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Annex A. Organigrama funcional de TVC S.A. 
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Annex B. Gestors de residus 
B.1. Gestors de reciclatge i reutilització de residus de fusta 

 

 

 CESPA, GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 933367100 

E-174.96  T11 Deposició de residus inerts
T12 Deposició de residus no 
especials 
T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència
V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V13 Reciclatge de tèxtils
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 

Fax:  
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V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics 

    E-mail: ji.barrigon@cespa.es 
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

POL. IND. ZONA FRANCA 
SECTOR C, C/4 S/N 

POL. IND. CAN PRAT AV. CAN 
PRAT S/N 

 

08040 08100    

BARCELONA MOLLET DEL VALLÈS   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
RECUPERACIÓ, TRIATGE I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS INERTS I NO ESPECIALS, IDENTIFICABLES 
PER SIMPLE OBSERVACIÓ.  

  

 CHATARRAS JOAN SÁNCHEZ, S.A. 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 933071311 

E-165.96  V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics
V45 Recuperació de cables 

Fax: 932661323 

    E-mail:  
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

C/ PERE IV 441 C/ PERE IV 441  
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08020 08020    

BARCELONA BARCELONA   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
RECUPERACIÓ DE FERRALLA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ, TALLAT I PREMSAT, DE PAPER, FUSTA, 
VIDRE, PLASTIC I CABLE MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ, I EMMAGATZEMATGE DE BATERIES .  

  

 ECO-GREEN PALET, S.L. 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 933350060 

E-594.99  V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 

Fax: 933351801 

    E-mail: egp@ecogreenpalet.es
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

POL. IND. ZONA FRANCA 
SECTOR C, C/ A 21 

POL. IND. ZONA FRANCA 
SECTOR C, C/ A 21 

www.ecogreenpalet.es 

08040 08040    

BARCELONA BARCELONA   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
RECUPERACIÓ DE PALETS DE FUSTA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I REPARACIÓ.  

  

 GELABERT SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, SA 
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Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 933350896 

E-806.03  T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència
V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics
V71 Utilització en la construcció 

Fax: 932632546 

    E-mail: gelabert@gelabert.net 
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

CTRA. ANTIGA DEL PRAT 1 CTRA. ANTIGA DEL PRAT 1 www.gelabert.net 

08908 08908    

HOSPITALET DE LLOBREGAT HOSPITALET DE LLOBREGAT   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
CLASSIFICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RUNES, PAPER, FUSTA, PLÀSTICS, FERRALLA, RESTES DE 
PODA, RESTES DE MENJADORS I RESIDUS SANITARIS DEL GRUP II.  

  

 HERMANOS GAYA GIRALT, S.A. 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 932744349 

E-182.96  V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics 

Fax: 932663259 
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    E-mail:  
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

CAMÍ ANTIC DE VALENCIA 51-61 CAMÍ ANTIC DE VALÈNCIA 51-61  

08005 08005    

BARCELONA BARCELONA   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
RECUPERACIÓ DE PAPER, CARTRÓ, VIDRE, PLÀSTIC, FERRALLA I FUSTA MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ.  

  

 JUAN RODILLA PASTOR 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 933878195 

E-236.96  V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V13 Reciclatge de tèxtils
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics 

Fax:  

    E-mail: - 
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

C/ SOLSONA 3 C/ SOLSONA 3  

08914 08914    

BADALONA BADALONA   
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Vegeu localització 
 

Activitat:  
RECUPERACIÓ DE FERRALLA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I DESMUNTATGE MANUAL, 
RECUPERACIÓ DE CARTRÓ MITJANÇANT PREMSAT I RECUPÈRACIÓ DE VIDRE, PLÀSTIC, PA, 
TÈXTILS, FUSTA I MOBLES MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ, I EMMAGATZEMATGE DE BATERIES.  

  

 PAPELES ALLENDE, S.L. 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 933353300 

E-84.94  V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics 

Fax:  

    E-mail: barcelona@allende.es 
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

POL. IND. ZONA FRANCA C/ D 57-
59 

POL. IND. ZONA FRANCA C/ D 57-
59 

www.allende.es 

08040 08040    

BARCELONA BARCELONA   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
RECUPERACIÓ DE PAPER I CARTRÓ MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I PREMSAT I RECUPERACIÓ EN 
PETITES QUANTITATS DE FUSTA, VIDRE, PLÀSTIC I FERRALLA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ.  
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B.2. Gestor de residus de envasos 

 

CARGO FEMAR, S.L. 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 936730909 

E-437.97  V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics
V42 Regeneració d'altres materials 
inorgànics 

Fax: 936730909 

    E-mail:  
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

POL. IND. SUD C/ SALVADOR 
ESPRIU 24-26 

POL. IND. SUD C/ SALVADOR 
ESPRIU 24-26 

 

08754 08754    

PAPIOL PAPIOL   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
RECUPERACIÓ MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I TRITURACIÓ DE REFRACTARIS I REVESTIMENTS DE 
FORNS I CLASSIFICACIÓ DE PAPER, PLÀSTIC I FERRALLA.  

  

 ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS I TRACTAMENT DE RESIDUS 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 936629456 

E-295.96  V12 Reciclatge de plàstics Fax: 936629407 
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E-mail: 
semesa.dirtec@sefes.es 

 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

CTRA. DELS CENTRES 
EMISSORS (B-210) 1 

POL. IND. ZONA FRANCA C/ 62 
(EDIFICI B) 16-18 

www.ema-amb.com/ 

08850 08040    

GAVÀ BARCELONA   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
RECUPERACIÓ DE PLÀSTICS (PE, PP) MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ, TRITURACIÓ I EXTRUSIÓ, I 
RECUPERACIÓ DE PLÀSTICS (PVC, PET) MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I PREMSAT.  

  

 FYRE, S.A. 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 933710574 

E-256.96  V12 Reciclatge de plàstics Fax:  

    E-mail:  
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

C/ GALLO 20-22 C/ GALLO 20-22  

08950 08950    

ESPLUGUES DE LLOBREGAT ESPLUGUES DE LLOBREGAT   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
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RECUPERACIÓ DE PLÀSTICS (PE, PS, PP I ABS) MITJANÇANT TRITURACIÓ I EXTRUSIÓ.  

  

 J. MATA TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS, SL 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 936631712 

E-630.99  V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics 

Fax: 936631145 

    E-mail: - 
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

POL. IND. DE L'EST C/ PLA DE 
L'OLIVELLA 5, NAU 3 

POL. IND. DE L'EST C/ PLA DE 
L'OLIVELLA 5, NAU 3 

 

08780 08780    

PALLEJÀ PALLEJÀ   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
RECUPERACIÓ DE FERRALLA, PAPER, PLÀSTIC, VIDRE I FUSTA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I 
EMMAGATZEMATGE DE BATERIES I PNEUMÀTICS..  

  

 MECAMOPLAST, S.L. 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 936562187 

E-534.98  V12 Reciclatge de plàstics Fax: 936566843 



Pág. 24  ANNEXES 

 

    E-mail: - 
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

POL. IND. LA BARRUANA CTRA. 
TORRELLES KM. 0,8 

POL. IND. LA BARRUANA CTRA. 
TORRELLES KM. 0,8 

 

08620 08620    

SANT VICENÇ DELS HORTS SANT VICENÇ DELS HORTS   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
RECUPERACIÓ DE PLÀSTICS (PS, PE, PP, ABS, PA, METACRILAT, PC I PET) MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I TRITURACIÓ.  

  

 PLÁSTICOS GÜELL, S.L. 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 937777384 

E-438.97  V12 Reciclatge de plàstics Fax:  

    E-mail: - 
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

POL. IND. CAN ROCA CTRA. N-II 
KM 578 

APARTAT DE CORREUS 38  

08292 08292    

ESPARREGUERA ESPARREGUERA   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
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RECUPERACIÓ DE PLÀSTICS (PE, PP. PS I ABS) MITJANÇANT TRITURACIÓ I EXTRUSIÓ.  

  

 RECICLAJES EPA, S.L. 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 937709414 

E-316.96  V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V14 Reciclatge de vidre
V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics 

Fax:  

    E-mail:  
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

POL. IND. DEL SUD C-2 ENT.17 DE 
MAGAROLA 

APARTAT DE CORREUS 162  

08292 08292    

ESPARREGUERA ESPARREGUERA   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
RECUPERACIÓ DE PAPER I CARTRÓ MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I PREMSAT, RECUPERACIÓ DE 
FERRALLA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I TALLAT I EMMAGATZEMATGE DE PLÀSTIC I VIDRE.  

  

 RECICLAJES Y CONTAINERS ESCUDERO, SL 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 936801851 

E-508.98  T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència
V11 Reciclatge de paper i cartó
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V12 Reciclatge de plàstics
V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics 

    E-mail:  
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

C/ ANSELM CLAVÉ 66-68 C/ ANSELM CLAVÉ 66-68  

08750 08750    

MOLINS DE REI MOLINS DE REI   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
RECUPERACIÓ DE FERRALLA FÈRRICA I NO FÈRRICA, FUSTA, PAPER I CARTRÓ, I PLÀSTIC 
MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ, I EMMAGATEZEMATGE DE BATERIES I MAQUINARIA FORA D'US.  

  

 RECUPERACIONES SANT ESTEVE, S.L. 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 937713973 

E-639.99  V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics 

Fax:  

    E-mail: - 
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

POL. IND. SESROVIRES C/ 
COPÈRNICO 37 A 

POL. IND. SESROVIRES C/ 
COPÈRNICO 37 A 
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08635 08635    

SANT ESTEVE SESROVIRES SANT ESTEVE SESROVIRES   
 

Vegeu localització 
 

Activitat:  
RECUPERACIÓ DE PALETS MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I REPARACIÓ, I VALORITZACIÓ DE PAPER, 
CARTRÓ, PLÀSTICS I FERRALLA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ.  

  

 RECUPERACIÓN DE PAPELES HERMANOS FERNÁNDEZ, S.A. 

Codi de gestor Operacions autoritzades  Telèfon: 936521011 

E-191.96  V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de 
fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics 

Fax: 936521209 

    E-mail: - 
 

Adreça física  Adreça de correspondència  Web:  

POL. IND. FONOLLAR C/ 
EXTREMADURA 1 

POL. IND. FONOLLAR C/ 
EXTREMADURA 1 

 

08830 08830    

SANT BOI DE LLOBREGAT SANT BOI DE LLOBREGAT  
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Annex C. Gestors de residus 

C.1. Contenidors per a la recollida selectiva de residus a les cuines 
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C.2 Compactadora de residus de paper i cartró. 
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C.3. Esborradora de cintes magnètiques. 
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Annex D. Subministres 

D.1. Proveïdors fustes amb certificats FSC 
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D.2. Fonts d’ aigua 
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ANNEX E. REDUCCIÓ CONSUM D´AIGUA 

 
 ANNEX E.1 PERLITZADORS  I REDUCTORS DE CABAL 
 

 Perlitzadors: 
 

Petit dispositiu que s´incorpora a les aixetes i barreja l´aigua amb l´aire. Proporciona la 
mateixa sensació amb un cabal d´aigua inferior. Elimina els problemes ocasionats per 
la cal. Disponibles en diferents nivells d´estalvi, en funció de la pressió. Estalvia fins a 
un  40 % d´ aigua  i limita el cabal a uns 4,6 l./minuto. 

    

 

       
Existeixen tipus de perlitzadors específics per a aplicacions diverses (restaurants, 
cafeteries, amb estalvis superiors al 40 %). 

 Reductors de cabal d´aigua: 

 
Dispositius que s´adapten a les dutxes i a les aixetes. El funcionament és mecànic. 

Redueixen el cabal en funció de la pressió sense barretjar aigua i aire. Estalvia fins a un 
40 % d´aigua. 
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ANNEX E.2.  SISTEMES ECONOMITZADORS D´AIGUA ALS INODORS 

Malgrat que la normativa (Norma UNE 67-001-88, paràgraf 10.1: "Qualitat per a Obtenir el 
Segell AENOR".) fixa en nou litres la capacitat màxima dels inodors, el criteri estalviador situa 
aquesta quantitat en els sis litres.  

Per a considerar un inodor com a estalviador, és necessari que tingui un sistema de retenció 
del buidat que pot ser de diferents tipus:  

 
 Dipòsits amb interrupció de la descàrrega. 

Dispossen  d´un únic polsador que interrompeix la sortidad´agua, uns cops mitjançant 
dos accionaments i, d´altres, nomès deixant-lo polsat. 
L´usuari, a més d´estalviar aigua, guanya en confort perquè, al buidar-se nomès una 
part del dipòsit, es redueix el soroll que produeix al omplir-se complertament.  

 
 Dipòsits amb doble polsador.  

Permeten dos nivells de descàrrega d´aigua, de manera que amb un pulsador es 
produeix el buidat total de la cisterna, i amb l´altre es fa un buidat parcial. 
Amés, el pulsador que acciona la sortida del major caudal pot regular-se si es 
modifica el mecanisme de descàrrega, reduint la capacitatr total del  dipòsit (dels 9 
litres habituals als 6 litres recomanables). 
 
 Mecanisme de descàrrega per a dipòsits.  

Són mecanismes que poden adaptar-se a qualssevol dipòsit i permeteixen convertir 
en estalviador un inodor, reduint el problema que es presenta quan s´ha extinguit el 
color o el model en el mercat i no es desitja substituir la resta de les peces. La seva 
instal.lació no presenta complicacions. 
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 Fluxómetre de dos etapes. 

S´han desenvolupat fluxómetres que permeteixen dos nivells de descàrrega, 
controlats por un polsador 
Tenen les mateixes exigències de presió i diàmetre de les canonades que qualsevol 
altre fluxómetre.  
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ANNEX E.3  SISTEMES DE NETEJA DELS LAVABOS 

 
Un dels equipaments de les àrees de lavabos dels edificis públics és l'urinari mural, instal·lat 
als lavabos d'homes. Per a la neteja d'aquest element, a part de la feta diàriament pels equips 
de manteniment, cal que hi hagi un dispositiu que faci circular l'aigua de manera periòdica, 
amb les següents finalitats: 

• arrossegar i dissoldre els orins.  

• evitar que s'assequi el sifó hidràulic que té cada peça, amb la conseqüent arribada de 
males olors a l'espai dels serveis, i les peces de segellat, tals com gomes, juntes,...  

Els sistemes utilitzats habitualment per a complir aquesta funció són els següents: 

1. Un botó situat a cada urinari, o a cada grup, que es prem voluntàriament per l'usuari i 
que genera una descàrrega d'aigua que és funció de la regulació del botó i del temps 
que és premut. Com ja es diu, és voluntària la seva utilització, comportant una gestió 
difícil per la irregularitat del seu ús; requereix un nivell de conservació bastant elevat; 
el consum és difícil d'estimar.  

 

2. Una cèl·lula fotoelèctrica que efectua una descàrrega cada cop que el raig de llum 
que l'activa és interceptat. Aquest sistema, si no té un mecanisme d'espaiament, en el 
temps, de les descàrregues, pot comportar en determinats moments del dia, un 
elevadíssim consum d'aigua; també, en èpoques d'inactivitat perllongada, pot 
comportar un assecament dels sifons, de les juntes, ...amb els conseqüents 
problemes de manteniment.  

 

3. Un dipòsit d'uns 10 litres per a cada grup d'urinaris, amb una alimentació d'aigua molt 
escanyada, que es descarrega automàticament quan està ple; aquest sistema 
comporta un elevat consum d'aigua donat que amb deu minuts queda ple el dipòsit i 
per tant cada deu minuts, tot l'any, es fa la descàrrega dels 10 litres.  
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ANNEX F. REDUCCIÓ CONSUM ELÈCTRIC 
 

ANNEX F.1 COMPARACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D´IL.LUMINACIÓ 

A la següent taula es classifiquen els diferents tipus de làmpades en funció de la seva 
eficiencia.   

Tipus 
Índex de reproducció del color 

(0-100) 
Eficiencia típica (lm/W) 

Incandescents 99 <20 

Fluorescents 75 80 

Sodi a baixa pressió Monocromàtica 150 

Vapor de mercuri 50 50 

Hal.lurs metàl.lics 65 90 

Sodi a alta pressió 20,60 120 

 

Eficiencia tipica 

  

   Índex de reproducció del color 

 



Pág. 40  ANNEXES 

 

 

1. Substitució de làmpades incandescent per llums fluorescents compactes 

 

POTÈNCIA EQUIVALENT DE LA LLUM COMPACTA 
POTÈNCIA DE LA LLUM 

INCANDESCENT 
Amb balast electrònic  Amb balast  convencional 

25 W 7 W 9 W 

40 W 9 W 9 W 

60 W 11 W 13 W 

75 W 15 W 18 W 

100 W 20 W 25 W 

 

2. Làmpades LFC comparades amb les incandescents 

Les LFC presenten les següents avantatges:  

• Un consum d´energia del 25% (convencionals) ó 20% (electròniques).  

• Una durada de 5 a 10 vegades superior. Poden durar unes 10.000 hores, que en 
funció de la mitja d´horas al dia de funcionament:  

Mitja de funcionament (hores/dia) 3 4 5 6 7 8 

Duració equivalent a 10.000 horEs 9,1 6,8 5,5 4,5 3,9 3,4 

• L´aparença de color equivalent (2.700 K).  

• La posibilitat d´utilizació como alumbrat general -a oficines, comerç i altres  locals del 
sector terciari- amb aceptables ratis de potència instal.lada per unitat de superfície.  

• Un cost total (inversió i explotació) més reduït en utilizacions de connexió prolongada, 
típiques del sector comercial, a on la rentabilitat s´aconseguiex al voltant de les 3.000 
hores.  

• Una àmplia gamma de lluminàries específiques per a les LFC amb casquell 
d´espigues, inclòs amb posibilitat de sistemes de projecció.  
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 Les LFC presenten els següents desavantatges:  

• Un preu elevat, que complica la rendibilitat en aplicacions amb poques hores 
d'utilització i que requereixen gran nombre d'encesos, tal com l'enllumenat domèstic. 

•  Un pes sensiblement superior (0,5 kg) dels llums convencionals i majors dimensions, 
que poden dificultar, en alguns casos, la substitució directa. Aquest inconvenient és 
menor amb les electròniques.  

• Un  rendiment de color més reduït (85), encara que suficient per a la major part 
d'aplicacions. 

• No són utilitzables amb  reguladors de fluix o amb temporitzadors. La regulació de 
fluix només és possible amb balasts electrònics específics per a les LFC sense balast 
incorporat.  

 
Les LFC amb balasto incorporat presenten un baix factor de potència i generen harmònics. 
En les convencionals, que van anar les primeres introduïdes en el mercat, el factor de 
potència és 0,25 i en les electròniques s'ha millorat fins a 0,5-0,6. És difícil aconseguir un alt 
factor de potència i reduir els harmònics, per les limitacions de pes, volum i cost en aquest 
tipus de llums. En les LFC amb balasto electrònic no incorporat, el factor de potència 
s'aproxima a la unitat 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX F.2 CARACTERÍSTIQUES DE LES BOMBETES COMPACTES O DE BAIX 
CONSUM 
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Els LFC (làmpades fluorescents compactes) són làmpades fluorescents de tub estret (10-15 
mm) corvat en doble U, o de varis tubs conectats per ponts d´unió, per a aconseguir unes 
dimensions reduïdes. Basen  el seu funcionament en la utilizació de substancies fluorescents 
de banda estreta (trifósfor) que s´adapten convenientment a les condicions de funcionament 
imposades per les dimensions de la làmpara, en particular la estabilitat del recobriment 
fluorescent en front la densitat superficial de potència (0,1 W/cm²) del tub. Existeixen diverses 
modalitats, que s´engloben en dos grans grups:  

• Làmparas amb balasto incorporat, que són concebudes per a la substitució directa de 
les làmpades incandescents (casquell de rosca Edison) a les luminàries existents. 
Aquestes són conegudes com làmpades d´estalvi d´energía o làmpades de baix 
consum, i es distingueixen dos tipus:  

o Convencionals: amb balasto inductiu (reactància) i cebador incorporat.  

o Electròniques: amb balasto electrònic. ( Annex B.3 ). 

• Làmpares sense balasto incorporat, amb casquell especial, que precisen luminàries 
especialment concebudes per a la seva utilització. En aquest grup es diferencien dos 
tipus:  

o Làmpares miniatura, amb cebador incorporat o sense.  

o Sense cebador incorporat.  

 COMPONENTS 

Els components que ofereixen diferències respecte als utilitzats amb els tubs 
fluorescents són:  

• Ampolla  

Es tracta d´una ampolla exterior que envolta el tub de descàrrega i que nomès la 
porten les làmpades amb balasto incorporat, dAvant la posibilitat d´utilitzar la 
lámpada vista, como succeeix en bona part de les instal.lacions de làmpades 
d´incandescència. Está construida en vidre i pot presentar forma cilíndrica (clara o 
opal) o globus (opal).  

 

• Casquells  

En funció del tipus de làmpara, existeixen les següents variants:  

- Edison (E), per a les làmpares amb balasto incorporat.  
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-  Espigues (G), per a les làmpares sense balasto incorporat.  

 CARACTERÍSTIQUES DE FUNCIONAMENT  

• Encesa 

En tots els casos l´encesa és per electrodes precalentats. Segons el tipus de làmpara, el 
precalentament s´aconsegueix mitjançant:  

− Cebador, per  a les convencionals.  

− Balasto electrònic, per a les electròniques.  

• Estabilització de la descàrrega  

Mitjançant balasto, que pot  ser de tipus:  

− Inductiu (reactància), col.locat en serie amb el tub de descàrrega, com l´habitual 
dels tubs fluorescents, per a les convencionals.  

− Electrònic, per a les electròniques 

En ambos situacions, el balasto pot estar incorporat en la làmpara o separat de la 
mateixa.  

• Temperatura de color  

Normalment 2.700 K (semblança càlida, similar a la de les làmpares incandescents), 
encara que  existeixen versions de 3.000 i 4.000 K.  

• Rendiment de color: 85  

• Vida útil 

La vida mitjana usual és de 5.000 - 6.000 hores en les làmpares convencionals. Les 
electròniques o les que utilitzen balasto electrònic extern aconsegueixen durades 
relativament pròximes a les dels tubs fluorescents, al voltant de les 8.000 - 10.000 hores.  
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ANNEX F.3 CARACTERÍSTIQUES DE LES REACTÀNCIES ELECTRÒNIQUES 

El  balast té per objecte estabilitzar la descàrrega en l'interior del tub fluorescent, per a 
assegurar el correcte funcionament i l'adequada durada del llum.  

Incrementar la freqüència d'operació del tub fluorescent, augmenta l'eficàcia lluminosa. Per 
exemple, si la freqüència s'eleva per sobre de 15 kHz, mantenint constant la potència, el fluix 
lluminós s'incrementa aproximadament un 10%. 

Una millora energètica com aquesta, no pot assolir-se amb els balasts convencionals –les 
conegudes reactàncies de tipus inductiu– que funcionen a la freqüència de la xarxa. El tub 
deu operar a alta freqüència, i aquesta funció l'assumeix un balast electrònic que converteix la 
freqüència de la xarxa (50 Hz) en freqüències superiors a 25 kHz. 

Els components principals d'un balast electrònic són:  

• Filtre de baixes freqüències, que limita les oscil·lacions harmòniques i les 
radiointerferències, i protegeix els components electrònics contra els becs de tensió de la 
xarxa. 

• Rectificador o convertidor de corrent altern en contínua.  

• Oscil·lador de potència, que permet variar la freqüència d'alimentació als llums.  

Els balasts electrònics que permeten regular el fluix lluminós inclouen, a més dels 
components indicats, un circuit regulador. 

 Característiques de funcionament: 

La freqüència a la qual operen els balasts electrònics està molt per sobre de la gamma 
audible, el límit superior de la qual està aproximadament en els 20 kHz, la qual cosa 
garanteix un funcionament silenciós. Segons fabricants i models de balasts, la freqüència 
se situa entre 25 i 40 kHz.  

A més de l'estabilització, el balast electrònic assumeix l'encès del llum fluorescent, sense 
necessitat de cebador. El procediment adoptat és el preescalfament d'elèctrodes, que 
dóna com resultat un encès gairebé instantani, de l'ordre de 0,5 segons. 

En l'actualitat es fabriquen balasts electrònics per als següents grups de llums fluorescents:  
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•  Tubs de diàmetre 26 mm (estàndard actual)  

Amb ambdós sistemes s'obtenen prestacions similars. En comparació de la solució de 
reactàncies convencionals, la potència absorbida pel llum es redueix un 10%; el fluix lluminós 
emès també disminueix, però només un 4%.  

Per tant, l'eficàcia lluminosa augmenta; fins a 100 lm/W per al llum i gairebé 90 lm/W per al 
sistema complet (llum i  balast). Aquestes xifres suposen un estalvi d'energia del 20 al 25% 
en relació amb les reactàncies convencionals.  

La gamma de balasts inclou normalment models per a un o dos tubs; en les potències més 
baixes (18 o 16 W) alguns fabricants ofereixen també balasts per a tres i quatre tubs. Quants 
més tubs, més reactàncies convencionals se substitueixen per un sol balast electrònic, i major 
és la rendibilitat.  

Aquests balasts són vàlids per a tota la gamma de tubs, amb independència de la seva 
tonalitat o rendiment de color. Les dades contingudes en la taula corresponen als tubs de 
tipus trifósfor, recomanables en il·luminació de locals comercials i d'oficines. 

Per als distints tipus de punts de llum, la taula mostra la potència del sistema (llum i balasts 
electrònic), el fluix lluminós emès i l'eficàcia lluminosa, tant la referida al llum com al conjunt 
del sistema. 

Existeixen dos possibles utilitzacions dels balasts electrònics amb els tubs fluorescents:  

• Mantenir els tubs existents (kryptó) de potència nominal: 18, 36 i 58 W.  

• Usar tubs especials per a alta freqüència (argó)) de potència nominal: 16, 32 i 50 
W.  

Punto de 
luz 

Potencia sistema 
(W) 

Flujo luminoso 
(lm) 

Eficacia lámpara 
(lm/W) 

Eficacia sistema 
(lm/W) 

1 x 16 20 1.400 88 70 

2 x 16 39 2.800 88 72 

3 x 16 59 4.200 88 71 

4 x 16 78 5.600 88 72 

1 x 32 36 3.200 100 89 
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Punto de 
luz 

Potencia sistema 
(W) 

Flujo luminoso 
(lm) 

Eficacia lámpara 
(lm/W) 

Eficacia sistema 
(lm/W) 

2 x 32 72 6.400 100 89 

1 x 50 56 5.000 100 89 

2 x 50 112 10.000 100 89 

 

• Tubs de diàmetre 16 mm  

Aquests  tubs fluorescents, a més d´un diàmetre més petit, tenen una longitud més 
reduida que els tubs de 26mm. Están disenyats pera funcionar amb balasts electrònics i 
són els més eficients, ara per ara, de toda la gama de tubs fluorescents.  

La tabla mostra les característiques técniques i energètiques d´aquests tubs, per a 
diversos tipos de punts de llum.  

Punto de luz 
Potencia 

sistema (W) 
Flujo 

luminoso (lm)
Eficacia lámpara 

(lm/W) 
Eficacia sistema 

(lm/W) 

1 x 14 17 1.350 96 79 

2 x 14 32 2.700 96 84 

3 x 14 52 4.050 96 78 

4 x 14 66 5.400 96 82 

1 x 21 24 2.100 100 88 

2 x 21 47 4.200 100 89 

1 x 28 32 2.900 104 90 

2 x 28 65 5.800 104 89 

1 x 35 39 3.650 104 94 

2 x 35 80 7.300 104 91 
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Punto de luz 
Potencia 

sistema (W) 
Flujo 

luminoso (lm)
Eficacia lámpara 

(lm/W) 
Eficacia sistema 

(lm/W) 

1 x 49 55 5.000 102 91 

2 x 49 108 10.000 102 93 

  

• Làmpades fluorescents compacts  

Les característiques técniques i energètiques d´aquest tipus de làmpades són: 

a) Làmpades convencionals  

Suponen un estalvi d´energia del 75%, respecte a la incandescent sustituida.  
S´ofereixen les dadess corresponents a les làmpades d´ampolla cilíndrica 
clara. La reducció de flux provocada per l´ampolla opal és de l´ordre del 10%, 
anàlogament succeeix amb  la  

Potencia (W) Flujo luminoso (lm) Eficacia (lm/W) Incadescente sustituida (W) 

9 450 50 40 

13 650 50 60 

18 900 50 75 

25 1.200 48 100 

b) Lámparas electrónicas  

Com les anteriors permeten substituir (tenen el mateix casquell) directament a 
les incandescents,amb un estalvi d´energía del 80%, segons potencies. 
Existeixenn les següents versiones: 

• Electrònica (tubo visto)  

Potencia (W) Flujo luminoso (lm) Eficacia (lm/W) Incadescente sustituida (W) 

5 200 40 25 

7 400 57 40 
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Potencia (W) Flujo luminoso (lm) Eficacia (lm/W) Incadescente sustituida (W) 

9 400 44 40 

11 600 55 60 

15 900 60 60 y 75 

20 1.200 60 100 

23 1.500 65 100 

Les potencies de 5, 7, 9 y 11 W existeixenn amb casquell E14 i E27. Les 
altres només  E27.  

• Electrònica globo  

Potencia (W) Flujo luminoso (lm) Eficacia (lm/W) Incadescente sustituida (W) 

11 500 45 60 

15 800 53 60 

20 1.100 55 100 

23 1.350 59 100 

• Electrónica circular 

Potencia (W) Flujo luminoso (lm) Eficacia (lm/W) Incadescente sustituida (W) 

18 1.000 56 75 

24 1.450 60 100 

32 2.000 63 150 

c) Làmpades miniatura  

Existeixen models amb cebador incorporat, per a balasto convencional, i 
sense cebador, per a balasto electrònic. 
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• Dos tubs (amb o sense cebador incorporat)  

Potencia 
(W) 

Flujo 
luminoso 

(lm) 

Eficacia 
(lm/W) 

Eficacia con balasto 
convencional (lm/W) 

Eficacia con balasto 
electrónico (lm/W) 

5 250 50 30 33 

7 400 57 36 52 

9 600 67 46 50 

11 900 82 63 64 

• Varis tubs (amb o sense cebador incorporat) 

Potencia 
(W) 

Flujo 
luminoso 

(lm) 

Eficacia 
(lm/W) 

Eficacia con balasto 
convencional (lm/W) 

Eficacia con balasto 
electrónico (lm/W) 

10 600 60 42 50 

13 900 69 52 64 

18 1.200 67 53 60 

26 1.800 69 54 64 

32 2.400 75 - 69 

 

• Lámparas sin balasto ni cebador incorporado  

Són una alternativa als tubs fluorescents de longituds estándar, que permeteixen disposar 
d´una gama de potencies similars i utilitzar luminàries de menor tamany.  

Les seves característiques de color són semblants a les dels tubs trifósfor, encara que la seva 
eficacia luminosa és menor. Poden ser utilitzades amb balastos electrònics, a més dels 
inductius convencionals.  
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Potencia 
(W) 

Flujo 
luminoso 

(lm) 

Eficacia 
(lm/W) 

Eficacia con balasto 
convencional (lm/W) 

Eficacia con balasto 
electrónico (lm/W) 

18 1.200 67 47 60 

24 1.800 75 55 67 

36 2.900 81 68 73 

40 3.500 87 - 77 

55 4.800 87 - 79 

 

 En comparació de les reactàncies convencionals, els balasts electrònics presenten els 
següents avantatges:  

• Millora substancial de la eficacia luminosa, que suposa un estalvi d'energia del 20-
25%.  

• Reducció de potencia instal.lada en iluminació.  

• Menor depreciació del fluix lluminós i, en conseqüència, augment de la vida útil 
dels llums fins a 12.000 hores.  

• Encès gairebé instantani (0,5 s). 

• Factor de potència pròxim a la unitat (0,96), pel que no necessiten condensador 
de compensació 

• Models amb regulació del fluix lluminós, continu de 10 a 100%. 

• Funcionament òptim i estable en una banda àmplia de temperatura ambient. 

• Eliminació de l'efecte estroboscópic. 

• Desconnexió automàtica en cas de fallada del llum (no permet els successius 
intents d'encès o parpalleig del llum). 

• Supressió del soroll produït pels *balastos/ convencionals 

•  

 Limitacions: 



ANNEXES  Pág. 51 

 

• El seu preu és, encara, elevat; al voltant de les 5.000 - 10.000 pessetes, segons 
models i fabricants. 

• En alguns models, les seves dimensions són majors que les reactàncies 
convencionals, el que pot dificultar la substitució directa i requerir, per tant, el 
canvi de l'aparell d'il·luminació (lluminària). 
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ANNEX F.4 CARACTERÍSTIQUES DELS DETECTORS DE PRESÈNCIA 

Els detectors de presència són components la funció de les quals és verificar la presència de 
persones en un espai determinat i, si es produeix la detecció, activar un senyal d'alarma o 
altra acció prefixada.  

En el cas de la il·luminació, els detectors de presència serveixen per a connectar o 
desconnectar l'enllumenat d'un local en resposta a la presència o absència d'ocupants en el 
mateix.  

Així, el control d'encès i apagat es realitza automàticament, sense intervenció activa dels 
usuaris, de manera que el detector desconnecta l'enllumenat quan no hi ha persones en 
l'interior del local i amb això ajusta l'ús de l'energia a les necessitats reals.  

Aquest sistema de control és recomanable en locals molt dividits (despatxos d'oficines) o on 
l'ocupació és intermitent (sales de reunions, arxius, magatzems, condícies, escales, 
passadissos, garatges, etc.), en els quals permet aconseguir un estalvi d'energia apreciable.  

Aquests components també són coneguts com detectors de moviment o interruptors de 
proximitat. 

 Els detectors de presència ofereixen els següents avantatges 

• Estalvien energia, al millorar el control de la instal·lació d'enllumenat. Encara que 
depèn de cada cas, pot xifrar-se fins a un 20% l'estalvi obtingut amb la seva 
implantació.  

• Redueixen la necessitat de supervisió dels locals –dedicació de persones al control 
de l'enllumenat– i resulta més fiable.  

• Poden aplicar-se al control de qualsevol altra instal·lació energètica susceptible de ser 
independitzada per locals: calefacció, aire condicionat, etc. 

• Ràpida rendibilitat pel reduït cost d'aquests components 

 Per altra banda, el control de l'enllumenat mitjançant detectors de presència no sol 
resultar interessant en determinades situacions, per exemple: 

• En locals molt petits on el baix consum d'il·luminació no justifica la col·locació d'un 
detector. En aquests casos, són més recomanables els temporitzadors (interruptors 
amb desconnexió automàtica al cap d'un temps prefixat).  

• En locals de superfície extensa (oficines diàfanes), tret que es multipliqui el nombre de 
detectors i es divideixi la instal·lació d'enllumenat atesa per cadascun d'ells.  
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• A zones de passada, dintre de l'horari d'ocupació normal de l'edifici. 

 

 CARACTERÍSTIQUES DE FUNCIONAMENT 

Pràcticament en tots els casos, els detectors de presència estan basats en la utilització de 
radiació infraroja, que capta el moviment de les persones dintre d'un àrea determinada. El 
detector amida la temperatura ambient i capta el canvi brusc que es produeix per la presència 
d'un cos més calent, que, normalment, correspon a una persona: El camp de detecció pot 
arribar a superfícies fins a 200 m², però es defineix a partir de les dues magnituds següents: 

• La distància de detecció, variable segons models, amb un rang de 0 a 20 metres. 

• L'angle de detecció, normalment de 100° a 200°, encara que existeixen detectors de 
360° que cobreixen tot l'espai circumdant.  

Aquests valors es donen a una temperatura ambient determinada, usualment 20°. La 
taula mostra els valors d'ambdues magnituds per a distints models de detectors de 
presència, segons dades extretes de catàlegs comercials: 

Angulo de detección Distancia de detección 

195° 0-8 m 

360° 0-5 m 

200° 0-12 m 

180° 0-12 m 

110° 0-12 m 

 

Determinades característiques, com la distància de detecció o el retard de desconnexió 
(temps entre la sortida de la persona i la desconnexió de la il·luminació) són ajustables.  

Altra característica és el poder de ruptura, que correspon a la càrrega màxima que el 
detector és capaç de connectar i desconnectar per si mateix. Com a màxim, el seu valor 
és de l'ordre de 1.000 W, que correspon a il·luminació incandescent; si fos fluorescent, la 
càrrega es reduiria aproximadament a la meitat. 
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Quan la instal·lació d'il·luminació és més complexa i supera les potències indicades, el 
detector va associat a un dispositiu auxiliar (contactor) que efectua la connexió i 
desconnexió dels circuits d'alimentació.  

Normalment funcionen a la tensió de xarxa (230 V) però existeixen models alimentats per 
bateries (piles), per a instal·lació en llocs allunyats de les canalitzacions elèctriques. 

 

 

 

El montatge pot fer-se:   

•  Sortint, sobre suport orientable, en paret. 

•  Superfície, en paret o sostre.  

•  Encastat en caixa de mecanismes (substitueix a un interruptor 

convencional). 
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ANNEX F.5 CARACTERÍSTIQUES DE LES LÀMPARES DE DESCÀRREGA DE GAS 

 

En els llums descarrega de gas s'estableix un arc voltaic que excita els àtoms d'un gas. 
Aquests, al tornar al seu nivell d'energia original, emeten un fotó.  Els fotons emesos 
poden correspondre a una longitud d'ona visible o més curta (UV), en aquest cas es 
recobreix l'interior del llum amb fòsfor per a convertir-los en llum visible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Els llums de descàrrega exigeixen l'ús de 
balastos, dispositius que proporcionen la tensió inicial d'establiment de l'arc i limiten el corrent. 
Els tipus de làmpades més empreades són: 

1. Llums de descàrrega de gas a baixa pressió  

 L'interior del llum es troba a una pressió inferior a l'atmosfèrica. Típicament, es fa el buit i 
es diposita un petita quantitat d'un material, com mercuri, krypton, sodi, etc., que es 
vaporitza per la baixa pressió existent. 
Hi ha dos tipus de llums descarrega de gas a baixa pressió: les fluorescents i les de 
vapor de sodi. 

a. Fluorescents: consten de dos elèctrodes (càtodes) que solen estar a alta 
temperatura (uns 900º C) a fi d'emetre fàcilment electrons, encara que també 
existeixen fluorescents de càtode fred (uns 150º C). 

En els fluorescents, el mercuri vaporitzat emet radiació ultraviolada. Una petita 
quantitat d'un gas noble, els àtoms del qual s'ionitzen, milloren la conductivitat 
del conjunt. 
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 La llum visible s'aconsegueix per l'acció del fòsfor que recobreix interiorment 
la paret del llum. Depenent de la barreja de fòsfors, s'aconsegueix un espectre 
d'emissió o altre.  

b. Vapor de sodi 

En els llums de sodi, el gas a baixa pressió (aprox. 0.001 mm de Hg) unit a gasos 
nobles per a facilitar l'arc, emet directament radiació visible, sense necessitat de 
fòsfor. 

El rendiment lluminós és el màxim de tots els llums coneguts i, encara que decreix 
amb el temps d'ús, com en tots els llums, curiosament la seva lluminositat 
augmenta (encara que menys que el seu consum, evidentment).  

La seva vida útil arriba a les 18.000 hores, xifra similar a la d'alguns fluorescents.  

El principal inconvenient d´aquestes làmpades és que genren llum pràcticament 
monocromàtica (un 95% a 589 nm y un 5% a 586 nm), i per aquest motiu la 
reproducció de color és molt pobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Llums descarrega de gas a alta pressió  



ANNEXES  Pág. 57 

 

En aquest tipus de llums, l'interior té una pressió de gas superior a l'atmosfèrica. Els 
tres tipus de llums amb aquesta característica són: les de vapor de mercuri, les 
d´ahl.lurs metàl·lics i les de sodi d'alta pressió.  

Las primeras constan de un tubo de cuarzo (para dejar pasar la luz UV) lleno de 
mercurio y pequeñas cantidades de gases nobles a una presión de entre 1 y 10 
atmósferas. En las lámparas de vapor de mercurio se generan las longitudes de onda 
típicas del mercurio (404.7 nm, 435.8 nm, 546.1 nm y 577.9 nm) más energía 
ultravioleta.  

a. Vapor de mercuri: consten d'un tub de quars (per a deixar passar la llum UV) 
ple de mercuri i petites quantitats de gasos nobles a una pressió d'entre 1 i 10 
atmosferes. En els llums de vapor de mercuri es generen les longituds d'ona 
típiques del mercuri (404.7 nm, 435.8 nm, 546.1 nm i 577.9 nm) més energia 
ultraviolada. 

 

 

 

 

Els llums de mercuri es completen amb un embolcall extern recobert 
interiorment de fòsfor, que converteix la fracció d'energia ultraviolada generada 
en llum visible. És molt important que la carcasa exterior estigui en bon estat 
per a evitar cremades i lesions de còrnia per irradiació ultraviolada.. 

La vida útil d'aquests llums és similar a les anteriors, entorn de les 20.000 
hores, encara que la seva pèrdua d'eficiència és més ràpida al principi, i per 
tant manté baixos nivells de llum durant més part de la seva vida útil.  

La reproducció de color dels llums de mercuri és molt variable, depenent del 
tipus de fòsfor utilitzat per a augmentar la radiació de vermells. Els tres blancs 
estàndard de mercuri són: Blanco de Color Millorat, Blanco Deluxe i Blanc 
Càlid Deluxe. Només aquest últim dóna una bona reproducció de color.  

 

b. Hal.lurs metàl.lics: es basen en els mateixos principis que les de vapor de 
mercuri, afegint a la composició del gas hal.lurs de mercuri, sodi, escandi, 
tal·li, indi i cesi, que milloren la reproducció cromàtica. També en aquest cas la 
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carcasa exterior, a l'ésser de vidre, evita la irradiació ultraviolada.  La vida útil 
d'aquests llums és també similar a les anteriors, entorn de les 20.000 hores, 
però la pèrdua d'eficiència és més gradual. 

La reproducció de color dels llums de hal.lurs metàl·lics és bastant bona i 
depèn de la barreja de compostos, podent-se fins i tot aconseguir llums 
acolorits. 

c. Sodi a alta pressió: contenen una barreja de xenon, una amalgama de 
mercuri, i sodi a una pressió de 200mm de mercuri.  

El tub interior és d'un material ceràmic policristal.lí i trasllucid, ja que tant el 
quars com el vidre sofririen una corrosió immediata pel sodi a aquesta 
temperatura i pressió (encara que aquesta última no és alta). 

 La vida útil d'aquests llums és una mica major que les anteriors, al voltant les 
24.000 hores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reproducció de color dels llums de sodi a alta pressió se centra en el 
groc-taronja i es pot millorar fins a obtenir una excel·lent resposta cromàtica 
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augmentant la pressió del gas, encara que això pot representar un 
problema donada la naturalesa dels materials implicats.  

• Diferències entre els espectres de les diferents làmpades que condicionen la 
reproducció del color. 
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ANNEX G. INSTAL.LACIÓ MÀQUINA ABSORCIÓ 

ANNEX G.1 CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES D´ABSORCIÓ 

1.1. Segons les prestascions: 

 unitats enfriadores 

 unitats mixtes enfriadores-escalfadores 

1.2. Segons el cicle d´absorció: 

Els equips poden ser: 

 D´efecte simple: amb una sola etapa de generació o de separació de refrigerant i 
substancia absorbent. 

 De doble efecte: amb dos etapes de generació, té una eficiencia superior a la d´efecte 
simple. A la primera etapa, o d´alta temperatura, la solució reb calor directament del 
cremador. A la segona , o de baixa temperatura, la solució reb una aportació de calor 
que procedéis del vapor del refrigerant abasn de passar al condensador mitjançant un 
bescambiador. 

1.3. Segons la substància que compongui la solució 

El refrigerant i l´absorbent a un cicle d´absorció formen el que s´anomena un parell de 
treball. Les substancies més habituals són: 

 Bromur de Liti - Aigua: Equips que utilitzen el bromur de liti com a 
substanciaabsorbent, i l´aigua com a refrigerant. Aquest equips es caracteritzen per 
a que l´enfriament a l´absorbedor i al condensador és per aigua. S´utilitza 
principalment en aplicacions on no és necessari refredar a temperatures inferiors als 
0ºC. Aquests sistemes es caracteritzen per que la font de calor (energia calorífica) 
ha de tenir una temperatura mínima de 60 a 80ºC, o fins i tot de 150 ºC si es tracta 
d´un sistema de doble efecte 

 Amoníac – Aigua: Sútilitzen per a refrigeració d´aliments i com a equips de 
climatització de fins a 20 KW de potencia. En aquests equips, el solvent (aigua) 
s´evapora amb el refrigerant (amoníac) i l´enfriament a l´absorbedor i al 
condensador és, generalment, per aire. S´utilitza principalment en aplicacions amb 
temperatures de evaporització inferiros a 0ºC.Aquests sistemes  necessiten que la 
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font de calor tingui una temperatura de 100 a 120 ºC si es tracta d´un sistema 
d´efecte simple. 

 Altres substàncies: n´hi ha diferents equips que utilitzen altres sol.lucions que no són 
habituals, per exemple: metilamina com a refrigerant i aigua com a solvent, R-22 
com a refrigerant i dimetiléter de tetraetileno com a solvent, metanol com a 
refrigerant i Bromur de liti com a absorbent,etc. 
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ANNEX G.2 FUNCIONAMENT DEL SISTEMA D´ABSORCIÓ 

Des del punt de vista termodinàmic, el cicle d´absorció no difereix substancialment del cicle 
de compressió habitual. A l´absorció es realitza una compressió tèrmica del fluid refrigerant. 

A continuació s´exposa el funcionament del cicle d´absorció d´efecte simple. Els cicles amb 
doble o triple efecte aconsegueixen una major eficiència. 

El pricipi de funcionament dels sistemes d´absorció es basen en l´afinitat que tenen certes 
parelles de substancies, que afavoreixen el procès d´absorció química. Una de les 
substàncies ( la més volàtil ), actúa com a refrigerant i l´altra com a absorbent. 

Dins d´un recipient tancant, on s´ha col.locat un bescanviador de calor (evaporador), es fa 
disminuir la pressió fins arribar als 6,5 mm Hg i es deixen caure gotes d´aigua dámunt els 
tubs del mateix (figura XX). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evaporador 

A aquesta pressió, l´aigua s´evapora a 5 ºC, agafant el calor necessaria de l´aigua que circula 
pel bescanviador i per aquest motiu es refreda. L´aigua refredada s´utilitza per a la 
refrigeració del local que es desitja climatitzar. 

Si s´introdueix al recipient gotes de solució concretada (absorbedor) de bromur de liti, 
s´absorbeix el vapor d´aigua (figura 2) 
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Figura 2. Absorbedor 

Quan la solució de bromur de liti absorbeix el vapor d´aigua refrigerada, es dilueix i perd la 
capacitat d´absorbir. Això comporta que s´hauria d´aportar de forma continuada al recipient 
solució concentrada de bromur de liti. La solució dil.luida s´escalfa al generador. 

La calor aportada fa bullir la solució i es produeix vapor d´aigua, que concentra, al mateix 
temps, la solució que s´utilitzarà un altre cop com a absorbent (figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Absorbedor- Evaporador 
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El vapor refredat, separat de la solució diluida, és refredat a un compartiment independent 
(condensador) fins a arribar a fase líquida; a continuació s´introdueix en forma de gotes al 
recipient, a on existeix pràcticament el buit, i es torna a repetir el cicle un altre cop (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Generador- Condensador 

D´aquesta forma, l´aigua de refrigeració, al condensador, refreda el vapor refrigerant fins a 
convertir-lo en aigua; d´altra banda, a l´absorbedor, es recull la calor cedida pel vapor 
refrigerant al ser absorbida per la solució de bromur de liti (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 
Cicle 

d´absorció 

ANNEX G.3 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ D´ABSORCIÓ 
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3.1. Eficiència gairebé constant a carga parcial 

A diferencia dels sistemes elèctrics de compressió, els sistemes d´absroció no 
pateixen una disminució de rendiment quan funcionen a cargues parcials, fet que 
provoca una disminució dels costos energètics. A més, també permeten una 
instal.lació modular. 

3.2. Sistema silenciós 

Aquests sistemes no porten ni motor ni compressor, fet que comporta que els equips 
d´absorció siguin més silenciosos que els de compressió. 

3.3. Manteniment reduït 

Aquests sistemes no porten parts mòvils, circuits d´oli,etc, el que comporta que tinguin 
un manteniment molt més reduït que els sitemes de compressió. 

3.4. Protecció del medi ambient 

Les màquines d´absorció no utilitzen CFC´s ni HCFC´s, que són substancies que 
provoquen l´efecte hivernacle i la destrucció de la capa d´ozó. 
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ANNEX G.4 COMPONENTS PRINCIPALS DEL SISTEMA D´ABSORCIÓ 

Els equips d´absorció estan formats per un recipient d´acer que conté el condensador, 
l´evaporador i l´absorbedor, un generador de calor (dos en el cas del equips de doble efecte), 
uns bescanviadors de calor i un sistema de regulació i control 

Els principals components de que consta un sistema d´absorció són els següents: 

4.1.  Evaporador 

Està format per un conjunt de tubs de coure per on circula l´aigua a refredar,; d´amunt 
d´aquests tubs s´evapora l´aigua refrigerant. La pressió a l´interior és molt baixa, el 
que provoca que l´aigua s´evapori a baixa temperatura (5ºC), agafant la claor de 
vaporitizació de l´aigua a refredar que circula per l´interior del conjunt de tubs. 

4.2.  Absorbedor 

Directament comunicat amb l´evaporador, a on arriba la solució de bromur de liti 
concetrat i, donada la gran afinitat d´aquesta substància amb l´aigua, absorbeix el 
refrigerant en fase de vapor que prové de l´evaporador. El bromur de liti prové del 
generador de calor (el de baixa temperatura en el cicle de doble efecte) i la pressió al 
recipient és tant baixa com a l évaporador, fa que sigui necessari eliminar la calor; 
això es realitza a través d´un conjunt de tubs de coure pels que circula aigua 
refredada exteriorment ( a una torre de refrigeració). 

La solució de bromur de liti i aigua, diluida pel vapor absorbit, és enviada per la bomba 
de solució al generador de temperatura. 

4.3.  Generador d´alta temperatura 

Format per un conjunt de tubs a on s´escalfa la solució diluïda que prové de 
l´absorbedor, fins a arribar a l´ebullició. Quan ascendeix, es separa part del vapor 
d´aigua de la solució de bromur de liti, incrementant la concentració d´aquesta 
(s´anomena solució semi-concentrada). El vapor d´aigua separat continuarà el seu 
per a convertir-se en refrigerant a les etapes següents. 

4.4.   Generador de baixa temperatura  

Els equips d´efecte doble, un segon generador, anomenat de baixa temperatura, 
actúa com a un bescanviador de calor aprofitant part de la calor que conté el vpaor 
d´aigua que procedeix del generador d´alta temperatura, per a obtenir de nou vapor 
d´aigua de la solució semiconcentrada. 
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Amb aquest vapor d´aigua alliberat, la solució concentrada circula dins l´absorbedor, i, 
per altra banda, el vapor s´uneix al que prové directament del generador d´alta 
temperatura. 

4.5.   Condensador  

El condensador, que als cicles d´efecte doble forma un recipient únic amb el 
generador de baixa temperatura, reb el vapor d´aigua que prové d´ambdós 
generadors i el condensa convertint-lo en líquid. El vapor es refe¡reda en contacte 
amb un conjunt de tubs pels que circula aigua refredada externament (torre de 
refrigeració) 
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ANNEX G.5 CARACTERÍSTIQUES  MÀQUINA ABSORCIÓ SEL.LECCIONADA. 

 COP = 0,7 
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ANNEX G.6 BALANÇ ENERGÈTIC 
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ANNEX H.  INSTAL.LACIÓ ENERGIA SOLAR 
ANNEX H.1 INTRODUCCIÓ A L´ENERGIA SOLAR. 

Actualment existeixen dues formes, totalment desenvolupades, d´aprofitament de 
l´energia solar en funció de l´energia final desitjada. Per una banda ens referim a la 
conversió solar tèrmica destinada a la obtenció de calor i, per altra banda, a la conversió 
solar fotovoltaica, destinada a la obtenció d´electricitat. 

Per a la conversió solar tèrmica s´utilitzen col.lectors solars tèrmics, on un fluid 
(normalment un líquid), capta la calor que procedeix dels raigs solars. 

La conversió el.lèctrica es fonamenta en l´efecte fotovoltaic. Es tracta d´un fenòmen on els 
fotons, quan incideixen d´amunt uns determinats materials, generen una diferencia de 
potencial o voltatge que pot mantenir una corrent el.lèctrica. 

El funcionament òptim de la instal.lació solar depèn de molts factors; els més destacables 
són: els materilas que s´utilitzen, la inclinació i orientació dels captadors i la radiació que 
incideix. Aquesta radiació està formada per tres components ben diferenciats: la radiació 
directa, constituida pels raigs que reben en línia recta amb el sol; la radiació difusa, 
motivada pels raigs no directes dispersats per l´atmosfera en la direcció del receptor; i la 
radiació del albeldo, que són els raigs que es reflexen al terra . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1.1. Radiació solar 
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La superfície de captació a instal.lar es determina en funció de la superfície disponible per 
a col.locar els mòduls fotovoltaics, de la potència total desitjada, de la inversió inicial i del 
periode d´amortització de la instal.lació. 

La radiació solar que arriba a la superficie varia segons el periode de temps. Es pot 
classificar de la seguent forma:. 

 Variació mensual 

La radiación media diaria mensual recibida por una superficie horizontal varía de un 
mes a otro por dos razones fundamentalmente: 

1º) La localización geográfica. 

2º) La posición cambiante que tiene el plano horizontal con respecto a los rayos del sol. 

La  primera  de  las  razones  lleva  asociada  un  cambio  mensual  más  o  menos 
importante de clima (nubosidad,...) y la segunda una fluctuación de la cantidad de 
energía que llega al plano considerado. 

La Tierra describe alrededor del Sol una inmensa elipse en uno de cuyos focos está 
el Sol. El ecuador terrestre tiene una inclinación respecto del plano de la eclíptica  
(órbita  terrestre).  Dicha  inclinación  es  de  23º  27'.  Debido  a  dicha inclinación  
constante,  la  dirección  de  los  rayos  solares  incidentes  forman  un ángulo,  llamado 
 de  declinación  solar,  en  el  plano  del  ecuador  terrestre  que varía  entre  -23º  27'  
correspondiente  al  solsticio  de  invierno  y  23º  27'  en  el solsticio  de  verano.  Dicho  
ángulo  será  nulo  en  el  equinoccio  de  primavera  y otoño. 

La   figura   siguiente   muestra   la   variación   del   ángulo   de   incidencia   de la 
radiación  solar  sobre  un  plano  horizontal  situado  en  el  hemisferio  Norte  en 
invierno con respecto al mismo ángulo en verano. Podemos observar como en 
verano la inclinación de los rayos solares con respecto a la horizontal es mayor que 
en invierno. 

    
  Figura 1.2  Radiación invierno - verano 
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 Variació diària. 

La radiación solar que llega a un plano situado en la superficie terrestre varía de  un 
 día  a  otro,  variación  que  se  debe  fundamentalmente  al  cambio  de nubosidad. 
Para dar una cifra orientativa, en días nublados, cuando la radiación solar recibida por 
la superficie es, en su mayor parte, difusa, el valor de dicha radiación  suele  ser  del  
orden  de  3.000  KJ/m²  día,  mientras  que  en  un  día soleado el valor de la radiación 
puede ascender hasta 30-35.000 KJ/m² día. 

Normalmente  la  cantidad  y  tipo  de  nubosidad  se  miden  subjetivamente  de 
forma   regular   en   el   programa   de   observaciones   de   la   mayoría   de   los 
observatorios  meteorológicos.  La  nubosidad  es  calculada  en  décimos  de  cielo 
cubiertos  de  nubes.  Los  tipos  de  nubes  se  diferencias  por  sus  alturas  (bajas, 
medias y altas) y por su construcción vertical. Así, a los lechos horizontales se les  
denominan  estratos  mientras  que  a  las  nubes  con  extensión  vertical  se  les llaman  
 cúmulos.   Las   nubes   altas,   clasificadas   como   cirros,   normalmente producen la 
mínima atenuación solar. 

 Variació horaria. 

La  variación  horaria  de  la  radiación  solar  recibida  por  un  plano  horizontal 
situado sobre la superficie terrestres es debida, fundamentalmente,al movimiento  de 
 rotación  de  la  Tierra.  Para  representar  el  movimiento  de rotación  empleamos  
el  "ángulo  horario".  El  ángulo  horario  mide  la  distancia, expresada en grados, entre 
el plano meridiano de la Tierra que contiene al Sol y el que tiene un observador 
cuya hora queremos determinar. 

El  espesor  de  la  capa  atmosférica  que  debe  atravesar  la  radiación  para llegar  a  la 
superficie  varía  a  lo  largo  del  día  por  el  movimiento  de  rotación,  de  manera  que, 
mientras a primera hora de la mañana esta capa es gruesa, al mediodía (ángulo 
solar igual a 0º) el espesor es mínimo y, en consecuencia, la radiación solar 
recibida es máxima. 
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ANNEX H.2 INTRODUCCIÓ ALS PANELLS FOTOVOLTAICS 

Existe una aplicación no fototérmica de mucha importancia que consiste en la producción de 
electricidad a partir de la radiación solar mediante celdas solares y paneles fotovoltaicos. 

Els sistemes fotovoltaicos, transforman una energía primaria, la solar, en electricidad de un 
modo directo, es decir, sin transformaciones intermedias en otras formas de energía. De lo 
anterior, podemos entonces decir que las células solares o celdas fotovoltaicas son 
dispositivos capaces de transformar la radiación solar en electricidad, de un modo directo. 

 Efecte fotovoltaic. 

Existen ciertos materiales que al absorber un determinado tipo de radiación electromagnética 
generan en su interior pares de cargas positivas y negativas. Si la radiación electromagnética 
es la solar y el material es un semiconductor tal como el silicio, Si, los pares de carga son 
electrones (e-) y huecos (h+) que una vez producidos se mueven aleatoriamente en el 
volumen del sólido. Si no hay ningún condicionante externo ni interno, las cargas de signos 
opuestos se recombinan neutralizándose mutuamente. Por el contrario, si mediante algún 
procedimiento se crea en el interior del material un campo eléctrico permanente, las cargas 
positivas y negativas serán separadas por él. Esta separación conduce al establecimiento de 
una diferencia de potencial entre dos zonas del material que, si son conectadas entre sí 
mediante un circuito externo al mismo tiempo que la radiación electromagnética incide sobre 
el material, darán origen a una corriente eléctrica que recorrerá el circuito externo. Este 
fenómeno se conoce como efecto fotovoltaico y es el fundamento en el que se basan las 
celdas fotovoltaicas. En la figura siguiente se esquematiza el mecanismo descrito. El campo 
eléctrico interno local se crea siempre que se ponen en contacto un semiconductor tipo n con 
otro tipo p, es decir, donde existe una unión p-n. En la práctica dicha unión se logra mediante 
diferentes procedimientos, aunque los más convencionales son las técnicas de difusión de 
impurezas dentro del material. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Placa solar fotovoltaica 
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 La celda fotovoltaica. 

La descripción de la celda fotovoltaica se basa en las de Si monocristalino, aunque lo que se 
expone es válido para todos los tipos de fotoceldas. Partiendo de una oblea de Si (disco muy 
delgado) se produce una célula solar una vez que se ha creado el campo eléctrico interno ya 
citado y después de preparar los contactos eléctricos adecuados. El campo eléctrico debe ser 
superficial para que la radiación solar llegue fácilmente hasta él, de manera que la unión 
rectificadora se pone muy próxima a la cara que enfrenta el sol. Por otro lado, los contactos 
eléctricos que se hacen en ambas caras de la oblea son de geometría y características 
especiales. La cara que no recibe la radiación se recubre totalmente, mientras que la cara 
expuesta a los rayos solares sólo se cubre parcialmente mediante un electrodo metálico en 
forma de red. 

Esto permite que el electrodo recoja en forma eficiente los portadores de carga eléctrica 
generados en el interior de la oblea, además de permitir que los rayos solares alcancen un 
porcentaje alto del área del material semiconductor. 

En resumen, para que una célula solar expuesta al sol produzca energía eléctrica debe reunir 
las siguientes tres características fundamentales: 

a) Ser capaz de absorber una fracción importante de la radiación solar para que la 
generación de pares electrón-hueco sea eficiente. 

b) Tener un campo eléctrico interno que separe las dos cargas impidiendo su posterior 
recombinación. 

c) Finalmente, las cargas separadas deben ser capaces de viajar a través de la oblea hasta 
los electrodos superficiales desde donde pasan al circuito exterior. 

Aunque en la práctica las células solares de mayor utilización son las de Si monocristalino, 
desde 1954 a la fecha se han ensayado y desarrollado una gran variedad de nuevos tipos, 
modelos y conceptos de células solares. Estas se pueden fabricar de diferentes geometrías 
según las necesidades. 
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Figura 2.2. Célules fotovoltaiques 

1. Tipus de célules. 

Además de las células monocristalinas, de gran pureza “grado electrónico”, existen en el 
mercado otro tipo de células de silicio. 

a. Células solares semicristalinas y policristalinas 

Permiten reducir el espesor del s.c. hasta algunas micras, tienen un 
rendimiento algo menor por ser de mayor pureza, pero al presentarse en 
forma cuadrada aprovechan mejor el espacio utilizado, presentando además 
ventajas económicas, al ser más delgadas y por lo tanto menor el costa de 
fabricación. 

b. Diferencia existentes entre los paneles policristalinos y los 
monocristalinos 

Los paneles fotovoltaicos están compuestos por células fotovoltaicas de silicio 
monocristalino o policristalino. La diferencia entre una y otra radica en el 
procedimiento de fabricación. Las células de silicio monocristalino se obtienen 
a partir de silicio muy puro, que se refunde en un crisol junto con una pequeña 
proporción de boro. Una vez que el material se encuentra en estado líquido se 
le introduce una varilla con un "cristal germen" de silicio, que se va haciendo 
recrecer con nuevos átomos procedentes del líquido, que quedan ordenados 
siguiendo la estructura del cristal. De esta forma se obtiene una monocristal 
dopado, que luego se corta en obleas de aproximadamente 3 décimas de 
milímetro de grosor. Esta obleas se introducen después en hornos especiales, 
dentro de los cuales se difunden átomos de fósforo que se depositan sobre 



Pág. 76  ANNEXES 

 

una cara y alcanzan una cierta profundidad en su superficie. Posteriormente, y 
antes de realizar la serigrafía para las interconexiones superficiales, se 
recubren con un tratamiento antireflexivo de bióxido de titanio o zirconio. 

En las células policristalinas, en lugar de partir de un monocristal, se deja 
solidificar lentamente sobre un molde la pasta de silicio, con lo cual se obtiene 
un sólido formado por muchos pequeños cristales de silicio, que pueden 
cortarse luego en finas obleas policristalinas. 

1.1.1. Células de silicio amorfo 

Tienen una capacidad de absorción de la luz superior a las células de silicio 
cristalino. Esto junto con una aceptable duración del conductor y una extrema 
delgadez de las células, hacen que se consideren de forma muy prometedora. 

Se están investigando varias estructuras de células, entre las que cabe 
destacar: 

a) Células solares de superficie piramidal 

En orden a aumentar el factor de captación de radiaciones solares, se 
sustituye la clásica superficie lisa de las células, por una superficie dentada, 
piramidal. 

La multitud de pirámides microscópicas reducen al mínimo las perdidas por 
reflexión. Al incidir la luz sobre una de las caras de una pirámide, si la 
radiación no es absorbida, se refleja sobre la cara de la otra pirámide, 
aumentando así la posibilidad de ser absorbida. 

b) Células solares de multiunión 

Cuando en concentración se opera con altas intensidades, aumenta la 
temperatura por encima de los 100º, a pesar de la refrigeración y entonces las 
células solares no son apropiadas, pudiéndose utilizar las células solares de 
multiunión vertical. Está estudiada para aplicación de baja corriente y alta 
tensión. 

Producen voltajes de hasta varios centenares de voltios, a baja corriente, 
evitando así pérdidas por resistencia y un excesivo calentamiento. 

En su fabricación, se dispone de obleas de tipo N, en las que se difunden 
impurezas tipo N y P, de manera que se forman uniones P-N-N. 
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Posteriormente se intercalan hojas de aluminio, y se calientan hasta conseguir 
que se suelde el conjunto. 

Son simétricas y pueden iluminarse por ambas caras, recibiendo el doble de 
energía, sin que disminuya el rendimiento. 

c) Células solares bifaciales 

Su estructura es una doble unión N+-P-P+ o P+-N-N+. La iluminación se 
efectúa en las dos caras, N+ y P+ a la vez siendo mayor el rendimiento de 
conversión de la energía solar en la superficie más cercana a la unión 
homopolar (P-P+). Se utilizan en sistemas de concentración estáticos 
(espejos) 

2. Rendimient del proces fotovoltaic. 

El rendimiento de operación de una célula solar se define como el cociente entre la 
energía eléctrica producida y la energía solar interceptada por su superficie. Cuando se 
optimiza la carga que la célula debe alimentar el rendimiento es máximo. Existen ciertos 
factores que influyen en mayor o menor medida en el rendimiento de una célula solar. 
Estos pueden ser de origen interno o externo como características del material, espesor 
de la oblea, superficie activa, geometría de los contactos, etc. También pueden ser 
factores ambientales como temperatura de operación y composición espectral de la 
radiación. Al aumentar la temperatura por encima del ambiente (40-45 °C), el rendimiento 
disminuye, razón por la que sería conveniente refrigerar la células solares. 

Existen valores teóricos calculados para diferentes materiales semiconductores en 
función de la banda prohibida y suponiendo insolación extraterrestre. Si el cálculo se 
repite con la energía que se recibe en la superficie terrestre, se conserva la forma de las 
curvas pero los rendimientos se hacen algo menores. Por ejemplo, el máximo rendimiento 
teórico de la célula de silicio el del orden del 22-23%, mientras que en fotovoltaicas 
disponibles en el mercado tienen rendimientos del orden del 14-15%, el cual disminuye al 
10-11% cuando se montan en paneles fotovoltaicos. 

Un concepto útil al trabajar con células solares es la potencia pico de una célula 
fotovoltaica. Esta se denomina como la potencia eléctrica que proporciona la célula 
cuando recibe irradiancia máxima (aprox. 1 kW/m2), es decir, al mediodía de un día 
despejado. 

 Estructura d´un generador fotovoltaic. 
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Suele llamarse generador fotovoltaico al conjunto de elementos, debidamente acoplados, que 
permiten utilizar la energía eléctrica obtenida por conversión de la solar mediante las células 
solares. La estructura de un generador es variable según la aplicación a la que está 
destinado, aunque algunos elementos tienen que estar presentes necesariamente. Para fines 
prácticos, podemos decir que hay dos grandes grupos de generadores: los autónomos, que 
constituyen una fuente de energía eléctrica independiente de la red general de electricidad y 
que por lo tanto precisan de algún sistema de almacenamiento de energía eléctrica; y los no 
autónomos, que operan en conjunto con dicha red y que pueden prescindir del sistema de 
almacenamiento. 

Los generadores fotovoltaicos autónomos se componen de tres subsistemas: 

- El panel fotovoltaico, donde la energía solar se convierte en corriente continua. 

- El regulador / conversor electrónico. 

- El subsistema de almacenamiento, que generalmente esta formado por baterías 
Electroquímicas, dependiendo del sistema y de la potencia necesaria, se pueden 
utilizar otros métodos de generación auxiliar de energía, tal como un grupo 
electrógeno. 

El acoplamiento de estos tres subsistemas se hace en función del tipo de consumo que vaya 
a satisfacer el generador fotovoltaico. 

El regulador tiene la doble función de evitar la sobrecarga de las baterías desconectándolas 
cuando ya están cargadas, y evitar la descarga de las mismas en 

períodos en que los paneles no generan suficiente energía por haber baja la insolación o ser 
de noche, en el caso de que se usen baterías como sistema auxiliar de generación 
energética. 

Otra característica importante de los generadores fotovoltaicos es su carácter modular. Por 
modularidad se entiende la posibilidad de ampliar la potencia pico instalada por acoplamiento 
de nuevos paneles. Así, el sistema se adapta a la demanda sin la necesidad de adquirir un 
nuevo generador. 

Por otro lado, el sistema de paneles fotovoltaicos posee un vida larga, unos 20 a 25 años, al 
final de los cuales su rendimiento debe ser del orden del 75% del inicial. 

Después de este tiempo, su degradación se acelera y desciende el rendimiento hasta valores 
despreciables. 

1. Panels o móduls fotovoltaics 
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Al conjunto formado por células conectadas en serie y en paralelo, convenientemente 
ensamblado y protegido contra los agentes externos, se le denomina panel o módulo 
fotovoltaico. La forma más usual no es construir un generador solar de un sólo panel, 
sino dividirlo en varios paneles de igual voltaje y potencia. Para varias aplicaciones se 
pueden diseñar módulos estándar, cumpliendo condiciones específicas. 

Corrientemente sólo se usan ciertos voltajes estándar, como 1,5 V, 6 V, 12 V, 24 V y 48 
V, que son múltiplos unos de otros. Cualquier pedido específico de potencia se puede 
satisfacer conectando el número adecuado de módulos en serie y en paralelo. La 
asociación en serie de paneles permite alcanzar la tensión pedida mientras que la 
asociación en paralelo permite obtener la potencia deseada. Los paneles que se 
interconexiones deberán tener la misma curva i-v a fin de evitar descompensaciones. 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Panel solar 

Las células solares son elementos frágiles y se deben proteger por ambos lados. Esto se 
consigue colocándolas entre una capa de protección superior y otra inferior. El 
coeficiente de expansión térmica de los materiales protectores, tanto el superior como el 
inferior, debe ser similar y compatible además con el de las células. En la actualidad los 
plásticos y el vidrio son los materiales más empleados. El vidrio tiene la ventaja de 
mantener intactas sus propiedades ópticas y eléctricas durante largos periodos. Los 
polímeros no impiden la penetración de la humedad en las uniones y la metalización, por 
lo que son apropiados si el silicio subyacente y los otros materiales son resistentes a 
lacorrosión. Los plásticos son más ligeros que el vidrio, pero se deben escoger 
cuidadosamente puesto que algunos tipos pueden perder su transparencia a la luz y su 
solidez después de una larga exposición a la luz solar y a la atmósfera. 

Los paneles adoptan casi siempre una forma cuadrada o rectangular, con áreas que van 
desde unos 0,1 m² hasta 0,5 m². El grueso total, sin incluir el marco protector, no suele 
superar los 3 cm. Son relativamente ligeros y, aunque rígidos en apariencia, son capaces 
de sufrir ligeras deformaciones para adaptarse a los esfuerzos mecánicos a que 
pudiesen verse sometidos los contactos eléctricos. 
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Las células solares son elementos frágiles y se deben proteger por ambos lados. Esto se 
consigue colocándolas entre una capa de protección superior y otra inferior. El 
coeficiente de expansión térmica de los materiales protectores, tanto el superior como el 
inferior, debe ser similar y compatible además con el de las células. En la actualidad los 
plásticos y el vidrio son los materiales más empleados. El vidrio tiene la ventaja de 
mantener intactas sus propiedades ópticas y eléctricas durante largos periodos. Los 
polímeros no impiden la penetración de la humedad en las uniones y la metalización, por 
lo que son apropiados si el silicio subyacente y los otros materiales son resistentes a la 
corrosión. Los plásticos son más ligeros que el vidrio, pero se deben escoger 
cuidadosamente puesto que algunos tipos pueden perder su transparencia a la luz y su 
solidez después de una larga exposición a la luz solar y a la atmósfera. 

Los paneles adoptan casi siempre una forma cuadrada o rectangular, con áreas que van 
desde unos 0,1 m² hasta 0,5 m². El grueso total, sin incluir el marco protector, no suele 
superar los 3 cm. Son relativamente ligeros y, aunque rígidos en apariencia, son capaces 
de sufrir ligeras deformaciones para adaptarse a los esfuerzos mecánicos a que 
pudiesen verse sometidos. Los contactos eléctricos exteriores deben asegurar una 
perfecta estanqueidad cuando se efectúe la unión con el conductor exterior o con los 
paneles. Algunos paneles llevan preparada una toma de tierra, que será precisa usar 
cuando, por acoplarse un cierto número de paneles, la potencia total vaya a ser 
considerable. La respuesta del panel frente a la radiación solar viene determinada por las 
células que lo forman, por lo que se caracterizará por los mismos parámetros que 
describen a una célula: 

- Corriente de cortocircuito 

- Tensión de circuito abierto 

- Potencia máxima 

- Factor de forma 

- Eficiencia total del panel 

La curva característica del panel o curva de intensidad-voltaje presenta la misma forma 
que en el caso de las células y varía poco de unos paneles a otros. El estándar 
internacionalmente aceptado para medir respuestas de los paneles fotovoltaicos es una 
intensidad radiante de 1000 W/m², que se conoce como una intensidad de un Sol y una 
temperatura de la célula de 25 grados Celsius. Así, la potencia nominal pico de un panel 
es la proporcionada por el mismo al recibir obstante, las condiciones de trabajo respecto 
a las de referencia vendrán dadas por las variaciones de las células componentes. 
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2. Rendimient dels panells. 

Fundamentalmente el rendimiento de los paneles depende de dos factores; la intensidad 
de la radiación luminosa y de la temperatura de las células solares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Variación de intensidad y tensión con la radiación y la temperatura según 
potencia nominal 

La intensidad de corriente que genera el panel aumenta con la radiación, permaneciendo 
el voltaje aproximadamente constante. En este sentido tiene mucha importancia la 
colocación de los paneles (su orientación e inclinación respecto a la horizontal), ya que los 
valores de la radiación varían a lo largo del día en función de la inclinación del sol respecto 
al horizonte. 

El aumento de temperatura en las células supone un incremento en la corriente, pero al 
mismo tiempo una disminución mucho mayor, en proporción, de la tensión. El efecto 
global es que la potencia del panel disminuye al aumentar la temperatura de trabajo del 
mismo. Una radiación de 1.000 W/m2 es capaz de calentar un panel unos 30 grados por 
encima de la temperatura del aire circundante, lo que reduce la tensión en 2 
mV/(célula*grado) * 36 células * 30 grados = 2,16 Voltios y por tanto la potencia en un 
15%. Por ello es importante colocar los paneles en un lugar en el que estén bien aireados. 

 Tecnología de fabricació de célules i móduls fotovoltaics. 
 
Debido a que una célula solar genera corrientes y tensiones pequeños, éstas no son los 
elementos que se utilizan en las aplicaciones prácticas, sino que, con objeto de lograr 
potencias mayores, se acoplan en serie o en paralelo para obtener mayores tensiones y 
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corrientes formando lo que se denomina módulo fotovoltaico, que es el elemento que se 
comercializa. A la vez, estos módulos se conectan en serie o en paralelo para obtener las 
tensiones y corrientes que nos den la potencia deseada. Módulos en serie aumentan el 
voltaje y conservan la misma corriente, mientras que módulos en paralelo aumentan la 
corriente, conservando el mismo voltaje. Los módulos generalmente se fabrican para 
tener una salida de 12 VCD. 

El proceso de fabricación de las células solares de silicio lo podemos dividir en tres grandes 
etapas: 

1- Obtención del Si de alta pureza. Este se obtiene a partir del óxido de silicio, SiO2, 
básicamente cuarzo, cuya abundancia en la naturaleza elimina problemas de abastecimiento. 
Este tiene que ser de alta pureza, semejante al semiconductor que se utiliza en la industria 
electrónica. Actualmente se está trabajando con silicio de menor pureza, pero útil para la 
fabricación de células solares y a un menor costo. 

2- Obtención de obleas. Utilizando como materia prima polvo de silicio de alta pureza se hace 
crecer el monocristal hasta obtener una pieza cilíndrica de diámetro variable entre 2 y 20 cm 
y longitud de alrededor de 1 m. El crecimiento del monocristal sirve para purificar el material y 
para la creación de una estructura perfecta, gracias a la cual la futura oblea gozará de 
propiedades semiconductoras. 

La barra de silicio se corta mediante sierras especiales produciendo obleas de espesor 
aproximado de 300 µm. En esta etapa hay una pérdida de material de aproximadamente el 
60% en forma de serrín. Actualmente existen otras formas más eficientes de cortado de la 
barra. 

3- Procesamiento de la oblea. Para obtener finalmente la célula solar, la oblea sufre un 
procesamiento que consiste de los siguientes pasos: lapeado y pulido, formación de unión p-
n, decapado y limpieza, capa antirreflectante, fotoligrafía para formación de contactos, 
formación de contactos o electrodos, material para soldadura de electrodos, limpieza del 
decapante y comprobación de las características de la celda. La formación de la unión p- n es 
la etapa más crítica de todo el proceso de fabricación, debido a que el buen funcionamiento 
de la célula solar depende en gran medida de una buena unión p-n. Por otro lado, una 
adecuada capa antirreflejante también es necesaria, ya que una superficie de Si bien pulida 
puede llegar a reflejar hasta el 34% de la radiación de onda larga y un 54% si la radiación es 
de onda corta 
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ANNEX H.3 ORIENTACIÓ, INCLINACIÓ I SEPARACIÓ DELS PANELLS FOTOVOLTAICS 

Orientació: 

Els panells fotovoltaics s´han d´orientar cap al Sud per aprofitar  al màxim la radiació 
solar. 

La orientació més favorable per col.locar els col.lectors o els panells fotovoltaics és cap 
al Sud, ja que la trajectoria del Sol en moviment Est-Oest, és simètrica respecte a la 
posició que ocupa al migdia, moment en el que la captació d´energia solar és màxima. 
Les desviacions cap a l´Oest o cap a l´Est en un angle inferior a 30º, fan disminuir la 
radiació diària rebuda en un petit valor , al voltant del 5%. En canvi, per a angles 
superiors, les pèrdues en la irradiació captada són considerables. Com a pauta 
d´actuació, podem considerar que la orientació òptima és la que mira cap al Sud, però 
si això no és possible, poden adoptar-se variacions aproxiimades de 15º. 

Inclinació: 
 
La radiació solar que incideix damunt d´una placa, varia segons l ángle que formi amb 
la radiació. La captació d´energia solar és màxima quan la posició del panell solar 
sigui perpendicular a la radiació. 
 

 

Figura 3.1. Exemple inclinació 

La inclinació dels raigs solars respecte a la superficie horitzontal, és variable durant 
tot l´any (màxima a l´estiu i mínima a l´ivern). Per aquest motiu, les instal.lacions ón 
els panells estiguin fixos, tindràn un angle d´inclinació que optimitzarà la captació 
d´energia. És a dir, és important trobar l´angle d´inclinació dels panells respecte al plà 
horitzontal que faci màxima la potència mitra anual rebuda. A la majoria dels casos, 
aquesta angle coincideix amb la latitud de l´emplaçament. El més habitual és adoptar 
un angle una mica més gran, aproximadament 15º, en benefici d´una captació 
superiror a l´ivern, quan la lluminositat disminueix, a càrrec d´una pitjor captació a 
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l´estiu, quan n´hi ha major captació de llum. Pot succeir que la instla.lació no s´utilitzi 
tot l´any, sino només una època determinada. En aquesta situació, si la instal.lació 
s´utilitza principalment a l´estiu, convé que la inclinació del col.lector sigui menor que 
la latitud de l´emplaçament, aproximadament uns 15º. 
 
És evident que les pèrdues de les superfícies horitzontals respecte a les superfícies 
inclinades, augmenta progressivament a messura que ens apropem a l´hemisferi nord 
o a l´hemisferi Sud. Als pols, els plans horitzontals són inútils. De totes formes, és 
molt difícil valorar les pèrdues als climes templats, ja que la proporció de llum difusa 
del sol és més gran (motivat per la presència de pols, vapor d´aigua i núvols). 

Els col.lectors solars (utilitzats per a escalfar aigua com a font de calor aplicada a 
climatització per mitjà d´una màquina d´absorció) i els panells fotovoltaics (utilitzats 
per a obtenir energía el.lèctrica), s´instal.laràn a la coberta del CPDA, amb orientació 
Sud i una inclinació de 30º per a afavorir la màxima captació d´energia solar. Aquesta 
inclinació bé motivada  perquè a l´ivern els raigs solars cauen amb un angle petit 
respecte a la horitzontal, tot el contrari que succeeix a l´estiu, quan l´angle és molt 
més gran, i pot arribar a ser perpendicular a zones properes a l´ecuador en els 
moments centrals del dia. 

La inclinació depèn de la latitud de l´emplaçament i de la declinació solar o possició 
angular del sol respecte al pla de l´ecuador messurat al migdia. L´empresa es troba 
ubicada a Sant Joan D´espí, a una latitut de 41º 22´N i a 2º 04´E. La declinació solar 
es calcula per mitjà de la fórmula de Cooper: 

δ = 23,45 sen [360 * ((284+n) / 365)]  on n és el dia de l´any  (Eq.5) 

La inclinació dels panells fotovoltaics i dels colectors solars es calcula de la següent 
forma: 

φ = L - δ      (Eq. 6) 

a on: φ = inclinació del colector o panell solar 

  L = latitut de l´emplaçament 

  δ = declinació solar 

La inclinació per afavorir la major captació solar és de 30º en aquestes condicions. 
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Distància de separació: 

Com s´ha comentat abans, la inclinació dels raigs solars a l´ivern és molt petita, fet 
que provoca que es poguin produïr ombres si els col.lectors o els panells no tenen 
una separació adequada.  
La separació entre fileres s´estableix de forma que, al migdia solar del dia més 
desfavorable (alçada solar mínima) del periode d´utilització, l´ombra de l´arista 
superior d´una filera ha de proyectar-se com a màxim, damunt la cresta inferior de la 
següent. 
 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3.2. Exemple separació pannells 

Els equips que s´utilitzen tot l´any, o a l´ivern, el dia més desfavorable correspòn al 21 
de desembre. L´alçada solar mínima d´aquest dia té el valor: 

 Hmin = (90º- Latitud)- 23º     (Eq. 7) 

Els equips que s´utilitzen només a l´estiu, els dies més desfavorables són el 21 de 
març o el 21 de septembre. L´alçada solar d´aquests dies té el valor: 

 Hmin= (90º- Latitud )      (Eq. 8) 

A la següent figura observem com es calcula la distància mínima en funció de la 
inclinació dels panells i de l´angle que forma la radiació solar. 
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C = B x cos(S) ;  H = B x sen(S)    (Eq. 9) 

 
La distància minima entre fileres de captadors per a que no es projectin ombres, es 
determina mitjançant la següent expressió: 
   
  

    (Eq. 10) 

    (Eq. 11) 
 
 
S= inclinació del panel 
B= longitut del panel 
ϕ= àngle mínim d´incidència (un valor aproximat pot deduir-se del corresponent diagrama 
solar polar) 

Segons la inclinació i la orientació esmentada, els panells han de mantenir una distància de 
2,8 m de separació per evitar ombres. 
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ANNEX H.4 ESTRUCTURES DE SOPORT I FIXACIÓ DELS PANELLS FOTOVOLTAICS 
 
El bastidor , l´estructura de suport i el sistema de fixació del panell, són tan importants 
com el propi panelll, ja que un funcionament deficient d´aquests elements comporta la 
paral.lització inmediata de la instal.lació. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4.1: Estructura de soport 

 
El factor principal a l´hora de fixar l´estructura no és el pes dels panells (ja que aquests són 
lleugers), sino la força del vent que, depenent de la zona, pot arribar a ser considerable.  
L´estructura haurà de resistir vents, com a mínim, de 150 km/h. 
 
Si l´estructura es col.loca al sostre o al terra, haurà de permetre una alçada mínima del 
panell de 30 cm, que haurà de ser superior a zones de muntanya o en llocs on es 
produeixin plujes o neu abundants, per tal d´evitar que els panells quedin total o 
parcialment coberts. 

 

 

 

 

   Figura 4.2: Estructures 
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Els punts de fixació de l´estructura hauràn de rebre especial atenció. En el cas que sigui 
de mástil, és convenient arrostrar-la, i si la base que suporta el pesé s de formigó, és 
convenient reforçar-la pels extrems mitjançant tirants d´hacer. 

Referents als anclatges o empotraments de l´estructura, s´utilitzen bolcs de formigó i 
cargols roscats. L´estructura i els soports hauràn de ser preferiblement d´alumini 
annoditzat, acer inoxidable o ferro galvanitzat i la cargoleria d´acer inoxidable. L´alumini 
annoditzat és de poc pes i gran resistencia. 

L´acer inoxidable és apropiat per a ambients molt corrosius; té més qualitat i un periode 
de vida superior, però presenta un cost més elevat. Les estructures de ferro galvanitzat 
ofereixen una bona protecció en front als agents corrosius externs, amb la ventatja de que 
el zinc és compatible químicament amb el ciment, una vegada que aquests s´asequen. 
Les estructures galvaitzades es monten normalment mitjançant cargols. 

Normalment, els fabricants de panells fotovoltaics subministren els elements necessaris 
em kits. Però d´altres vegades, és el propi projectista o l´instal.lador qui, fent ús dels perils 
normalitzats que es troben al mercat, construeix una estructura adecuada per al panell. 
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ANNEX H.5  CARASTERÍSTIQUES PANELL FOTOVOLTAIC I-165 
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ANNEX H.6  CARASTERÍSTIQUES INVERSOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 92  ANNEXES 

 

ANNEX H.7 LEGISLACIÓ AL SECTOR FOTOVOLTAIC. 

A continuació, s´especifiquen les principals reglamentacions, a nivell estatal, que regulen el 
sector fotovoltaic: 

 

 Real Decreto 2818/1999, del 23 de desembre, referent a  producció d´energIa 
elèctrica per a instal.lacions que funcionen per mitjà de recursos o fonts d´energía 
renovables, residus o cogeneració. 

 
 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septembre, referent a conexions d´instalacions 

fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. , del Ministeri d´Economía (BOE nº 235, 
de 30/09/2000). 

 
 
 REAL DECRETO 3490/2000, de 29 de desembre de 2000, referent a tarifes 

elèctriques. Inclou el cost màxim de verificació de les comesses per part de la 
companyia distribuidora a les instal.lacions de conexió a la xarxa. (BOE número 
313, de 30/12/2000). 

 

 Resolució de 31 de maig de 2001, de la Direcció General de Política Energètica i 
Mines, on s´estableixen els models de contracte tipus i model de factura per a 
instalacions solars fotovoltaiques conectades a la xarxa de baixa tensió. Inclou 
esquema unifilar corresponent a les instal.lacions de generació i enllaç (BOE Nº 148, 
de 21/6/2001). 

 

 Real Decreto 436/2004, de 12 de març, per el que s´estableix la metodología per a la 
actualització i sistematitzacio del règimn jurídic i econòmic de l´activitat de producció 
d´energía e.llèctrica en règimen especial  (BOE número 75, de 27/03/2004). 

 

 CORRECCIÓ d´errors del Real Decreto 436/2004, de 12 de març, on s´estableix la 
metodología per a la sistematització i actualització del règim jurídic i econòmic de 
l´activitat de producció d´energía el.lèctrica en règimn especial (BOE número 85, de 
8/04/2004). 
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 RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2005, de la Direcció General d´Industria, Energía i 
Mines, per la que s´estableixen normes complementaries per a la connexió de 
determinades instal.lacions generadores d´energía el.léctrica en règime especial i les 
seves agrupacions a les xarxes de distribució a baixa tensió (BOJA nº 57, de 
22/03/2005). 

 Real Decreto 1556/2005 de 23 de Desembre de 2005 (B.O.E n.310 de 28 de 
Desembre de 2005), pel que s´estableix la tarifa el.lèctrica per a l´any 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 94  ANNEXES 

 

o REAL DECRETO 436/2004 
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o REAL DECRETO 1556/2005 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES  Pág. 97 

 



Pág. 98  ANNEXES 

 

ANNEX H.8 TIPUS I CARACTERÍSTIQUES DELS COL.LECTORS SOLARS 

ELs colectores solares térmicos son dispositivos capaces de captar la radiación solar y 
comunicársela a un fluido, para su posterior aprovechamiento. Los colectores solares se 
dividen en dos grandes grupos [12]: 

1. Els Colectors Solars sense concentració: Los cuales no son capaces de alcanzar altas 
temperaturas (llegan aproximadamente a unos 70ºC) por lo que son usados en las 
aplicaciones de la energía solar térmica de baja temperatura. Un ejemplo de aplicación sería 
la producción de agua caliente sanitaria. 

2. Els Colectors Solars de Concentració: Los cuales haciendo uso de los métodos de 
concentración de la óptica son capaces de elevar la temperatura de fluido a más de 70ºC. 
Estos se aplican en la energía solar térmica de media y alta temperatura. Un ejemplo lo 
podemos encontrar en la central solar térmica de Almería. 

 
8.1  Colectors Solars sense concentració 

Estos colectores se caracterizan por no poseer métodos de concentración, por lo que la 
relación entre la superficie del colector y la superficie de absorción es prácticamente la 
unidad. 

 
- Colector solar de Placa Plana: En general un colector de placa plana actúa como un 

receptor que recoge la energía procedente del Sol y caliente una placa, la energía 
almacenada en la placa es transferida al fluido. Estos colectores, en general, poseen 
una cubierta transparente de vidrio o plástico que aprovecha el efecto invernadero. Su 
aplicación es la producción de agua caliente sanitaria, climatización de piscina y 
calefacción. 
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- Colectors solars de caucho: Colector formado por una serie de tubos de caucho, los 

cuales expuestos al sol absorben la radiación solar y se la transmiten al fluido que 
atraviesa su interior. Su aplicación principal es la climatización de piscina debido a su 
bajo rendimiento fuera de la época veraniega. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Colectors d´aire: Son colectores de tipo plano cuya principal característica es tener 

como fluido caloportador el aire. No tienen una temperatura máxima límite (los 
procesos convectivos tienen una menor influencia en el aire) y trabajan mejor en 
condiciones de circulación normal, pero en contraposición poseen una baja capacidad 
calorífica y el proceso de transferencia de calor entre placa y fluido es malo. Su 
aplicación principal es la calefacción. 

 
- Colectors de Vacío: Van dotados de una doble cubierta envolvente, herméticamente 

cerrada, aislada del interior y del exterior, y en la cual se ha hecho el vacío. Su 
finalidad es la de reducir las pérdidas por convección. Son más caros, además de 
perder el efecto del vacío con el paso del tiempo. Su aplicación principal es la 
producción de agua calienta sanitaria y climatización de piscinas. 

 
- Tubs de Calor: Poseen una simetría cilíndrica, formados por dos tubos concéntricos; 

uno exterior de vidrio y uno interior pintado de negro o con pintura selectiva. El fluido 
circula por el tubo del interno. Su aplicación principal es la calefacción. 
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- Colectors cónics o esfèrics: Su principal característica es que constituyen  

simultáneamente la unidad de captación y de almacenamiento. Su superficie de 
captación es cónica o esférica con una cubierta de vidrio de la misma geometría. Con 
estas geometrías se consigue que la superficie iluminada a lo largo del día, en 
ausencia de sombra, sea constante, su instalación es sencilla, pero presentan 
problemas de estratificación del agua y la superficie útil de captación es pequeña. Su 
aplicación principal es la producción de agua calienta sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.2 Colectors Solars de Concentració 

Usan sistemas especiales con el fin de aumentar la intensidad de la radiación sobre la 
superficie absorbente y de este modo conseguir altas temperaturas en el fluido caloportador. 
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La principal complicación que presentan es la necesidad de un sistema de seguimiento para 
conseguir que el colector esté permanentemente orientado en dirección al Sol. 

 
- Concentradors cilíndrics: Su superficie reflectora es la mitad de un cilindro. Su 

aplicación principal es la producción de vapor en una central térmica 

 

 

 

 

 

 

 
- Concentradors paraboloides: Su superficie reflectora presenta una geometría de 

paraboloide de revolución. Su aplicación principal es la producción de vapor en una 
central térmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Característiques dels col.lectors solars de placa plana (C.P.P.) 
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El colector de placa plana se suele integrar en los llamados sistemas de energía solar de baja 
temperatura los cuales se caracterizan por emplearlo como elemento receptor de energía. Su 
uso principal es el calentamiento de agua para uso sanitario, siendo el sistema activo más 
simple. 

 
• Elements d´un colector solar de placa plana 

Para hacer una buena elección del tipo de colector hay que conocer las características de 
los elementos que lo constituyen. Dicha información es útil para poder evaluar la calidad 
de los colectores y saber elegir el más adecuado para la instalación a realizar 
dependiendo de las condiciones climatológicas a las que va estar sometido; la finalidad 
de la instalación; y al presupuesto del que se dispone. 

El colector de placa plana lo componen cuatro elementos principalmente: la cubierta 
transparente, la placa captadora, el aislante y la carcasa. 

 
1- Coberta transparent 

Es la encargada de producir el efecto invernadero, reducir las perdidas por 
convección y asegurar la estanqueidad del colector al agua y al aire en unión con la 
carcasa y las juntas. El efecto invernadero logrado por la cubierta consiste en que la 
radiación que ha atravesado la cubierta y llega a la placa captadora, una parte es 
reflejada hacia la cubierta transparente con una longitud de onda para la cual ésta es 
opaca, con lo que se consigue retener la radiación en el interior. Este efecto nos 
define las características de la cubierta: 

 
- Alto coeficiente de transmisión de la radiación de solar en la banda de 0.3 a 3 

mm, el cual debe conservarse a lo largo de los años. 

 
- Bajo coeficiente de transmisión para las ondas largas, superiores a 3mm. 

 
- Bajo coeficiente de conductividad térmica, que dificulte el paso de calor desde 

la superficie interior hacia la exterior, minimizando así las pérdidas. Debido a 
esto la cara interior de la cubierta estará más caliente que la exterior, y por tanto 
se dilatará más, existiendo riesgo de rotura o deformación, por lo que la 
cubierta transparente ha de tener un coeficiente de dilatación pequeño. 
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- Alto coeficiente de reflexión para la longitud de onda larga de la radiación 

emitida por la placa captadora, a fin de que esta retorne a la placa. Se puede 
usar una doble cubierta o aumentar el espesor de la cubierta transparente para 
tratar de minimizar las perdidas por convección, pero estas soluciones 
aumentan las perdidas por absorción del flujo solar incidente, además de 
encarecer el panel. En general se puede decir que la doble cubierta es tanto 
más interesante cuanto más baja sea la temperatura exterior y más fuerte sea 
el viento. 

 

• Los principales materiales utilizados son: 

 

- Vidrio: Son transparentes a la radiación de onda inferior a 3mm y opacos a las 
radiaciones superiores. Existen numerosas variedades de vidrio que se 
distinguen por su composición química, sus características mecánicas y ópticas, 
etc. Se debe elegir los vidrios recocidos o templados, ya que se mejoran sus 
propiedades mecánicas sin alterar a las ópticas. 

 

- Materiales plásticos: Se presentan bajo la forma de películas flexibles de 
algunas décimas de milímetros de espesor, o bajo forma de placa rígida de 
algunos milímetros. Sus características principales son: baja densidad, mala 
conductividad térmica, coeficiente de dilatación lineal importante, mala 
resistencia a temperaturas elevados, y sufren deterioro físico e inestabilidad 
química bajo la acción de los elementos exteriores. 

 

• Tratamientos especiales de la cubierta: 

 

- Tratamiento antirreflectante sobre la superficie exterior para disminuir las 
pérdidas por reflexión de los rayos solares incidentes. 

 

- Tratamiento sobre la superficie interior para que refleje las radiaciones de gran 
longitud de onda y no impida el paso de la radiación de corta longitud. 

El problema de estos tratamientos es el encarecimiento de los colectores solares. 
2- Placa Captadora: 
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Tiene por misión absorber de la forma más eficiente posible la radiación solar y 
transformarla en energía térmica utilizable mediante su transferencia al fluido 
caloportador. 

Existen diferentes modelos, siendo los más usuales: 

a) Dos placas metálicas separadas unos milímetros entre las cuales circula el fluido 
caloportador. 

b) Placa metálica sobre la cual están soldados o embutidos los tubos por los que 
circula el fluido caloportador. En lugar deuna placa metálica se puede dotar de unas 
aletas de aluminio a los tubos de cobre. 

c) Dos láminas de metal unidas a gran presión excepto en los lugares que forman el 
circuito del fluido caloportador, loscuales han sido abombados mediante insuflación 
aire. 

d) Placas de plásticos, usadas exclusivamente en climatización de piscinas. 

La cara de la placa captadora que se expone al sol ha de estar protegida de los rayos 
solares por medio de: 

 
- Pintura de color negro u oscuro que absorbe la radiación solar.Presenta el 

inconveniente de tener un coeficiente de emisiónsensiblemente igual al de 
absorción, por lo que no esrecomendable para altas temperaturas 

 
- Superficies selectivas. Posee un coeficiente de absorción de radiación solar alto y 

un bajo coeficiente de emisión. No existenmateriales simples que tengan esta 
propiedad, por lo que se consigue por medio de superposición de capas o 
tratamientosespeciales de la superficie 
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• Característiques de la placa captadora: 

 
- Tratamientos de la superficie: Las pinturas son más económicas quelos 

tratamientos selectivos pero se estropean antes. 
 
- Perdidas de carga: Si la instalación va a funcionar por medio de termosifón estas 

no deben ser superiores a 3 mm de columna de agua por 1 m2 de colector, para 
que la circulación sea la adecuada y no seproduzcan grandes saltos térmicos. 

 
- Corrosión interna: No se debe mezclar el cobre y el acero, para evitar lacorrosión 

de este último. 

 
- Inercia térmica de la placa captadora: Cantidad de calor necesaria para elevar la 

temperatura de la placa y del fluido caloportador en un tiempo determinado. La 
inercia térmica depende por lo tanto del volumen de fluido que pueda contener, 
por lo que interesa reducirlo al mínimo paramejorar el funcionamiento del panel. 

 
- Homogeneidad de la circulación del fluido caloportador por la placa, con el fin de 

que el fluido tenga un reparto de temperas equilibrado. Esto es vital para los 
paneles con doble placa, en los que el diseño del circuitodel fluido es de suma 
importancia para el rendimiento del panel. 

 
- Transmisión de calor: En los paneles con doble placa la transmisión de calor es 

directa, no ocurriendo lo mismo para los que poseen los tubos soldados o 
embutidos. En este último caso la transferencia de calor va a depender de: la 
conductividad de la placa; la separación, diámetro y espesor de los tubos; el 
rendimiento y régimen del liquido; y de la buena ejecución de las soldaduras o de 
los acoplamientos a presión. 

 
- Entradas y salidas del fluido en la placa: Procurar que las perdidas de cargas en 

estos lugares sean bajas y que las soldaduras no estén forzadas para impedir 
posibles fugas. 
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- Puentes térmicos. Calorifugar bien las entradas y salidas para evitar perdidas 
importantes debido a la creación de puentes térmicos entre la placa y los 
elementos no aislados. 

 
- Resistencia a la presión: Debe ser capaz de soportar la presión de la red. En caso 

de que los paneles se instalen con un circuito primario aislado de la red se debe 
prever la subida de presión debido a: 

 

o La espontánea conexión de la placa a la red, debido a la pÉrdida de carga 
y el necesario llenado del circuito primario desde la red  

o La obstrucción del circuito primario debido a incrustaciones o por tapones 
de hielo. 

 

Por lo que hay que dotar a la instalación de los elementos necesarios que eviten la 
producción de sobre presiones. 

 
3- Aislamient: 

La placa captadora está protegida en su parte posterior y lateral por medio de un 
aislamiento para evitar las perdidas térmicas hacia el exterior. Las características de 
estos aislantes han de ser: 

 
- Resistir altas temperaturas sin deteriorarse, lo que muchas veces se consigue 

colocando entre la placa y el aislante una capa reflectante, que impida que el 
aislante reciba directamente la radiación. 

 
- Desprender pocos vapores al descomponerse por el calor y en caso de ocurrir 

que no se adhieran a la cubierta. 

 
- No degradarse por el envejecimiento u otro fenómeno a la temperatura habitual de 

trabajo. 
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- Soportar la humedad que se pueda producir en el interior de los paneles sin 
perder sus cualidades. 

 
o Los materiales más usados son la fibra de vidrio, la espuma rígida de 

poliuretano y el poliestireno expandido.Cualquiera que sea el material 
escogido debe tener un coeficiente dedilatación compatible con el de los 
demás componentes del panel solar. 

 
4- Carcasa: 

Es la encargada de proteger y soportar los elementos que constituyen el colector 
solar, además de servir de enlace con el edificio por medio de los soportes. 

Debe cumplir los siguientes requisitos: 

 
- Rigidez y resistencia estructural que asegure la estabilidad. Es de suma 

importancia ya que debe resistir la presión del viento. 

 
- Resistencia de los elementos de fijación: mecánica para los esfuerzos a transmitir; 

y química para soportar la corrosión. 

 
- Resistencia a la intemperie. A los efectos corrosivos de la atmósfera y a la 

inestabilidad química debido a las inclemencias del tiempo. 

 
- Aireación del interior del colector para evitar la condensación del agua en el 

interior del colector. Se realiza por medio de dos técnicas: 

 
o Vacío en el interior del colector cuando éste está frío, para que la carcasa 

no esté sometida a una presión muy alta cuando el aire en su interior se 
caliente. 

 
o Practicar unos orificios en la carcasa para permitir la aireación del colector 

así como la evacuación de la condensación. Los orificios se localizan en la 
parte posterior para evitar la entrada del agua de lluvia y la perdida de aire 
caliente del interior del colector. 
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- Evitar toda geometría que permita la acumulación de agua hielo o nieve en el 

exterior del colector. 

 
- Facilitar el desmontaje de la cubierta para poder tener fácil acceso a la placa 

captadora. 
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ANNEX H.9 FUNCIONAMENT DELS COL.LECTORS SOLARS 

 

Si se expone un colector al sol sin circulación de fluido en su interior, la temperatura de la 
placa captadora o absorbedora irá aumentando progresivamente. Dicha placa irá 
almacenando el calor al mismo tiempo que tendrá unas perdidas debido a los fenómenos 
de conducción, convección y radiación, las cuales aumentan con la temperatura. Llega un 
momento en que las perdidas se equiparan a la energía que recibe la placa del sol y la 
temperatura se estabiliza alcanzándose la denominada temperatura de equilibrio estática, 
que depende de las condiciones exteriores a las que este sometida la placa (cuanto más 
frío sea el ambiente y más viento haga más baja será esta). 

Si ahora se hace circular un fluido por el colector, este recibe el calor de la placa 
captadora e irá aumentando la temperatura, por el contrario la temperatura de la placa 
disminuirá. 

Manteniendo la circulación del fluido estacionario o constante, llegará un momento en que 
se alcance una nueva temperatura de equilibrio llamada temperatura de equilibrio 
dinámica, la cual es siempre inferior a la estática. 

La máxima temperatura que un colector instalado puede alcanzar es la temperatura de 
equilibrio estática, que es necesaria conocer por dos razones: 

a) Será la temperatura que la instalación solar alcanzará cuando este parada. 

b) La temperatura máxima teórica de utilización de la instalación será siempre inferior a la 
temperatura de equilibrio estático. 
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ANNEX H.10 CARACTERÍSTIQUES DEL COL.LECTOR SEL.LECCIONAT 
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ANNEX H.11 VISTA AERIA DE LES COBERTES 
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ANNEX H.12 SIMULACIONS REALITZADES AMB SOFTWARE  

A continuació s´afegeixen els resultats obtinguts al realitzar simulacions amb software utilitzat 
pel disseny d´instal.lacions solars [13]. 

PVSOL 2.31 

Instal.lació solar FV de 100 KWn 
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