió de servei : pressió normal de funcionament del sistema 

Pressió de tarat o de precinte : pressió a la qual la vàlvula es dispara (P tarat < P timbre) 

Sobrepressió : increment de pressió sobre la pressió de tarat amb la vàlvula completament 

oberta 

Pressió de tancament: pressió on es tanca la vàlvula una vegada ha desaparegut la causant de 

l’obertura 

Escalfament : diferència entre la pressió de tarat i la de tancament 

 

Figura A.43 Gràfic de l’actuació de la vàlvula de seguretat d’un circuit                                                    

       en funció de la pressió 

Es dimensionarà en funció de la pressió del punt on estigui situada i en funció de la potència nominal de 

la instal·lació. 

L’elecció de la pressió de tarat de la vàlvula es farà de manera que la màxima pressió de funcionament 

del circuit quedi sempre per sota de la pressió màxima de treball, a la temperatura de funcionament. 

La pressió total del circuit primari solar, al ser tancat, serà la suma de la pressió donada a l’hora 

d’emplenar el circuit i de la pressió addicional que donen les bombes de circulació. La pressió 
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d’emplenat serà sempre inferior a 3 bar, i la màxima pressió de funcionament del circuit també haurà 

d’estar per sota els 3 bar. 

A.15.2. Vàlvula mescladora de tres vies motoritzada 

Aquest tipus de vàlvula s’utilitza per obtenir un cabal de fluid a una temperatura concreta i constant 

mitjançant la mescla de dos fluids a diferents temperatures.  

El mecanisme de regulació de la vàlvula es basa en un petit motor elèctric acoblat. Aquest serà 

l’encarregat de dosificar més o menys per obtenir la mescla desitjada.  

El sistema consta doncs: d’una vàlvula de tres vies amb brides de seient de 3”(DN 80 mm), un motor 

que la acciona (servoactuador), un regulador que ho controla i un transformador per fer–lo anar.  El 

conjunt és un sistema prou complet que la casa SIEMENS ho comercialitza.Dispositiu d’obertura del 

circuit que actua per efecte de la pressió. Quan s’arriba a la pressió de tarat de la vàlvula aquesta obrirà 

el circuit i descarregarà el vapor a l’atmosfera.  

Tota vàlvula de seguretat es caracteritzarà per tenir una obertura ràpida i proporcional a l’augment de 

pressió. També s’haurà de poder obrir-la manualment (UNE 9.100). 

A.16. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

En el present projecte s’han considerat les normes i reglaments que són d’aplicació i afecten a aquest 

tipus d’instal·lacions. 

 Real Decret 1751/1998 de 31 de juliol, on s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en 

els edificis i les instruccions tècniques complementàries. 

 Norma Reglamentària d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE-AT-87 (Ordre de la Generalitat 

de Catalunya, 27 d’abril de 1987). 

 Reglament d’instal·lacions de Gas (Real Decret 1853/1993, de 22 d’octubre). 
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B. ANNEX DE CÀLCULS 

B.1. COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ DELS TANCAMENTS 

El coeficient total unitari de transmissió dels tancament (K) es calcularà segons les pautes marcades 

per la normativa d’aïllament tèrmic NRE – AT – 87 [11].  

Els tancaments es dividiran en : mur façana, jàcera façana, viga façana, coberta, obertures, porta de 

vidre, porta de seguretat i divisions interiors. 

A part, també es calcularan els coeficients de transmissió  del vas de la piscina 

 MUR FAÇANA  

  
e          

[cm] 
λ          

[W/m·ºK] 

Enrajolat 2 0,8 

Arrebossat de ciment 1 1,4 

Barrera de vapor (làmines betuminoses) 1 0,19 

Rajola perforat 14 0,49 

Aïllant tèrmic (poliestiré extruït) 3 0,033 

Cambra d’aire 1 - 

Roca compacta 2 3,5 

Taula B.1 Propietats dels materials del mur 

Les cambres d’aire poden ser considerades per la seva resistència tèrmica, ja que la transmissió de 

calor per radiació i convecció a través d’aquesta és proporcional a la diferència de temperatura entre 

les parets que la delimiten.  

Primer de tot s’ha de mirar el nivell de ventilació de la cambra d’aire: 

Per a tancaments verticals: 

S/L < 30 cm2/m  la cambra estarà dèbilment ventilada 

20 < S/L < 500 cm2/m la cambra estarà mitjanament ventilada 

S/L > 500 cm2/m la cambra estarà molt ventilada 

On S és la secció total dels orificis del tancament en cm2 i L la longitud del tancament en m. Si es 

suposa que les lloses de pedra són d’un metre per un metre i que per a cada llosa hi ha un orifici 

perimetral de 0,25 cm. 

En el cas del mur façana :  

S = 0,25·4·100 cm i L= 1m.  

Per tant:  S/L= 100   
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Expressió de resistència tèrmica amb cambra d’aire mitjanament ventilada :  

 = + α −1 2 1K K ·(K K )      [W/m2·ºK] (B.1) 

on : 

 = = + + + +1 i c e
1 i e

1 1 1R R R R
K h h

     [m2·ºK/W]   (B.2) 

Fa referència a cambres dèbilment ventilades  

 = = + +2 i
2 i i

1 1 lR R
K h h

     [m2·ºK/W] (B.3) 

Fa referència a cambres molt ventilades 

α és el coeficient de ventilació de la cambra. 

Depèn de S/L i Re/Ri 

Per a K1 : 

On per a un tancament vertical i flux horitzontal, la resistència tèrmica superficial interior val:  

1/hi = 0,11. I l’exterior val: 1/he=0,06 

La resistència tèrmica de la cambra d’aire vertical d’un centímetre val: Rc = 0,14 

La resistència tèrmica de la part exterior de la cambra d’aire val: Re=0,02/3,5=0,006 
La resistència tèrmica de la part interior de la cambra d’aire val:  

= = + + + + =
λ∑ k

i
K k

e 0,02 0,01 0,01 0,14 0,03R 1,28
0,8 1,4 0,19 0,49 0,033

  m2·ºK/W 

De l’equació (B.2): 

R1 = 0,17 + 0,14 + 0,006 + 1,28 = 1,596 m2·ºK/W  

K1 = 1/R1 ≅ 0,627 W/m2·ºK 

Per a K2 : 

Es considera inexistent la part exterior i l’aire exterior es considera en calma. 

On per a un tancament vertical i flux horitzontal, la resistència tèrmica superficial val:   

(1/hi +l/hi) = 0,2.  

La resistència tèrmica de la part interior de la cambra d’aire val: Ri =1,28 m2·ºK/W 

De l’equació (B.3): 

R2 = 0,2 + 1,28 =  1,48 m2·ºK/W  

K2 = 1/R2 = 0,676 W/m2·ºK 

és el coeficient de ventilació de la cambra. 

Re/Ri = 4,7e-3  i  S/L = 100   

α = 0,1 

De l’equació (B.1):  

K = 0,627+0,1·(0,676 – 0,627) ≅ 0,63 W/m2·ºK 
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És interessant comentar que aquest coeficient és força baix degut en gran part al gruix d’aïllant que 

s’hi posa i que permet complir la normativa d’aïllament, com més endavant es demostra. A caràcter 

indicatiu, la reducció de resistència tèrmica interna que suposa no tenir aïllant és de l’ordre del 80%. 

Per tant, es veu la gran importància de tenir un cert gruix d’aïllament. 

 JÀCERA FAÇANA 

Conductivitat i gruix dels materials que la formen: 

 

  
e         

[cm] 
λ      

[W/m·ºK] 

Arrebossat de ciment 1 1,4 

Barrera de vapor (làmines betuminoses) 1 0,19 

Formigó armat 30 1,63 

Aïllant tèrmic (poliestirè extruït) 2 0,033 

Cambra d’aire 1 - 

Roca compacta 2 3,5 

Taula B.2  Propietats dels materials  

Pel que fa a la ventilació de la cambra d’aire, dir que les lloses ara es consideren més grans (1x1,5).  

Per tant: 

S = 2·0,25·100+2·0,25·150 = 125 cm2 i L= 1,5 

S/L =  83,3  

L’expressió que s’utilitzarà per trobar el KT serà la que s’ha fet servir per el mur façana (7.2). 

Per a la  K1  de l’expressió (B.2): 

On per a un tancament vertical i flux horitzontal, la resistència tèrmica superficial interior val:  

1/hi = 0,11. I l’exterior val: 1/he=0,06 

La resistència tèrmica de la cambra d’aire vertical d’un centímetre val: Rc = 0,14 

La resistència tèrmica de la part exterior de la cambra d’aire val: Re=0,02/3,5=0,006 
La resistència tèrmica de la part interior de la cambra d’aire val:  

= = + + + =
λ∑ k

i
K k

e 0,01 0,01 0,3 0,02R 0,85
1,4 0,19 1,63 0,033

  m2·ºK/W 

R1 = 0,17 + 0,14 + 0,006 + 0,85 ≅ 1,166 m2·ºK/W  

K1 = 1/R1 = 0,86 W/m2·ºK 

Per a K2 : 

Es considera inexistent la part exterior i l’aire exterior es considera en calma. 

On per a un tancament vertical i flux horitzontal, la resistència tèrmica superficial val:  

   (1/hi +l/hi) = 0,2.  

La resistència tèrmica de la part interior de la cambra d’aire val: Ri =0,85 m2·ºK/W 
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De l’equació (B.3): 

R2 = 0,2 + 0,85 =  1,05 m2·ºK/W  

K2 = 1/R2 = 0,95 W/m2·ºK 

α = 0,1  (Re / Ri < 0,1 i S/L < 200)  

De l’equació (B.1):  

K = 0,86+0,1·(0,95 – 0,86) ≅ 0,87 W/m2·ºK 

 BIGA FAÇANA 

Dins de viga façana s’engloben els pilars i els dentells. Pel que fa a la composició, dir que es tractaria 

d’un element sense aïllament exterior, el motiu és per la poca dimensió que té i les dificultats que 

portaria posar-n’hi. Però sí que es posa la part interior barrera de vapor per evitar condensacions 

intersticials. Una altra diferència respecte la jàcera, és que hi ha formigó armat (e = 60 cm i  λ = 1,63 

W/m·ºK) en el lloc del rajol perforat.  

Per a  K:  

La resistència tèrmica val:  

= = + + =
λ∑ k

K k

e 0,6 0,01 0,01R 0,48
1,63 1,4 0,19

  m2·ºK/W 

R= 0,17 + 0,48 ≅ 0,65 m2·ºK/W 

K= 1,54 W/m2·ºK 

 COBERTA 

Conductivitat i gruix dels materials que la formen: 
 

Material e        
[cm] 

λ        
[W/m·ºK] 

Tela asfàltica 2 0,19 

Capa de compressió (formigó lleuger) 4 0,33 

Aïllant tèrmic + barrera de vapor (llana mineral) 3 0,042 

Capa de compressió (formigó armat) 5 1,63 

Placa alveolar (blocs de formigó foradat) 20 0,56 

Barrera de vapor (làmines betuminoses) 2 0,19 

Taula B.3  Propietats dels materials 

 

 

 

En aquest cas s’utilitzarà la formulació senzilla per trobar la K de la coberta: 
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= = + + 
 

i
e i

1 1 1R R
K h h

     [m2·ºK/W] (A.1) 

On per a un tancament horitzontal i flux ascendent, la resistència tèrmica superficial interior 

val:  1/hi = 0,09. I l’exterior val: 1/he=0,05. 

La resistència tèrmica dels materials que conformen la coberta val:  

= = + + + + + =
λ∑ 2k

i
K k

e 0,02 0,04 0,03 0,05 0,2 0,02R 1,44 m ·ºK / W
0,19 0,33 0,042 1,63 0,56 0,19

      

R = 0,14 + 1,44 = 1,58 m2·ºK/W  

K = 1/RT = 0,64 W/m2·ºK 

 OBERTURES EXTERIORS 

Les obertures exteriors que hi han a l’edifici són finestres fixes, finestres mòbils (correderes), portes de 

vidre i de seguretat. Les dues últimes les farem per separat. En canvi els dos tipus de finestres els 

considerarem iguals: vidre doble laminat amb cambra de gas (argó) i de baixa emissivitat (laminat 

66.1/8 gas/ laminat lowE 66.1). I la carpinteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic. 

Coeficients pel vidre i l’alumini: 

 Kv=2,2 W/m2·ºK 

 Kal=2,5 W/m2·ºKl 

(Valors facilitats pel fabricant) 

Per trobar el K de l’obertura, es pot considerar com a vàlida la següent estimació: 

 K≅ 0,9·Kv+0,1·Kal = 2,23 W/m2·ºK 

 OBERTURES INTERIORS 

Les obertures interiors corresponen a les obertures laterals de la sala d’observació de la primera 

planta (10x(1,7x3)), separen l’ambient de la sala piscina i l’ambient de la sala d’observació. El vidre 

utilitzat és un laminat 4+4, per si es trenca que els vidres no caiguin a la piscina, amb cambra d’aire de 

12 i un simple de 6 a la part de la sala d’observació. La carpinteria utilitzada serà sense trencament de 

pont tèrmic, ja que el guany tèrmic no és compensat per l’econòmic.    

Coeficients pel vidre i l’alumini: 

 Kv=2,9 W/m2·ºK 

 Kal=3,5 W/m2·ºK 

(Valors donats pel fabricant) 

Per trobar el K de l’obertura, es pot considerar com a vàlida la següent estimació: 

 K ≅ 0,9·Kv+0,1·Kal = 2,96 W/m2·ºK 

 PORTA DE VIDRE 
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Si es posa un vidre laminat 6+6 sense marc, i partint de l’expressió: 

V
i e

1 1 1R R
K h h

= = + +  

On  Rv= 0,12
0,15

≅ 0,1  m2·ºK/W 

Per tant:  

 R=0,17+0,13 = 0,3 m2·ºK/W  

 K=3,33 W/m2·ºK 

 PORTA DE SEGURETAT 

Si es considera una porta opaca metàl·lica, el coeficient total unitari de transmissió de potència  

calorífica (K) és el següent:  

 K =5,8  W/m2·ºK 

 PORTA INTERIOR DE PAS 

Es considera que totes les portes de pas que hi han són de fusta opaques (0,8 x 2,1). On el coeficient 

total unitari de transmissió de potència  calorífica (K) és:  

 K = 3,5 W/m2·ºK 

 DIVISIONS INTERIORS 

Estaran compostes per arrebossat de ciment (e=1 cm i λ= 1,4 W/m·ºK) per ambdós cares i totxana 

perforada (e=14 cm i  λ= 0,49 W/m·ºK). 

= + + =
i

1 1 0,01 0,142· 2· 0,52
K h 1,4 0,49

  m2·ºK/W  

K = 1,9 W/m2·ºK 

 PARETS LATERALS VAS PISCINA 

Conductivitat i gruix dels materials que la formen: 

Materials e        
[cm] 

λ   
[W/m·ºK] 

Aïllant tèrmic (escuma de poliuretà) 4 0,023 

Totxana perforada 9 0,12 

Mallat de ferro * 2 58 

Formigó projectat 11 0,55 

Gressita de vidre premsat 2 1 

Taula B.4  Propietats dels materials 

*Al ser una heterogeneïtat simple de ferro i ciment amb una proporció d’una a nou, es podrà aplicar la 

següent expressió: 
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 i i
m i

i

K ·A 0,55 58K %àrea·K 0,9· 0,1·
A 0,02 0,02

= = = +∑ ∑∑
   = 33,33 W/m·ºK 

Així doncs, la resistència tèrmica del material és: 

k
matertial

K k

e 0,04 0,09 1 0,11 0,02R 2,74
0,023 0,12 33,33 0,55 1

= = + + + + =
λ∑  m2·ºK/W 

Per tant la serà: 

 R= material
i aigua

1 1R
h h
+ +  = 0,11 + 2,74 + 0,009 = 2,859 m2·ºK/W 

K = 0,35 W/m2·ºK 

 SOLERA DEL VAS DE LA PISCINA 

Conductivitat i gruix dels materials que la formen: 

Material e         
[cm] 

λ    
[W/m·ºK] 

Aïllant tèrmic (arlita) 5 0,11 

Grava esmicolada 10 0,81 

Mallat de ferro * 2 58 

Formigó projectat 16 0,55 

Gressita de vidre premsat 2 1 

Taula B.5  Propietats dels materials 

*Al ser una heterogeneïtat simple de ferro i ciment amb una proporció d’una a nou, es podrà aplicar la 

següent expressió: 

 = = = +∑ ∑∑
i i

m i
i

K ·A 0,55 58K %àrea·K 0,9· 0,1·
A 0,02 0,02

   = 33,33 W/m·ºK 

Així doncs, la resistència tèrmica del material és: 

= = + + + + =
λ∑ k

matertial
K k

e 0,05 0,1 1 0,16 0,02R 0,92
0,11 0,81 33,33 0,55 1

 m2·ºK/W 

Per tant la serà: 

R = 

aigua
material h

1R +  =  0,92 + 0,031 = 0,951 m2·ºK/W 

K = 1,05 W/m2·ºK 

 

 

 

 RESUM DELS COEFICIENTS K 
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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 B.6  Resum de tots els  K 
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B.2. NECESSITATS ENERGÈTIQUES INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA 

B.2.1. Dades de partida 

 CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES  

Les condicions exteriors s’han pres les pitjors a l’hivern que es prenen per 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 [9]. 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] (2.1) 

 n e M mT T 0,27·(T T )= − −      [ºK] (2.2) 

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] (2.3) 

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 B.7   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.4.2. 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 B.8  Dies normals, dies  reals d’obertura de la piscina i                                                                           

temperatures de l’aigua de la xarxa de distribució 
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B.2.2. Necessitats de calefacció de la sala piscina 

 TRANSMISSIÓ  

A partir de l’equació de transmissió: 

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

A la Taula B.9 es presenten els resultats obtinguts per transmissió per a tots els tancaments (amb les 

correccions estipulades anteriorment). Notar que s’ha separat segons l’orientació, i segons si són 

interiors o exteriors. Per l’increment de temperatura s’ha estipulat el valor de la diferència entre l’interior 

i l’exterior dividit per dos (∆Tinterior=15ºK). 

 

 

EXTERIOR      
NORD      

Superfícies m2 K       
[W/m2·ºK] 

Correcció 
orientació 

Ta-Te             
[ºK] Qi    [W] 

Obertures 67,2 2,23 1,2 30 5394,81 
Viga 14,424 1,54 1,2 30 799,67 
Mur 106,24 0,63 1,2 30 2409,56 
     TOTAL [W] 8604,04 
     TOTAL [W/ºK] 286,8¡ 
SUD      

 
Superfícies m2 

K      
[W/m2·ºK] 

Correcció 
orientació 

Ta-Te             
[ºK] Qi   [W] 

Obertures 281,4 2,23 1 30 18825,66 
Viga 30,24 1,54 1 30 1397,09 
Mur 27,06 0,63 1 30 511,43 
     TOTAL [W] 20734,18 
     TOTAL [W/ºK] 691,14 
OEST      

Superfícies m2 K  [W/m2·ºK] Correcció 
orientació Ta-Te  [ºK] Qi  [W] 

Obertures 91,8 2,23 1,1 30 6755,56 
Viga 11,06 1,54 1,1 30 562,07 
Mur 18,87 0,63 1,1 30 392,4 
Jàcera 47,2 0,87 1,1 30 1355,11 
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     TOTAL [W] 9065,14 
     TOTAL [W/ºK] 302,17 
COBERTA      

Superfícies m2 K      [W/m2·ºK] Correcció 
orientació 

Ta-Te+4           
[ºK] Qi  [W] 

Coberta 1035 0,64 1 34 22521,6 
     TOTAL [W] 22521,6 
     TOTAL [W/ºK] 662,4 
     
INTERIOR      
NO CLIMATITZAT     

Superfícies m2 K           
[W/m2ºK] 

Correcció 
orientació 

(Ta-Te)/2          
[ºK] Qi  [W] 

Porta de fusta 3,36 3,5 1 15 176,4 
Div. Int. 159,35 1,9 1 15 4541,47 
     TOTAL [W] 4717,87 
     TOTAL [W/ºK] 314,52 
CLIMATITZAT     

Superfícies m2 K        
[W/m2·ºK] 

Correcció 
orientació 

(Ta-Te)/2          
[ºK] Qi  [W] 

Porta de fusta nord 1,68 3,5 1 15 88,2 
Div. Int nord 14,84 1,9 1 15 422,94 
Porta de fusta est 3,36 3,5 1 15 176,4 
Div. Int est 133,15 1,9 1 15 3794,77 
Obertures int. 51 2,96 1 15 2264,4 
     TOTAL [W] 6746,71 
     TOTAL [W/ºK] 449,78 
PAVIMENT      

Superfícies m2 K           
[W/m2·ºK] 

Correcció 
orientació 

(Ta-Te)/2          
[ºK] Qi  [W] 

Terra platja 402,5 1,01 1 18 7317,45 
     TOTAL [W] 7317,45 
     TOTAL [W/ºK] 406,52 

Taula B.9 càlculs de transmissió per als tancaments de la sala piscina 

Resultat de TRANSMISSIÓ : 

TOTAL 79,71 kW 

 i iK ·S =∑ 3,1133     [kW/ºK] (B.5) 

 

 

 INFILTRACIONS 
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A partir de l’expressió per al càlcul d’infiltracions: 

 = ρ −sf a a f a eQ c · ·Q ·(T T )      [W] (B.6) 

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] 

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

 ( )= ∑f i iQ f ·L ·R·H      [m3/s] (B.7) 

            On: 

  fi : Coeficients d’infiltració dels diferents tipus d’escletxa (Taula B.10) 

  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 (Taula B.11) 

El coeficient R, característic d’un local, té en compte que l’aire infiltrat per les diferents escletxes  

exteriors estan sotmeses a l’acció del vent, es filtraran a través de les escletxes exteriors situades a 

sotavent, o bé a través de les escletxes interiors del local. 

El coeficient H característic de l’edifici depèn de la intensitat del vent, del tipus d’edificació i de la 

situació de l’edifici. 

S’ha considerat els tancaments metàl·lics amb vidres dobles i molt hermètics ( fi=1,2) amb un 

perímetre de 815,2 en total, de les portes interiors només es contaran les dues que comuniquen als 

passadissos, ja que les altres al no tenir obertures no hi haurà corrents d’aire. Les dues portes interiors 

no estanques de 5,8 m de perímetre (fi=40). Un coeficient R = 0,9 corresponent a molt de vent i un 

coeficient H = 1,94 corresponent a un edifici d’una sola planta sense mitgeres protegida (vegetació) 

amb vents intensos. 

 

  fi 

Finestres de fusta o material plàstic Vidre simple d'hermeticitat normal 3,0 

 Vidre doble o vidre simple i finestra hermètica 2,5 

 Vidre doble i finestra molt hermètica 2,0 

 Doble finestra (ambdues amb hermeticitat normal) 1,9 

 Doble finestra (un hermètica i l'altra normal) 1,7 

 Doble finestra (ambdues hermètiques) 1,6 

 Doble finestra (ambdues molt hermètiques) 1,3 

Finestres metàl·liques Vidre simple d'hermeticitat normal 1,9 
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 Vidre doble o vidre simple i finestra hermètica 1,5 

 Vidre doble i finestra molt hermètica 1,2 

 Doble finestra (ambdues amb hermeticitat normal) 1,2 

 Doble finestra (un hermètica i l'altra normal) 1,1 

 Doble finestra (ambdues hermètiques) 1,0 

 Doble finestra (ambdues molt hermètiques) 0,8 

Portes interiors* No estanques 40 

 Estanques 15 

* Les portes exteriors han de tractar-se com si es tractés de finestres 

Taula B.10  Coeficients d’infiltració per als diferents tipus d’escletxes 

Vent Tipus d'edifici  Situació  

  Protegida Exposats Sobreexposats 

Normal Força plantes o una sola planta amb mitgeres 0,8 1,37 2,01 

  Una sola planta sense mitgeres 1,14 1,97 2,81 

Intens Força plantes o una sola planta amb mitgeres 1,37 2,01 2,75 

  Una sola planta sense mitgeres 1,94 2,81 3,78 

Taula B.11 Coeficient característic de l’edifici 

Si s’utilitzen els valors trobats en l’equació (B.7), el cabal d’aire infiltrat és de: 

 = + =fQ (1,2·815,2 40·2·5,8)·0,9·1,94 2518,15  [m3/h]   

A partir de l’equació (B.6) amb el cabal d’aire trobat, i els valors ca=1007 J/kg·ºK ; ρa=1,2 kg/m3; (Ta-Te) 

= 30 ºK. S’obté: 

  Qsf = 25357,8    [W] 

 a a fc · ·Q  = ρ 845,26     [W/ºK] (B.8) 

 AIRE DE RENOVACIÓ 

La UNE 100011 respecte la ITE 02.2.2 estableix que per a piscines cobertes el cabal mínim de 

renovació  haurà de ser de 2,5 l/s per m2.Les pèrdues per renovació d’aire s’expressen per: 

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

Pel que respecta a la superfície de la sala també es té en compte la part superior de la sala de 

màquines, ja que, tot i estar elevada, forma part de la superfície plana de la sala piscina. 
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 Qr total = 2,5 (l/s·m2)·1035 m2 = 2587,5 l/s = 2,5875 m3/s = 9315 m3/h 

Cal tenir present que el volum d’aire higiènic que s’introdueix ja té en compte el cabal d’infiltracions que 

s’ha restat prèviament. 

 Qr = Qr total – Qinfiltracions = 9315 – 2518,15 = 6796,85 m3/h = 1,888 m3/s 

I s’arriba a un resultat de pèrdues per renovació d’aire higiènic amb l’equació 12.7:  

 Qre = 68,44 kW 

 a a rc · ·Q  = ρ 2281,5     [W/ºK] (B.10) 

 CÀLCUL DE LES PÈRDUES TOTALS 

A partir de l’expressió global única de les pèrdues de calor d’una piscina: 

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

El coeficient general de pèrdues de calor : 

 = + ρ + =
−∑ ca

i i a a r fi
a e

Q
UA K ·S c · ·(Q Q )

T T
 (B.11) 

Si es sumen els resultats de les equacions (B.5), (B.8) i (B.10) s’obté el coeficient general de pèrdues 

de calor de la piscina: 

 UA  3113,3  845,26  2281,5  6240,06= + + =      [W/ºK] (B.12) 

El mètode que s’utilitzarà serà el dels graus-dia per a calcular la despesa de calefacció per a cada mes 

i l’anual. 

 =caq UA·n·h      [kWh] (B.13) 

On:  

 n : 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 dels graus dia de calefacció 27/27 [6], l’equació (B.12) i (B.13) es troba el següent: 

 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 B.12   Graus-dia de calefacció 27/27 i necessitats energètiques de calefacció per a la sala piscina 
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La potència màxima de calefacció seria: 

 ca a eQ  = UA·(T -T ) = 173,51     [kW] (B.14) 

B.2.3. Producció d’ACS 

 CAPACITAT I VOLUM D’ACUMULACIÓ DE L’EQUIP AUXILIAR 

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 que la duració acostuma a ser d’uns 2 

minuts/banyista. Un banyista consumeix de mitjana de 24 litres d’aigua.     

Dels dos resultats anteriors es troba el consum màxim d’aigua en una hora:   

=
litres banyistes litres24 ·72 1725

banyista hora hora
 

A partir del balanç següent: 

Σ Energia entrant = Energia sortint 

 ρ = ρ∑ entrant ag ag entrant sort int ag ag sort intQ · ·c ·T Q · ·c ·T  (B.15) 

Si es treballa una mica l’expressió (B.15) queda: 

 + =ac ac xarxa xarxa distrib distribQ ·T Q ·T Q ·T  (B.16) 

En números l’equació (B.16) queda: 

 + − =X·60 (1725 X)·8,5 1725·50  

Aïllant es troba que el cabal d’acumulació del sistema auxiliar:  

 −
= =

−
1725·(50 8,5) lX 1390

60 8,5 h
 (B.17) 

Si es parteix que la normativa estableix que s’ha d’escalfar en dues hores, a partir de l’equació (B.17)

,s’obté el volum d’acumulació: 

 Volum d’acumulació teòric = =
l1390 ·2h 2780
h

     [l] (B.18) 

Com que no es fan dipòsits d’aquestes capacitats, es prendrà el model superior, així doncs, el volum 

d’acumulació real serà de 3000 litres. 

La potència necessària de l’equip auxiliar es troba de la següent manera: 

 ACS acumulacio acumulacio xarxaQ  = cabal  * (T  - T ) =89,826 kW (B.19) 
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 DESPESA ENERGÈTICA PER CALENTAR L’ACS MITJANÇANT COL·LECTORS 

SOLARS 

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. 

 
= +

+
Cap.100% Cap.100% Cap.75%

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

Consumdiari Consumhorari ·nºhores Consumhorari ·

          ·nºhores Consumhorari ·nºhores
 (B.20) 

 Numèricament l’equació : 

 Consum diari = 1725 (l/h)·4 (h/dia) + 1200 (l/h)·5 (h/dia)+ 675 (l/h)·6 (h/dia) = 16950 l/dia  

Per a cada mes es considerarà els dies reals de 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. Així 

doncs, el consum mensual d’aigua, la despesa energètica, amb la utilització de les temperatures de 

l’aigua de la xarxa, i amb l’aplicació del coeficient de simultaneïtat, es presenten els resultats a 

continuació: 

 

 
Nºdies 

reals/mes 
Consum 
d'aigua 

Tª acum.-Tª 
xarxa 

Necessitats 
energètiques 

Necessitats 
energètiques 

  [m3/mes] [ºK] [kcal·1000] [kWh] 
Gener 26,57 450,39 41,5 9345,5 10867 
Febrer 24 406,8 41 8339,4 9697 
Març 26,57 450,39 40,2 9052,8 10526 
Abril 25,71 435,86 39 8499,2 9882,8 
Maig 26,57 450,39 37 8332,1 9688,5 
Juny 25,71 435,86 36 7845,4 9122,6 
Juliol 26,57 450,39 35 7881,8 9164,8 
Agost 26,57 450,39 30 6755,8 7855,6 
Setembre 25,71 435,86 28 6102 7095,3 
Octubre 26,57 450,39 30,5 6868,4 7986,5 
Novembre 25,71 435,86 34,5 7518,5 8742,5 
Desembre 26,57 450,39 40 9007,7 10474 

Anual 312,9 5302,9  95549 111103 

Taula B.13  Necessitats energètiques per a l’ACS escalfada mitjançant energia solar 
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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). Si es pren un mida de 

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

B.2.4. Despesa de calefacció del vas de la piscina 
Balanç energètic dels dos vasos d’aigua de la piscina: 

 t e r c ren kQ  = Q  + Q  - Q  + Q  + Q      [W] (B.21) 

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 

 Qre : 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. 

 PÈRDUES DE CALOR PER EVAPORACIÓ 

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] (B.22) 

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 

Es plantejaran dos casos per a determinar la capacitat necessària a màxima ocupació (banyistes i 

espectadors), i per determinar la despesa energètica en condicions normals (només banyistes).  

 

Capacitat 100% 75% 50% 0% 
Banyistes 72 51 29 0 
Espectadors 60 45 30 0 
TOTAL 132 96 59 0 

Taula B.14   Banyistes i espectadors segons la capacitat  

De cara a minimitzar l’evaporació de l’aigua, la velocitat de l’aire es prendrà de 0,1 m/s. 
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La humitat absoluta a la temperatura de l’aire ambient (Xa) i la humitat absoluta en saturació a la 

temperatura de l’aigua de la piscina (Xs), es determinarà mitjançant el diagrama psicromètric, i donarà 

el següent: 

 Xs = 0,020082 kg vapor aigua/ kg aire sec 

 Xa = 0,014567 kg vapor aigua/ kg aire sec 

Per a cada cas s’ha separat el vas gran del petit, es podria haver calculat conjuntament i donaria el 

mateix.  

A partir de l’equació (B.22) i els diferents casos que s’han plantejat, es realitzen els següents càlculs 

que es presenten a continuació: 

CAS 1 màxima ocupació amb espectadors 
  VAS 1* VAS 2 
Ocupació Me1 [kg/h] Me2 [kg/h] 
100% 41,29 17,2 
75% 33,53 14,6 
50% 25,77 12 
0% 16,8 6,72 
Sense manta  Me1 [kg/dia] 639 
  Me2 [kg/dia] 274 
Amb manta Me1 [kg/dia] 487 
  Me2 [kg/dia] 214 

*Els espectadors només es contaran per un dels dos vasos, en aquests cas en el vas 1 
CAS 2 ocupació mitjana sense espectadors 

  VAS 1 VAS 2 
Ocupació Me1 [kg/h] Me2 [kg/h] 
100% 36,49 17,2 
75% 29,93 14,6 
50% 23,37 12 
0% 16,8 6,72 
Sense manta  Me1 [kg/dia] 587 
  Me2 [kg/dia] 274 
Amb manta Me1 [kg/dia] 436 
  Me2 [kg/dia] 214 

Taula B.15   Evaporacions d’aigua segons diferents hipòtesis 

El calor latent de vaporització per 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:  

 =e fg eQ h ·M      [W] (B.23) 
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A partir de l’equació (B.23) es troba la pèrdua de calor per a cada hora, a la taula següent es 

presenten els resultats: 

CAS 1 màxima ocupació amb espectadors 
   Qe [W] Qe [W] 
Ocupació Me 1 [kg/h] sense manta amb manta 
100% 41,3 28078 28078 
75% 33,5 22799 22799 
50% 25,8 17521 17521 
0% 16,8 11426 0 
   Qe (W) Qe (W) 
Ocupació Me 2 [kg/h] sense manta amb manta 
100% 17,2 11711 11711 
75% 14,6 9925,6 9925,6 
50% 12 8140,6 8140,6 
0% 6,72 4570,6 0 
    

CAS 2 ocupació mitjana sense espectadors 
   Qe [W] Qe [W] 
Ocupació Me 1 [kg/h] sense manta amb manta 
100% 36,5 24814 24814 
75% 29,9 20351 20351 
50% 23,4 15889 15889 
0% 16,8 11426 0 
   Qe [W] Qe [W] 
Ocupació Me 2 [kg/h] sense manta amb manta 
100% 17,2 11711 11711 
75% 14,6 9925,6 9925,6 
50% 12 8140,6 8140,6 
0% 6,72 4570,6 0 

Taula B.16  Pèrdua d’energia per part de l’aigua a causa                                                                                          

     de l’evaporació per a diferents casos 

 

De la Taula B.16 s’obté la potència màxima d’evaporació que correspon al cas 1 (amb espectadors) 

amb un 100% d’ocupació, la suma dels dos vasos correspon a una capacitat de : 

 Potència màxima d’evaporació :    39,788 kW 
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La pèrdua de calor per evaporació diària per als diferents casos es realitza multiplicant el nombre 

d’hores de cada període d’ocupació: 

 

CAS 1     
  VAS 1  VAS 2  
Qe sense manta 434,3 [kWh/dia] 186,45 [kWh/dia] 
Qe amb manta 331,4 [kWh/dia] 145,31 [kWh/dia] 
      
CAS 2     
  VAS 1  VAS 2  
Qe sense manta 399,2 [kWh/dia] 186,45 [kWh/dia] 
Qe amb manta  296,3 [kWh/dia] 145,31 [kWh/dia] 

Taula B.17     Pèrdua de calor diària per a cada cas 

Si es divideix per la superfície de cada vas es trobarà per a cada vas la despesa per metre quadrat: 

 

CAS 1     
 VAS 1  VAS 2  

qe sense manta 1,39 [kWh/dia·m2
] 186 [kWh/dia·m2

] 

qe amb manta 1,06 [kWh/dia·m2
] 1,16 [kWh/dia·m2

] 

     
CAS 2     
 VAS 1  VAS 2  

qe sense manta 1,28 [kWh/dia·m2 1,49 [kWh/dia·m2
] 

qe amb manta  0,95 [kWh/dia·m2 1,16 [kWh/dia·m2
] 

Taula B.18    Pèrdua de calor diària per metre quadrat 

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. 

A continuació es presenten els resultats per a tots els casos: 

SENSE MANTA CAS 1 CAS 2 
Nº dies x mes 

 
qe 1 

[kWh/mes·m2] 
qe 2 

[kWh/mes·m2] 
qe 1 

[kWh/mes·m2] 
qe 2 

[kWh/mes·m2] 
Gener 31 43,08 46,24 39,599 46,24 
Febrer 28 38,911 41,76 35,767 41,76 
Març 31 43,08 46,24 39,599 46,24 
Abril 30 41,69 44,75 38,322 44,75 
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Maig 31 43,08 46,24 39,599 46,24 
Juny 30 41,69 44,75 38,322 44,75 
Juliol 31 43,08 46,24 39,599 46,24 
Agost 31 43,08 46,24 39,599 46,24 
Setembre 30 41,69 44,75 38,322 44,75 
Octubre 31 43,08 46,24 39,599 46,24 
Novembre 30 41,69 44,75 38,322 44,75 
Desembre 31 43,08 46,24 39,599 46,24 
Total [kWh/any·m2] 507,23 544,4 466,25 544,4 
Total [kWh/any] 158509 68054 145702 68054 
      
AMB MANTA CAS 1 CAS 2 

 
nº dies x mes 

 
qe 1 

[kWh/mes·m2] 
qe 2 

[kWh/mes·m2] 
qe 1 

[kWh/mes·m2] 
qe 2 

[kWh/mes·m2] 
Gener 26,6 28,181 30,89 25,198 30,89 
Febrer 24 25,454 27,9 22,759 27,9 
Març 26,6 28,181 30,89 25,198 30,89 
Abril 25,7 27,272 29,89 24,385 29,89 
Maig 26,6 28,181 30,89 25,198 30,89 

Juny 25,7 27,272 29,89 24,385 29,89 

Juliol 26,6 28,181 30,89 25,198 30,89 
Agost 26,6 28,181 30,89 25,198 30,89 
Setembre 25,7 27,272 29,89 24,385 29,89 
Octubre 26,6 28,181 30,89 25,198 30,89 
Novembre 25,7 27,272 29,89 24,385 29,89 
Desembre 26,6 28,181 30,89 25,198 30,89 
Total [kWh/any·m2] 331,81 363,7 296,68 363,7 
Total [kWh/any] 103691 45462 92714 45462 

Taula B.19  Necessitats energètiques a causa de l’evaporació segons diferents casos 

El cas que s’ha de prendre com a referència serà el d’ocupació mitjana (CAS 2), per fer-se una idea de 

la despesa anual.  

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

 

 VAS1 VAS2 TOTAL 

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

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

Taula B.20  Pèrdues energètiques degudes a l’evaporació 

S’observa un estalvi energètic del 35,36 % la utilització de manta tèrmica.  
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 PÈRDUES O GUANYS DE CALOR PER RADIACIÓ 

Es recorda que 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 ag sq · · T T      [W/m2] (B.24) 

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

 (B.25) 

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]  

Es separarà el dia entre diürn i nocturn. 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)  

S’ha de dir que per el càlcul de la despesa energètica al llarg de l’any, només es comptaran les sales 

contigües els mesos més freds (gener, febrer, març i desembre), ja que els altres es considerarà que 

s’arriba a una equilibri el qual les temperatures són molt semblants entre sales. No es distingiran el dia 

de la nit en aquests casos.  

Els coeficients de transmissió del tancament són els que s’han trobat a la Taula B.6. Els coeficients 

superficials de transmissió són els utilitzats a l’apartat B.1, a continuació es tornen a recordar: 

 W/m2·ºK 

1/hi vertical 0,11 

1/hi paviment 0,17 

1/hi horitzontal 0,09 

Taula B.21  Coeficients superficials de transmissió 
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Amb la utilització de l’equació (B.25) es presenten a continuació els resultats per a les temperatures 

superficials de cada tancament, separant-ho amb el dia i la nit, i per a cada mes: 

 

  Ts coberta [ºK] Ts vidres [ºK] Ts mur [ºK] 
  diürn nocturn diürn nocturn diürn nocturn 
Gener 299,07 298,7 296,04 295 298,9 298 
Febrer 299,12 298,8 296,26 295 298,9 299 
Març 299,21 298,9 296,63 295 299,1 299 
Abril 299,34 299 297,17 296 299,2 299 
Maig 299,54 299,2 298,03 297 299,4 299 
Juny 299,74 299,4 298,91 298 299,7 299 
Juliol 299,93 299,6 299,7 298 299,9 300 
Agost 299,89 299,6 299,52 298 299,9 299 
Setembre 299,72 299,4 298,81 297 299,7 299 
Octubre 299,49 299,2 297,81 296 299,4 299 
Novembre 299,23 298,9 296,73 295 299,1 299 
Desembre 299,04 298,7 295,92 295 298,9 298 

 

  Ts viga [ºK] Ts façana [ºK] Ts paviment [ºK] 
  diürn nocturn diürn nocturn diürn nocturn 
Gener 297,27 296,3 298,46 298 298,3 298 
Febrer 297,42 296,5 298,54 298 298,4 298 
Març 297,67 296,7 298,69 298 298,6 298 
Abril 298,05 297,1 298,9 298 298,8 298 
Maig 298,64 297,7 299,23 299 299,2 299 
Juny 299,25 298,3 299,58 299 299,5 299 
Juliol 299,79 298,8 299,88 299 299,9 299 
Agost 299,67 298,7 299,81 299 299,8 299 
Setembre 299,18 298,2 299,54 299 299,5 299 
Octubre 298,49 297,5 299,14 299 299,1 298 
Novembre 297,74 296,8 298,72 298 298,6 298 
Desembre 297,18 296,2 298,41 298 298,3 298 

Taula B.22  Temperatures superficials per a cada tancament 

  Ts [ºK] 
Vidres interiors climatitzats  298,37 
Portes interiors no clim. 297,31 
Portes interiors clim. 298,08 
Divisions interiors no clim. 298,54 
Divisions interiors clim. 298,96 

Taula B.23  Temperatures superficials que no varien 
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Per als tancaments interiors (Taula B.23), 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. 

Un cop s’han trobat les temperatures superficials dels tancaments, s’ha de comprovar que no 

apareguin condensacions superficials: 

Si: 

 T rosada < T s : no apareixeran condensacions 

 T rosada > T s : apareixeran condensacions 

On la temperatura de rosada a 27ºC (300ºK) i 65% HR és de 19,9 ºC (293,9ºK). 

S’observa que 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. 

Si s’aplica l’expressió (B.24) per a cada tancament s’obté el flux radiant per a cada tancament: 

 

  qr coberta [W/m2] qr vidres [W/m2] qr mur [W/m2] 
  diürn nocturn diürn nocturn diürn nocturn 
Gener -6,137 -4,24 11,1 18,9 -5,05 -2,77 
Febrer -6,435 -4,54 9,82 17,6 -5,41 -3,13 
Març -6,934 -5,03 7,76 15,6 -6,01 -3,73 
Abril -7,666 -5,76 4,71 12,6 -6,89 -4,6 
Maig -8,832 -6,93 -0,2 7,79 -8,29 -6 
Juny -10,03 -8,12 -5,2 2,8 -9,73 -7,44 
Juliol -11,1 -9,19 -9,8 -1,67 -11 -8,72 
Agost -10,87 -8,96 -8,8 -0,69 -10,7 -8,44 
Setembre -9,9 -7,99 -4,7 3,36 -9,57 -7,28 
Octubre -8,532 -6,63 1,1 9,03 -7,93 -5,64 
Novembre -7,067 -5,17 7,21 15,1 -6,17 -3,89 
Desembre -5,971 -4,07 11,7 19,5 -4,85 -2,57 

 

qr viga [w/m2] qr façana [w/m2] qr paviment [w/m2] 
  diürn nocturn diürn nocturn diürn nocturn 
Gener 4,168 9,63 -2,6 0,53 -1,93 1,44 
Febrer 3,305 8,775 -3,1 0,04 -2,46 0,91 
Març 1,863 7,346 -3,9 -0,78 -3,34 0,03 
Abril -0,259 5,245 -5,1 -1,99 -4,65 -1,27 
Maig -3,652 1,886 -7,1 -3,91 -6,72 -3,33 
Juny -7,162 -1,59 -9,1 -5,89 -8,87 -5,46 
Juliol -10,3 -4,7 -11 -7,66 -10,8 -7,36 
Agost -9,612 -4,02 -10 -7,27 -10,4 -6,95 
Setembre -6,771 -1,2 -8,8 -5,67 -8,63 -5,22 
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Octubre -2,777 2,752 -6,6 -3,41 -6,19 -2,8 
Novembre 1,477 6,965 -4,1 -1 -3,58 -0,21 
Desembre 4,648 10,1 -2,3 0,8 -1,63 1,73 

Taula B.24   Flux radiant per a cada tancament 

 

 qr [W/m2] 

Vidres interiors climatitzats  -2,125 

Portes interiors no clim. 3,949 

Portes interiors clim. -0,428 

Divisions interiors no clim. -3,07 

Divisions interiors clim. -5,471 

Taula B.25   Flux radiant per a tancaments interiors 

Si es sumen tots els fluxos radiants s’obté la Taula B.26. Notar que les divisions interiors només s’hi 

han sumat per els mesos de gener, febrer, març i desembre. Per trobar la despesa o guany degut a la 

radiació al llarg de l’any, el que s’ha de fer és multiplicar per dotze la suma del dia i la nit, i després 

multiplicar-ho pels dies normals de cada mes. 

 

 qrad diürn 
[W/m2] 

qrad nocturn 
[W/m2] nº dies x mes qrad 

[kWh/mes·m2]  

Gener -7,636 16,286 31 3,218  
Febrer -11,42 12,539 28 0,377  
Març -17,73 6,2825 31 -4,259  
Abril -19,87 -2,921 30 -8,206  
Maig -34,72 -17,63 31 -19,47  
Juny -50,07 -32,84 30 -29,85  
Juliol -63,79 -46,44 31 -41  
Agost -60,78 -43,46 31 -38,78  
Setembre -48,36 -31,15 30 -28,62  
Octubre -30,89 -13,84 31 -16,64  
Novembre -12,27 4,6115 30 -2,758  
Desembre -5,537 18,366 31 4,772  

TOTAL anual -0,493 kW/m2  -181 kWh/any·m2 

Taula B.26   Guanys i pèrdues degudes a la radiació al llarg de l’any 

S’observa que al tenir un signe negatiu, representa un guany de calor per part de l’aigua del vas. 
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Si es realitza el càlcul per a cada vas s’obté la següent taula: 

 

 VAS 1 VAS2 TOTAL 
 Qrad Qrad Qrad 

  [kWh/mes] [kWh/mes] [kWh/mes] 
Gener 1005,62 402,25 1407,86 
Febrer 117,85 47,14 164,99 
Març -1330,86 -532,34 -1863,2 
Abril -2564,3 -1025,7 -3590,03 
Maig -6085,07 -2434 -8519,1 
Juny -9327,5 -3731 -13058,5 
Juliol -12814 -5125,6 -17939,6 
Agost -12117,9 -4847,2 -16965,1 
Setembre -8944,45 -3577,8 -12522,2 
Octubre -5199,89 -2080 -7279,85 
Novembre -861,74 -344,7 -1206,43 
Desembre 1491,27 596,51 2087,77 

Anual -56631 -22652 -79283,4 

Taula B.27   guanys energètics dels vasos al llarg de l’any 

Per trobar quina és 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;382ºK). Si es torna a 

calcular les temperatures superficials per a cada tancament, s’obté: 

 

  Ts [ºC] Ts [ºK] 
Vidres interiors climatitzats 25,4 298,4 
Portes interiors no climatitzats 24,3 297,3 
Portes interiors climatitzats 25,1 298,1 
Divisions interiors no climatitzats 25,5 298,5 
Divisions interiors climatitzats 26 299 
Coberta 25,3 298,3 
Vidres 19,6 292,6 
Mur 24,9 297,9 
Viga 21,9 294,9 
Façana 24,1 297,1 
Paviment 23,9 296,9 

Taula B.28   Temperatures superficials dels tancaments 

S’observa que per als vidres la Ts < Trosada (19,9ºC 282,9ºK). En aquest cas extrem apareixeria 

condensació si no es fes res. 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. 
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A continuació es troba el flux radiant per a cada tancament, amb la utilització de l’equació (B.24) i els 

valors de la Taula B.28: 

 

 qrad [W/m2] 

Vidres interiors climatitzats -2,13 

Portes interiors no climatitzats 3,95 

Portes interiors climatitzats -0,43 

Divisions interiors no climatitzats -3,07 

Divisions interiors climatitzats -5,47 

Coberta -1,55 

Vidres 29,74 

Mur 0,45 

Viga 17,3 

Façana 4,94 

Paviment 6,18 

TOTAL  49,92 

Taula B.29   Flux radiant de cada tancament 

Per trobar la capacitat màxima es multiplicarà el total trobat a la Taula B.29 per la superfície total 

d’aigua (437,5 m2). 

Potència màxima radiació = 49,925 W/m2 · 437,5 m2 = 21842 W = 21,842 kW 

 GUANYS DE CALOR PER CONVECCIÓ 

Es recorda que si: 

 Tª aigua < Tª ambient : l’aigua guanya calor  

 Tª aigua > Tª ambient : l’aigua perd calor 

Per a determinar el flux de calor per convecció es farà amb l’expressió: 

 ( )= −c a agq h· T T      [W/m2] (B.26) 

on: 

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

 Tag : Temperatura de l’aigua  [ºK] 

 Ta : Temperatura de l’aire  [ºK] 

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  (B.27) 
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Si es substitueix l’expressió (B.27) a la (B.26) queda de la següent manera: 

 ( )= −
4 / 3

c a agq 0,6246· T T      [W/m2] (B.28) 

Si es parteix de: 

 Ta = 27ºC = 300ºK 

 Tag = 25ºC = 298ºK 

Es troba a partir de l’equació (B.28) el flux de calor per convecció: 

 qc = - 1,574 W/m2 

Al ser negatiu significa que l’aigua guanya calor a aire. Si es multiplica per la superfície total dels vasos 

d’aigua es tindrà la potència: 

 Potència màxima = - 1,574 W/m2 · 437,5 m2 = - 689 W = - 0,689 kW 

Per al dimensionament 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 serà menyspreable. Així doncs, se’ns plantegen dos 

casos, amb manta (dies reals) o sense manta (dies normals): 

 

   Sense manta  Amb manta 

  nº dies x mes q conv 
[kWh/mes·m2] nº dies reals x mes q conv    

[kWh/mes·m2] 
Gener 31 -1,17 26,6 -0,63 
Febrer 28 -1,06 24 -0,57 
Març 31 -1,17 26,6 -0,63 
Abril 30 -1,13 25,7 -0,61 
Maig 31 -1,17 26,6 -0,63 
Juny 30 -1,13 25,7 -0,61 
Juliol 31 -1,17 26,6 -0,63 
Agost 31 -1,17 26,6 -0,63 
Setembre 30 -1,13 25,7 -0,61 
Octubre 31 -1,17 26,6 -0,63 
Novembre 30 -1,13 25,7 -0,61 
Desembre 31 -1,17 26,6 -0,63 

  
TOTAL 

[kWh/m2·any] -13,8 TOTAL 
[kWh/m2·any] -7,39 

Taula B.30   Guanys tèrmics per unitat de superfícies de l’aigua dels vasos a causa de la convecció 
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El guany per convecció total es troba multiplicant la Taula B.30 per les superfícies dels vasos de la 

piscina: 

SENSE MANTA VAS1 VAS2 TOTAL 
 Qconv [kWh/mes] Qconv [kWh/mes] Qconv [kWh/mes] 
Gener -365,93 -146,37 -512,3 
Febrer -330,518 -132,21 -462,72 
Març -365,93 -146,37 -512,3 
Abril -354,126 -141,65 -495,78 
Maig -365,93 -146,37 -512,3 
Juny -354,126 -141,65 -495,78 
Juliol -365,93 -146,37 -512,3 
Agost -365,93 -146,37 -512,3 
Setembre -354,126 -141,65 -495,78 
Octubre -365,93 -146,37 -512,3 
Novembre -354,126 -141,65 -495,78 
Desembre -365,93 -146,37 -512,3 

Anual -4308,53 -1723,4 -6031,9 

Taula B.31   Guanys tèrmics deguts a la convecció 

 PÈRDUES DE CALOR PER RENOVACIÓ DE L’AIGUA DEL VAS 

El cabal diari de renovació d’aigua ha de ser d’un mínim del 5% del volum total d’aigua de la piscina. 

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

 ( )ρ
= −ren ag ag

ren ag x

Q · ·C
q · T T

3,6·S
 (B.29) 

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] 

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 

Si es treball l’equació (B.29) amb aquests valors, queda de la següent manera: 

 ( )= −ren
ren ag x

4189·Q
q · T T

3,6·S
     [W/m2] (B.30) 
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Per el cabal horari d’aigua a escalfar es troba com el 5% del volum de cada vas durant les 24 hores 

del dia. 

  
Volum total d'aigua 

[m3] 
5% del volum total   

[m3] 
Qren         
[m3/h] 

VAS 1 617,19 30,86 1,286 
VAS 2 137,5 5,875 0,286 

Taula B.32  Cabal de renovació per als dos vasos 

Si es pren una temperatura de l’aigua del vas constant i igual per als dos vasos de 25ºC (298ºK) i les 

temperatures de la xarxa variables durant l’any segons la Taula B.7 .A partir de l’equació (B.30), es 

troben els valors presentats a la següent taula, juntament amb l’energia demandada si es compten els 

dies normals de cada mes. 

  VAS1 VAS2 VAS1 VAS2 

  
qre    

[W/m2·dia] qre  [W/m2·dia]
nºdies x mes 

qre [kWh/m2·mes] Qre [kWh/m2·mes]

Gener 78,95 43,97 31 58,7 32,7 
Febrer 76,56 42,64 28 51,5 28,7 
Març 72,73 40,51 31 54,1 30,1 
Abril 66,99 37,31 30 48,2 26,9 
Maig 57,42 31,98 31 42,7 23,8 
Juny 52,64 29,32 30 37,9 21,1 
Juliol 47,85 26,65 31 35,6 19,8 
Agost 23,93 13,33 31 17,8 9,91 
Setembre 14,36 7,995 30 10,3 5,76 
Octubre 26,32 14,66 31 19,6 10,9 
Novembre 45,46 25,32 30 32,7 18,2 
Desembre 71,78 39,98 31 53,4 29,7 

    TOTAL 
[kWh/any·m2] 463 258 

Taula B.33   Pèrdues al llarg de l’any degut a la renovació de l’aigua dels vasos 

Si es multiplica per la superfície d’aigua de cada vas, s’obté la despesa energètica per a la renovació 

de l’aigua dels vasos: 

  VAS1 VAS2 TOTAL 
  [kWh/mes] [kWh/mes] [kWh/mes] 
Gener 18357 4090 22446 
Febrer 16078 3582 19660 
Març 16911 3767 20678 
Abril 15073 3358 18431 
Maig 13350 2974 16325 
Juny 11843 2638 14482 
Juliol 11125 2479 13604 
Agost 5562,7 1239 6802 
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Setembre 3229,9 719,6 3949,5 
Octubre 6119 1363 7482,2 
Novembre 10228 2279 12507 
Desembre 16688 3718 20406 
Anual 144565 32207 176772 

Taula B.34  Pèrdues al llarg de l’any degut a la renovació d’aigua 

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). A partir de la 

Taula B.33 es troba la màxima potència. 

Potència màxima = 78,954 W/m2·dia · 312,5 m2 + 43,974 W/m2·dia · 125 m2 = 30,17 kW/dia 

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

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] (B.31) 

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 l’apartat B.1, la Taula B.6. 

Les superfícies de les parets i de les soleres per a cada vas presenten a continuació: 

 VAS 1 VAS 2 
Parets laterals [m2] 148,125 49,5 
Solera [m2] 312,5 125 

Taula B.35   Superfícies dels vasos 

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

següent expressió: 

 = +ex a eT 0,4·T 0,6·T      [ºK] (B.32) 

on: 

 Ta : Temperatura interior del local   [ºK] 

 Te : Temperatura ambient en l’exterior   [ºK] 

Per a la temperatura del terreny es prenen els següents valors: 

 Gener, febrer, novembre i desembre    8ºC (281ºK) 
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 Març, abril, maig i octubre    11ºC (284ºK) 

 Juny, juliol, agost i setembre     13ºC (286ºK) 

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. La relació de 

temperatures es presenta a continuació segons els mesos i el període del dia: 

   Texterior [ºK] T galeries  [ºK] Tsolera    [ºK] 
Gener dia 283,9 290,3 281 
  nit 278,1 286,9 281 
Febrer dia 284,8 290,9 281 
  nit 279 287,4 281 
Març dia 286,3 291,8 284 
  nit 280,5 288,3 284 
Abril dia 288,5 293,1 284 
  nit 282,7 289,6 284 
Maig dia 292 295,2 284 
  nit 286,2 291,7 284 
Juny dia 295,6 297,3 286 
  nit 289,8 293,9 286 
Juliol dia 298,8 299,3 286 
  nit 293 295,8 286 
Agost dia 298,1 298,8 286 
  nit 292,3 295,4 286 
Setembre dia 295,2 297,1 286 
  nit 289,4 293,7 286 
Octubre dia 291,1 294,6 284 
  nit 285,3 291,2 284 
Novembre dia 286,7 292 281 
  nit 280,9 288,6 281 
Desembre dia 283,4 290 281 
  nit 277,6 286,6 281 

Taula B.36  Temperatures dia – nit al llarg de l’any  

A partir de l’expressió (B.31) amb els valors que s’han presentat, es troba la següent taula: 

  VAS 1 VAS 2 

 
 

qk parets 
[W/m2] 

qk solera 
[W/m2] 

qk parets 
[W/m2] 

qk solera 
[W/m2] 

Gener dia 1,275 17,85 1,065 17,85 
 nit 1,844 17,85 1,541 17,85 
Febrer dia 1,185 17,85 0,99 17,85 
 nit 1,755 17,85 1,466 17,85 
Març dia 1,036 14,7 0,865 14,7 
 nit 1,605 14,7 1,341 14,7 
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Abril dia 0,817 14,7 0,682 14,7 
 nit 1,386 14,7 1,158 14,7 
Maig dia 0,468 14,7 0,391 14,7 
 nit 1,038 14,7 0,867 14,7 
Juny dia 0,11 12,6 0,092 12,6 
 nit 0,68 12,6 0,568 12,6 
Juliol dia -0,21 12,6 -0,17 12,6 
 nit 0,361 12,6 0,302 12,6 
Agost dia -0,14 12,6 -0,12 12,6 
 nit 0,431 12,6 0,36 12,6 
Setembre dia 0,15 12,6 0,125 12,6 
 nit 0,72 12,6 0,601 12,6 
Octubre dia 0,558 14,7 0,466 14,7 
 nit 1,128 14,7 0,942 14,7 
Novembre dia 0,996 17,85 0,832 17,85 
 nit 1,566 17,85 1,308 17,85 
Desembre dia 1,324 17,85 1,106 17,85 
  nit 1,894 17,85 1,582 17,85 

Taula B.37   Pèrdues per transmissió dia-nit 

Per al càlcul de la despesa al llarg dels mesos, primer es troba la d’un dia, que com ja s’ha dit,  la 

solera 24 hores i els murs en dos períodes de 12 hores. I després multiplicar-ho per el nombre de dies 

normals d’un mes. Per trobar la despesa total es multiplica per la superfície d’aigua de cada a  cada 

vas. A la següent taula es mostren els resultats: 

 

 VAS 1 VAS 2 VAS 1 VAS 2 TOTAL 

 qk   [kWh/m2·mes] qk    
[kWh/m2mes] 

Qk 
[kWh/mes] 

Qk   
[kWh/mes] Qk  [kWh/mes] 

Gener 14,44 14,25 4513 1781 6294 

Febrer 12,98 12,82 4057 1603 5660 

Març 11,92 11,76 3725 1470 5195 

Abril 11,38 11,25 3555 1406 4961 

Maig 11,5 11,41 3593 1426 5019 

Juny 9,356 9,31 2924 1164 4088 

Juliol 9,431 9,422 2947 1178 4125 

Agost 9,483 9,465 2963 1183 4147 

Setembre 9,385 9,334 2933 1167 4100 

Octubre 11,56 11,46 3614 1433 5046 

Novembre 13,77 13,62 4304 1703 6007 

Desembre 14,48 14,28 4524 1785 6309 

TOTAL 
anual 139,7 138,4 43653 17297 60949 
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Taula B.38   Pèrdues per transmissió als vasos  

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

corresponen a la temperatura exterior més freda (Texterior = -3ºC; 270ºK) 

 

 [ºC] [ºK] 
Texterior -3 270 
Tgaleries 9 282 
Tsolera 8 281 

Taula B.39 Taula 12.38: Temperatures extremes 

Si s’aplica l’expressió (B.31) amb les superfícies de la Taula B.35, 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 B.40 Pèrdues màximes per transmissió als vasos 

B.2.5. 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 Qtot 
Vas 1 

[kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] [kWh] 

Gener 25,2 3,22 -0,63 58,7 14,4 101 31553 

Febrer 22,8 0,38 -0,57 51,4 13 87 27188 

Març 25,2 -4,3 -0,63 54,1 11,9 86,3 26983 

Abril 24,4 -8,2 -0,61 48,2 11,4 75,2 23495 

Maig 25,2 -19 -0,63 42,7 11,5 59,3 18537 

Juny 24,4 -30 -0,61 37,9 9,36 41,2 12870 

Juliol 25,2 -41 -0,63 35,6 9,43 28,6 8936,9 

Agost 25,2 -39 -0,63 17,8 9,48 13,1 4086,5 

Setembre 24,4 -29 -0,61 10,3 9,38 14,9 4648,9 

Octubre 25,2 -17 -0,63 19,6 11,6 39,1 12211 

Novembre 24,4 -2,8 -0,61 32,7 13,8 67,5 21101 

Desembre 25,2 4,77 -0,63 53,4 14,5 97,2 30382 

Anual 297 -181 -7,39 463 140 710 221993

        

qevap qrad qconv qrenov qcond qtot Qtot 
Vas 2 

[kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] [kWh] 

Gener 30,9 3,22 -0,63 32,7 14,2 80,4 10056 
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Febrer 27,9 0,38 -0,57 28,7 12,8 69,2 8648,3 

Març 30,9 -4,3 -0,63 30,1 11,8 67,9 8487,5 

Abril 29,9 -8,2 -0,61 26,9 11,2 59,2 7398,9 

Maig 30,9 -19 -0,63 23,8 11,4 46 5748,6 

Juny 29,9 -30 -0,61 21,1 9,31 29,9 3731,9 

Juliol 30,9 -41 -0,63 19,8 9,42 18,5 2313,5 

Agost 30,9 -39 -0,63 9,91 9,47 10,9 1358 

Setembre 29,9 -29 -0,61 5,76 9,33 15,8 1969,2 

Octubre 30,9 -17 -0,63 10,9 11,5 36 4498,6 

Novembre 29,9 -2,8 -0,61 18,2 13,6 58,4 7297,5 

Desembre 30,9 4,77 -0,63 29,7 14,3 79,1 9882,2 

Anual 364 -181 -7,39 258 138 571 71390 

Taula B.41   Pèrdues mensuals dels vasos 

Si es sumen els dos vasos, dóna: 

  
Qtotal vas 1i 2   

[kWh] 
Gener 41609 
Febrer 35837 
Març 35470 
Abril 30894 
Maig 24285 
Juny 16602 
Juliol 11250 
Agost 5444,5 
Setembre 6618,1 
Octubre 16710 
Novembre 28399 
Desembre 40264 

Anual 293383 

Taula B.42   Suma de les pèrdues dels dos vasos 

B.2.6. Paràmetres pel dimensionat del generador de calor 

 PISCINA COBERTA 

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, per exemple, no hi ha ocupació i, per tant, no és necessària la ventilació, ni 

consum d’ACS. El segon, en canvi, no ha d’escalfar la gran massa d’aigua continguda en el vas. 
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 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 i es realitza 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: 

 
( )−

= f f ff fi
f

C ·M · T T
Q

3600·t
     [kW] (B.33) 

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] (B.34) 

On el volum de formigó (Vf) és el següent : 

Vas 1:   

Vf = 148,125 · 0,15 + 312,5 · 0,2 = 84,72 m3 

Vas 2:  

Vf = 49,5 · 0,15 + 125 · 0,2 = 32,425 m3 

Total :  

 Vf = 117,145 m3 

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 es 
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posi a 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 la següent taula es presenten els resultats del càlcul que s’ha proposat. 

 

 VAS 1 VAS 2 TOTAL 
Cp formigó [kJ/kg·ºK] 0,837 0,837 0,837 
Tff [K] 293 293 293 
Tfi [ºK] 288 288 288 
Volum de formigó [m3] 84,72 32,43 117,1 
Massa específica formigó [kg/m3] 2400 2400 2400 
Massa formigó [kg] 2E+05 77820 3E+05 
t [h] 72 72 72 

Qf [kW] 3,283 1,256 4,539 

Taula B.43  Potència necessària per escalfar els vasos en règim transitori 

 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 

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) 
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S’ha de considerar que les condicions climatològiques exteriors són tan desfavorables com sigui 

possible. 

Texterior mínima = -3ºC = 270 ºK 

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 (B.29). 

A continuació es presenten els valors de les variables per a cada pas i el resultat que s’obté. 

 

PAS 1     
 VAS 1 VAS 2 TOTAL  
Volum aigua total piscina 
[m3] 617,2 137,5 754,7  

Densitat aigua [kg/m3] 999,3 999,3 999,3 Tª=288,75ºK 
Cag [kJ/kg·ºK] 4,185 4,185 4,185 Tª=288,75ºK 
Tag [ºK] 296 296 296  
Tag xarxa mínima [ºK] 281,5 281,5 281,5 gener 
t(pas1) [h] 62 62 62  
Qag (pas1) [kW] 167,7 37,36 205  

     

PAS 2     
 VAS 1 VAS 2 TOTAL  
Volum aigua total piscina 
[m3] 617,2 137,5 754,7  

Densitat aigua [kg/m3] 997,6 997,6 997,6 Tª=297ºK 
Cag [kJ/kg·ºK] 4,18 4,18 4,18 Tª=297ºK 
Tag final (ºK) 298 298 298  
Tag inicial (ºK) 296 296 296 gener 
t(pas2) (h) 10 10 10  
Qag (pas2) (kW) 143 31,86 174,8  

Taula B.44  Escalfament de l’aigua en dos passos en el règim transitori 

La potència més gran correspon al pas 1 que serà la que es tindrà en compte alhora del 

dimensionament. 

Durant el període d’emplenament, 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 
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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 respectivament:  

 Tag : 20 ºC = 293 ºK 

 Ta : 21 ºC = 294 ºK 

Aquesta aproximació contempla el fet que ambdues temperatures evolucionen progressivament des 

dels seus valors d’origen fins als desitjats. 

A partir de l’expressió (B.22) i sense comptar ocupants, es presenten a continuació els resultats de la 

massa d’aigua evaporada i de les pèrdues  per evaporació en el cas de la no utilització de manta 

tèrmica, ja que si se n’utilitzés les pèrdues serien menyspreables. 

 

 VAS 1 VAS 2 TOTAL 
Tag mitj [ºK] 293 293 293 
Ta mitj [ºK] 294 294 294 
Xs [kgv/kga] 0,015 0,015 0,0147 
Xa [kgv/kga] 0,01 0,01 0,0101 
vel. aire [m/s] 0,1 0,1 0,1 
Me [kg/h] 14,04 5,617 19,66 
hfg [Wh/kg] 680 680 680 

Qe sense manta [kW] 9,549 3,82 13,369 

Taula B.45  Pèrdues de calor per evaporació en règim transitori 

 

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). Si es segueix el mateix criteri que s’ha seguit en 

l’apartat anterior (B.2.4), primer es trobarà la temperatura superficial de cada tancament mitjançant 

l’expressió (B.25).  

 

Amb els coeficients de cada tancament, es troben les Ts per a cada tancament: 

 

 Ts (ºK) Ts (ºC) 
Coberta 292,6 19,6 
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Vidres  288,1 15,1 
Mur 292,3 19,3 
Viga 289,9 16,9 
Jàcera 291,7 18,7 
Vidres int c 294,3 21,3 
Portes int nc 293,6 20,6 
Portes int c 294,4 21,4 
Div. Int nc 293,8 20,8 
Div. Int c 294,2 21,2 
Paviment 293,2 20,2 

Taula B.46   Temperatures del tancaments 

Si es comprova si hi han condensacions, primer s’ha de buscar el nou punt de rosada en el diagrama 

psicromètric amb unes condicions de 294ºK i 65% HR. 

 Trosada (294ºK, 65%) = 287,2 ºK = 14,2 ºC 

S’observa que cap temperatura de la anterior és inferior a la de rosada, per tan, no es produiran 

condensacions. 

A continuació es troben les pèrdues per radiació per metre quadrat a partir de l’equació (B.24). Es 

presenten els resultats tan per metre quadrat com la potència per a cada vas i la total: 

 

 qr Qr VAS1 Qr VAS 2 Qr TOTAL 
 [W/m2] [kW] [kW] [kW] 
Coberta 2,07 0,65 0,26 0,905 
Vidres  25,8 8,07 3,23 11,3 
Mur 3,58 1,12 0,45 1,567 
Viga 16,4 5,11 2,04 7,156 
Jàcera 6,98 2,18 0,87 3,054 
Vidres int c -7,2 -2,3 -0,9 -3,16 
Portes int nc -3,3 -1 -0,42 -1,46 
Portes int c -7,6 -2,4 -0,94 -3,31 
Div. Int nc -4,3 -1,3 -0,54 -1,88 
Div. Int c -6,6 -2,1 -0,82 -2,88 
Paviment -1 -0,3 -0,12 -0,42 
 Qrad TOTAL [kW] 7,76 3,1 10,86 

Taula B.47   Pèrdues i guanys per radiació en règim transitori 

PÈRDUES PER CONDUCCIÓ A TRAVÉS DE LES PARETS DEL VAS 

Segons la relació (B.32), la temperatura de les galeries és de: 

 Tsoterrani = 13,6 ºC = 286,6 ºK 

La temperatura del terra [10] serà de 8ºC (281ºK) i la de l’aigua de 20ºC (293ºK). 



Pàg. 218  Annex B 

 

 

Amb l’aplicació de l’expressió (B.31), s’arriba a un resultat de: 

 VAS 1 VAS 2 TOTAL 

Qk solera [kW] 3,94 1,58 5,51 

Qk paret [kW] 0,33 0,11 0,44 

Qk TOTAL [kW] 4,27 1,69 5,96 

Taula B.48  Capacitats degudes a la conducció en els vasos 

 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 −

 (B.35) 

On la massa d’aigua evaporada és la corresponen a la Taula B.45 (Me total=19,66 kg/h). 

Les humitats absolutes interiors (Xa) i les exteriors (Xe) es troben a partir del diagrama psicromètric 

amb les condicions corresponents (Ta=21ºC, HRa=65% i Te=-3ºC, HRe=90%). 

 Xa = 10,087 g vapor/ kg aire  

 Xe = 2,6 g vapor /kg aire 

Així doncs, es troba que: 

Vas 1 Va = 1563,1 m3/h 

Vas 2 Va = 625,2 m3/h 

Total Va = 2188,3 m3/h 

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] (B.36) 

Si es tenen en compte les unitats, l’expressió (B.36) numèricament per a cada vas queda: 

Vas 1  Qa = 45,33 kW 

Vas 2  Qa = 18,13 kW 

Total  Qa = 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 



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. 219  

 

evaporacions massa altes. Així doncs, la temperatura de l’aire pot anar 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 

B.2.2. Al ser independent d’on està ubicat, es podrà utilitzar el valor trobat, però en aquest cas no 

s’haurà de comptar la ventilació. 

 ca
i i a a fi

a e

Q
UA K ·S c · ·Q

T T
= + ρ =

−∑      [W/ºK] (B.37) 

Si s’utilitzen el valors ja trobats en (B.5), (B.8) : 

 UA = 3,113 + 0,845 = 3,958    W/ºK 

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

(B.37) amb les condicions mostrades: 

 Ta = 21ºC (294ºK) 

 Te = -3ºC  (270ºK) 

Les pèrdues per calefacció: 

Qca = 95 kW 

B.2.7. Capacitat màxima total en el període d’emplenament 

Si es recapitula 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 B.49  Resum de les capacitats per al règim transitori 

B.2.8. Capacitat màxima total en règim continu 

Mentre s’ha realitzat el càlcul de necessitats energètiques per la sala piscina, s’ha determinat la 

potència màxima requerida. A continuació es presenten tots els valors conjuntament: 

 

Règim continu Capacitat 
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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 

TOTAL vas + calefacció ACS 363,4 

Taula B.50  Resum de les potències requerides en règim continu 

El sistema generador de calor haurà de tenir una potència màxima de com a mínim 363,4 kW.  

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. 

B.2.9. Deshumidificació 

En les hipòtesis de la sala piscina s’ha suposat una temperatura ambient de 27ºC (300ºK) i un 65 % 

d’humitat relativa. Segons la ocupació s’ha trobat en l’apartat B.2.4 que l’evaporació d’aigua de la 

piscina variava (Taula B.15). 

S’haurà d’estudiar la manera d’eliminar aquesta aigua evaporada. 

L’excés d’humitat s’eliminarà per dos mitjans: 

 Introducció d’aire de renovació  

 Utilització de bomba de calor 

 AIRE DE RENOVACIÓ 

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. 

 Cabal mínim higiènic : 2,5 l/s per m2 de la sala 

Si la superfície de la sala és de 1035 m2, s’obté el cabal mínim d’aire higiènic per tota la sala. 

 Cabal mínim higiènic =2587,5 l/s = 9315 m3/h 

Si es parteix que l’aire interior de la sala es caracteritza com: 

humitat absoluta aire interior (kg v/kg a) 0,014567 

densitat aire interior (kg aire/m3 aire) 1,2 

A partir de següent expressió, es trobarà l’aigua continguda en l’aire:  
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 = ρag a am v · ·X      [kg ag/ h] (B.38) 

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] 

Així doncs, l’eliminació d’un volum igual comporta la desaparició de: 

 =
3

3

m kga gv9315 ·1,2 ·14,567
h kgam

162829,93 g aigua / h = 162,83 kg aigua /h 

Si l’aire introduït fos totalment sec, l’aigua que s’eliminaria per la simple introducció de l’aire higiènic 

seria de 162,83 kg aigua per hora. S’eliminaria, de sobres, tota l’aigua evaporada.  Però l’aire introduït 

no és sec, això fa que contingui un cert grau d’humitat. 

Per el cas més desfavorable, s’han pres les condicions meteorològiques corresponents al municipi de 

Cabanes durant l’estiu, que es considera l’època que l’aire va més carregat d’aigua. Amb una 

temperatura exterior de 33ºC (310ºK) i un 58% d’humitat relativa. Amb aquestes condicions l’aire té 

unes característiques: 

humitat absoluta aire exterior (kg v/kg a) 0,0185 

densitat aire exterior (kg aire/m3 aire) 1,2 

Si es troba la l’aigua que s’introdueix amb l’equació (B.38), s’obté: 

 =
3

3

m kga gv9315 ·1,2 ·18,5
h kgam

206793 g aigua / h = 206,783 kg aigua /h 

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. A continuació, s’escollirà  el pitjor cas (100% 

ocupació del CAS1): 

Aigua deguda a l’evaporació :  58,51 kg aigua /h 

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. 

 

 

 ESTIMACIÓ DE LA DESHUMIDIFICACIÓ QUE S’HAURÀ DE REALITZAR AL LLARG DE 

L’ANY 

S’han pres les temperatures i humitats relatives del municipi de Cabanes (a 1 km de Vilabertran) 

referents a l’any 2002 – 03. Les hores preses, 12,19 i 0 hores, corresponen a les hores de mitjana, 
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màxima i nul·la afluència. A partir de la temperatura i la humitat relativa (Taula B.51), s’ha trobat en el 

diagrama psicromètric les humitats absolutes per a cada cas. 

 

  12h 50% 19h 100% 0h 0% 

  
T       

[ºK] 
HR      
[%] 

Xe 
[gv/kga] 

T        
[ºK] 

HR       
[%] 

Xe 
[gv/kga] 

T       
[ºK] 

HR      
[%] 

Xe 
[gv/kga] 

Gener 283,6 59 4,7 277 93 4,7 274,7 95 4,1 
Febrer 282,3 35 2,5 277,8 46 2,4 277,5 49 2,6 
Març 292 52 7,1 283 91 7 280,4 97 6,2 
Abril 291,4 52 6,9 285,2 80 7,1 285,1 81 7,1 
Maig 294,6 38 6,1 287,5 76 7,8 285,3 84 7,5 
Juny 305,2 44 13,3 296,1 81 14,4 292,3 81 11,4 
Juliol 301,4 50 12,2 295,1 75 12,5 291,1 85 11,1 
Agost 304,6 63 18,6 297,4 78 15 294 81 12,7 
Setembre 298,1 37 7,3 288,4 75 8,2 285,3 81 7,2 
Octubre 290,4 90 11,2 288,1 98 10,5 287,6 98 10,2 
Novembre 289,5 92 10,8 287,1 98 9,9 287,9 82 8,7 
Desembre 283,1 99 7,6 281,4 100 6,8 280,6 100 6,5 

Taula B.51   Condicions ambientals municipi de Cabanes 2002-03 

L’aigua eliminada per l’aire extret serà la mateixa mentre hi hagi ocupació (162,83 kg aigua /h), quan 

no n’hi hagi el cabal d’aire extret es reduirà a 1800 m3/h, fet que farà que l’aigua eliminada sigui la 

següent: 

 =
3

3

m kga gv1800 ·1,2 ·14,567
h kgam

31464,7 g aigua / h = 31,46 kg aigua /h 

L’aigua introduïda amb l’aire exterior també variarà segons l’hora i el mes, seguidament es troba 

l’aigua introduïda a partir de la taula anterior (Taula B.51). I a continuació es resta de l’aigua extreta, 

per tal de determinar la quantitat d’aigua eliminada amb la renovació d’aire. 

 

  12h 19h 0h 

  

Aigua 
introduïda  
[kg a/h] 

Aigua 
eliminada   
[kg a/h] 

Aigua 
introduïda 
[kg a/h] 

Aigua 
eliminada 
[kg a/h] 

Aigua 
introduïda  [kg 

a/h] 

Aigua 
eliminada   
[kg a/h] 

Gener  52,5 110 52,5 110 8,856 22,6 
Febrer 27,9 135 26,8 136 5,616 25,8 
Març 79,4 83,5 78,2 84,6 13,39 18,1 
Abril 77,1 85,7 79,4 83,5 15,34 16,1 
Maig 68,2 94,6 87,2 75,6 16,2 15,3 
Juny 149 14,2 161 1,87 24,62 6,84 
Juliol 136 26,5 140 23,1 23,98 7,49 
Agost 208 -45,1 168 -4,8 27,43 4,03 
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Setembre 81,6 81,2 91,7 71,2 15,55 15,9 
Octubre 125 37,6 117 45,5 22,03 9,43 
Novembre 121 42,1 111 52,2 18,79 12,7 
Desembre 85 77,9 76 86,8 14,04 17,4 

Taula B.52   Quantitat d’aigua en l’aire exterior introduït. i quantitat d’aigua eliminada amb l’aire de 

renovació 

S’observa que a les hores de més sol (12h) són les que més quantitat d’aigua conté l’aire.  

Segons l’evaporació que hi hagi, la bomba de calor haurà de rendir més o menys. Com anteriorment 

s’han diferenciats dos casos, un amb un màxim de públic i l’altre com l’afluència normal, es presenten 

a continuació els resultats que s’obtenen de restar el que es necessita amb els resultats de la Taula 

B.52, que representa l’aigua eliminada per la renovació d’aire. L’afluència s’ha repartit de la següent 

manera: 100% 19h, 75 i 50% 12h i 0% 0h. S’ha considerat el cas de 0% d’ocupació, que es donaria si 

no s’apliqués manta tèrmica per evitar l’evaporació en períodes de no ocupació. 

 

19h 12h 12h 0h 
CAS 1: màxima ocupació 100%       

[kg a/h] 
75%      

[kg a/h] 
50%      

[kg a/h] 
0%        

[kg a/h] 
Gener -51,8 -62,2 -72,6 0,92 
Febrer -77,5 -86,8 -97,1 -2,3 
Març -26,1 -35,3 -45,7 5,45 
Abril -25 -37,6 -48 7,4 
Maig -17,1 -46,5 -56,9 8,26 
Juny 56,7 34 23,6 16,7 
Juliol 35,4 21,7 11,3 16 
Agost 63,4 93,2 82,8 19,5 
Setembre -12,7 -33,1 -43,5 7,61 
Octubre 13,1 10,5 0,1 14,1 
Novembre 6,4 6,02 -4,37 10,9 
Desembre -28,3 -29,8 -40,1 6,1 

Taula B.53   Aigua eliminada amb l’aire de renovació segons l’ocupació                                                     

  per al cas de màxima ocupació 

 

 

 

19h 12h 12h 0h  
CAS 2: ocupació mitjana 

 
100%       

[kg a/h] 
75%       

[kg a/h] 
50%     

[kg a/h] 
0%         

[kg a/h] 
Gener -56,6 -65,8 -75 0,92 
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Febrer -82,3 -90,4 -99,5 -2,3 
Març -30,9 -38,9 -48,1 5,45 
Abril -29,8 -41,2 -50,4 7,4 
Maig -21,9 -50,1 -59,3 8,26 
Juny 51,9 30,4 21,2 16,7 
Juliol 30,6 18,1 8,88 16 
Agost 58,6 89,6 80,4 19,5 
Setembre -17,5 -36,7 -45,9 7,61 
Octubre 8,3 6,9 -2,3 14,1 
Novembre 1,6 2,42 -6,8 10,9 
Desembre -33,1 -33,4 -42,5 6,1 

Taula B.54   Aigua eliminada amb l’aire de renovació segons l’ocupació                                                              

  per al cas d’ ocupació mitjana 

COMENTARIS: 

Dels resultats de la Taula B.54 es podria pensar que en molts casos l’aire de la sala piscina seria més 

sec del que és necessari, però no és del tot cert pensar això. Amb la introducció d’aire sec es provoca 

una major evaporació, fet que fa que es tendeixi a un equilibri, en certa manera dinàmic.  

També comentar que per a la màxima ocupació a les 19h no hi ha més aigua a l’ambient que per a 

mitja ocupació a les 12h.  

A més, s’han de prendre els resultats obtinguts amb la mesura amb què s’han considerat dels dades 

de partida, com una estimació per un any determinat de l’assecament de l’aire interior de la piscina.  
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B.3. NECESSITATS ENERGÈTIQUES DE LA SALA PISCINA A L’ESTIU 

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

per la màquina seleccionada, es procedirà a calcular les necessitats tèrmiques a l’estiu, fent servir el 

mètode proposat pel manual d’aire condicionat  de Carrier [1]. 

 

B.3.1. Dades de partida 

Es partiran de les dades exteriors d’estiu de Girona [1].  

 Text màx  33ºC       (306 ºK) 

 HR ext màx    58 % 

 Latitud   41º 59    (Girona) 

 Altitud   95 m  (Girona) 

Les condicions interiors de la sala es prendran les de disseny utilitzades al càlcul de calefacció. 

 Tint disseny  27ºC       (300 ºK) 

 HR int. disseny  65 % 

 

La temperatura de sota el paviment  s’ha trobat amb l’equació (2.3), amb un valor de 30,6 ºC 

(303,6ºK). 

 

B.3.2. Radiació a través de les obertures 

El guany de radiació solar es calcula amb la fórmula : 

 2
radq = m obertures x guany solar vidre senzill x factors correctors      [W] (B.39) 

 

Pel càlcul del guany de radiació a través de les obertures es parteix de la taula d’aportacions solars a 

través d’un vidre senzill per a una latitud de 40º (Figura B .1) i es mira quines són les màximes 

potències tèrmiques aportades pel sol en tota la sala, el mes i l’hora. Que no forçosament la càrrega 

de refrigeració ha d’assolir el seu màxim en aquest moment, si no coincideixen els màxims guanys de 

transmissió, ocupació, il·luminació, etc. 

 

Es recorda que a l’hora solar se li ha de sumar dues hores per saber a quina hora “de rellotge” es 

tracta. 
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Figura B .1 Aportacions solars a través d’un vidre senzill 

 

Si es mira la taula s’obté el següent: 

 

  Nord Sud Oest  

Obertures  67,2 281,4 91,8 [m2] 

Agost 12h 38 276 38 [kcal/h·m2 obertura] 

Total [kcal/h] 2553 77666 3488,4  

Total (W) 2969 90310 4056  

Agost 16h 29 65 439 [kcal/h·m2 obertura] 
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Total [kcal/h] 1948,8 18291 40300,2  

Total (W) 2266,05 21268,6 46860,7  

Setembre 12h 38 379 38 [kcal/h·m2 obertura] 

Total [kcal/h] 2553,6 106650,6 3488,4  

Total (W) 2969,30 124012,3 4056  

Taula B.55   Guanys solars en diferents èpoques i direccions 

S’observa que el major guany correspon al mes de Setembre a les 12 hora solar. A continuació es 

presenta el càlcul de guanys solars amb l’aplicació dels coeficients correctors corresponents: 

 

CAS 12 HORA SOLAR AGOST  SALA PISCINA  

Situació Nord Sud Oest 

 Obertures exteriors[m2] 67,2 281,4 91,8 

Aport. Solars [kcal/h·m2 obertura] 38 276 38 

Defecte neteja atmosfera 0,9 0,9 0,9 

Marc metàl·lic 1,17 1,17 1,17 

Increment Punt rosada 0,94 0,94 0,94 

Factor total 0,7 0,7 0,25 

Radiació [kcal/h] 1783,09 54231,61 852,54 

Radiació [W] 2073,35 63060,01 991,32 

Qrad  [W] 66124,69   

Taula B.56   Guanys per radiació solar a l’estiu a la sala piscina 

B.3.3. Transmissió a través dels tancaments 

Els guanys de calor per transmissió a través de les superfícies (murs, portes, finestres, el terra, 

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

permanent, mitjançant la relació :  

 = ∆
itrans i iQ K ·S · T      [W] (B.40) 

On :  

Ki  :  coeficient global de transmissió tèrmica de la superfície Si. 

∆T : Diferència de temperatures entre l’interior i l’exterior. Segons sigui coberta, paret 

exterior, etc. S’aplicaran uns criteris o uns altres. 

Criteris per ∆T : 

 Per a parets exteriors ∆T es fa servir els valors de la taula de diferència equivalent de 

temperatura per a murs assolellats o en ombra (Figura B .2). Els valors d’aquestes taules van 

referits a unes condicions preestablertes per a murs foscos, Te 35ºC (308ºK), Ti 27ºC (300ºK) i 

11ºC (ºK) de variació de la temperatura exterior en 24h, mes de Juliol i 40º latitud nord. 
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Les correccions a aquestes condicions es troben a la Figura B .3 i Figura B .4. On a partir de 

les dades de partida (apartat B.3.1) com a partir de la diferència de temperatura i la variació de 

la temperatura exterior es troba el factor corrector.  

S’ha de notar que si la suma dels dos factors dóna un resultat negatiu, es prendrà com a zero. 

   

Figura B .2  Diferència equivalent de temperatura entre murs 

 Per la coberta ∆T es fa servir una taula semblant, però per cobertes:  

 

Orientació Nord Sud Oest Coberta 

Diferència equivalent de Tª 0 6,7 2,2 8,9 

Correcció -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 

∆T 0 5 0,5 7,2 

Taula B.57  Increment de temperatura per a cada superfície 

 Per a parets interiors ∆T s’estableix com 
−e aT T
2

 

 Per al paviment ∆T  s’estableix com la diferència entre la Tª interior i la Tª del soterrani. 
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 Per els vidres ∆T  s’estableix com Te – Ta  

 

Figura B .3 Correcció de la diferència equivalent de temperatura per a murs 

 

Figura B .4 Correccions de les diferències equivalents de temperatura 

Per tant, si es separa segons orientació, tipus de material i situació, queda de la següent  forma: 

 

EXTERIOR    

Nord     

Superfícies [m2] K [W/m2ºK] Ta-Te [ºK] Q [W] 

Obertures 67,2 2,23 6 899,14 

Viga 14,424 1,54 0 0 

Mur 106,2416 0,63 0 0 
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   TOTAL [W] 899,14 
Sud     

Superfícies [m2] K [W/m2ºK] Ta-Te [ºK] Q [W] 

Obertures 281,4 2,23 6 3765,13 

Viga 30,24 1,54 5 232,85 

Mur 27,06 0,63 5 85,24 

   TOTAL [W] 4083,22 
Oest     

Superfícies [m2] K [W/m2ºK] Ta-Te [ºK] Q [W] 

Obertures 91,8 2,23 6 1228,28 

Viga 11,06 1,54 0,5 8,52 

Mur 18,8 0,63 0,5 5,94 

Jàcera 47,2 0,87 0,5 20,53 

   TOTAL [W] 1263,28 
Coberta     

Superfícies [m2] K [W/m2ºK] Ta-Te [ºK] Q [W] 

Coberta 1035 0,64 7,2 4769,28 

   TOTAL [W] 4769,28 
     

INTERIOR     

No climatitzat     

Superfícies [m2] K [W/m2ºK] Ta-Te [ºK] Q [W] 

Porta de fusta 3,36 3,5 3 35,28 

Div. Int. 159,35 1,9 3 908,29 

   TOTAL [W] 943,58 
Climatitzat     

Superfícies [m2] K [W/m2ºK] Ta-Te [ºK] Q [W] 

Porta de fusta nord 1,68 3,5 3 17,64 

Div. Int nord 14,84 1,9 3 84,59 

Porta de fusta est 3,36 3,5 3 35,28 

Div. Int est 133,15 1,9 3 758,96 

Obertures int. 51 2,96 3 452,88 

   TOTAL [W] 1349,34 
Paviment     

Superfícies [m2] K [W/m2ºK] Ta-Te [ºK] Q [W] 

Terra platja 402,5 1,01 3,6 1463,49 

   TOTAL [W] 1463,49 

Taula B.58   Guany per transmissió per a tots els tancaments a l’estiu 

Així, si es fa la suma de tots els temer de la Taula B.58, s’arriba al següent resultat: 

Q transmissió = 14,77 kW 
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B.3.4. Il·luminació 

Per al càlcul s’han considerat làmpades fluorescents amb una estimació de potència d’uns 20 Watts 

per metre quadrat de sala pel que fa a la il·luminació. A més, s’ha augmentat en un 25% aquest valor 

pel calor emès per la reactància. 

Així doncs: 

  1035 m2 · 20 W/m2 ·1,25  =  25875 W  =  25,88 kW  

B.3.5. Activitat de les persones 

El percentatge de  calor sensible i el calor latent depèn en gran part de l’activitat realitzada i de la 

temperatura ambiental. El seu càlcul es realitzarà a partir de la taula guanys de calor a causa dels 

ocupants segons l’activitat realitzada (Figura B .5). 

 

Figura B .5 Guanys a causa dels ocupants segons l’activitat realitzada 

S’ha considerat el cas de màxima ocupació de la sala, on 60 són espectadors sentats i en repòs, i els 

altres 72 banyistes amb una  activitat que equivaldria a ball o dansa. A continuació es presenten els 

resultats: 

 Espectadors Banyistes  

Persones 60 72  

Activitat  baixa activitat Mitjana activitat  

[Kcal/h x pers] 88 214  

Sensible 49 62  

Latent 39 152  

Total [kcal/h] 5280 15408  
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Sensible 2940 4464  

Latent 2340 10944 TOTAL 

Latent [W] 2720,93 12725,58  15446,51 
Sensible [W] 3418,6 5190,7 8609,3 
Total [W] 6139,5 17916,28 24055,8 

Taula B.59  Guanys de calor a causa del ocupants  

B.3.6. Calor total interior i factors sensible interior 

Si es suma tots els valors obtinguts fins ara es tindrà el valor dels guanys de calor 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 B.60 Calor total interior a l’estiu 

A partir d’aquests resultats es pot trobar la fracció de calor sensible interior. 

 = i
i

i

Qsensiblefcs
Qtotal

 (B.41) 

En aquest cas pren el següent valor fcsi = 0,882 

B.3.7. Ventilació 

S’haurà de comptar que és d’obligat compliment la introducció d’un cabal mínim higiènic de ventilació 

per tal que permeti la supressió d’olors i mantingui l’aire en òptimes condicions. En el cas de piscines 

el cabal higiènic és de 2,5 l/s per m2 de sala. Aquest guany de calor a favor de l’ambient interior es 

calcula amb la següent expressió: 

 v ae a aq v · · H= ρ ∆      [kW] (B.42) 

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] 
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VENTILACIÓ   

Cabal d'aire exterior l/s per unitat 2,5  

Superfície [m2] 1035  

Cabal d'aire exterior   2,5875 m3/s 

Increment entalpia sensible 6,3 kJ/kg 

Increment entalpia latent 9,9 kJ/kg 

Densitat 1,14 kg/m3 

SENSIBLE [kW] 18,58  

LATENT [kW] 29,20  

TOTAL [kW] 47,78  

Taula B.61   Guanys de calor a causa de la ventilació 

B.3.8. Calor total i factor sensible total  

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. 

 

TOTAL 178,6 [kW] 

Sensible 133,96 [KW] 

Latent 44,65 [KW] 

fcs tot 0,75  

Taula B.62 Guany total de calor durant l’estiu. Factor sensible total 

B.3.9. Determinació del cabal d’impulsió 

Tot i no cobrir-se aquestes necessitats, s’explicarà a continuació el mètode de les paral·leles en el 

diagrama psicromètric per trobar el cabal d’impulsió, i es veurà que el requerit és molt superior al que 

dóna l’equip de deshumidificació escollit. Un esquema de la instal·lació seria:  

 

 

 

 

Taula B.63   Esquema de la instal·lació de ventilació 

 MÈTODE DE LES PARAL·LELES EN EL  DIAGRAMA PSICROMÈTRIC 

On l’aire de ventilació (AV) passa primer per la bomba de calor, per després ser impulsat (AI). On 

aquesta impulsió és recollida per l’aire de retorn  (AR), i l’aire expulsat a l’exterior (AE). El mètode de 

AV 

AI

AR

AE 
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les paral·leles en el diagrama psicromètric consisteix en fer una recta amb el mateix pendent que la 

recta amb un fcs=0,882, des de el punt de les condicions interiors (27ºC i 65% HR) fins al punt que es 

talli amb el 90% HR, on es trobarà el punt d’impulsió (la HR del punt d’impulsió >80%). A partir de les 

condicions d’impulsió es podrà determinar el cabal d’impulsió. 

Gràficament al diagrama: 

 

Figura B .6  Mètode de les paral·leles en el diagrama psicromètric 

Es troba que el punt d’impulsió correspon a una temperatura de 21,2ºC , 90% HR , una entalpia de 

57,5 kJ/kg i una densitat de 1,189 kg/m3. 

Segons l’expressió següent, es troba el cabal d’impulsió:  

 = ρ ∆
itotal ai ai iQ C · · H  (B.43) 

On  Qtotali = 130,83 kW i ∆Hi = 64,3 - 57,5 = 6,8 kJ/kg. 

Si s’aïlla el cabal d’impulsió es troba un valor de 16,181 m3/s  que són uns 58238 m3/h. Valor molt més 

gran del que dóna la bomba de calor HRD-25. Amb aquest valor es confirma el que s’havia avançat al 

principi que refrigerar la piscina surt molt car energèticament. 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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B.4. MÈTODES PER AL DIMENSIONAMENT D’INSTAL·LACIONS SOLARS  

 INTRODUCCIÓ 

Per al dimensionament d’una instal·lació solar s’ha de tenir clar que no es dissenya per a cobrir el 

100% de la demanda. Això és per evitar dimensionar grans instal·lacions amb uns costos inicials molt 

elevats, s’ha d’arribar a un compromís entre la cobertura de la demanda i la rendibilitat  del sistema. 

El  paràmetre que informa sobre el percentatge d’energia solar aportada pel sistema respecte a la 

demanda existent, s’anomena fracció solar, mensualment es determina de la següent manera: 

 = i
i

i

Qf
L

 (B.44) 

I el valor anual: 

 = =∑ ∑
∑

i i i

i

Q f ·L
F

L L
 (B.45) 

On: 

 Qi :  Aportació mensual del sistema solar [kJ/mes] o [kWh/mes] 

 Li :  Necessitats tèrmiques mensuals  [kJ/mes] o [kWh/mes] 

 L  : Necessitats tèrmiques anuals  [kJ/anual] o [kWh/anual] 

La fracció anual (F) informa sobre la porció de la demanda total que és coberta per l’equip 

d’aprofitament de l’energia solar. 

Tant per l’escalfament de l’aigua dels vasos com per a la producció d’aigua calenta sanitària, la fracció 

anual haurà de ser superior al 60% ja que es tracta d’una piscina coberta. 

Fescalfar aigua vasos > 60% 

FA.C.S. > 60% 

 PARÀMETRES DE DISSENY  

Captador solar : 

 Rendiment instantani : 

 ( ) ( )−
η = τα − e a

R R Ln
T

T T
F · · F ·U ·

I
 (B.46) 

On:  

 FR : factor de guany del col·lector 

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

 F’R : factor de guany addicional del col·lector 

 τ : transmitància solar de la coberta 

α : absorbància de la placa col·lectora 
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n : referència a incidència normal 

Els valors de ( )τ αR n
F · ·  i FR·UL s’obtenen a partir de la recta d’homologació del captador. 

Bescanviador de calor : 

 =
 + − ε 

R

R LR

T

F' 1
F ·U 1F 1 · 1
Q

 (B.47) 

Expressió que informa sobre la influència que té el bescanviador de calor amb el 

comportament del captador. On QT és el cabal tèrmic que travessa els circuits primari i 

secundari. I ε l’eficiència del bescanviador, que per un bescanviador de plaques oscil·la al 

voltant de 0,9. 

Radiació solar : 

IT : Radiació solar útil, per al dia mitjà de cada mes, incident sobre el pla dels captadors

 [kJ/m2·dia] o [kWh/m2·dia] 

 It : Radiació solar diària incident sobre la superfície del pla del captador   

IM : Radiació solar horària mitjana mensual. Es compta a partir d’un mínim de radiació (It>300 

W/m2). 

Angle d’incidència, ombres i brutícia :  

Ki : Factor que depèn de l’angle d’incidència de la radiació solar sobre el pla de captadors. És 

variable durant el dia i el seu valor mitjà és, aproximadament  de 0,95. 

Kn : Factor que contempla l’estat de neteja de la coberta transparent dels captadors (Kn ≅ 

0,96). 

Ko : Factor que té en compte les ombres produïdes pels laterals de la caixa contenidora sobre 

els laterals de la placa absorbent (Ko ≅ 0,98). 

Pèrdues de calor del sistema de circulació : 

Kp : Coeficient mitjà diari de pèrdues de calor a través de les canonades i els dipòsits 

d’emmagatzematge. 

 MÈTODES DE CÀLCUL DE LA SUPERFÍCIE CAPTADORA 

De mètodes que permetin determinar la superfície captadora d’una instal·lació, n’hi han varis segons 

com, quan i on s’apliquin. 

A continuació s’explicarà la metodologia de dos d’aquests mètodes que ens serviran per a calcular una 

instal·lació per a la producció d’ACS i per a l’escalfament de l’aigua dels vasos [9]. 

 Mètode iteratiu : mètode que permetrà calcular per separat per a la producció d’ACS i 

l’escalfament de l’aigua dels vasos. 
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 Mètode f-chart : mètode que només permetrà dissenyar per a la producció d’ACS, ja que 

l’altre aplicació que permet el càlcul és per a calefacció mitjançant fan-coils. 

El mètode f-chart, com s’ha dit, només es podrà determinar per a la producció d’ACS, fet que portarà 

aquest mètode a ser utilitzat com a comprovació de la validesa dels resultats del mètode iteratiu.  

B.4.1. Mètode iteratiu 

 AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

El primer que caldrà serà determinar les necessitats energètiques mensuals per a mantenir l’aigua a 

una certa temperatura. 

 ( )= −i ag c xL N·M·C · T T      [kJ/mes]  (B.48) 

On: 

 N : Nombre de dies de cada mes 

 M : Consum diari mitjà de cada mes d’aigua calenta sanitària  [l/dia] 

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

 Tc : Temperatura a què es vol tenir l’aigua calenta [ºK] 

 Tx : Temperatura mitjana mensual de l’aigua de la xarxa [ºK] 

Si es tenen en compte les reduccions del rendiment del captador a causa dels efectes d’ombres, 

brutícia i incidència, tal i com ja s’ha dir anteriorment, el rendiment mitjà del captador per a un dia 

representatiu de cada mes es pot expressar com : 

 ( ) ( )−
η = τ α − em ad

m i n o R R Ln
M

T T
K ·K ·K ·F · · F ·U ·

I
 (B.49) 

On : 

 Tem :  Tª mitjana d’entrada del fluid al captador mitjà de cada mes 

 [ºK] 

 Tad :  Tª ambient mitjana mensual diürna [ºK] 

L’energia útil captada per a l’equip solar és: 

 ( ) ( ) ( ) −
= τ α − 

 

s adR R
u t p i n o R R Ln

R R M

T TF' F'
E A·N·I ·K · K ·K ·K ·F · · · · F ·U ·

F F I
    [kJ/mes] (B.50) 

D’altra banda, aquesta energia es pot escriure com: 

 ( )= −u ag s xE N·M·C · T T     [kJ/mes] (B.51) 

Si s’iguala l’equació (B.50) i la (B.51), se’n pot deduir la temperatura mitjana mensual diària de l’aigua 

calenta subministrada : Ts  

Si la Ts < Tc, l’energia neta útil aportada per l’equip solar és el resultat de l’equació (B.51). 
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La substitució energètica mensual val : <u

i

E
1

L
, per tant menor del 100% de les necessitats totals. 

 

Si la Ts ≥ Tc, l’energia neta útil aportada per l’equip solar serà :  

 = = ag c xEu  Li  N·M·C ·(T - T )      [kJ/mes]   (B.52) 

La substitució energètica mensual serà del 100%. 

La substitució energètica anual es determina de la següent manera: 

 
=

=
∑
i 12

ui

i 1 i

E
L

 (B.53) 

El rendiment global mitjà de la instal·lació és: 

 η = u
G

T

E
A·I

 (B.54) 

La superfície total útil de captació s’ha de determinar d’una manera iterativa, per aproximació segons 

el percentatge de les necessitats anuals que es vulgui cobrir. 

A continuació es realitzarà pas per pas la resolució per a ACS amb aquest mètode: 

A partir de les necessitats energètiques  

 

 
Necessitats energètiques d'ACS 

[kWh/mes] 
Gener 10866,86 
Febrer 9696,98 
Març 10526,46 
Abril 9882,81 
Maig 9688,53 
Juny 9122,59 
Juliol 9164,83 
Agost 7855,56 
Setembre 7095,35 
Octubre 7986,49 
Novembre 8742,48 
Desembre 10474,1 
TOTAL 
[kwh/anual] 111103 

Taula B.64    Necessitats energètiques per a escalfar l’ACS mitjançant energia solar 

Per a trobar el rendiment mitjà del captador s’hauran de trobar prèviament les següents coses: 
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IM : la radiació solar horària mitjana mensual es troba a partir de la radiació solar incident 

sobre superfícies inclinades (Taula B.65), on es troba la radiació diària mitjana per a les hores 

on la I > 300 W/m2 (condició per la qual les altres hipòtesis de treball seran correctes) (Taula 

B.66). 

A continuació es presenten els valors de radiació solar incident sobre superfícies inclinades de 45º que 

corresponen a la àrea de Sant Pere Pescador (població molt pròxima a Vilabertran). Aquestes dades 

s’han tret del llibre “Atlas de radiació solar a Catalunya” [9].   

 

I [W/m2] 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 

Gener 0 0 0 68 218 358 472 536 
Febrer 0 0 0 131 279 428 549 616 
Març 0 0 48 186 343 497 620 688 
Abril 0 5 85 229 389 541 660 726 
Maig 0 28 106 250 405 549 661 723 
Juny 1 38 113 256 407 547 654 713 
Juliol 0 33 109 252 403 544 653 712 
Agost 0 15 93 234 389 534 648 711 
Setembre 0 0 62 191 349 497 614 679 
Octubre 0 0 0 136 277 431 547 611 
Novembre 0 0 0 81 210 341 465 527 
Desembre 0 0 0 0 191 309 432 493 

 

 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Gener 536 472 358 218 68 0 0 0 

Febrer 616 549 428 279 131 0 0 0 

Març 688 620 497 343 186 48 0 0 

Abril 726 660 541 389 229 85 5 0 

Maig 723 661 549 405 250 106 28 0 

Juny 713 654 547 407 256 113 38 1 

Juliol 712 653 544 403 252 109 33 0 

Agost 711 648 534 389 234 93 15 0 

Setembre 679 614 497 349 191 62 0 0 

Octubre 611 547 431 277 136 0 0 0 

Novembre 527 465 341 210 81 0 0 0 

Desembre 493 432 309 191 0 0 0 0 

Taula B.65   Radiació horària incident  sobre superfície inclinada 45º 

 

 

A la Taula B.65 s’han marcat en negreta el valors I > 300 W/m2. Amb aquestes condicions es pot 

considerar que la temperatura mitjana d’entrada del fluid al col·lector és la següent: 
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Tem = 40 ºC = 313 ºK 

 

 

La Taula B.66 es presenta: 

 Columna 1 : temperatura ambiental mitjana diürna   [ºK] 

Columna 2 : nombre d’hores per dia mitjanes mensuals tal que I > 300 W/m2. 

Columna 3 : radiació solar mitjana diària mensual incident tal que I > 300 W/m2  [W/m2 per dia] 

Columna 4 : radiació solar horària mitjana mensual incident (IM) tal que I > 300 W/m2  [W/m2 

per hora] 

 

 1 2 3 4 

Gener 283,9  6 2732,8 455,5 
Febrer 284,8 6 3187,2 531,2 
Març 286,3 8 4295,6 536,9 
Abril 288,5 8 4631,1 578,9 
Maig 292 8 4678,3 584,8 
Juny 295,6 8 4642,2 580,3 
Juliol 298,8 8 4623,3 577,9 
Agost 298,1 8 4563,3 570,4 
Setembre 295,2 8 4276,7 534,6 
Octubre 291,1 6 3177,2 529,5 
Novembre 286,7 6 2666,1 444,4 
Desembre 283,4 6 2470 411,7 

Taula B.66   Radiacions diàries incidents  

Si es parteix d’un col·lector Solahart tipus M, la seva corba de rendiment instantani facilitada pel 

fabricant, és la següent: 

 ( )e aT T
0,77 5,1·

I
−

η = −  (B.55) 

On el factor d’eficiència del col·lector és ( )nR ··F ατ  = 0,77, i el coeficient global de pèrdues és de FR·UL 

= 5,1 W/m2·ºK. 

Altres característiques de la instal·lació solar: 

 Àrea útil del captador : 1,8 m2 

Ki·Kn·Ko : 0,95·0,96·0,98 = 0,894 

 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 

 Calor específic secundari : 1 kcal/kg·ºK 4184 J/kg·ºK 
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Eficiència del bescanviador : 0,9 

 Cabal tèrmic (QT) : 52,325 W/m2·ºK 

 Temperatura de consum ACS : 50ºC      323ºK 

 







 −
ε

+
=

11·
Q

U·F1

1
F
'F

T

LRR

R = 0,989 

 Kp : 0,95 (5% pèrdues en els tubs i els dipòsits d’acumulació) 

A continuació es presenten altres dades relacionades: 

 

 
It     

[kJ/dia·m2] 
Tx           

[ºK] 
Tad           
[ºK] N  [nºdies/mes] 

M    
[l/dia] 

Gener 11894 281,5 283,86 31 14529 
Febrer 14424 282 284,76 28 14529 
Març 17148 282,8 286,26 31 14529 
Abril 18970 284 288,46 30 14529 
Maig 19606 286 291,96 31 14529 
Juny 19650 287 295,56 30 14529 
Juliol 19482 288 298,76 31 14529 
Agost 18892 293 298,06 31 14529 
Setembre 17222 295 295,16 30 14529 
Octubre 14412 292,5 291,06 31 14529 
Novembre 11688 288,5 286,66 30 14529 
Desembre 10264 283 283,36 31 14529 

Taula B.67  Radiació solar i altres dades per tots els mesos  

Si s’igualen les equacions (B.50) i (B.51) queda una equació amb dues incògnites Ts i A: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
 −

τ α − = − 
 

s adR R
t p i n o R R L ag s xn

R R M

T TF' F'
A·N·I ·K · K ·K ·K ·F · · · · F ·U · N·M·C · T T

F F I
 (B.56) 

I si es parteix que la substitució energètica anual ha de ser superior al 60 %. Es prova amb una 

superfície de captació (A) de  54 m2 (30 col·lectors), s’arriba a una substitució energètica anual del 

49%. Si es prova amb una A = 81 m2 (45 col·lectors) , la substitució és del 69,2%, que en principi seria 

suficient. 

A continuació es presenten aquestes dues iteracions amb els valors de les temperatures de servei, la 

substitució mensual, l’energia útil i el rendiment global mitjà de la instal·lació per a cada mes: 

A = 54 m2        Tc = 50ºC = 323ºK  F= 49 % ηanual=61,1% 

 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des 
Ts [ºK] 288 290 292 294 297 298 299 303 304 300 294 288 
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Eu [kWh/mes] 3413 3724 4857 5230 5667 5662 5954 5419 4511 3886 3028 2868 
f [%] 31 38 46 53 58 62 65 69 64 49 35 27 

ηinstal·lació [%] 61,7 61,5 60,9 61,3 62,2 64 65,7 61,7 58,2 58 57,6 60,1 

Taula B.68   Resultats corresponents per a 54 m2 de superfície captadora 

A = 81 m2        Tc = 50ºC = 323ºK  F= 69%   ηanual= 56,6% 

 Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago 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 

ηinstal·lació [%] 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 B.69  Resultats corresponents per a  54 m2 de superfície captadora 

 

 ESCALFAMENT DE L’AIGUA DE LES PISCINES 

El procediment és igual que per a l’escalfament d’ACS que s’acaba d’explicar. Així que el que es farà 

serà un exemple en el qual s’explicaran les variacions respecte a l’ACS. 

Respecte a les fórmules comentar que, l’equació (B.50) la Ts passa a ser Tp que seria la temperatura 

de la piscina (B.57). A més comentar que la Kp en aquest cas és major ja que no hi ha dipòsit 

acumulador (Kp≅0,97). 

 ( ) ( ) ( ) −
 = τ α −
  

p adR R
u t p i n o R R Ln

R R M

T TF' F'
E A·N·I ·K · K ·K ·K ·F · · · · F ·U ·

F F I
   [kJ/mes] (B.57) 

Respecte a l’equació (B.51) comentar que la temperatura de la xarxa en aquest cas es transforma en 

temperatura d’entrada al bescanviador procedent de la piscina (B.58), que s’ha pres de 

Te=22ºC=295ºK. Es vol que la temperatura de la piscina estigui al voltant dels 25ºC (=298ºK). 

 ( )u ag s eE N·M·C · T T= −      [kJ/mes] (B.58) 

Les necessitats energètiques per escalfar l’aigua dels vasos són el resultat de restar a les necessitats 

inicialment trobades amb l’aportació de la bomba de calor a continuació aquests resultats : 

 

 
Qtot vas1i 2 

[kWh/mes] 
BdC 

[kWh/mes] 
Qtot vas1i 2 – B.d.C 

[kWh/mes] 

Gener 41609 11957 29652 

Febrer 35837 10800 25037 

Març 35470 11957 23513 

Abril 30894 11571 19322 

Maig 24285 11957 12328 
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Juny 16602 11571 5030,6 

Juliol 11250 11957 0 

Agost 5444,5 11957 0 

Setembre 6618,1 11571 0 

Octubre 16710 11957 4752,6 

Novembre 28399 11571 16828 

Desembre 40264 11957 28307 

Anual [kWh/anual] 293383 140786 164770 

Taula B.70   Necessitats energètiques per a l’escalfament de l’aigua dels vasos 

El cabal del secundari del circuit solar s’ha pres d’uns 85 l/h·m2 (0,0425 l/s·captador), la resta és 

exactament igual. 

Si el que es busca és una substitució superior al 60%, s’haurà d’anar iterant fins a trobar un valor 

satisfactori. 

Abans de començar a iterar, tal i com es veu a la Taula B.70, hi hauran mesos que no necessitaran 

aportació solar, ja que només amb la bomba de calor ja es cobriran totes les necessitats. Es pot 

preveure a priori que hi haurà un excés d’energia solar útil els mesos de calor important. 

Si es prova amb 156,6 m2 de superfície captadora  (87 plaques), s’arriba a una substitució energètica 

anual del 49,5%, valor insuficient ja que s’ha de complir que          F > 60%. Tot i així ja es veu que en 

els mesos més  calorosos hi haurà un excés considerable d’energia útil.  

 

A la Taula B.71 es presenta aquesta iteració, on : 

Fila 1 : temperatura de sortida del bescanviador solar en el circuit secundari, s’observa que la 

temperatura de sortida és igual o molt pròxima a la que es vol. 

Fila 2 : temperatura de sortida utilitzada. Si Tp< 298ºK, s’agafarà Tp. Si és al contrari, s’agafarà 

298ºK. En els mesos de febrer i març s’ha mantingut la temperatura original degut a la poca 

diferència a 298ºK. 

Fila 3 :  substitució mensual, amb l’excés inclòs, els mesos que no hi ha demanda, no es 

compta la substitució per què no té sentit . 

Fila 4 : substitució mensual corregida, no es pot superar el 100% 

Fila 5 : energia útil mensual total solar, en alguns mesos l’energia útil és superior a la que es 

necessita. 

Fila 6 : energia útil real mensual sense excés. Energia que s’utilitza exclusivament per escalfar 

l’aigua de la piscina. 

Fila 7 : rendiment global mitjà de la instal·lació. 
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A = 156,6 m2        Tc = 25ºC = 298ºK F= 49,5% ηanual= 58,4% 

  gener febrer març abril maig juny 

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

Tp’ [ºK] 298 299 298,3 298 298 298 

f [%] 27,5 37,3 53,93 74 130,3 324,9 

fcorregida [%] 27,5 37,3 53,93 74 100 100 

Eu [kWh/mes] 8151 9326 12681 14298 16062 16345 

Eu’ [kWh/mes] 8151 9326 12681 14298 12328 5031 

ηinstal·lació [%] 51 53,3 55,05 57,98 60,99 63,98 

 

 juliol agost setembre octubre novembre desembre 

Tp [ºK] 299,5 299,3 298,8 299 298 297 

Tp’ [ºK] 298 298 298 298 298 297 

f [%]    242,9 48,4 24,1 

fcorregida [%]    100 48,4 24,1 

Eu [kWh/mes] 17452 16773 14204 11544 8147 6809 

Eu’ [kWh/mes] 0 0 0 4753 8147 6809 

ηinstal·lació [%] 66,7 66,1 63,4 59,6 54 49 

Taula B.71  Resultats mètode iteratiu per escalfar l’aigua del vas amb 156m2 

Valor insuficient, ja que la substitució és inferior al 60%. 

Si es prova amb 205,2 m2 de superfície captadora  (114 plaques), s’arriba a una substitució energètica 

anual del 61%. Valor en principi energèticament suficient. 

Si s’agafa el mateix format que a la Taula B.71,  seria : 

 

 

A = 205,2 m2        Tc = 25ºC = 298ºK  F= 61% ηanual= 58,4% 

  gener febrer març abril maig juny 

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

Tp’ [ºK] 297,8 298,6 298,3 298 298 298 

f [%] 36,16 49 70,94 97,33 171,4 427,4 

fcorregida [%] 36,16 49 70,94 97,33 100 100 
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Eu [kWh/mes] 10722 12267 16681 18807 21128 21499 

Eu’ [kWh/mes] 10722 12267 16681 18807 12328 5031 

ηinstal·lació [%] 51,02 53,29 55,05 57,98 60,99 63,98 

 

  juliol agost setembre octubre novembre desembre 

Tp [ºK] 299,5 299,3 298,8 299 297,9 297,4 

Tp’ [ºK] 298 298 298 298 297,9 297,4 

f [%]    319,5 63,69 31,64 

fcorregida [%]    100 63,69 31,64 

Eu [kWh/mes] 22956 22063 18683 15185 10717 8956 

Eu’ [kWh/mes] 0 0 0 4753 10717 8956 

ηinstal·lació [%] 66,69 66,09 63,44 59,63 53,62 49,38 

Taula B.72  Resultats mètode iteratiu per escalfar l’aigua del vas amb 205,2m2 

B.4.2. Mètode f-chart 

El mètode f-chart és un procediment de disseny d’instal·lacions d’energia solar a baixa temperatura. 

L’aplicació que es tractarà es redueix a un tipus específic de sistemes: escalfament d’aigua calenta 

sanitària i/o calefacció mitjançant fan-coils. En el cas que es tracta només s’explicarà el procediment 

per a escalfar ACS.  

Com s’ha comentat anteriorment, les instal·lacions solars no es dimensionen per a cobrir la totalitat de 

la demanda energètica anual, ja que portaria a uns sistemes de grans dimensions, i els mesos més 

calorosos a un excés considerable de calor produïda. Si es junta tot això amb l’elevada inversió que 

aquests sistemes comporten, fa que resulti molt més rendible dimensionar el sistema per tal que 

cobreixi només una fracció de la demanda anual.  

El mètode f-chart  permet trobar la fracció energètica (F) a cobrir pel sistema solar. La recerca de la 

configuració òptima es realitza a posteriori mitjançant una anàlisi econòmic. 

El mètode per a determinar aquesta fracció solar anual (F) consisteix en trobar l’energia que pot 

aportar el sistema cada mes, fer la suma dels dotze mesos de l’any i dividir-ho entre la càrrega anual 

(demanda anual), tal i com s’expressa a continuació:  

 i i i

i

Q f ·L
F

L L
= =∑ ∑
∑

 (B.59) 

El paràmetre X dóna una mesura de la sensibilitat del sistema respecte de la temperatura del fluid 

dins el captador. Es defineix com la relació entre les pèrdues del captador a una temperatura de 

referència de 100ºC (373ºK) i la càrrega tèrmica mensual.  

Analíticament s’expressa com: 
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F 'F ·U · · T T · t·A
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L

 
− ∆ 

 =  (B.60) 

On influeixen el coeficient global de pèrdues dels captadors (FR·UL) [W/m2·ºK], el factor corregit del 

guany del captador (F’R/FR),  la diferència entre la temperatura ambient (Ta) [ºK] i la de referència 

(Tr=373ºK), les hores totals del mes (∆t) [h/mes], i l’àrea de captació (A) [m2]. El denominador és la 

demanda mensual (Li) [kWh/mes]. 

Hi han dos factors correctors per aquest paràmetre: 

K1 : Correcció de la capacitat d’emmagatzematge tèrmic. Aquest factor és a causa de que el mètode 

es va desenvolupar per a un emmagatzematge tèrmic de 75 litres per metre quadrat d’àrea de 

captador. Si es treballa amb valors diferents caldrà la correcció: 

 

 
0,25

c1
1

X Capacitat.RealK
X Capacitat.Estàndard

−
 

= =  
 

 (B.61) 

On Kc1 és el valor corregit de X, sempre i quan: 

0,5 < Capacitat.Real
Capacitat.Estàndard

 
 
 

< 4,0 

 

K2 : Factor que s’utilitza en instal·lacions d’ACS per l’efecte de la temperatura d’ús o consum (Tc), la de 

la xarxa (Tx) i la mitjana de l’entorn mensual (Ta), totes les temperatures en ºC. 

 c2 c x a
2

a

X 11,6 1,18·T 3,86·T 2,32·T
K

X 100 T
+ + −

= =
−

 (B.62) 

On Kc2 és el valor corregit de X 

Només és vàlid aquest factor per a un volum d’acumulació entre 37,5 i 300 vegades l’àrea de captació 

(A). 

 

Així doncs, si es posa el paràmetre X per metre quadrat d’àrea de captació, amb els factors K1 i K2, 

queda de la següent manera: 

 
( )R

R L r a 1 2
R

i

F 'F ·U · · T T · t·K ·K
FX '' X X ' X ''· ·

A A X X ' L

 
− ∆ 

 = =  (B.63) 
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El paràmetre Y informa sobre l’efectivitat del sistema per a recollir energia. Es defineix com la relació 

entre l’energia mitjana absorbida mensualment pel captador i la càrrega tèrmica mensual. 

Analíticament s’expressa com: 

 
( ) ( )

( )
R

R Tn
R n

i

F 'F · · · ·I ·N·A
F

Y
L

 τα 
τα     τα   =  (B.64) 

On: 

( )
( )n

τα
τα

: Quocient entre el valor mitjà mensual del producte transmitància-absorbància 

del captador i el corresponent a un angle d’incidència de la radiació solar normal al 

captador. 

IT : Radiació solar mitjana mensual diària  [kWh/m2·dia] 

N : nombre de dies de cada mes. 

A partir dels paràmetres X i Y es pot calcular f mitjançant l’expressió empírica del mètode simplificat f-

chart: 

 2 3f 1,029·Y 0,065·X 0, 245·Y 0,0018·X 0,0215·Y= − − + +  (B.65) 

vàlid per a  0 < Y < 3  i  0 < X < 18 

Els passos d’aquest mètode per aconseguir una fracció solar anual a partir d’una àrea de captació 

determinada, s’aniran explicant a continuació amb un exemple: 

Si es parteix de les mateixes condicions que per al mètode iteratiu per la última iteració per a la 

producció d’ACS, queda el següent: 

Les característiques fonamentals de l’equip solar són: 

( )R n
F · ·τ α  = 0,77 

FR·UL = 5,1 W/m2·ºK. 

R

R LR

T

F ' 1
F ·U 1F 1 · 1

Q

=
 + − ε 

= 0,989 

El valor ( )
( )n

τα
τα

 es pren constant al llarg de l’any i igual a 0,96. 

Els captadors amb una inclinació de 45º i orientats a sud. 



Pàg. 248  Annex B 

 

 

Tc = 50ºC = 323ºK  

 

Altres dades d’interès són:  

Columna 1 : Necessitats energètiques per a la producció d’ACS per a cada mes [kWh/mes] 

Columna 2 : Temperatura ambient mitjana mensual [ºK] 

Columna 3 : Temperatura de la xarxa mitjana mensual [ºK] 

Columna 4 : Nombre d’hores totals per a cada mes tal que I > 300 W/m2 [h/mes] 

Columna 5 : Radiació solar mitjana mensual diària  [kWh/m2·dia]  

Columna 6 : Nombre de dies per mes  [dies/mes] 
 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 
Gener 10866,86 281 281,5 186 3,304 31 
Febrer 9696,98 281,9 282 168 4,007 28 
Març 10526,46 283,4 282,8 248 4,763 31 
Abril 9882,81 285,6 284 240 5,269 30 
Maig 9688,53 289,1 286 248 5,446 31 
Juny 9122,59 292,7 287 240 5,458 30 
Juliol 9164,83 295,9 288 248 5,412 31 
Agost 7855,56 295,2 293 248 5,248 31 
Setembre 7095,35 292,3 295 240 4,784 30 
Octubre 7986,49 288,2 292,5 186 4,003 31 
Novembre 8742,48 283,8 288,5 180 3,247 30 
Desembre 10474,1 280,5 283 186 2,851 31 

Taula B.73  Necessitats energètiques d’ACS i altres dades solars  

Per determinar la capacitat real del sistema es fa el següent : 

 L’acumulació s’ha establert de 10000 litres 

 Es parteix d’un superfície de captació de 81m2 

 Capacitat real =10000 l /81 m2 = 123,46 l/m2   

 En cada cas que es canviï la superfície de captació, s’haurà de canviar la capacitat de la 

mateixa manera que s’ha fet. 

Un cops s’han establert les dades de partida, es procedirà a la resolució: 

1r pas : Determinació dels paràmetres X’’/A i Y/A. 

X’’/A tal i com mostra l’equació (B.63) es troba a partir de X/A i els dos factors correctors K1 i K2. 

A partir de l’equació (B.60) es determina X/A, a continuació es mostra el càlcul per al mes de gener: 

 
( )2

2

W h5,1 ·0,989· 373 281 º K·186X 1kW 1mesm ·º K · 0,00794
kWhA 1000W m10866,86
mes

−
= =  (B.66) 
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Al tenir diferent capacitat, s’haurà d’aplicar el factor K1, a partir de l’equació (B.61) i els 123,46 l/m2, es 

troba: 
0,25

2

1

2

l123,46
mK 0,883

l75
m

−
 
 

= = 
  
 

 

i com que : 

0,5 < 
2

2

l123,46
m

l75
m

 
 
 
  
 

≡1,646 < 4,0 

És troba dins l’interval de validesa d’aquest factor. S’ha de notar que aquest factor anirà variant en 

funció de la superfície de captació. 

El factor K2 s’haurà d’aplicar pel fet que només s’utilitza el sistema per a la producció d’ACS. A partir 

de la temperatura de consum, l’ambiental, i la de la xarxa, es trobarà el factor K2 per al mes de gener: 

+ + −
= =

−2
11,6 1,18·50 3,86·8,5 2,32·8K 0,922

100 8
 

Aquest factor variarà per a cada mes. 

Així doncs, el valor de X’’/A per al mes de gener és: 

1 2 2

X '' X 1·K ·K 0,00794·0,883·0,922 0,00647
A A m

= = =  

Si es fa el mateix per a tots el mesos, s’obté el següent: 

 

 X/A K1 K2 X''/A 
gener 0,00794 0,883 0,922 0,00647 
febrer 0,00882 0,883 0,93 0,00724 
març 0,01065 0,883 0,941 0,00885 
abril 0,01107 0,883 0,959 0,00937 
maig 0,01084 0,883 0,994 0,00951 
juny 0,01101 0,883 0,983 0,00956 
juliol 0,01053 0,883 0,978 0,00908 
agost 0,01239 0,883 1,238 0,01354 
setembre 0,01423 0,883 1,372 0,01724 
octubre 0,00996 0,883 1,304 0,01147 
novembre 0,00957 0,883 1,181 0,00999 
desembre 0,00829 0,883 0,992 0,00726 

Taula B.74  Càlculs de K1 i K2  per a cada mes  



Pàg. 250  Annex B 

 

 

El paràmetre Y/A es troba a partir de l’equació (B.64), i les dades de partida.  

 

A continuació es determinarà per un mes en particular i més en general per a tots. 

= =
2

2

kWh dia0,77·0,989·0,96·3,3 ·31Y 1mesdia·m 0,00689
kWhA m10866,86
mes

 

Per a cada mes seria: 

 Y/A 
gener 0,00689 
febrer 0,00846 
març 0,01026 
abril 0,0117 
maig 0,01274 
juny 0,01313 
juliol 0,01339 
agost 0,01514 
setembre 0,01479 
octubre 0,01136 
novembre 0,00815 
desembre 0,00617 

Taula B.75  Paràmetre Y/A  

2n pas : Càlcul dels paràmetres X i Y per a una superfície captadora determinada, i determinació de la 

fracció solar. 

En el primer pas s’han trobat els paràmetres X’’/A i Y/A, que si ara es multipliquen per una àrea 

captadora  es trobaran els valors de X i Y, que permetran trobar la fracció solar per a cada mes. 

Si es suposa una àrea de captació de 81 m2, es troben els valors de X’’ i Y per a cada mes. A partir de 

l’expressió (B.44) es troba la fracció solar per a cada mes, tal i com s’observa a continuació: 

 X Y f 
gener 0,524 0,558 0,47 
febrer 0,5861 0,685 0,56 
març 0,7166 0,831 0,65 
abril 0,759 0,947 0,73 
maig 0,7705 1,032 0,78 
juny 0,7742 1,063 0,79 
juliol 0,7359 1,084 0,81 
agost 1,0968 1,227 0,86 
setembre 1,3966 1,198 0,83 
octubre 0,9294 0,92 0,7 
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novembre 0,8089 0,66 0,53 
desembre 0,5882 0,5 0,42 

Taula B.76 Fracció solar per a cada mes 

I els dos estan dintre l’interval de validesa:      0<Y<3 i 0<X<18 

3r pas : Aportació solar mensual i fracció solar anual 

L’aportació solar es troba fent el producte de la demanda energètica per la fracció solar coberta. 

 

 fi·Li [kWh/mes] 
Gener 5088,79 
Febrer 5425,9 
Març 6868,97 
Abril 7165,17 
Maig 7515,65 
Juny 7240,64 
Juliol 7407,3 
Agost 6788,34 
Setembre 5570,4 
Octubre 5895,37 
Novembre 4608,55 
Desembre 4380,25 

TOTAL [kWh/any] 73955,3 

Taula B.77 Aportació solar per a ACS 

La fracció solar anual val aleshores: 

= = = =∑ ∑
∑

i i i

i

Q f ·L 73955,3F 0,67
L L 111103

 

D’aquest resultat s’ha d’interpretar que amb 81 m2 de plaques solar es podrà cobrir un 67% de la 

demanda energètica per escalfar l’ACS. Si es volgués augmentar o disminuir la fracció coberta 

s’hauria d’augmentar o disminuir la superfície captadora. 

Com que s’han pres les mateixes condicions i dades de partida que en l’últim cas del mètode iteratiu 

per a l’ACS. Aquest fet permetrà comparar els dos mètodes: 

Mètode iteratiu : 81 m2   F = 69%  

Mètode f-chart :  81 m2   F = 67% 

S’observa que tot i ser dos mètodes diferents la fracció solar anual és molt semblant, aquest fet 

confirma la validesa dels dos mètodes. 
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Per al present projecte, el mètode f-chart només és vàlid per una de les parts que es vol cobrir, fet que 

fa que s’opti per l’aplicació del mètode iteratiu, que és vàlid per a l’escalfament de l’ACS i l’escalfament 

de l’aigua de la piscina. 

 

B.5. DIMENSIONAT DELS BESCANVIADORS DE PLAQUES 

B.5.1. Mètode PRN 

El dimensionat de bescanviadors és un procés per on a partir d’unes dades i condicions de partida, es 

trobarà mitjançant una metodologia les característiques del bescanviador. 

Per a bescanviadors de plaques a flux contracorrent el mètode PRN és aplicable. A continuació es 

marquen els passos a seguir per a la resolució, cada pas serà desenvolupat per separat. 

 PASSOS DEL MÈTODE PRN 
 Determinació de les dades de partida:  

Capacitat calorífica del fluid calent ( )=H H HC m ·Cp  i del fluid fred ( )=C C CC m ·Cp . 

Temperatures d’entrada i sortida dels fluids calent i fred ( ( )H1 H2 C1 C2T ,T ,T ,T .  

 Verificar el balanç : 

 ∆ = ∆H H C CC · T C · T  (B.67) 

 Calcular PH i RH: 

 
∆ −

= =
∆ −

H H1 H2
H

I H1 C1

T T TP
T T T

 (B.68) 

 
∆

= =
∆

CH
H

HC

TC
R

TC
 (B.69) 

 Calcular NH (NTUH) a partir de la fórmula implícita P=f(N,R) 

 Determinació el coeficient global de transferència (U) 

 Càlcul de l’àrea total: 

 = H H
T

N ·C
A

U
 (B.70) 

El procés de resolució consistirà en: determinar les dades de partida a partir de les dades del circuit 

solar. Es trobaran els paràmetres P, R i N. El valor de U s’agafarà el que dóna el programa CAS 200 

d’Alfa Laval, ja que el càlcul d’aquest coeficient és de gran complexitat. A partir d’aquí es podrà trobar 

l’àrea efectiva de transferència, i el nombre total de plaques. Un cop s’hagin trobat es compararan amb 

els valors que proposa Alfa Laval amb les mateixes dades de partida. 
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B.5.2. Bescanviadors solars 

 DETERMINACIÓ DE LES DADES DE PARTIDA 

Per als bescanviadors del circuit solar comentar que, la temperatura del circuit primari es prendrà la 

mateixa en els tres bescanviadors. Aquest fet farà tenir un salt tèrmic igual en els tres. Com que es vol 

un escalfament diferent en el secundari segons sigui ACS o escalfar l’aigua dels vasos, el que es farà 

serà variar el cabal del secundari. 

El motiu de tenir diferents salts tèrmics si es varia el cabal ve de la següent expressió: 

 = ∆pQ m·C · T  (B.71) 

Com que la potència transmesa al secundari serà la mateixa, si s’augmenta el cabal ( m ) el salt tèrmic 

disminuirà, i al revés. 

Per a l’ACS interessa un salt gran, això implica un cabal petit. En canvi per als vasos, es vol un salt 

petit, que implica un cabal més gran. 

 CABALS DELS CORRENTS  
Cabal primari :  12420  l/h (kg/h) =   3,45 l/s (kg/s) 

Cabal secundari :   ACS  5961,6 l/h (kg/h) = 1,656 l/s (kg/s) 

                               VAS 21114  l/h (kg/h) = 5,865 l/s (kg/s)  

El cabal primari s’ha trobat a partir de la suposició dels 50l/h·m2superfície captadora i els metres 

quadrats de col·lectors (248,4 m2).  

La suposició que la densitat dels dos fluids sigui 1 kg/dm3 no és del tot precisa, ja que, al igual que el 

calor específic, varia segons la temperatura i la composició. Per a un primer càlcul, la suposició es pot 

prendre com a vàlida.  

 TEMPERATURES DELS CORRENTS 

Si es suposa que la temperatura de sortida del bescanviador en el corrent primari (TH2) és igual a la 

temperatura d’entrada al captador i té un valor de 40ºC (313ºK). 

A partir d’aquí, es suposarà un cas estàndard per a determinar l’energia neta captada pels captadors, i 

d’aquesta manera saber la capacitat que ha de tenir el bescanviador. 

Cas estàndard :  Te=22ºC (295ºK) i una radiació solar (IM) de 700 W/m2.  

Si es segueixen els mateixos criteris que s’han explicat en l’apartat B.4 es pot determinar el rendiment 

instantani del captador segons l’equació (B.46). 

( ) ( )−
η = τ α − em ad

m i n o R R Ln
M

T T
K ·K ·K ·F · · F ·U ·

I
= 0,557 
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Dels 700W/m2 que arriben, només se n’aprofita un 55,7% de la potència captada (Ic=390 W/m2). Si es 

mira per a tot el camp de col·lectors: 

Ic total= =2
2

W390 ·248,4m 96,86
m

kW 

 

Amb un balanç energètic es determina la temperatura de sortida de la captació: 

 ( )= −c  total p sortida entradaI m·C · T T  (B.72) 

Si s’aïlla la temperatura de sortida queda: 

 = + c  total
soritda entrada

p

I
T T

m·C
 (B.73) 

Si es fan es càlculs es troba que:  

 Tsortida = +
96,86kW313ºK
kg kJ3,45 ·3,765
s kg·ºK

= 320,5ºK  (47,5ºC) 

Aquesta seria la temperatura de sortida del sistema de captació, per a saber a quina temperatura 

arribarà a l’entrada del bescanviador. S’ha suposat que tot i l’aïllament hi haurà un 3% de pèrdues  

(Icircuit=0,97·Ic total=93,95 kW).  

Per a trobar la temperatura d’entrada del bescanviador del circuit primari (TH1), es trobarà  fent servir 

l’equació (B.73) i el valor de Icircuit. Si es resol dóna : 

TH1=47,2ºC (320,2ºK) 

Per a determinar les temperatures dels circuits secundaris (TC), s’haurà de suposar primer unes 

temperatures d’entrada del corrent fred (TC1). 

 ACS :  TC1= 32ºC  (305ºK) 

 VAS :  TC1= 22ºC  (296ºK) 

Per a l’ACS s’ha de dir que s’ha suposat aquesta temperatura per la raó de que, al consumir aigua de 

la xarxa serà més freda, però es compensarà al llarg del temps per la recirculació de l’aigua pel circuit 

tancat dels dipòsits per quan no hi ha consum. 

Si es fa un balanç energètic igual que s’ha fet anteriorment, queda: 

 Per a ACS:  

= + = + =besc
C2 C1

c pc

Q 93,95kWT T 305ºK 318,6ºK
kg kJm ·C 1,656 ·4,184
s kg·ºK

  

 Per als VASOS:  
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= + = + =besc
C2 C1

c pc

Q 93,95kWT T 295ºK 298,8ºK
kg kJm ·C 5,175 ·4,184
s kg·ºK

 

 

 

 

 

Si es representen les temperatures de cada corrent per a cada cas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B .7 Temperatures d’entrada i sortida per al corrent calent (H) i el fred (F) per a la producció 

d’ACS i l’escalfament de l’aigua del vas 

 FLUID PER A CADA CORRENT 

El fluid a utilitzar en el circuit primari és una mescla d’aigua i anticongelant, ja que a l’hivern pot haver-

hi la possibilitat de glaçada. S’ha escollit un fluid de nom HARTGARD, amb la composició següent: 

etilenglicol 22% i aigua destil·lada. Amb un calor específic 3,765 kJ/kg·ºK. 

El motiu d’escollir un 22% d’anticongelant és perquè amb aquesta proporció la mescla (aigua – 

anticongelant) té un punt de congelació inferior a al mínima temperatura ambiental de la zona (-10ºC, 

263ºK). Tal i com es pot observar a la següent gràfica: 

 

 

 

 

 

 

TH1=320,2 

TH2=313 

TC1=305 

TC2=318,6 

Tª 
[ºK] 

Long. bescanviador 

ACS 

TH1=320,2 

TH2=313

TC1=295

TC2=298,8 

Long. bescanviador

VAS 
Tª [ºK] 
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Figura B .8 Gràfica de la temperatura de congelació                                                                                   

de la mescla en funció del % d’anticongelant 

Per al circuit secundari s’utilitzarà aigua normal, tot i que l’aigua dels vasos tindrà un cert contingut de 

clor i altres additius, es menysprearan. El calor específic de l’aigua és de 4,184 kJ/kg·ºK. 

 PÈRDUA DE CÀRREGA ADMISSIBLE 
Es parteix de la imposició d’una pèrdua de càrrega admissible: 

Per al primari s’ha fixat en          20 kPA= 2 mca 

Per al secundari:  ACS = 15 kPa =1,5 mca 

   VAS = 30 kPa = 3 mca 

El motiu per aquesta diferència de pèrdues de càrrega és degut a la diferència de cabals. A més cabal, 

més pèrdua de càrrega. 

Tot i així, aquestes pèrdues de càrrega no són les definitives, ja que només serviran per marcar el 

màxim admissible, les reals seran inferiors. 

 RESUM DE LES DADES DE PARTIDA 

Si es recopilen les dades prèvies per a dimensionar el bescanviador, queda la següent taula: 

 

 Circuit solar ACS Circuit solar VAS 

Fluid primari Aigua + etilenglicol 22% Aigua + etilenglicol 22% 

Cabal primari [kg/s] 3,45 3,45 

Cph [kj/kg·ºK] 3,765 3,765 

∆PH [kpa] 20 20 

Fluid secundari aigua aigua 

Cabal secundari [kg/s] 1,656 5,865 

CpC [kJ/kg·ºK] 4,184 4,184 

∆PC [kPa] 15 30 

TH1 [ºK] 320,2 320,2 

TH2 [ºK] 313 313 

TC1 [ºK] 305 295 

TC2 [ºK] 318,6 298,8 
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∆TH [ºK] 7,2 7,2 

∆TC [ºK] 13,6 3,8 

∆TI [ºK] 15,2 25,2 

C H [kW/ºK] 12,989 12,989 

C C  [kW/ºK] 6,929 24,539 

Taula B.78   Resum de les dades prèvies per al dimensionament d’un bescanviador de plaques 

 VERIFICACIÓ DEL BALANÇ 

Per al dimensionament del bescanviador s’ha de complir el balanç (B.67). I es comprova que compleixi 

en els dos casos: 

 ACS :  

12,989 · 7,233 = 93,954 

6,929 · 13,56 =  93,954 

 VAS : 

12,989 · 7,233 = 93,954 

24,539 · 3,829 =  93,954 

 DETERMINACIÓ DELS PARÀMETRES P, R I N 

Amb l’equació (B.68) i (B.69)  la Taula B.78 es trobaran els valors de P i R per als dos circuits: 

 ACS: 

∆
= =
∆

H
H

I

T
P 0,475

T
 

; 
∆

= = =
∆

CH
H

HC

TC
R 1,875

TC
  

 VAS: 

∆
= =
∆

H
H

I

T
P 0,287

T
 ; 

∆
= = =

∆
CH

H
HC

TC
R 0,529

TC
    

El paràmetre N (NTU) es trobarà a partir d’una equació on estarà implícita P = f(N,R).  

Per a un bescanviador de plaques d’una pas per un pas a contracorrent, la formula de P serà la 

mateixa que per a bescanviadors tubulars: 

 
( )( )
( )( )

− − −
=

− − −

1 exp N· 1 R
P

1 R·exp N· 1 R
 (B.74) 

Per a:  

ACS : NH = 1,7927  

VAS : NH = 0,3686 

 COEFICIENT GLOBAL DE TRANSFERÈNCIA (U) 
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És el coeficient més complicat de determinar a causa del gran nombre de fenòmens que s’ha de tenir 

en compte (corrugacions, material, fluid, etc.). A partir del programa d’Alfa Laval CAS200, s’entraran 

les dades prèvies i es trobarà el valor d’aquest coeficient, entre altres coses. 

ACS  

S’han entrat les dades corresponents de la Taula B.78. I automàticament varia. La TH1 ha de ser 

40,2ºC (313,2ºK) en comptes de 40ºC (313ºK), i la potència del bescanviador serà 93,8 kW en 

comptes dels 93,95kW. Tot i així es corrobora el que s’ha dit abans, les variacions són molt petites. 

 Bescanviador proposat ACS 

M6 – 53 plaques amb una àrea de bescanvi total de 7,95 m2, amb una àrea efectiva total de 

7,65 m2. 

Gruix de les plaques 0,5mm i de material AISI 316 

U = 2991 W/m2·ºK  

Pèrdua de càrrega en el primari: 18,11 kPa 

Pèrdua de càrrega en el secundari: 4,538 kPa 

VAS  

Si es fa el mateix que per a l’ACS amb les dades corresponents, s’obté una TH1 de 40,2ºC (313,2ºK), i 

la potència del bescanviador passa a ser de 94,06 kW.  

 Bescanviador proposat VAS: 

M6 – 36 plaques amb una àrea de bescanvi total de 5,4 m2, amb una àrea efectiva de 5,1m2. 

 Gruix de les plaques 0,5mm i de material AISI 316 

 U= 932,6 W/m2·ºK  

Pèrdua de càrrega en el primari: 11,49 kPa 

Pèrdua de càrrega en el secundari: 28,38 kPa 

Només es prendrà el valor del coeficient global de transferència, per a continuar dimensionant. Al final 

es comprovarà si el que s’ha trobat coincideix amb el que proposava el programa CAS 200. 

 DETERMINACIÓ DE L’ÀREA TOTAL I EL NOMBRE DE PLAQUES DEL BESCANVIADOR 

A partir de l’equació (B.70), es trobarà l’àrea efectiva total d’intercanvi: 

 ACS : = = =H H
T

N ·C 1,7927·12,989A 7,785
U 2,991

m2 

 VAS :  = = =H H
T

N ·C 0,3686·12,989A 5,134
U 0,9326

m2 

El nombre de plaques es trobarà de la següent manera: 
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 = =
−

T T

1placa junta forats

A A
Nºplaques

A A 2·A
     [u] (2.75) 

 ACS :  

= = = ≈T

1placa

A 7,785Nºplaques 53,9 54
A 0,1443

 plaques 

 VAS :  

= = = ≈T

1placa

A 5,134Nºplaques 35,57 36
A 0,1443

 plaques 

Els bescanviador que s’ha trobat és molt semblant, per no dir gairebé igual, al que presenta el 

programa CAS 200 d’Alfa Laval. Per a l’ACS el programa ho resolt amb 53 plaques i en canvi 

numèricament amb 54, el motiu d’aquesta diferència està en les petites diferències entre les dades de 

partida utilitzades numèricament i les utilitzades pel programa.  

El programa, com s’ha comentat abans, canvia les propietats dels fluids en funció de la temperatura, 

en canvi numèricament s’ha considerat constant degut a la poca variació que té. Al ser més precisos 

els resultats trobats pel programa CAS200, d’ara endavant es prendran els resultats del programa, que 

a continuació es presenten: 

 BESCANVIADORS DE PLAQUES CIRCUIT SOLAR 
 

 Circuit solar ACS Circuit solar VAS 

Fluid primari Aigua + etilenglicol 22% Aigua + etilenglicol 22% 

Cabal primari [kg/s] 3,45 3,45 

∆PH [kPa] 18,11 11,49 

Fluid secundari aigua aigua 

Cabal secundari [kg/s] 1,656 5,865 

∆PC [kPa] 4,538 28,38 

TH1 [ºK] 320,2 320,2 

TH2 [ºK] 313,2 313,2 

TC1 [ºK] 305 295 

TC2 [ºK] 318,6 298,8 

∆TH [ºK] 7 7 

∆TC [ºK] 13,6 3,8 

∆TI [ºK] 15,2 25,2 

Potència [kW] 93,8 94,06 

U [W/m2·ºK] 2991 932,6 

Tipus plaques M6 M6 

Material plaques AISI 316 AISI 316 
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Gruix plaques [mm] 0,5 0,5 

Nº plaques 53 36 

Àrea efectiva [m2] 7,65 5,1 

Àrea total [m2] 7,95 5,4 

Taula B.79   Característiques dels bescanviadors per a escalfar l’aigua dels vasos.                                 

Programa CAS 200 Alfa Laval 

 

 

B.5.3. Bescanviador de plaques circuit auxiliar de caldera  
 DADES DE PARTIDA 

Cabal costat fred 0,859 kg/s 

∆TC : 333 – 308 ºK 25ºK 

∆TH : 353 – 333 ºK 20ºK  

Potència calorífica  89,83 kW 

Cabal costat calent 1,073 kg/s 

Dimensionat del bescanviador: 

 BEC ACS 
q [kW] 89,93 
∆Pc [mca] 1,841 
∆Ph [mca] 1,578 
U [W/m2·ºK] 4453 
Tipus plaques M6 
Material AISI 316 
Gruix plaques 0,5 
Nºplaques 8 
Àrea efectiva [m2] 0,9 
Àrea total [m2] 1,2 

Taula B.80  Característiques tècniques del                                                                                                       

bescanviador de plaques auxiliar de caldera 

B.5.4. Bescanviadors de plaques per l’escalfament de l’aigua dels vasos  

 DADES DE PARTIDA 

BESCANVIADOR INTERN DE LA BOMBA DE CALOR 

BEBdC:  dades facilitades pel fabricant 

 Potència màxima : 95 kW 

Cabal :    200 l/min = 3,33 l/s = 12 m3/s 

∆PBEBdC :  3 mca 
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BESCANVIADOR EXTERN DE PLAQUES CIRCUIT CALDERA 

Capacitat màxima de la caldera per a escalfar l’aigua dels vasos: 

Escalfament  transitori (posta a règim) = 226’4 kW 

Escalfament estacionari (manteniment) = 100 kW 

Es dimensionarà per al pitjor cas : transitori. Amb el següent repartiment: 

 VAS 1 : 3,28 + 167,68 + 7,76 + 4,27 = 182,99 kW (BEC1) 

 VAS 2 : 1,26 + 37,36 + 3,1 + 1,69 = 43,41 kW (BEC2) 

 

 

Es suposaran els següents salts tèrmics: 

∆Tc BEC1 = BEC2 = (301 –287) = 14 ºK  ; Tc1= Tªxarxa mitjana= 287 ºK  

∆Th BEC1 = BEC2 = (353 - 333) = 20 ºK 

 CÀLCULS 

Els càlculs següents es basen tots en la mateixa equació: 

 = ∆i ag iq m ·C · T       [kW] (B.76) 

On:  

q : Potència del bescanviador [kW] 

im : Cabal màssic  [kg/s] 

Cag: Calor específic de l’aigua [kJ/kg·ºK] 

∆Ti: Salt tèrmic del costat i [ºK] 

A partir de l’equació  (B.76) es troben els resultats presentats a continuació: 

  BEC1 BEC2 BEBdC 

q [kW] 182,99 43,41 95 

∆Tc [ºK] 14 14 6,8 

Tc1 [ºK] 287 287 296 

Tc2 [ºK] 301 301 302,8 

cm  [kg/s] 3,123 0,741 3,33 

∆Th [ºK] 20 80  

Th1 [ºK] 353 353  

Th2 [ºK] 333 333  

hm  [kg/s] 2,187 0,519  

Taula B.81  Dades de funcionament dels bescanviadors 
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El bescanviador BEBdC ja està caracteritzat, a continuació a partir de les dades de la Taula B.81 i el 

programa CAS 200 d’AlfaLaval es dimensionaran els bescanviadors BEC1 i 2: 

 

 BEC1 BEC2 
q [kW] 182,99 43,41 
∆Pc [mca] 2,895 1,492 
∆Ph [mca] 1,677 1,48 
U [W/m2·ºK] 1560 1477 
Tipus plaques M6 M6 
Material AISI 316 AISI 316 
Gruix plaques 0,5 0,5 
Nºplaques 18 6 
Àrea efectiva [m2] 2,4 0,6 
Àrea total [m2] 2,7 0,9 

Taula B.82 Dimensionat dels bescanviadors de calor de plaques  

B.5.5. Bescanviadors de calor per al circuit caldera 

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. En l’apartat B.5.4 s’han dimensionant els corresponents per escalfar 

aigua dels vasos 1 i 2. En l’apartat B.5.3 el bescanviador dimensionat és l’encarregat de produir l’ACS. 

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. 

A continuació es mostra un resum els resultats: 

 

  BEC1 BEC2 BEC ACS BEC AIRE 
Potència [kW] 182,99 43,41 89,83 150 
Qc [l/s] 3,123 0,741 0,859  
∆Pc [mca] 2,895 1,492 1841  
Tc1 [ºK] 287 287 308  
Tc2 [ºK] 301 301 333  
∆Tc [ºK] 14 14 25  
Qh [l/s] 2,187 0,519 1,073 2,417 
∆Ph [mca] 1,677 1,48 1,578 4,5 
Th1 [ºK] 353 353 353 353 
Th2 [ºK] 333 333 333 338,2 
∆Th [ºK] 20 20 20 14,8 

Taula B.83   Resum de les característiques tècniques dels bescanviadors del circuit caldera 

Les característiques dels fan-coils 42N16 i 42N75 seleccionats en l’annex C tenen una pèrdua de 

càrrega de 1,7 i 1,8 mca respectivament. 



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. 263  

 

 

 

 

 

 

 

B.6. VASOS D’EXPANSIÓ 

Segons s’estableix en la ITE 02.8.4. sobre dispositius d’expansió per a circuits tancats, amb referència 

a la UNE 100.157, es diu el següent: L’objectiu dels vasos d’expansió és absorbir les variacions de 

volum del fluid i mantenir-les en uns marges de pressió preestablerts. 

Dipòsit que contraresta les variacions de volum i pressió que es produeixen en un circuit quan el fluid 

augmenta o disminueix de temperatura. Quan el fluid circulant augmenta de temperatura es dilata, 

augmenta de volum i omple el vas d’expansió. Quan la temperatura descendeix, el fluid es contrau 

sortint del vas d’expansió per tornar al circuit. A continuació es poden observar les 3 fases de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B .9 Les tres fases de treball d’un vas d’expansió 

A. El fluid està fred i N2 ocupa tot el volum.  

B. El fluid es va escalfant augmentant el seu volum al vas.  

C. El fluid ja està calent (a règim) i arriba a un equilibri amb el N2 en el vas. 

Per a circuits tancats, els més utilitzats són els que no hi ha transferència de massa a l’exterior del 

circuit (vas tancat amb membrana). 

És aconsellable la ubicació del vas a la zona d’aspiració de la bomba de circulació per evitar 

depressions en el si del circuit. 

B.6.2. Càlcul del vas d’expansió solar 

Un factor important per a dimensionar el vas d’expansió és determinar el volum del vas. Per a la 

determinació d’aquest s’ha fet tenint en compte la UNE 100.155, que estableix una metodologia de 

càlcul: 

N2 

A 

N2 

C 

Fluid 

N2 

B 

Fluid 
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 Càlcul del volum total de fluid contingut en el circuit 

 Determinació de la temperatura màxima de funcionament del sistema. En el cas d’aigua 

calenta i rescalfades, la temperatura serà la mitja entre la temperatura d’impulsió i retorn. 

 Càlcul del coeficient d’expansió (Ce), tenint en compte el factor de correcció en el cas de l’ús 

de etilenglicol. 

 Determinació de les pressions de treball. 

 Càlcul del coeficient de pressió (Cp). 

 Determinació del volum total del vas d’expansió. 

 VOLUM TOTAL DE FLUID EN EL CIRCUIT: 
 Captadors : 3 l/u · 138 u = 414 l 

 Tuberies :   Diàmetre interior = Diàmetre exterior – 2· gruix del tub 

 Volum de fluid = longitud de canonada · secció de la canonada 

 Secció canonada =
 
π 
 

2
int eriorD

·
4

 

 

Diàmetre exterior 
tub [mm] 

Diàmetre interior 
tub [mm] Secció          [mm2]

32 21,2 353 

40 26,6 556 

50 33,2 866 

63 42 1385 

75 54 2290 

90 65 3318 

Taula B.84  Diàmetre interior, exterior i secció de les canonades del circuit solar 

 

 
( )

−

 + + + + +
 

= + + + + + = ≅ 
 + + + + 

6 3
tuberies

8·6,5· 353 556 866 866 6·6,5·1385
V 10 · 3·41·1385 3·2·1385 34,5·1385 2·1385 0,666m 666

55·3318 2·4,5·3318 2·4,5·2290 2·4,5·1385
l 

Bescanviadors, vàlvules i altres elements singulars, s’estimen uns 26 litres en total 

Volum total = 414 + 666 + 26 = 1106 l 

 TEMPERATURA MÀXIMA DE FUNCIONAMENT  

Si s’ha estimat per al càlcul que la temperatura d’impulsió és de 40ºC (313ºK) i hi ha un salt tèrmic 

d’uns 10º, la temperatura màxima de funcionament serà d’uns 45ºC (318ºK). 

En el cas de sistemes solars la temperatura màxima no correspon a la de funcionament ja que en els 

mesos més calorosos amb les bombes de circulació parades es poden arribar a temperatures molt 
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superiors, de l’ordre dels 373 – 393ºK. Aquest fet porta a escollir una temperatura de 383ºK (110ºC) 

com a temperatura màxima de funcionament, per tal de dimensionar el vas correctament. 

 COEFICIENT D’EXPANSIÓ  

Coeficient que té en compte la variació de volum del fluid al variar la temperatura. 

 Tª de 70ºC fins 140ºC:  

 ( ) 3Ce 33,48 0,738·T ·10−= − +  (B.77) 

     Ce110ºC=0,0477 

 Factor de correcció al ser una solució de etilenglicon: 

 fc= ( )+
ba· 1,8·T 32  (B.78) 

 a = -0,0134· ( )2G 143,8·G 1918, 2− +  (B.79) 

 b = ( )4 23,5·10 · G 94,57·G 500− − +  (B.80) 

    a22% = 10,2 ; b22% = -0,384 ; fc45ºC = 1,264 

     Cecorregit= Ce·fc = 0,06 

 PRESSIONS DE TREBALL  

 Al tractar-se d’un vas d’expansió tancat amb membrana, només es parlarà de pressió mínima (Pm) i 

pressió màxima (PM). El valor de pressió mínim es fixarà de forma que es mantingui al punt més alt 

(7,5m) del sistema una pressió superior a l’atmosfèrica.  

 Pm = 147,1 + 75 = 222,1 kPa 

El valor màxim es fixarà segons la màxima pressió de funcionament del sistema.    

  PM = 294,21 kPa (3 bar) 

Els valors de PM i Pm s’hauran de corregir amb l’altura geomètrica de l’emplaçament del vas 

d’expansió ( 1m ).  

 Pm = 222,1 + 10 = 232,1 kPa 

 PM = 294,21 + 10 = 304,21 kPa 

 COEFICIENT DE PRESSIÓ   

Es calcula a partir de l’equació dels gasos perfectes de Boyle i Mariotte:  

V T cons tan t
VtCp 1
Vu

∆ → =

= >
 

Per a vasos tancats amb membrana :  

 =
−
M

M m

PCp
P P

 (B.81) 
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Cp = 304,21
304, 21 232,1−

= 4,22  

 VOLUM TOTAL DEL VAS D’EXPANSIÓ  

Es troba a partir de la següent expressió:     

 Vt = V· Ce · Cp      [l] (B.82) 

 Vt = 1106 · 0,06 · 4,22 = 280 l 

Un cop s’ha trobat el volum del vas d’expansió, es miren els models de la casa ROCA , si no hi ha 

amb el volum trobat, s’escull el següent major ( 300 l ). A continuació es mostra una taula del fabricant 

donant algunes dimensions i característiques tècniques: 

 

 

Taula B.85   Vas  expansió Vasoflex de la marca ROCA 

B.6.3. Vas d’expansió circuit caldera 
 VOLUM TOTAL DE FLUID EN EL CIRCUIT 

 L [m] Di [m] Secció [m2] Volum [m3] 

CALDERA BT360    0,422 

B1 28 0,053 0,002 0,061 

B2 30 0,035 1E-03 0,029 

ACS 53 0,041 0,001 0,07 

AIRE 35 0,053 0,002 0,076 

GRAN 5 0,078 0,005 0,024 

COL·LECTORS 2 0,128 0,013 0,03 

BESCANVIADOR    0,01 

FAN-COILS    0,153 

   TOTAL [m3] 0,89 

Taula B.86  Volum total d’aigua del circuit 

 Temperatura màxima de funcionament:  

+ +
= = =impulsió retorn

màx

T T 353 333T 343ºK
2 2

(70ºC) 

 Coeficient d’expansió (Ce): 

Tª de 30ºC a 70ºC :  
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 ( ) −= − + + 2 3Ce 1,75 0,064·T 0,0036·T ·10  (2.83) 

                 Ce70ºC= 0,0203 

 Pressions de treball: 

 Pmín = 1,5 bar 

   Pmàx = 3 bar 

 

 

 Coeficient de pressió (Cp): 

A partir de l’expressió (B.81): 

   Cp = 2 

 Volum total del vas d’expansió: 

A partir de l’expressió (B.82): 

   Vt = 0,89 · 0,0203 · 2 = 0,036 m3 = 36 litres 

El vas d’expansió seleccionat serà de la casa Roca amb una capacitat de  50 litres. 

B.6.4. Canonada d’expansió 

 SOLAR 

Segons la UNE 100.157 estableix que tot vas d’expansió ha d’estar connectat amb el circuit per una 

canonada d’un diàmetre determinat: 

 = + ≥D 15 1,5· P 25mm  (2.84) 

 On P és la potència tèrmica nominal del generador [kW] 

Per a una P = 190 kW, dóna un diàmetre de canonada de 35,7 mm. Al tractar-se d’una canonaa de 

petites dimensions, no es farà el càlcul i es prendrà el valor que doni del la figura 17.8 de canonada de 

NIRON, el tub que s’agafarà serà el de diàmetre 40 mm i gruix 6,7 mm. 

 CALDERA 

Per al circuit caldera, si s’aplica l’expressió  D 15 1,5· 425,5 45,9mm= + = →2” (Di:52,5mm) 
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B.7. DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA 

B.7.1. Mètode per al dimensionat de canonades   

Es tracta de trobar el diàmetre de conducció (Di) a partir de la imposició d’una pèrdua de càrrega 

unitària (hfl), un cabal (Q), la viscositat cinemàtica (ν) i la rugositat interior del conducte (ε). 

ELS PASSOS A SEGUIR : 

 Es dóna un valor al coeficient de fregament (f) de la canonada 

 Es calcula el diàmetre a partir de l’equació de Darcy:  

 =
π

2

5i 2

8·L·QD ·f
hfl·g·

 (B.85) 

 Es calcula el nombre de Reynolds: 

 = =
ν π ν

i

i

v·D 4·QRe
· ·D

 (B.86) 

 Es troba la rugositat relativa:  

 
ε

i

e = 
D

 (B.87) 

 Amb el Reynolds i la rugositat relativa es busca al diagrama de Moody i es troba un nou valor 

del coeficient de fregament (fnou).  

També per a règim i turbulent i qualsevol rugositat, es podrà utilitzar la formula implícita de 

Colebrook: 

 ε 
= − + 

 

1 2,512·log
3,7f Re· f

 (B.88) 

 Es repeteix el càlcul fent servir el nou coeficent 

 Quan els dos coeficients s’assemblin molt el càlcul haurà finalitzat   

En molts casos, el diàmetre resultant no és el que es comercialitza, el que es fa serà a partir del 

diàmetre més semblant comercialitzat, trobar la nova velocitat, coeficient de fregament i pèrdua de 

càrrega unitària. 

PASSOS A SEGUIR : 

 Determinar la velocitat : v = Q/Di 
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 Calcular el nou Re 

 Calcular el nou valor del rugositat relativa 

 Determinar el nou valor del coeficient de fregament a partir del Re i ε/Di amb el diagrama de 

Moody o amb l’equació de Colebrock. 

 Determinar el nou valor de la pèrdua de càrrega a partir de l’equació de Darcy: 

 =
2

i

f vhfl ·
D 2·g

     [mca/ml] (B.89) 

A continuació, mitjançant aquest mètode, es calcularan tots els diàmetres, gruixos, velocitats i pèrdues 

de càrrega lineals de tota la instal·lació. S’ha de procurar que les pèrdues de càrrega siguin inferiors a 

20 mmca/ml. 

B.7.2. Circuit solar primari 

Q [l/h] 540 1080 1620 2160 2700 3240 5940 9180 

Q [l/s] 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,65 2,55 

De [mm] 32 40 50 50 63 63 75 90 

gruix [mm] 5,4 6,7 8,4 8,4 10,5 10,5 10,5 12,5 

Di [mm] 21,2 26,6 33,2 33,2 42 42 54 65 

v [m/s] 0,425 0,5398 0,5198 0,6931 0,541 0,6496 0,7205 0,7685 

Visc. [m2/s] 1,00E-06 1,00E-06 1,00E-06 1,00E-06 1,00E-06 1,00E-06 1,00E-06 1,00E-06 

Re 8832 14078 16919 22559 22291 26749 38142 48971 

rugositat [m] 2,00E-06 2,00E-06 2,00E-06 2,00E-06 2,00E-06 2,00E-06 2,00E-06 2,00E-06 

e 7,00E-05 6,00E-05 5,00E-05 5,00E-05 4,00E-05 4,00E-05 3,00E-05 2,00E-05 

f 0,032 0,0284 0,0271 0,0252 0,025 0,0242 0,0223 0,0211 

hfl [mcda/ml] 0,014 0,0158 0,0112 0,0186 0,009 0,0124 0,0109 0,0098 

Taula B.87   Dimensions, velocitats i pèrdues de càrrega per metre lineal per a cada cabal 

B.7.3. Circuit solar secundari  

 VASOS 1 I 2 
 

Q [l/h] 21114 
Q [l/s] 5,865 
De [mm] 110 
gruix [mm] 15,2 
Di [mm] 79,6 
v [m/s] 1,179 
visc [m2/s] 1,02E-06 
Re 9,20E+04 
rugositat [m] 1,5E-06 
e 1,88E-05 
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f 1,84E-02 
hfl [mcda/ml] 0,01638 

Taula B.88   Dimensionat de les canonades d’aigua del circuit                                                            

d’esclafament dels vasos mitjançant energia solar 

 

 ACS  

Prèviament s’hauran de determinar els cabals per a cada circuit: 

CIRCUIT SOLAR TANCAT 

s’ha trobat al fixar el bescanviador de plaques solar en l’apartat B.5.2 tancatm = 10930 l/h = 3,036 l/s  

CIRCUIT SOLAR OBERT 

S’haurà de dimensionar en el pitjor dels casos, que serà amb les 16 dutxes obertes alhora:  

obertm = = =
12litres 60min l l16dutxes· · 11520 3,2

min hora h s
 

CIRCUIT DE RETORN  

El cabal de retorn s’aconsella que sigui un 10% del cabal màxim horari [10]. retornm =1152 l/h = 0,32 l/s 

CIRCUIT AUXILIAR BESCANVIADOR CALDERA 

Si se sap que s’ha de dimensionar el bescanviador de tal manera que cobreixi tota la demanada 

d’ACS (89,83kW), es podrà trobar el cabal a partir d’un balanç entre el bescanviador i el circuit auxiliar 

fred. 

 Qbescanviador= ∆C agC Cm ·C · T      [kW] (B.90) 

On: 

 cm  : Cabal màssic costat fred [kg/s] 

 Cagc : Calor específic de l’aigua del costat fred [kJ/kg·ºK]  

 ∆Tc : Salt tèrmic costat fred [ºK] 

Si es realitza el balanç: 

89,83 kW = ∆C C
kJm ·4,184 · T

kg·ºK
 

Si s’imposa un salt tèrmic de 25ºK, es troba el valor del cabal màssic: cm = 0,859 kg/s = 3092 kg/h 

Determinació de les canonades del circuit secundari solar ACS: 

 

 Circuit solar Circuit 
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  Tancat Obert Retorn Auxiliar Caldera 
Q [l/h] 10930 11520 1152 3092 
Q [l/s] 3,04 3,2 0,32 0,859 
De [mm] 90 90 40 63 
gruix [mm] 12,5 12,5 6,7 10,5 
Di [mm] 65 65 26,6 42 
v [m/s] 0,915 0,964 0,576 0,62 
viscositat [m2/s] 1,02E-06 1,02E-06 1,02E-06 1,02E-06 
Re 5,83E+04 6,15E+04 1,50E+04 2,55E+04 
rugositat [m] 1,5E-06 1,5E-06 1,5E-06 1,5E-06 
e 2,31E-05 2,31E-05 5,64E-05 3,57E-05 
f 2,03E-02 2,01E-02 2,79E-02 2,45E-02 
hfl [mcda/ml] 0,0133 0,0146 0,0177 0,0114 

Taula B.89   Dimensionat de les canonades del sistema solar secundari d’ACS 

A continuació es presenta un esquema de dels diàmetres dins el circuit: 

 

Figura B .10 Diàmetres de les canonades del circuit d’ACS 

B.7.4. Circuit aigua vasos bomba de calor i caldera  

 CABALS DEL CIRCUIT 
Els cabals de tot el circuit són els següents:  

Q1 :   3,123 l/s 

Q2 :   0,741 l/s 

Q3 = Q1 + Q2 : 3,864 l/s 

Q4 = Q3 – Q5 :  0,534 l/s 
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Q5 :     3,33 l/s 

 DIMENSIONAT DE LES CANONADES 

Les canonades utilitzades seran de Niron. I es dimensionaran seguint els passos de l’apartat B.7.1. 

 

 

A continuació es presenten els resultats: 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Qh [l/s] 3,123 0,741 3,864 0,534 3,33 
hfl [mcda/ml] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
f 0,01986 0,02436 0,0193 0,0256 0,01969 
visc [m2/s] 1,02E-06 1,02E-06 1,02E-06 1,02E-06 1,02E-06 
rugositat [m] 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 1,50E-06 
Di [m] 0,060 0,035 0,065 0,031 0,061 
v [m/s] 1,091 0,754 1,152 0,692 1,109 
Re 6,46E+04 2,62E+04 7,38E+04 2,13E+04 6,72E+04 
e 2,49E-05 4,24E-05 2,30E-05 4,79E-05 2,43E-05 
Q [l/s] 3,123 0,741 3,864 0,534 3,33 
De [mm] 90 63 90 50 90 
Di [mm] 65 42 65 33,2 65 
v [m/s] 0,94 0,53 1,16 0,62 1,00 
visc [m2/s] 1,02E-06 1,02E-06 1,02E-06 1,02E-06 1,02E-06 
Re 6,00E+04 2,20E+04 7,42E+04 2,01E+04 6,39E+04 
rugositat [m] 1,5E-06 1,5E-06 1,5E-06 1,5E-06 1,5E-06 
e 2,31E-05 3,57E-05 2,31E-05 4,52E-05 2,31E-05 
f 0,02016 0,02537 0,019267 2,59E-02 1,99E-02 
hfl [mcda/ml] 0,014 0,0088 0,0205 0,0151 0,0157 

Taula B.90  Diàmetres i pèrdues de càrrega de les canonades del circuit 

B.7.5. Circuit primari caldera 

 CABALS DEL CIRCUIT: 

El cabal per a cada subcircuit: 

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 
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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 es farà seguint els passos de l’apartat B.7.1, a continuació es presenten els resultats. 

 

 

En el cas dels fan-coils, al bifurcar-se fa que es tracti a part: 

  A Infermeria B V. Tècnic C V. Minusvàlids 
Qh [l/s] 1,064 0,027 1,037 0,024 1,013 0,036 
hfl [mcda/ml] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
f 0,019 0,032 0,019 0,032 0,019 0,03 
visc [m2/s] 4E-07 4E-07 4E-07 4E-07 4E-07 4E-07 
rugositat [m] 2E-06 2E-06 2E-06 2E-06 2E-06 2E-06 
Di [m] 0,039 0,01 0,038 0,009 0,038 0,011 
v [m/s] 0,896 0,349 0,895 0,341 0,889 0,379 
Re 84757 8425 83637 7850 82382 10142 
e 4E-05 2E-04 4E-05 2E-04 4E-05 1E-04 
Di [polz] 1 1/2" 1/2" 1 1/2" 1/2" 1 1/2" 1/2" 
Di [mm] 40,9 15,8 40,9 15,8 40,9 15,8 
De [mm] 48,3 21,3 48,3 21,3 48,3 21,3 
v [m/s] 0,81 0,138 0,789 0,122 0,771 0,184 
Re 80591 5294 78546 4706 76728 7059 
e 4E-05 9E-05 4E-05 9E-05 4E-05 9E-05 
f 0,019 0,037 0,019 0,038 0,019 0,034 
hfl [mcda/ml] 0,016 0,002 0,015 0,002 0,014 0,004 

 

  D V.masculí E V.neteja F 

Qh [l/s] 0,977 0,467 0,51 0,03 0,48 

hfl [mcda/ml] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

f 0,019 0,021 0,021 0,031 0,021 

visc [m2/s] 4E-07 4E-07 4E-07 4E-07 4E-07 

rugositat [m] 2E-06 2E-06 2E-06 2E-06 2E-06 

Di [m] 0,038 0,029 0,03 0,01 0,029 

v [m/s] 0,882 0,73 0,743 0,361 0,734 

Re 80613 50688 53439 9032 51530 

e 4E-05 5E-05 5E-05 1E-04 5E-05 

Di [polz] 1 1/2" 1 1/4" 1 1/4" 1/2" 1 1/4" 

Di [mm] 40,9 35,1 35,1 15,8 35,1 

De [mm] 48,3 42,2 42,2 21,3 42,2 
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v [m/s] 0,744 0,483 0,527 0,153 0,496 

Re 74001 41217 45012 5882 42364 

e 4E-05 4E-05 4E-05 9E-05 4E-05 

f 0,019 0,022 0,021 0,036 0,022 

hfl [mcda/ml] 0,013 0,007 0,008 0,003 0,008 

Taula B.91  Dimensionat de les canonades d’acer del subcircuit dels fan-coils de la caldera  

 

Si es fa el mateix per a la resta del circuit caldera: 

 B 1 B 2 ACS AIRE TOTAL col·lector 
impulsió 

col·lector 
retorn 

Qh [l/s] 2,187 0,519 1,073 2,417 7,26 7,26 7,26 
hfl [mcda/ml] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02   
f 0,017 0,021 0,019 0,017 0,015   
Visc [m2/s] 4E-07 4E-07 4E-07 4E-07 4E-07 4E-07 1,5E-07 
Rugositat [m] 2E-06 2E-06 2E-06 2E-06 1,5E-06 1,5E-06 1,5E-06 
Di [m] 0,051 0,03 0,039 0,0528 0,0799   
v [m/s] 1,079 0,75 0,903 1,1035 1,446   
Re 1E+05 54159 85458 141787 2,8E+05   
e 3E-05 5E-05 4E-05 3E-05 2E-05   
Di [polz] 2” 11/4” 11/2” 2” 4” 5” 5” 
Di [m] 0,053 0,035 0,041 0,0525 0,1023 0,1282 0,1282 
v [m/s] 1,01 0,536 0,817 1,1165 0,883 0,562 0,562 
Re 1E+05 45807 81273 142621 2,2E+05 1,75E+5 1,75E+5 
e 3E-05 4E-05 4E-05 3E-05 1,5E-05 1,2E-05 1,2E-05 
f 0,017 0,021 0,019 0,0169 0,0155 0,0161 0,0161 
hfl [mcda/ml] 0,017 0,009 0,016 0,0205 0,006 0,002 0,002 

Taula B.92 Dimensionat de les canonades d’acer de tot el circuit caldera 

B.7.6. Canonada de buidat 

Els circuits, sobretot els tancats, s’han de dissenyar de tal manera que algun dia es puguin buidar 

parcial o totalment. La ITE 02.8.3 estableix un diàmetre mínim de canonada de 20mm i que augmenta, 

en funció de la potència dels generadors de calor, de la següent manera: 

 

 Diàmetre mínim        [mm]

P < 50 20 

50 < P < 150 25 

150 < P < 500 32 

500 < P 40 

Taula B.93    Diàmetres mínims de canonada de buidat 
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 CIRCUIT SOLAR PRIMARI 

La potència màxima del circuit (P=189,9kW), porta a que la canonada de buidat tingui un diàmetre de 

32 mm. 

 CIRCUIT SOLAR SECUNDARI 

En aquest cas, per a cada circuit serà diferent, ja que la potència variarà. El vas gran (79 kW) tindrà un 

diàmetre mínim de 25mm, i el vas petit o secundari (21kW) un de 20 mm. 

 CIRCUIT AIGUA VASOS AMB BOMBA DE CALOR I CALDERA 

Per al subcircuit del vas 1  es té una potència total de 277,99 kW (95+182,99), per al del vas 2 una 

potència total de 138,41 kW (95+ 43,41). A partir de la Taula B.93, s’estableixen els següents 

diàmetres segons les potències: 

 Subcircuit 1 : diàmetre interior ≥ 32 mm. S’agafarà una canonada de Niron DN=50 mm i un 

gruix de 8,4 mm. 

 Subcircuit 2 : diàmetre interior ≥ 25 mm. S’agafarà una canonada de Niron DN=40 mm i un 

gruix de 6,7 mm. 

B.7.7. Determinació de l’aïllament de les canonades 

El RITE en l’apèndix 03.1 [4], estableix uns espessors mínims d’aïllament segons una conductivitat 

tèrmica (λref = 0,04 W/m·ºK a 293ºC), unes temperatures màximes del fluid i diàmetres exteriors de la 

canonada, tal i com es mostra a la següent taula: 

 

FLUID INTERIOR CALENT 

Dexterior  Temperatura del fluid [ºK] 

[mm] 313 a 338 229 a 373 

D ≤ 35 20 20 

35 < D ≤ 60 20 30 

60 < D ≤ 90 30 30 

90 < D ≤ 140 30 40 

140 < D 30 40 

Taula B.94   Espessors mínims d’aïllament per a canonades amb situació interior 

Si es tracta de situació exterior, el gruix trobat per a l’interior se li afegirà 10 mm. 

Si es donés que la conductivitat tèrmica de l’aïllament no fos la mateixa l’espessor variaria, per a 

canonades, l’expressió per a trobar el nou gruix seria: 

 
  +λ

= −   λ  

i refi

ref i

lnD 2·eD
e · exp · 1

2 D
     [mm] (B.91) 
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L’aïllant que s’utilitzarà serà de la casa Armaflex el model SH.  

El coeficient de conductivitat tèrmica d’aquest aïllant a 20ºC (293 ºK) és de 0,037 W/m·ºK, a la Taula 

B.95 es presenta l’equivalència de gruixos amb el RITE, és la taula del fabricant i serà d’on es 

seleccionarà el gruix d’aïllant per a cada diàmetre.  

 

 

 

Equivalència d'espessors 

Temperatura del fluid 
Diàmetre 
exterior 

canonada 
313 a 338 ºK 229 a 373 ºK 

referència 
[mm] RITE [mm] SH [mm] RITE [mm] SH [mm] 

12 20 19 20 19 

15 20 19 20 19 

18 20 19 20 19 

22 20 19 20 19 

28 20 19 20 19 

35 20 19 20 19 

42 20 19 30 27 

48 20 19 30 27 

54 20 19 30 27 

60 20 19 30 27 

76 30 27 30 27 

89 30 27 30 27 

102 30 27 40 36 

114 30 27 40 36 

140 30 27 40 36 

160 30 27 40 36 

168 30 27 40 36 

Taula B.95   Taula de mesures disponibles d’aïllament SH/Armaflex 

A partir d’aquí s’aniran dimensionant els gruixos d’aïllaments per a cada circuit que així ho requereixi. 

 CIRCUIT SOLAR PRIMARI 

Si es suposa una temperatura màxima del fluid de 70ºC (343ºK), la selecció de gruixos es farà a partir 

de la Taula B.95 i els diàmetres trobats en la Taula B.87. Al ser tots exteriors menys el principal que 

també n’hi ha a l’interior, a la següent taula s’ha trobat el diàmetre interior i s’ha incrementat 10mm que 

en l’equivalent per a SH seria el següent model: 
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Diàmetre exterior 
canonada 

[mm] 

Diàmetre ext. canonada 
referència 

[mm] 

gruix interior 
SH 

[mm] 

gruix exterior 
SH 

[mm] 

32 35 19 27 

40 42 27 36 

50 54 27 36 

63 60 27 36 

75 76 27 36 

90 89 27 36 

Taula B.96  Gruixos d’aïllament interior i exterior 

 CIRCUIT SOLAR SECUNDARI  

VASOS 1 I 2 : 

En el casos on la temperatura és inferior a 40ºC (313ºK), el RITE (apèndix 03.1) no recomana l’ús 

d’aïllament. 

ACS : 

 Diàmetre exterior    
 [mm] 

Diàmetre ext. Referència 
[mm] 

Gruix int. SH        
[mm] 

Circuit solar tancat 90 89 27 

Circuit solar obert 90 89 27 

Circuit de retorn 40 42 19 

Circuit aux.besc.caldera 63 60 19 

Taula B.97  Gruixos d’aïllament per a les canonades dels diferents circuits 

 CIRCUIT AIGUA VASOS BOMBA DE CALOR I CALDERA 

El RITE (Apèndix 03.1) respecte a la necessitat de posar aïllament en les canonades, estableix que no 

és necessari si la temperatura del fluid és inferior a 40ºC (313ºK). 

B.7.8. Càlcul de les pèrdues de càrrega lineals 
Es recorda que: 

 Circuits en paral·lel ∆Ptotal = ∆Pi 

 Circuits en sèrie  ∆Ptotal = Σ∆Pi 

 CIRCUIT SOLAR PRIMARI 

Així que es separarà el sistema en tants circuits com circuits en paral·lel hi hagi. En el cas del sistema 

solar es separarà en 4 circuits principals.  

Per a determinar la pèrdua de càrrega màxima del sistema es calcularan els tres per separat, ja que 

tenen diferents longituds, i s’escollirà el que més pèrdua tingui. 
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  ∆ = ∆   
∑Total K K
K

mmcaP metres lineals [ml]· P
ml

     [mmca] (2.92) 

Identificació dels circuits: 

1. I – A – 6 – 5 – 4 – 3 –2 – 1 – H – R  

2. I – A – B – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – G – H – R 

3. I – A – B – C – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – F – G – H – R 

4. I – A – B – C – D – 23 – 22 – 21 – 20 – 19 – E – F – G – H – R  

Distàncies : 

 1 – 2 = 2 – 3 = ....= 22 – 23 ⇒ 6,5 m 

 H –1 = G – 7 = F – 13 = E – 19 ⇒ 2 m  

 A – 6 = B –12 = C –18 ⇒ 41 m (=6,5·6 + 2) 

 D – 23 ⇒ 34,5 m (=6,5·5+2) 

 A – B = B – C = C – E = E – F = F – G = G – H ⇒ 4,5 m 

Fins aquí el sistema de captació , a continuació es determina la distància restant del circuit primari. 

La distància entre coberta i terra és de 7,5 metres i s’han afegit 4 metres de marge. 

 H – R – I – A  ⇒ 55 m (=2 + 7,5 + 7,5 + 2 + 18 + 18)   

Per al camp de captadors, a l’aplicar l’equació (2.92) per a cada circuit, amb les longituds i pèrdues de 

càrrega corresponents, queda: 

   Circuit 1 :  980 mmca 

   Circuit 2 : 1068 mmca 

   Circuit 3 :          1166 mmca 

   Circuit 4 : 1042 mmca 

Si se li afegeix  H – R – I – A , que correspon a la resta del circuit principal, queda: 

Circuit 1 :  1901 mmca 

Circuit 2 :  1989 mmca 

Circuit 3 : 2087 mmca 

Circuit 4 : 1962 mmca 

S’escull el circuit 3, ja que és el que major pèrdua contínua té dels quatre. S’ha de notar que dins la 

filera de conjunts, hi hauran sis subcircuits segons entri primer el fluid, els dos pitjors, que alhora són 

iguals corresponen en entrar o pel primer o per l’últim de la filera. 

 CIRCUIT ACS 

El circuit d’ACS consta de quatre subcircuits: el tancat, l’obert, l’antilegionel·la i el de retorn. A 

continuació es tractaran un per un: 

CIRCUIT TANCAT 
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Si el circuit més llarg té una longitud de 17 metres, i per a un cabal de 10930 kg/h i extφ :90 mm, s’ha 

trobat una pèrdua de càrrega per metre de 13,3 mmca/ml, la pèrdua contínua resulta de: 

∆ = =cont
mmcaP 13,3 ·17m 226,1 mmca

m
 

CIRCUIT ACS AUXILIAR  

Es faran dos estudis paral·lels, el d’antilegionel·la i el normal d’auxiliar. 

Tractament antilegionel·la : desinfecció dip.1 s’estima una longitud de 18,25 m. I per al dip.2 s’estima 

una longitud de 21,25 m. 

Circuit normal auxiliar: s’estima una longitud de 8 m. 

Els conductes comuns corresponents al circuit obert amb un diàmetre nominal de 90 mm. Al circular-hi 

un cabal inferior, corresponent al del circuit auxiliar, la pèrdua de càrrega serà inferior, tal i com es 

troba a continuació: 

Les pèrdues contínues resulten de: 

 

 hfl [mca/ml] Longitud [m] ∆P [mca]  
Normal auxiliar 0,0114 8 0,091468  
    total [mca] 0,091 
Antilegionel·la  0,0114 8 0,091468  
 Dip.1 0,0014 10,25 0,014657  
    total [mca] 0,106 
Antilegionel·la  0,0114 8 0,091468  
Dip.2 0,0014 13,25 0,018947  

    total [mca] 0,11 

Taula B.98  Pèrdues contínues per als diferents circuits del sistema auxiliar 

CIRCUIT DE RETORN 

Per a una longitud de 56 metres, i per a un  extφ :40 mm, s’ha trobat una pèrdua de càrrega per metre 

de 17,7 mmca/ml. , la pèrdua contínua resulta de: 

∆ = =cont
mmcaP 17,7 ·56ml 991,2 mmca

ml
 

 CIRCUIT AIGUA VASOS  

BOMBA DE CALOR I CALDERA 

Es presenten a continuació les longituds de cada tram per a cada subcircuit i la pèrdua de càrrega 

lineal a partir del hfl de la Taula B.90. 

 

Vas 1  A1 B D E1 F1 Total 
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L [m] 10 12 7 6 15  
hlf [mca/ml] 0,014 0,021 0,02 0,021 0,014  

∆P [mca] 0,14 0,246 0,14 0,123 0,21 0,86 
 

Vas 2  A2 B D E2 F2 Total 
L [m] 10 12 7 6 17  
hlf [mca/ml] 0,009 0,021 0,02 0,021 0,009  

∆P [mca] 0,088 0,246 0,14 0,123 0,15 0,74 

Taula B.99   Pèrdues lineals per als dos subcircuits       

S’ha de notar que la bifurcació que passa a ser el tram D, no es compta ja que es tracta d’un tram 

paral·lel. 

 

 CIRCUIT PRIMARI CALDERA 

Es presenta a continuació les longituds i les pèrdues de càrrega per a cada tram: 

 

 A B C D E F TOTAL fancoil 
L[m] 89 5,2 5,2 3,6 2,2 4,6  
hfl [mca/ml] 0,0155 0,015 0,014 0,013 0,008 0,008  
∆P [mca] 1,3835 0,077 0,074 0,048 0,019 0,036 1,637 

Taula B.100  Pèrdues de càrrega lineals per a cada tram del subcircuit de fan-coils  

 

 B 1 B 2 ACS AIRE TOTAL col·lector 
impulsió 

col·lector 
retorn 

L[m] 28 30 53 35 5 1 1 
hfl [mca/ml] 0,017 0,009 0,016 0,0205 0,0168 0,0015 0,0015 
∆P [mca] 0,478 0,268 0,838 0,7166 0,0841 0,0016 0,0016 

Taula B.101  Pèrdues de càrrega lineals per a cada tram del circuit caldera 

S’ha de comentar que cada subcircuit té una part conjunta als altres, es tracta del tram entre el 

col·lector de retorn i el d’impulsió passant per la caldera. 

B.7.9. Càlcul de les pèrdues de càrrega singulars 

Aquestes pèrdues, també anomenades secundàries (canvis de direcció, accessoris,...) provoquen 

alteracions en el flux de l’aigua i per tant pèrdues de càrrega.  
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Per a determinar aquesta pèrdua, el que es farà serà convertir-les en continues a partir de la taula de 

conversió  (Figura B .11), en la que s’assigna una longitud equivalent de canonada en funció del 

diàmetre a cada accessori del circuit.   

 

Figura B .11 Longituds equivalents per a diferents singularitats 

 MÈTODE DE LA LONGITUD EQUIVALENT 

Consisteix en calcular les pèrdues de càrrega que representen els elements singulars existents en una 

conducció, en forma de longitud de conducte recta amb les mateixes pèrdues. 

Això ve de les dues maneres de calcular la pèrdua de càrrega: 
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Conductes lineals:                      

 
 λ

∆ =  
 

2·L vP ·
D 2·g

      [mmca] (B.93) 

Elements singulars:   

 
 

∆ =  
 

2vP K·
2·g

     [mmca] (B.94) 

Com es pot observar, l’expressió és molt semblant, establint una equivalència entre K i λ·L
D

. Així, el 

mètode el que busca és la longitud (L) tal que faci el terme lineal igual al singular. D’aquesta forma la 

∆P singulars es poden calcular com a ∆P lineals. 

D’aquesta manera s’arriba al càlcul d’una conducció recta, la longitud de la qual produeix les mateixes 

pèrdues de càrrega que la conducció real. 

CIRCUIT SOLAR PRIMARI 

 ∆P CAPTADOR SOLAR : al ser un sistema en paral·lel, el fluid només passarà per un 

captador cada cicle. 

 Per als captadors SOLAHART – M: 

∆P1 captadors = 6,5 mmca 

Valor en aquest cas molt petit a causa de només passar el fluid una vegada. 

 ∆P BESCANVIADORS DE PLAQUES : a partir dels resultats trobats pel programa cas 200 de 

l’apartat Taula B.79 es distingiran les pèrdues per als bescanviadors destinats als vasos i per 

als destinats a l’ACS. 

∆Pprimari ACS = 1811 mmca 

∆Pprimari vasos= 1149 mmca 

Al estar també en paral·lel els bescanviadors, s’escollirà la major pèrdua de càrrega (ACS). 

 ∆P COLZES, DESVIACIONS, ETC. : A la taula següent es presenten les longituds equivalents 

que provoca cada singularitat. Les pèrdues singulars seran el producte de la longitud 

equivalent multiplicat pel valor de pèrdues específiques que s’ha trobat en la Taula B.87. 

 

 

Colzes 90º          

De [mm] 32 40 50 50 63 63 75 90 90  

Di [m] 0,021 0,027 0,033 0,033 0,042 0,042 0,054 0,065 0,065  

nº [u] 2     2   10  
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Leq/Di 30     30   30  

Leq unit [m] 0,636     1,26   1,95  

hfl [mcda/ml] 0,014 0,016 0,011 0,019 0,009 0,0124 0,011 0,01 0,017 total [mca]

∆P [mcda] 0,018     0,0313   0,326 0,375 

vàlvules obertes          

nº [u] 2        8  

Leq/Di 15        15  

Leq unit [m] 0,318        0,975 total [mca]

∆P [mcda] 0,009        0,131 0,139 

Vàlvules Antiretorn          

nº [u]         2  

Leq/Di         160  

Leq unit [m]         10,4 total [mca]

∆P [mcda]         0,348 0,348 

Tés 1 tram          

nº [u] 1 1 1 1  1 2 1 1  

Leq/Di 20 20 20 20  20 20 20 20  

Leq unit [m] 0,424 0,532 0,664 0,664  0,84 1,08 1,3 1,3 total [mca]

∆P [mcda] 0,006 0,008 0,007 0,012  0,0104 0,024 0,013 0,022 0,103 

Tés 1 rama          

nº [u]     2      

Leq/Di     60      

Leq unit [m]     2,52     total [mca]

∆P [mcda]     0,045     0,045 

Taula B.102 Longituds i pèrdua de càrrega equivalent de les pèrdues singulars 

Així doncs, les ∆P puntuals prenen un valor de: 

∆Ppuntuals totals = 6,5 + 1811 + 1011 =  2828,5 mmca 

I les ∆PTOTALS del circuit primari: 

∆PTOTALS circuit primari = ∆Pcontínues + ∆P puntuals = 2087 + 2828,5 = 4915,5 mmca 

 CIRCUIT ACS 

CIRCUIT TANCAT  

S’ha trobat en l’apartat Taula B.79 que la pèrdua de càrrega del bescanviador de plaques en el costat 

secundari era d’uns 453,8 mmca. 

El filtre de malla metàl·lica per el cabal de treball, té una pèrdua de càrrega de 400 mmca. (S’ha de 

notar que aquests filtres es mouen entre 300 a 500 mmca per aquests cabals). 
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Per a la pèrdua de càrrega deguda als accessoris, amb la metodologia del la longitud equivalent, 

queda el següent: 

Colzes 90º De [mm] 90  

 Di [m] 0,065  

 nº [u] 14  

 Leq/Di 30  

 Leq unit [m] 1,95  

 hfl [mca/ml] 0,013326  

 ∆P [mca] 0,363799  

Vàlvules obertes nº [u] 8  

 Leq/Di 15  

 Leq unit [m] 0,975  

 ∆P [mca] 0,103943  

Vàlvules antiretorn nº [u] 1  

 Leq/Di 160  

 Leq unit [m] 10,4  

 ∆P [mca] 0,13859  

  total [mca] 0,606 

Taula B.103   Longitud i pèrdua de càrrega equivalent dels accessoris del circuit tancat 

 Pèrdues totals:  

 ∆P [mmca] 

Bescanviador 453,8 

Accessoris 606 

Filtre  400 

Canonades 226,1 

TOTAL  1685,9 

Taula B.104  Pèrdues totals del circuit tancat 

 

CIRCUIT ACS AUXILIAR  

S’ha trobat en l’apartat B.5.3, que la pèrdua de càrrega en el costat secundari del bescanviador de 

plaques era d’uns 1841 mmca. 

El filtre de malla metàl·lica per el cabal de treball, té una pèrdua de càrrega de: 400 mmca 
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Per a la pèrdua de càrrega deguda als accessoris es presenta la següent taula: 

  Normal auxiliar Antilegionel·la  dip.1 Antilegionel·la  dip.2 
Colzes 90º De [mm] 63 63 90 63 90 
  Di [m] 0,042 0,042 0,065 0,042 0,065 
  nº [u] 8 8 8 8 10 
  Leq/Di 30 31 32 33 34 
  Leq unit [m] 1,26 1,302 2,08 1,386 2,21 
  hfl [mca/ml] 0,0114 0,0114 0,0014 0,0114 0,0014 
  pdc [mca] 0,1152 0,1191 0,024 0,12 0,0316 
Vàlvules obertes nº [u] 6 6 3 6 5 
  Leq/Di 15 16 17 18 19 
  Leq unit [m] 0,63 0,672 1,105 0,756 1,235 
  pdc [mca] 0,0432 0,0461 0,0047 0,05 0,0088 
Vàlvules antiretorn nº [u] 1 1  1  
  Leq/Di 160 161  163  
  Leq unit [m] 6,72 6,762  6,84  
 pdc [mca] 0,077 0,077  0,078  

  total [mca] 0,23 0,271  0,297  

Taula B.105  Pèrdues singulars dels accessoris dels diferents circuits 

 Pèrdues totals:  

  Altura [mmca] 

  Aux Antileg. C1 Antileg. C2 

Bescanviador 1841 1841 1841 

Accessoris 235,3 271,04 297,34 

Filtre 400 400 400 

Canonades 91,47 106,12 110,42 

Total 2567,77 2618,16 2648,76 

Taula B.106 Pèrdues totals del diferents circuits  

 CIRCUIT DE RETORN 

El filtre de malla metàl·lica per el cabal de treball, té una pèrdua de càrrega de:400 mmca.   

Per a la pèrdua de càrrega deguda als accessoris es presenta la següent taula: 

Colzes 90º De [mm] 40 
  Di [m] 0,027 

  nº [u] 6 

  Leq/Di 30 

  Leq unit [m] 0,798 

  hfl [mca/ml] 0,018 

  ∆P[mca] 0,085 

Vàlvula oberta nº [u] 5 



Pàg. 286  Annex B 

 

 

  Leq/Di 15 
  Leq unit [m] 0,399 
  ∆P [mca] 0,035 
Vàlvula antiretorn nº [u] 1 
  Leq/Di 160 
  Leq unit [m] 4,256 
  ∆P [mca] 0,076 

  Total [mca] 0,196 

Taula B.107   Longitud i pèrdua de càrrega equivalent                                                                                          

dels accessoris del circuit de retorn 

 Pèrdues totals:  

  
Altura 

[mmca] 

SINGULARS:  

Accessoris 195,9 

Filtre  400 

LINEALS:  

Canonades 991,2 

TOTAL  595,9 

Taula B.108   Pèrdues totals  circuit de retorn 

 CIRCUIT AIGUA VASOS 

BOMBA DE CALOR I CALDERA  

S’ha trobat en l’apartat B.5.4 que la pèrdua de càrrega en el costat secundari del BEC1 és de 2,895 

mca, i la del BEC2 és de 1,492 mca. 

El filtre de malla metàl·lica per el cabal de treball, té una pèrdua de càrrega de: 0,4 mca 

Per a la pèrdua de càrrega deguda als accessoris es presenten les següents taules: 

Vas 1  Q1 Q3 Q4 Q5 TOTAL 
Colze 90 Di [m] 0,065 0,065 0,033 0,065  
 nº [u] 8 3 2 6  
 Leq/Di 30 30 30 30  
 Leq unit [m] 1,95 1,95 0,996 1,95  
 hfl [mca/ml] 0,014 0,021 0,015 0,016  

 ∆P [mca] 0,219 0,12 0,03 0,184 0,553 
Vàlvula oberta nº [u] 6   2  
 Leq/Di 15   15  
 Leq unit [m] 0,975   0,975  

 ∆P [mca] 0,082   0,031 0,113 
Vàlvula antiretorn nº [u] 1     
 Leq/Di 160     
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 Leq unit [m] 34,98     

 ∆P [mca] 0,49    0,49 
Tes 1 tram nº [u] 1     
 Leq/Di 20     
 Leq unit [m] 1,3     

 ∆P [mca] 0,018    0,018 
Tes 1 rama nº [u] 2 2    
 Leq/Di 60 60    
 Leq unit [m] 3,9 3,9    

 ∆P [mca] 0,109 0,16   0,269 

Taula B.109 Pèrdues singulars per al subcircuit del vas 1  

Vas 2  Q2 Q3 Q4 Q5 total 
 
 

Di [m] 0,042 0,065 0,033 0,065  

Colze 90º nº [u] 9 3 2 6  
 Leq/Di 30 30 30 30  

 Leq unit [m] 1,26 1,95 0,996 1,95  

 hfl [mcda/ml] 0,009 0,021 0,015 0,016  

 ∆P [mca] 0,1 0,12 0,03 0,184 0,434 
Vàlvula oberta nº [u] 6   2  
 Leq/Di 15   15  
 Leq unit [m] 0,63   0,975  

 ∆P [mca] 0,033   0,031 0,064 
Vàlvula antiretorn nº [u] 1     
 Leq/Di 160     
 Leq unit [m] 16     

 ∆P [mca] 0,141    0,141 
Tes 1 tram nº [u] 1 1    
 Leq/Di 20 20    
 Leq unit [m] 0,84 1,3    

 ∆P [mca] 0,007 0,027   0,034 
Tes 1 rama nº [u] 1 2    
 Leq/Di 60 60    
 Leq unit [m] 2,52 3,9    

 ∆P [mca] 0,022 0,16   0,182 

Taula B.110 Pèrdues singulars per al subcircuit del vas 2 

 

 

 TOTALS : Les pèrdues de càrrega totals per a cada cas són les següents: 

 



Pàg. 288  Annex B 

 

 

  VAS 1 [mca] VAS 2 [mca]
Canonades 0,86 0,74 
Singulars:   
Bescanviador 2,895 1,492 
Filtre  0,4 0,4 
Accessoris 1,443 0,855 

TOTAL  5,598 3,487 

Taula B.111 Pèrdues totals per als dos subcircuits  

 CIRCUIT PRIMARI CALDERA 

La pèrdua de càrrega deguda al pas de l’aigua per la caldera és facilitada pel fabricant, amb un valor 

de 0,35 mca. 

Per a la pèrdua de càrrega deguda als accessoris es presenten les següents taules: 

 

   A F TOTAL fancoil 
Colzes Di [m] 0,041 0,035  
  nº [u] 3 1  
  Leq/D 30 30  
  Leq unit [m] 1,227 1,053  
  ∆P [mca] 0,057 0,008 0,066 
Vàlvules obertes nº[u] 3 2  
  Leq/D 3 3  
  Leq unit [m] 0,123 0,105  
  ∆P [mca] 0,006 0,002 0,007 
Vàlvules antiretorn nº[u] 1   
  Leq/D 160   
  Leq unit [m] 6,544   
  ∆P [mca] 0,102  0,102 

Taula B.112 Pèrdues  singulars per als accessoris dels diferents trams del subcircuit fan-coil 

S’ha de comentar que les vàlvules des tres vies tot o res s’han considerat com a vàlvules obertes per 

al càlcul de la pèrdua de càrrega. 

  B 1 B 2 ACS AIRE TOTAL 
Colze 90º Di [m] 0,053 0,035 0,0409 0,0525 0,0779 
  nº [u] 10 10 10 8 5 
  Leq/D 30 30 30 30 30 
  Leq unit [m] 1,575 1,053 1,227 1,575 2,337 
  ∆P [mca] 0,269 0,094 0,194 0,258 0,1966 
Vàlvula 
oberta nº[u] 6 6 6 6 4 

  Leq/D 15 15 15 15 15 
  Leq unit [m] 0,788 0,527 0,6135 0,7875 1,1685 
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  ∆P [mca] 0,081 0,028 0,0582 0,0967 0,0786 
Vàlvula  
antiretorn nº[u] 1 1 1 1  

  Leq/D 160 160 160 160  
  Leq unit [m] 8,4 5,616 6,544 8,4  
  ∆P [mca] 0,143 0,05 0,1035 0,172  

Taula B.113 Pèrdues  singulars per als accessoris dels diferents trams 

En els col·lectors, tan d’impulsió com de retorn, hi haurà una pèrdua de càrrega deguda al canvi brusc 

de secció. A partir de les taules de fluids [11], es trobaran aquestes pèrdues: 

 =
2

L
vh K·
2·g

     [mca] (B.95) 

Es trobarà el valor de K per a trobar, a partir de l’equació (B.95), la pèrdua de càrrega: 

 

 Impulsió Retorn 
Dgran/Dpetit 1,25 1,25 
V [m/s] 0,88 0,562 
K 0,1 0,07 
∆P  [mca] 0,00398 0,001 

Taula B.114  Pèrdues de contracció i dilatació als col·lectors 

Resum de les pèrdues lineals i singulars per a cada subcircuit de la caldera: 

 

  B 1 B 2 ACS AIRE FAN-COIL 
Bescanviador 1,677 1,48 1,58 4,5 1,8 
Lineals 0,478 0,299 0,87 0,747 1,637 
Singulars 0,493 0,173 0,36 0,527 0,175 
Lineal gran 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Sing gran 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Caldera 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
Col.lector 0,009 0,009 0,01 0,009 0,009 
TOTAL [mca] 3,166 2,47 3,32 6,292 4,13 

Figura B .12 Pèrdues de càrrega dels subcircuits de la caldera 
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B.8. CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ D’AIRE A LA SALA 

PISCINA 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

La distribució dels conductes d’aire es pot veure esquemàticament en la següent figura: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B .13 Esquema en planta de la impulsió i el retorn 

 

B.8.2. Dimensionat del conductes rectes 

 CONDUCTES D’IMPULSIÓ 

El sistema d’impulsió s’haurà de dissenyar de tal manera que sigui capaç de portar un cabal màxim de 

25000 m3/h (6,94 m3/s) a la impulsió, que per a cada tram dels setze trams, sortiran per les boques un 

cabal de 1562,5 m3/h (0,434 m3/s). Cada tram serà de 7,5 metres.  

Segons s’ha dit, la velocitat de l’aire en el tram principal del conducte d’impulsió abans de la primera 

boca serà de 9 m/s.  
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La secció corresponent en aquesta zona del conducte és: 

 = = =

3

2

m 1h25000 ·Q h 3600sS 0,772m
mV 9
s

    

El diàmetre de la secció circular equivalent és de 991 mm 

La pèrdua de càrrega en trams rectes es pot calcular a partir de la formula de Darcy – Weisbach 

(B.89), aquesta és funció de la longitud de conducció, del diàmetre hidràulic, de la velocitat, de la 

densitat, i del coeficient de roçament, que aquest alhora és funció del Reynolds, de la rugositat del de 

les parets, i del diàmetre del conducte. Per a règim turbulent i qualsevol tipus de tub, l’equació implícita 

del coeficient de rosament segons Colebrook (B.88) 

Una altra opció més general seria recórrer al diagrama de Moody on per a tots els règims està en 

funció del Re, ε i λ. El càlcul de la pèrdua de càrrega lineal amb aquests procediments és engorrós i, 

tot i així, només porta a resultats aproximats ja que la densitat, viscositat i rugositats poden variar entre 

uns marges molt amplis. Per això, la forma més pràctica de fer-ho serà recórrer a nomogrames vàlids 

per a conduccions amb rugositats habituals en els materials utilitzats. 

El nomograma (Figura B .14) utilitzat  serà el corresponent a tubs d’acer innoxidable amb una rugositat 

absoluta de 0,09 mm. Pot ser utilitzat a sistemes que transporten aire a temperatures compreses entre 

273 i 322ºK, i per altituds inferiors a 600 metres. 

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] (B.96) 

 

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].  
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Figura B .14   Gràfic de la pèrdua de càrrega per rosament de l’aire dels conductes circulars rectilinis 

d’acer innoxidable 

La pèrdua de càrrega per 25000 m3/h i 9 m/s és de 0,07 mm de columna d’aigua per metre lineal de 

conducte. 

El dimensionat dels diferents trams de conducte es fa, com ja s’ha indicat, a partir de la relació entre 

cabal i àrea de secció recta mantenint constant el fregament (∆P). En la Taula B.115 es mostren les 

dimensions resultants per a cadascun dels trams.  
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El tram A – B correspon a la sortida del ventilador i porta un cabal de 25000 m3/h. El cabal anirà 

disminuint al llarg de la conducció fins als 1562,5  m3/h del tram final E – F. S’observa que la velocitat 

en cada tram va disminuint. 

 

  
Cabal 
[m3/h] 

Cabal 
[m3/s] 

∆P 
[mmca/ml] 

Velocitat 
[m/s] 

Diàmetre 
[mm] 

A-B 25000 6,944 0,07 9 991 
B-C 23438 6,51 0,07 8,8 970 
C-D 21875 6,076 0,07 8,6 948 
D-E 20313 5,642 0,07 8,5 919 
E-F 18750 5,208 0,07 8,2 899 
F-G 17188 4,774 0,07 8,1 866 
G-H 15625 4,34 0,07 7,9 835 
H-I 14063 3,906 0,07 7,8 798 
I-J 12500 3,472 0,07 7,5 768 
J-K 10938 3,038 0,07 7,2 733 
K-L 9375 2,604 0,07 7 688 
L-M 7812,5 2,17 0,07 6,7 642 
M-N 6250 1,736 0,07 6,4 588 
N-O 4687,5 1,302 0,07 5,9 530 
O-P 3125 0,868 0,07 5,4 452 
P-Q 1562,5 0,434 0,07 4,5 350 

Taula B.115   Conductes d’impulsió càlcul teòric 

Aquests resultats presentats en la Taula B.115 són els trobats pel mètode de pèrdua de càrrega 

constant, i s’obtenen diàmetres de conductes que no es comercialitzen, ja que el mercat hi han uns 

diàmetres estàndard. Per a l’acer hi han uns diàmetres de 350, 450, 500, 550, 600, 700, 800 i 1000. 

Així que s’hauran d’adaptar els resultats obtinguts als diàmetres disponibles, a partir dels punts trobats 

es desplaçaran  mantenint el cabal cap al diàmetre més proper. Aquest fet fa que la pèrdua de càrrega 

no sigui constant, però la petita variació que aquesta experimenti no fa que deixi de ser vàlida pel 

dimensionat. 

A la Taula B.116 es presenten el nous resultats supeditats als diàmetres del mercat. S’ha de notar que 

la variació de la velocitat no disminueix en tots els casos. 

 

  Cabal [m3/h] Cabal [m3/s] ∆P 
[mmca/ml] 

Velocitat 
[m/s] 

Diàmetre 
[mm] 

A-B 25000 6,944 0,07 8,8 1000 
B-C 23438 6,51 0,06 8,3 1000 
C-D 21875 6,076 0,053 7,7 1000 
D-E 20313 5,642 0,046 7,2 1000 
E-F 18750 5,208 0,12 10,4 800 
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F-G 17188 4,774 0,1 9,5 800 
G-H 15625 4,34 0,08 8,6 800 
H-I 14063 3,906 0,07 7,8 800 
I-J 12500 3,472 0,11 9 700 
J-K 10938 3,038 0,09 7,9 700 
K-L 9375 2,604 0,069 6,8 700 
L-M 7812,5 2,17 0,1 7,7 600 
M-N 6250 1,736 0,063 6,1 600 
N-O 4687,5 1,302 0,059 5,5 550 
O-P 3125 0,868 0,071 5,5 450 
P-Q 1562,5 0,434 0,07 4,5 350 

Taula B.116 Conductes d’impulsió càlcul adaptat a la realitat 

 CONDUCTES DE RETORN 

La funció dels conductes de retorn és transportar l’aire de l’interior del recinte a la sala de màquines 

per a ser tractat abans d’introduir-lo novament en el recinte de la piscina. En els períodes d’utilització 

de la piscina es fa necessària la introducció d’aire exterior tan per qüestions higièniques com per 

deshumidificació.  

Això fa que el cabal d’aire a recircular sigui funció de la quantitat d’aire exterior introduït, donat que la 

impulsió és sempre constant, tot i que el disseny s’hagi dimensionat a les característiques del 

ventilador que porta incorporat la bomba de calor HRD-25, i no a les necessitats reals que seria com 

teòricament es faria. 

En el cas del retorn es farà igual que en la impulsió, es dimensionarà en funció del cabal màxim de 

retorn que té la bomba de calor, que coincidirà amb el d’impulsió. Això és perquè un cop dins la bomba 

de calor, es separarà entre l’aire de recirculació i l’aire expulsat a l’exterior. 

La velocitat de l’aire en el conducte principal serà de 9 m/s  s’ha decidit aquesta velocitat, un xic més 

elevada a la que s’agafa per a conductes de retorn, perquè  el cabal real de retorn serà inferior  al de 

disseny. Les velocitats de l’aire seran per tant, menors dels 9 m/s que es consideren. 

L’aire s’introduirà en el retorn mitjançant un grup reixes planes, fet que farà que els conductes adoptin 

una forma rectangular de secció. Aquestes reixes estaran repartides al llarg de la part vertical de 

l’esglaó més alt de les grades. El motiu de posar-les en el més elevat i no al revés, serà per impedir, 

en la mesura del possible, la introducció d’aigua en els conductes. 

Per al càlcul de les dimensions del rectangle de la reixa es farà servir les taules de les Figura B .15 i 

Figura B .16, que a partir de la secció, diàmetre equivalent i fixant un costat es trobarà l’altre. Aquests 

canvi de secció de circular a rectangular es fa de tal manera que la pèrdua de càrrega sigui la mateixa. 

El càlcul de la secció circular es fa igual que en la impulsió, a partir del nomograma de la Figura B .14. 
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Figura B .15 Correspondència de conductes d’acer inoxidable rectangulars a circulars 
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Figura B .16 Correspondència de conductes d’acer inoxidable rectangulars a circulars 

El retorn consistirà en deu trams de 2,5 metres cadascú, per on entrarà tot l’aire fred i viciat de la 

piscina. Per nou dels deu trams hi entrarà un cabal de 2600 m3/h, i en l’últim de 1600 m3/h. 

Així doncs el cabal de retorn és de 25000 m3/h. A la Taula B.117 es presenten els resultats del 

dimensionat de conductes interiors. 
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Cabal 
[m3/h] 

∆P  
[mmca/ml] 

Velocitat  
[m/s] 

Diàmetre 
[mm] 

Àrea   
[m2] 

Base 
[mm] 

Altura   
[mm] 

R1-R2 1600 0,07 4,6 351 0,097 500 200 
R2-R3 4200 0,07 5,8 506 0,201 500 350 
R3-R4 6800 0,07 6,6 604 0,286 900 350 
R4-R5 9400 0,07 7 689 0,373 900 400 
R5-R6 12000 0,07 7,45 755 0,447 900 500 
R6-R7 14600 0,07 7,8 814 0,52 900 600 
R7-R8 17200 0,07 8,1 867 0,59 900 700 
R8-R9 19800 0,07 8,5 908 0,647 900 750 
R9-R10 22400 0,07 8,8 949 0,707 900 850 
R10-R11 25000 0,07 9 991 0,772 900 900 

Taula B.117  Dimensionament del conducte de retorn 

Comentar que s’han fixat dues vegades l’altura, una 900 i l’altre a 500. En la secció següent es pot 

entreveure on estarà ubicada la canonada de retorn de l’aire. 

 

 

 

 

 

 

Figura B .17 Secció de les grades amb la ubicació del conducte de retorn 

 CONDUCTES D’EXTRACCIÓ I INTRODUCCIÓ D’AIRE DE L’EXTERIOR 

Per a la extracció i introducció d’aire provinent de l’exterior, caldrà canalitzar-ho des de  la presa 

exterior fins a l’orifici de la bomba de calor. Es disposarà un conducte per l’extracció i l’altre per la 

introducció, ambdós rectangulars. 

Respecte els cabals comentar que es dimensionaran pel màxim cabal que hi podrà passar. Per a 

l’extracció serà de 18000 m3/h. I per a la introducció serà un 10% menor, a causa de la depressió que 

es vol tenir dins la sala piscina (extreure més aire de l’introduït). Així doncs, el cabal d’introducció d’aire 

exterior serà de 16364 m3/h ≈ 16370 m3/h. S’ha de notar que aquest valor està encara per sobre de 

l’aire mínim higiènic a introduir (9315 m3/h). 

A partir de la Figura B .14 i imposant una velocitat de 5 m/s es trobarà el conducte circular, i amb la  

Figura B .15 i Figura B .16 es trobarà el conducte rectangular. 
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Conducte Cabal 
[m3/h] 

Velocitat 
[m/s] ∆P     [mmca/ml] Diàmetre 

[mm] 
Secció 
[m2] 

Secció 
Rectangular 
[mmxmm] 

Extracció d'aire a 
l'exterior 18000 5 0,02 1128 1 1300x800 

Introducció d'aire de 
l'exterior 16370 5 0,021 1076 0,909 1200x800 

Taula B.118  Dimensionat dels conductes d’extracció i introducció d’aire exterior 

B.8.3. Dimensionat dels colzes 

El nombre total de colzes en la instal·lació és de dotze, vuit de secció circular pel conducte d’impulsió, 

2 més de rectangulars pel conducte de retorn, un rectangular pel conducte d’extracció i un altre pel 

d’introducció d’aire de l’exterior. 

Les dues classes de colzes tenen una desviació de 90º. 

Per al càlcul de la pèrdua de càrrega  es determinarà la longitud recta equivalent [1], que aquesta es 

multiplicarà per la pèrdua de càrrega lineal del tram corresponent. 

 CONDUCTES CIRCULARS 

Per a un colze llis de 90º amb una relació Radi colze/ diàmetre secció = 1,5. La relació Longitud 

equivalent / diàmetre secció = 9. Si es fa una taula dels vuit colzes queda el següent: 

 

Tram nºcolzes [u] D [mm] Leq [m] 
A-B 4 1000 9 
C-D 1 1000 9 
E-F 1 800 9 
K-L 1 700 6,3 
M-N 1 550 4,95 

Taula B.119 Longituds equivalents del colzes circulars 

 

 CONDUCTES RECTANGULARS 

Els colzes rectangulars seran del tipus reduït amb aletes directrius per a facilitar la conducció. El 

nombre d’aletes o guies necessàries es determinen un cop conegudes les dimensions del conducte.  

A la Figura B .18 es distingeixen les diferents longituds característiques d’aquests colzes. On Rt és el 

radi interior, R el mitjà, Rh l’exterior, i R1,R2,R3... serien els radis de les guies. 
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Figura B .18 Dimensions principals d’un colze 

A les taules següents es presenten les dimensions dels colzes rectangulars, el nombre de guies per a 

cada colze i les longituds equivalents d’aquests: 

 

tram nº colzes [u] W [mm] D [mm] Rt [mm] Rh [mm] 
retorn  R10-R11 2 900 900 150 1050 
introducció 1 1200 800 150 950 
extracció 1 1300 800 150 950 

Taula B.120 Dimensions dels colzes rectangulars 

Tram nº guies [u] R1 [mm] R2 [mm] Leq [m] 

retorn R10-R11 2 300 600 6,59 

introducció 2 280 620 7,14 

extracció 2 280 620 7,44 

Taula B.121 Guies i longitud equivalent dels colzes rectangulars 

B.8.4. Dimensionat d’extracció i captació d’aire 

 DIFUSORS 

Mòduls de petita secció que es posen en conjunts, de tal manera que s’extregui el cabal per a cada 

tram cap a l’interior de la sala. 

S’anomena inducció a l’efecte de l’arrossegament de l’aire ambient, produït pel corrent d’aire principal 

procedent dels difusors d’impulsió. Amb una alta inducció s’aconsegueix un major moviment d’aire 

ambient interior, evitant així les estratificacions i una millor mescla d’aire impulsat amb l’ambient, fet 

que contribueix a que les condicions interiors de temperatura i humitat siguin més uniformes. 

Rt 
R1

R
R2

Rh

W 

D 
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El model a utilitzar és el TAD 100 de la casa MOVAIR Figura B .19, es tracta d’un difusor d’alta 

inducció, per a injecció d’aire des de les parets. És ideal per a muntatges en conductes vistos per 

piscines cobertes. Pel fet de la secció reduïda de la sortida, permet l’equilibrat automàtic de la xarxa de 

conductes a baixa velocitat. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B .19 Difusor d’impulsió d’aire TAD 100 

Per a la selecció del nombre de difusors s’han d’establir uns paràmetres previs per després determinar 

el cabal d’aire que ha de passar per cada mòdul. 

S’estableix que la velocitat final dels difusors (VL)  sigui de 0,25 m/s, velocitat que no és molesta i ni 

desconfortable.  

Es defineix la longitud (L) que arriba l’aire amb una velocitat de 0,25 m/s. Tal i com s’ha comentat, hi 

hauran dues direccions de difusió, una capa a la sala on L= 7,33m, i l’altre cap als vidres amb L=2m. 

Entre els de la primera i segona zona al ser perimetral l’abast cobrirà una gran part de la piscina. 

A partir de la VL i la L i amb el gràfic de la Figura B .20, es determina el cabal d’aire per a cada mòdul, 

la velocitat efectiva o de sortida dels difusors i la pèrdua de càrrega que experimenta un cop a  sortit 

per aquests (Taula B.122). 
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Figura B .20 Diagrama de selecció de difusors TAD 100 

 

 
% del cabal  [%] L     

[m] VL [m/s] Vefectica 
[m/s] 

cabal per 
mòdul 
[m3/h] 

∆P    
[mmca] 

nºdifusors    
[u] 

Nivell Sonor 
[dB(A)] 

Zona 1 :  
tot a sala 

100 7,33 0,25 7,85 78,5 2,6 20 30 

Zona 2 : 
a la sala 

80 7,33 0,25 7,85 78,5 2,6 16 30 

Zona 2 : 
als vidres 20 2 0,25 2 20 0,26 16 20 

Taula B.122  Característiques dels difusors escollits 

El nombre de difusors per a cada costat s’ha trobat de la següent manera: 

 Zona 1:  

 = = ≅Total
sala

difusor

Cabal 1562,5nºdifusors 20
Cabal 78,5

 

  

 

 

Zona 2: 
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= = ≅

= = ≅

Total
vidres

difusor

Total
sala

difusor

0,2·Cabal 0,2·1562,5nºdifusors 16
Cabal 20

0,8·Cabal 0,8·1562,5nºdifusors 16
Cabal 78,5

 

Que es disposaran en cinc grups de quatre difusors per a cada tram de la zona 1 i quatre grups de 

quatre per a  la zona 2. 

Pel que respecta al nivell sonor, en cap moment no es sobrepassa els 50 dBA màxims permesos. La 

pèrdua de càrrega de tot el conjunt serà la corresponent a un difusor, ja que la disposició dels difusors 

és en paral·lel. 

 REIXES DE RETORN 

La selecció de les reixes de retorn requereix menys factors a considerar que a l’impulsió. Tot i això, les 

exigències en els retorns no són menys crítiques que en la impulsió. 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.  

El model E-RH disposen d’uns deflectors horitzontals fixes, curvats a 45º, amb una separació de 20 

mm entre ells. Per als 25000 m3/h, hi hauran 9 reixes per on entraran 2600 m3/h cadascuna, i una 

última de 1600 m3/h. 

Dimensions de les reixes: 

 

cabal reixa 
[m3/h] 

nº reixes 
[u] 

∆P  
[mmca] 

nivell sonor 
[dB(A)] 

dimensions reixa   
[mm x mm] 

2600 9 2,71 36 1200x300 

1600 1 1,13 23 1200x300 

Taula B.123 Dimensions de les reixes de retorn 

 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. 

Les inclemències del temps obliguen a que tingui una robustesa especial i a un disseny que eviti la 

penetració d’ocells, objectes, pedres, etc. Per aquest últim punt, porta a la part posterior de la reixa una 

malla metàl·lica que impedeix la penetració d’objectes estranys. 
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La selecció de les reixes es farà per igual la reixa d’extracció com la d’introducció, amb la única 

diferència dels cabals. El cabal d’extracció serà de 18000 m3/h, que alhora serà un 10% superior al 

d’introducció. Així el d’introducció serà de  16370 m3/h.  

Per a la selecció s’ha pres una velocitat conservadora de 5 m/son aquestes reixes tenen una pèrdua 

de càrrega total de 9,5 mmca. 

 

 
Cabal 
[m3/h] 

Dimensions 
[mmxmm] 

Àrea lliure 
[%] ∆P a 5m/s [mmca] 

introducció  16830 1525x925 67,5 9,5 
extracció 17820 1525x975 68 9,5 

Taula B.124  Dimensionat de la reixa exterior 

B.8.5. Ventilador 

En el present projecte, els ventiladors ja van incorporats i no es poden escollir, però sí que es poden 

determinar les característiques de funcionament, tal com el rendiment, potència absorbida, règim de 

voltes i soroll. 

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). 

Per a la determinació de les condicions de funcionament del ventilador és necessari saber el cabal a 

moure, la pèrdua de càrrega a vèncer i tenir la gràfica de funcionament del ventilador facilitada pel 

fabricant  (Figura B .21 i Figura B .22, respectivament). 

El cabal a impulsar per el ventilador principal serà constant i d’un valor de 25000 m3/h. L’aire que hi 

passi serà una barreja d’aire recirculat i aire exterior, el qual variarà en funció de la humitat de l’aire 

ambient de l’interior de la piscina. 

El cabal a impulsar pel ventilador d’extracció variarà en funció de l’ocupació, i de l’època de l’any. Per a 

l’estiu serà on el cabals serà màxim de 18000 m3/h. 
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Figura B .21 Gràfica de funcionament del ventilador principal  
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Figura B .22 Gràfica de funcionament del ventilador d’extracció 

El fabricant ja facilita la màxima pressió estàtica externa, que per a cada ventilador és la següent: 

 Pressió estàtica màxima ventilador principal:  40 mmca 

 Pressió estàtica màxima ventilador d’extracció:  25 mmca 

Si es miren les gràfiques de funcionament dels ventiladors es troba les següents condicions de 

funcionament: 
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Característiques Ventilador principal ventilador d'extracció 
 Cabal [m3/h] 25000 18000 
 Pestàtica [mmca] 40 25 
 Pdinàmica [mmca] 7 9 
 Ptotal [mmca] 47 34 
 Ptotal [Pa] 470 340 
 Règim de gir [rpm] 485 600 
 Potència absorbida [kW] 4,8 3 
 Diàmetre del rodet [mm] 630 500 
 Rendiment [%] 68,8 63 
 Velocitat de sortida [m/s] 11 12,2 
 Nivell de potència sonora [dB(A)] 85 83 

Taula B.125  Característiques de funcionament dels dos ventiladors  

S’ha de notar que el nivell de potència sonora (NWS o Lw (A)) no és el mateix que el nivell de pressió 

sonora (NPS o Lp(A)). El primer fa referència al focus emissor i l’altre al nivell sonor a un cert punt. 

Això vol dir que la NWS dels ventiladors no implica que el nivell sonor a la fora de la màquina sigui el 

mateix, serà molt menor degut als aïllaments acústics que la màquina disposa. I en cap cas a la sala 

piscina es superaria els 50 dB(A) permesos. 

Un altre punt a considerar és la velocitat de descàrrega del ventilador, que al ser més gran que la del 

conducte es podria descomptar de la pressió estàtica total a partir de la següent expressió: 

 
2 2

Vd Vsguany 0,75·
242,4 242, 4

    = −    
     

    [mmca] (B.97) 

On Vd és la velocitat de descàrrega del ventilador [m/min], i Vs la velocitat en el primer tram 

del conducte [m/min]. 

Per al ventilador principal es té un guany de: 

= =
→

= =
Vd 11m / s 660m/min

guany :1,84mmca
Vs 9m / s 540m /min

 

Per al ventilador d’extracció és té un guany de: 

= =
→

= =
Vd 12,3m / s 738m /min

guany : 5,8mmca
Vs 5m / s 300m /min
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B.8.6. Pèrdua de càrrega total 

La pèrdua de càrrega total de tot el circuit, inclou les pèrdues en els conductes, en els elements 

singulars i en el pas per la bomba de calor.A continuació es recopilen les pèrdues de càrrega lineals i 

singulars dels trams d’impulsió, retorn, extracció i introducció d’aire trobats abans: 

 

Tipus  tram L     
[m] 

Unitats 
[u] 

Leq        
[m] 

∆P/ml 
[mmca/ml] 

∆P/u    
[mmca/u] 

∆P    
[mmca] 

Conducte Impulsió A-B 14   0,07  0,98 
  B-C 7,5   0,06  0,45 
  C-D 7,5   0,053  0,4 
  D-E 7,5   0,046  0,35 
  E-F 7,7   0,12  0,92 
  F-G 7,5   0,1  0,75 
  G-H 7,5   0,08  0,6 
  H-I 7,5   0,07  0,53 
  I-J 7,5   0,11  0,83 
  J-K 7,5   0,09  0,68 
  K-L 7,5   0,069  0,52 
  L-M 7,5   0,01  0,08 
  M-N 7,5   0,063  0,47 
  N-O 7,5   0,059  0,44 
  O-P 7,5   0,071  0,53 
  P-Q 7,5   0,07  0,53 
 Retorn r1-r2 2,5   0,07  0,175 
  r2-r3 2,5   0,07  0,175 
  r3-r4 2,5   0,07  0,175 
  r4-r5 2,5   0,07  0,175 
  r5-r6 2,5   0,07  0,175 
  r6-r7 2,5   0,07  0,175 
  r7-r8 2,5   0,07  0,175 
  r8-r9 2,5   0,07  0,175 
  r9-r10 2,5   0,07  0,175 
  r10-r11 5   0,07  0,35 
 Introd. i1-i2 3   0,02  0,06 
 Extrac. e1-e2 3   0,021  0,063 
Colzes Impulsió A-B  4 9 0,07  2,52 
  C-D  1 9 0,053  0,477 
  E-F  1 7,2 0,12  0,864 
  K-L  1 6,3 0,069  0,4347 
  M-N  1 5,4 0,063  0,3402 
 Retorn r10-r11  2 6,59 0,07  0,9226 
 Introduc. i1-i2  1 7,14 0,02  0,1428 
 Extrac. e1-e2  1 7,44 0,021  0,15624 
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Difusors Impulsió tot  1   2,6 2,6 
  sala  1   2,6 2,6 
  obert  1   0,26 0,26 
  altres  1   2,71 2,71 
 Introduc.   1   9,5 9,5 
 Extrac.   1   9,5 9,5 

Taula B.126  Pèrdues de càrrega lineals i singulars de tots els trams 

Els resultats presentats en la Taula B.126 són per a tots els trams, per a determinar la màxima pèrdua 

de càrrega s’haurà d’escollir el pitjor tram de tots.  

 

  LINEAL COLZES DIFUSOR TOTAL 

Impulsió  tot 9,04 4,636 2,6 16,27 

 sala 7,06 4,296 2,6 13,96 

 vidre 7,06 4,296 0,26 11,62 

  LINEAL COLZES REIXES TOTAL 

 Retorn r1-r2 1,925 0,923 1,13 3,978 

 r2-r3 1,75 0,923 2,71 5,383 

Introducció i1-12 0,06 0,143 9,5 9,703 

Extracció e1-e2 0,063 0,156 9,5 9,719 

Taula B.127 Pèrdua de càrrega dels diferents trams 

El ventilador principal haurà de vèncer la pressió dels trams d’impulsió, de retorn, interior de la bomba 

de calor i el d’introducció d’aire de l’exterior. El ventilador d’extracció haurà de vèncer el tram de retorn, 

el pas per l’interior de la bomba de calor i l’extracció d’aire a l’exterior. 

 Si es quantifica tot menys el que no és conegut (interior de la bomba de calor), a partir de la taula 20.9 

es troba el següent: 

 Principal : 16,27 + 5,383 + 9,703 = 31,36 mmca 

 Extracció : 5,383 + 9,719 = 15,102 mmca 

Si aquest resultat se li descompta el guany degut a la major velocitat de descàrrega del ventilador, 

queda el següent: 

 Principal : 31,36 – 1,84 =  29,52 mmca 

 Extracció : 15,102 – 5,8 =  9,3 mmca 

Per al circuit principal el terme de recuperació, motivat per les desiguals velocitats d’aire a l’inici i final 

dels diferents trams, es pot considerar nul, ja que el seu valor en els condicions d’impulsió i retorn és el 

mateix però de signe contrari.  
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En canvi per al circuit d’extracció si que influeix però amb signe negatiu, si s’agafa un coeficient del 

75%: 

 
    = −    
     

2 2Vi Vfrecuperació 0,75·
242,4 242,4

     [mmca] (B.98) 

On la Vi = Velocitat tram r1-r2 = 4,6 m/s, i Vf = tram r10-r11 = 9 m/s. El resultat és el següent: 

 
    = − = −    
     

2 2276 540recuperació 0,75· 2,75
242,4 242,4

  

S’ha de dir que el terme recuperació en aquest cas és enganyós ja que es tracta d’una recuperació 

negativa, i per tant una pèrdua. 

 Extracció : 9,3 + 2,75 =  12,05 mmca 

Aquests resultats englobarien els dos circuits sense comptar la pèrdua de càrrega al passar per les 

bateries i filtres interiors de la bomba de calor. El fabricant al facilitar la pressió màxima estàtica del 

ventilador no dóna cap dada sobre les bateries ni els filtres interiors. Tot i així, es pot estimar el seu 

valor de la següent manera : 

 estàtica màxima ventilador màxima del circuit conductes bomba de calorP  = P  = P  + P ∆ ∆ ∆  (B.99) 

Si se sap el següent:  

Principal : 

P estàtica màxima ventilador = 40 mmca 

∆P conductes = 30,03 mmca 

Extracció : 

P estàtica màxima ventilador = 25 mmca 

∆P conductes = 12,05 mmca 

Es podrà trobar: 

Principal :  

∆P bomba de calor = 9,97 mmca 

Aquest valor inclou el filtre interior de retorn, les bateries de deshumidifiació, escalfament pel circuit i 

escalfament per la caldera. 

Extracció :  

∆P bomba de calor = 12,95 mmca 

Aquest valor inclou el filtre interior de retorn i la bateria de recuperació de calor per escalfar l’aigua de 

la piscina. 
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B.9. CONDUCTES DE GAS PROPÀ 

 INTRODUCCIÓ 

El combustible que s’utilitzarà per a la combustió de la caldera serà el gas propà  canalitzat, amb les 

següents característiques: 

 

  % Densitat relativa a l'aire 

Età  0,63 1,049 

Propà 87,48 1,562 

Isobutà 6,3 2,064 

N-butà 5,59 2,091 

Densitat relativa mitja  1,62 

Pes específic [kg/N·m3]  2,09 

Pci 23161 [kcal/N·m3] 

  11082 [kcal/kg] 

  46367 [kj/kg] 

Taula B.128  Propietats del gas propà comercial 

La canalització d’aquest gas es dimensionarà a partir del conducte general per on arribarà el gas a 

una pressió 1,75kg/cm2. Aquesta pressió es tindrà fins arribar al comptador de gas de la instal·lació, 

situat a la part exterior de la instal·lació. La distància entre el general i el comptador serà d’uns 10 

metres. Al comptador hi haurà un regulador de gas que reduirà la pressió fins a 150 g/cm2. Amb 

aquesta pressió s’entrarà a la instal·lació fins al regulador de la caldera, on es baixarà la pressió fins a 

37 g/cm2, que serà la pressió de treball (combustió). Entre el comptador i el regulador de caldera hi 

hauran 3 metres i entre el regulador i el cremador un metre. A continuació es mostra un esquema de 

l’explicació: 

B.9.2. Dimensionament del conducte de gas porpà 

Es dimensionarà a partir del consum màxim de gas propà.  

CONSUM DE GAS PROPÀ 

 =
η ρ

u

i

P
Q

· ·PCI
 (B.100) 

On ηi de la caldera  té un valor 92,8%, i la potència útil de 425,5 kW. Es troba el cabal  màxim de gas 

propà: 

= =
3

max

3

425,5kW mQ 0,0047
kg kJ s0,928·2,09 ·46367

kgN·m

=17,03 m3/h 
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CÀLCUL DE LES CANONADES: 

Les canonades seran de coure les de pressió compresa entre 150 i 37 g/cm2, i de polipropilè (NIRON) 

les de 1,75kg/cm2. Les dues es calcularan a partir d’unes fórmules empíriques en funció de la longitud 

[m], el cabal [m3/h] i la pressió [kg/cm2]:  

Pressió :                 Diàmetre interior de coure: 

1,75 kg/cm2   

 0,2075 0,3776
iD  =3,023·L ·Q      [mm] (B.101) 

150  g/cm2   

 0,2075 0,3776Di =5,463·L ·Q      [mm] (B.102) 

37  g/cm2   

 0,2075 0,3776Di =7,305·L ·Q  (B.103) 

Mitjançant aquestes expressions s’aconsegueix que la pressió disminueixi un 5% com a màxim de 

l’inici al final de cada tram. 

Es troba per un cabal de 17,03 m3/h el següent: 

 

P [g/cm2] L [m] Di teòric[mm] Material Di [mm] De [mm] 
1750 10 14,22 niron 16,6 25 
150 3 11,08 coure 13 15 
37 1 8,818 coure 10 12 

Taula B.129  Dimensions de les canonades de gas 

B.9.3. Reguladors de pressió 

De reguladors n’hi hauran dos, s’escolliran segons la pressió inicial i final que es vulgui: 

 De 1,75 kg/cm2 a 150 g/cm2 s’escollirà un regulador de segona etapa amb manómetre 

incorporat de la casa CLESS model 1427 B/02 

 De 150 g/cm2 a 37 g/cm2 s’escollirà un regulador de la casa NOVACOMET model BP 

2210/37. 
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