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Resum 

En aquest projecte s’avalua el comportament teòric energètic, d’una bassa solar o Solar 

Pond amb gradient salí, i es compara amb les dades experimentals obtingudes en la planta 

pilot instal·lada a Solvay Martorell. Es realitza una recerca prèvia de varis dels estudis 

realitzats del tema a nivell teòric i pràctic. D'aquesta documentació es pot extreure els 

fonaments teòrics per poder predir el comportament genèric d'una bassa solar i particularitzar 

a la predicció del comportament de la pl. pilot a les instal·lacions de Solvay Martorell. 

L’aspecte físic d’una bassa solar és similar a un recipient ple d’aigua amb una certa 

concentració salina, oberta per la part superior en contacte directe amb l’exterior. Els 

principis del funcionament propi són la captació i l’acumulació d'energia a partir de la radiació 

solar i la posterior l’extracció d'aquesta energia, de forma que es transfereixi a l‘aplicació més 

apropiada. Les diferents aplicacions finals de les basses solars no s’han tingut en compte en 

detall en el present projecte donat que aquest està centrat en el funcionament, acumulació 

d'energia i extracció directe de la bassa solar. D'aquests aspectes s'ha tingut en compte les 

vàries alternatives en funcionament i mètodes de càlcul. 

En el marc actual de recerca contínua de noves energies i recursos, és interessant intentar 

aprofundir els coneixements i realitzar models de funcionament d’aquesta tecnologia a dins 

el camp de les energies renovables: Es tracta d’una font d’energia renovable ambientalment 

favorable ja que usa com a “producte” un residu (salmorra), i s’afegeix a la llista de les 

tecnologies de producció d’energia amb baixes emissions d’efecte hivernacle. 

El projecte busca, com a objectiu final, realitzar un model energètic de simulació i predicció 

del comportament de la bassa solar, i poder-lo comparar amb dades reals per verificar-ne el 

seu correcte funcionament. Per aquest motiu es realitza paral·lelament i com a complement 

d’un projecte de construcció i posada en funcionament d’una planta pilot de bassa solar a les 

instal·lacions de Solvay a la planta Martorell. 

 



Pàg. 2  Memòria 

 



MODELITZACIÓ ENERGÈTICA D’UNA BASSA SOLAR  Pàg. 3 

 

Sumari 

 

RESUM ______________________________________________________ 1 

SUMARI _____________________________________________________ 3 

1.  GLOSSARI _______________________________________________ 5 

2.  PREFACI ________________________________________________ 10 

2.1.  Origen del projecte ......................................................................................... 11 

2.2.  Motivació ........................................................................................................ 13 

3.  INTRODUCCIÓ ___________________________________________ 14 

3.1.  Objectius del projecte ..................................................................................... 14 

3.2.  Abast del projecte........................................................................................... 14 

3.3.  Necessitat del projecte ................................................................................... 15 

3.4.  Disseny bassa solar ....................................................................................... 16 

3.5.  Balanç base del projecte ................................................................................ 18 

3.6.  Transmissions d’energia exterior ................................................................... 23 

4.  MODEL TEÒRIC __________________________________________ 24 

4.1.  Radiació Solar ................................................................................................ 24 

4.2.  Evaporació Superficial ................................................................................... 27 

4.3.  Convecció Superficial ..................................................................................... 33 

4.4.  Transmissió de calor exterior (parets i terra) ................................................. 37 

4.5.  Conducció i convecció interns ....................................................................... 43 

4.6.  Calor emmagatzemada .................................................................................. 49 

5.  BESCANVI DE CALOR ____________________________________ 50 

5.1.  Extracció de Calor .......................................................................................... 50 

5.2.  Aportació d’energia exterior ........................................................................... 54 

6.  INTEGRACIÓ DEL MODEL I SOLUCIÓ NUMÈRICA _____________ 59 

6.1.  Zona Convectiva Superior (UCZ) .................................................................. 59 

6.2.  Zona No Convectiva Intermèdia (NCZ) ......................................................... 61 

6.3.  Zona Convectiva Inferior (LCZ) ...................................................................... 63 

6.4.  Balanç Global ................................................................................................. 64 

7.  VALIDACIÓ DEL MODEL __________________________________ 69 



Pàg. 4  Memòria 

 

7.1.  Validació de les dades meteorològiques ....................................................... 69 

7.2.  Validació dels paràmetres de la bassa solar ................................................. 71 

7.3.  Predicció del comportament de la bassa ....................................................... 77 

7.4.  Predicció de la capacitat d'extracció de calor ................................................ 80 

8.  ESTUDI ECONÒMIC ______________________________________ 83 

9.  IMPACTE AMBIENTAL ____________________________________ 85 

CONCLUSIONS ______________________________________________ 87 

AGRAÏMENTS _______________________________________________ 91 

BIBLIOGRAFIA_______________________________________________ 92 

Referències bibliogràfiques ..................................................................................... 92 

Bibliografia complementària .................................................................................... 97 

ANNEXOS ___________________________________________________ 99 



MODELITZACIÓ ENERGÈTICA D’UNA BASSA SOLAR  Pàg. 5 

 

1. Glossari 

A continuació es mostra una taula amb els diferents signes, símbols, abreviatures i elements 

utilitzats en el projecte. 

Símbol Descripció Unitat 

A / AS Àrea de la superfície de la bassa (π·r2) m2 

a Coeficient de correlació de la conductivitat tèrmica interna de la bassa -- 

ai 
En relació al càlcul de paràmetres de dissolucions: Coeficient de cada ió de la 

dissolució 
  

Aparet Àrea de la paret de la bassa (2·π·r·L) m2 

Apipe Àrea de contacte exterior amb el conducte d'intercanvi de calor m2 

Asolar Àrea de la bassa afectada per la incidència de la radiació solar m2 

Aterra Àrea del terra de la bassa (π·D2/4) m2 

b 
Factor de guanys solars del col·lector (fabricant), afectat per un coeficient 0,94 a la 
fórmula on s'utilitza. Corregeix l’efecte de la variació de l’angle d’incidència de la 

llum solar al llarg del dia, l’envelliment de la coberta i la brutícia. 
-- 

Ci 
En relació al càlcul de paràmetres de dissolucions: Concentració de cada ió en la 

dissolució mesurat en molalitat 
molssolut/kgdisolvent 

Cn Constants corresponents a equacions d’obtenció de paràmetres -- 

Cp-vap Capacitat calorífica de l'aire avaluat a la interfície superficial de la bassa J/kg·K 

Cp Capacitat calorífica del fluid J/kg·K 

Cpw Capacitat calorífica de l'aigua pura J/kg·K 

Cs Constant de salinitat -- 

D Diàmetre interior de la bassa m 

DAB Coeficient de difusió binària avaluat a la interfície superficial de la bassa m2/s 

dbassa Distància des de la superfície del terreny al fons de la bassa m 

dgroundwater Distància des del fons de la bassa fins a la capa freàtica m 

Dsolar Diàmetre de la bassa afectat per la incidència de la radiació solar m 

g Acceleració de la gravetat = 9,81 m/s2 

G 
En els càlculs de paràmetres interns, coeficient de càlcul igual a 343,5 + (Salinitat x 

0,37) 
kgsolut/kgsolució 

hc-ext Coeficient de convecció exterior superficial W/(m2·K) 

hconv Coeficient de transferència de calor corresponent a la convecció W/m2·K 

hd Coeficient de transferència de massa W/m2 ·K 

hfg | ΔHv Coeficient de calor latent d'evaporació J/kg 

hi Coeficient de transferència de calor corresponent a la convecció interior W/m2·K 

hi-pipe 
Coeficient de transferència de calor corresponent a la convecció interior del 

conducte d'intercanvi de calor 
W/m2·K 

ho Coeficient de transferència de calor corresponent a la convecció exterior W/m2·K 

ho-pipe 
Coeficient de transferència de calor corresponent a la convecció exterior del 

conducte d'intercanvi de calor 
W/m2·K 

I És la intensitat de radiació solar mitjana durant les hores de sol. W/m2 
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Símbol Descripció Unitat 

Io Flux de radiació solar a la superfície de la bassa solar W/m2 

Ix Flux de radiació solar incident a una profunditat x de la bassa  W/m2 

k / λ Coeficient de conductivitat tèrmica W/(m·K) 

K1 Constant d'integració -- 

K2 Constant de zona de gradient -- 

kcond Coeficient de conductivitat tèrmica W/(m·K) 

kg Coeficient de transferència de massa kgH2O /s·m2·Pa 

kground 
Coeficient de conductivitat tèrmica corresponent al global del material del terra de la 

bassa i el terreny 
W/(m·K) 

kpipe 
Coeficient de conductivitat tèrmica corresponent al material del conducte d'intercanvi de 

calor 
W/(m·K) 

kterra Coeficient de conductivitat tèrmica corresponent al material del terra de la bassa W/(m·K) 

kterreny Coeficient de conductivitat tèrmica corresponent al terreny W/(m·K) 

Ltot Profunditat total de la bassa solar m 

Lcar Dimensió característica segons el model de plat pla (horizontal flat surface) m 

L Dimensió corresponent a l'alçada de paret de transferència m 

Lat 

Latitud del punt de la superfície terrestre considerat, que és l'angle que forma el radi 

terrestre que passa per l'esmentat punt amb l'equador. Aquest està comprès entre -90º 

= L 90º 

rad 

Le Nombre de Lewis -- 

Lpipe Dimensió corresponent a la llargada del conducte per l'intercanvi de calor m 

m Molalitat del fluid molssolut/kgdisolvent 

M Pes molecular del fluid kg/kmol 

mcol 
És la pendent de la recta i representa el factor de pèrdues tèrmiques del col·lector 

(fabricant). 
W/m2·ºC 

Mw Pes molecular de l'aigua pura kg/kmol 

mW” Transferència de massa d'aigua que s'evapora kg/s·m2 

Nu Nombre de Nusselt -- 

p Perímetre de la superfície de la bassa (2·π·r) m 

p* Pressió de vapor de saturació en l'aire Pa 

pa Pressió parcial d'aigua en l'aire Pa 

Pbassa Perímetre inferior de la bassa (2·π·r) m 

Pr Nombre de Prandtl -- 

qcond.espiral.n Transferència de calor per conducció en l'espiral n del canviador de calor W 

qcond.int Transferència de calor per conducció interna W 

qcond.int.conv 
Transferència de calor per conducció i convecció interna entre la zona no convectiva i 

alguna de les zones convectives 
W 

qcond.parets Transferència de calor per conducció per la part de les parets de la bassa W 

qcond.parets.cil 
Transferència de calor per conducció per la part de les parets corresponent a la 

conducció a través del material 
W 

qcond.pipe Transferència de calor per conducció en els conductes del canviador de calor W 



MODELITZACIÓ ENERGÈTICA D’UNA BASSA SOLAR  Pàg. 7 

 

 

Símbol Descripció Unitat 

qcond.pipe.mat Transferència de calor per conducció del conducte la part del material del conducte W 

qcond.terra Transferència de calor per conducció per la part del fons de la bassa W 

qcond.terra.mat 
Transferència de calor per conducció per la part del terra corresponent a la 

conducció a través del material 
W 

qconvec. Transferència de calor per convecció W 

qconvec.superf Transferència de calor per convecció superficial de la bassa W 

qevap Transferència de calor per evaporació superficial W 

qi Transferència per guany de calor W 

qo Transferència per pèrdua de calor W 

qparets Transferència de calor per pèrdua de parets W 

qsolar Transferència de calor per radiació solar W 

qterreny Transferència de calor per pèrdua en el fons W 

r1 Radio corresponent a gruix de paret interior m 

r1-pipe Radi interior del conducte del canviador de calor m 

r2 Radio corresponent a gruix de paret exterior m 

r2-pipe Radi exterior del conducte del canviador de calor m 

Ra Nombre de Rayleigh -- 

Rcond Resistència tèrmica corresponent a la conducció W/K 

Rconv Resistència tèrmica corresponent a la convecció W/K 

Re Nombre de Reynolds -- 

Re Resistència tèrmica per convecció corresponent a l'exterior W/K 

Re-pipe 
Resistència tèrmica per convecció corresponent a l'exterior del conducte 

d'intercanvi de calor 
W/K 

RH Humitat relativa de l'aire exterior % 

Ri Resistència tèrmica per convecció corresponent a l'interior W/K 

Ri-pipe 
Resistència tèrmica per convecció corresponent a l'interior del conducte d'intercanvi 

de calor 
W/K 

rn Radio corresponent a gruix de paret en cas de vàries capes m 

rn-pipe Radio corresponent a gruix de paret del conducte en cas de vàries capes m 

Rparet Resistència tèrmica per conducció corresponent a la paret W/K 

Rpipe 
Resistència tèrmica per conducció corresponent al material del conducte 

d'intercanvi de calor 
W/K 

Rterreny Resistència tèrmica per conducció corresponent al terreny W/K 

S Constant de correlació de conductivitat tèrmica amb molalitat -- 

T Temperatura K 

t Variable de temps de procés s 

ta Temperatura ambient mitjana diürna, durant les hores de sol. ºC 

Tbassa Temperatura corresponent a l'interior de la bassa K 

Tc Temperatura crítica de l'aigua = 647.096 K K 
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Símbol Descripció Unitat 

Te Temperatura corresponent a l'aire exterior K 

Tf Temperatura mitjana corresponent al film d'interacció on es produeix la convecció K 

Tfluid Temperatura corresponent al fluid que circula pel canviador de calor K 

Tfluid.espiral.n 
Temperatura corresponent al fluid que circula per l'espiral n del conducte 

d'intercanvi de calor 
K 

Tgroundwater 
Temperatura corresponent a la capa freàtica (es pot assimilar a la temperatura del 

terreny, considerant que aquesta és homogènia) 
K 

Ti 
Temperatura corresponent a l'entrada del fluid d'intercanvi en el conducte 

d'intercanvi de calor 
K 

tm 
És la temperatura mitjana del col·lector: Es recomana, per simplificar, prendre 35ºC 

a l'hivern i 45ºC a l'estiu. 
ºC 

To 
Temperatura corresponent a la sortida del fluid d'intercanvi en el conducte 

d'intercanvi de calor 
K 

Tpond Temperatura corresponent a la zona superior de la bassa K 

Tr Temperatura reduïda de l'aigua (Tr= T/Tc) -- 

Treal Temperatura corresponent als sensors en el càlcul d’errors K 

Ts Temperatura corresponent a la superfície de la bassa K 

Tsim Temperatura corresponent a la simulació en el càlcul d’errors K 

Tterreny Temperatura corresponent a la temperatura mitjana del terreny K 

UApipe Coeficient de transferència de calor global per l'extracció de calor W/m2·K 

UApipe.espiral.n 
Coeficient de transferència de calor global per l'extracció de calor corresponent a 

l'espiral n del conducte d'intercanvi de calor 
W/m2·K 

Uground Coeficient de transferència de calor al terreny W/m2·K 

V Volum de la bassa o la zona a avaluar m3 

vs Velocitat característica del fluid (assimilat a velocitat del vent) m/s 

W Transferència de massa d'aigua que s'evapora kgH2O /s·m2 

wair Ràtio d'humitat a l'aire de l'ambient kgH2O/kgAIR 

wsurf Ràtio d'humitat a l'aire saturat de la superfície de la bassa kgH2O/kgAIR 

x Punt de profunditat de la bassa solar, que s'està avaluant  m 

X Coeficient corresponent al càlcul en dissolucions, igual a Salinitat x 0,0002 kgsolut/kgsolució 

x1 Constant genèrica per e.d.o's de primer grau -- 

x2 Constant genèrica per e.d.o's de primer grau -- 

y Fracció de l’any per el càlcul de la declinació solar -- 

Y Coeficient corresponent al càlcul en dissolucions, igual a Salinitat x 0,003 kgsolut/kgsolució 

z Distància des de la superfície de la bassa fins a un punt del fons m 

α Coeficient de difusió tèrmica m2/s 

βsolar Angle d'inclinació de la superfície considerada rad 

β Coeficient volumètric d'expansió K-1 

δ 
Declinació: Angle format per la línia que uneix els centres de la Terra i el Sol i la 

seva projecció sobre l'Equador. 
rad 

Δx Gruix de material o de zona de transferència en el cas de conducció interna m 



MODELITZACIÓ ENERGÈTICA D’UNA BASSA SOLAR  Pàg. 9 

 

 

Símbol Descripció Unitat 

Δxterra Gruix del material al terra de la bassa m 

Δxterreny 
Distància fins a una zona de temperatura constant del terreny (distància fins a zona de capa 

freàtica, segons groundwater tables) 
m 

η Rendiment energètic del col·lector Tant per u 

θ Angle d'incidència format per la normal a una superfície i un raig d'incidència a aquesta rad 

λw Coeficient de conductivitat tèrmica de l'aigua pura W/(m·K) 

μ Coeficient de viscositat dinàmica kg/(m·s) 

ν Coeficient de viscositat cinemàtica m2/s 

ρ Densitat kg/m3 

ρw Densitat de l'aigua pura kg/m3 

ω Angle horari relacionat amb l’hora del dia i la posició del sol rad 
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2. Prefaci 

La tecnologia coneguda com a bassa solar es defineix com a un sistema el qual recull la 

radiació del sol i l’emmagatzema com a energia tèrmica en el mateix medi durant llargs 

períodes de temps. Per tant es pot dir, de manera simplificada, que una bassa solar amb 

gradient salí és una dipòsit amb aigua amb una densitat variable en alçada i que recull i 

emmagatzema l’energia solar tèrmica. 

L’aigua salada forma de manera natural un gradient salí vertical, també conegut com a 

“haloclina”, en el que l’aigua amb poca salinitat està a la superfície i la que té més 

concentració de sal es queda al fons. Les capes que es formen amb solució salina 

augmenten de concentració (i per tant de densitat) amb la fondària, encara que a partir d’una 

certa profunditat, la solució adquireix una concentració de sal uniforme. D’aquesta manera, a 

la bassa solar s’estableixen tres capes d’aigua: 

 La capa superior que té una baixa concentració de sal. 

 La capa aïllant intermèdia amb un gradient salí que estableix un gradient de densitat 

que evita l’intercanvi de calor per efecte de la convecció natural. 

 La capa inferior amb una alta concentració salina. 

Si l’aigua és suficientment translúcida i el fons de la bassa té una absorció alta, gran part de 

la radiació solar incident escalfarà la capa inferior de la bassa solar. 

Quan l’energia solar és absorbida per l’aigua, aquesta augmenta la seva temperatura i 

provoca una expansió tèrmica i una reducció de la densitat. Si l’aigua fos freda, l’aigua 

calenta de baixa densitat flotaria cap a la superfície provocant així un corrent de convecció, i 

el gradient de temperatura per si mateix provocaria un gradient de densitat que disminuiria 

amb la profunditat. No obstant, el gradient salí forma un gradient de densitat que augmenta 

amb la profunditat, la qual cosa contraresta el gradient de temperatura, evitant així que el 

calor de les capes inferiors es mogui cap amunt per convecció i s’escapi de la bassa. Això fa 

que al fons de la bassa s’arribi a temperatures de fins a 90ºC (si la bassa solar té unes 

dimensions prou grans), mentre que a la superfície la temperatura és propera a l’ambiental; 

tot i que cal remarcar que l’àrea superficial i la profunditat de la bassa determinen les 

característiques d’operació i el rendiment, i per tant, les temperatures que s’assoleixen al 
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fons d’aquest. Un exemple d’aquests efectes és el llac natural d’aigua salada de Sinai, Israel. 

[1] 

A la literatura es pot trobar nombrosos treballs sobre les basses solars amb gradient salí 

(Salinity Gradient Solar Pond, SGSP) tractant-los com a un mètode econòmicament efectiu 

per a recollir i emmagatzemar energia solar. L’ús dels SGSP ha sigut satisfactori en varies 

aplicacions: calefacció (Nielsen, 1982) [2], dessalinització (Tabor, 1975) [2], escalfament a 

baixa temperatura en processos industrials (Swift and Golding, 1992) [2] i producció 

d’electricitat (Denius and Batton, 1984) [2]. 

Recentment, ha crescut l'interès per les fonts d’energia renovables com l’energia solar, així 

doncs la tecnologia de les basses solars com a sistema per emmagatzemar energia solar ha 

anat adquirint més importància en certes aplicacions. S’han portat a terme nombrosos 

experiments i estudis teòrics concentrats en el disseny, les aplicacions, les mesures 

tèrmiques, l’eficiència i investigacions sobre el rendiment tèrmic de diferents tipus de basses 

solars de diferents dimensions. En els últims 15 anys, s’han construït arreu del món varis 

basses solars de diferents mides, des d’uns pocs centenars a milers de metres quadrats de 

superfície. [3] 

En general es pot dir que la bibliografia indica que els desenvolupaments tecnològics futurs i 

les seves aplicacions passen en gran mesura per reforçar les energies renovables 

discontínues en forma d’emmagatzematge d’energia. En aquesta direcció és de destacar 

l’emmagatzematge d’energia en basses solars amb gradient salí. L’aigua respecte a altres 

fluids presenta unes propietats especialment aptes per a l’acumulació i transport de calor i, 

per tant, d’energia. El seu calor específic de 1 cal/gr·ºC la distingeix d’altres líquids i minerals. 

[4] 

2.1. Origen del projecte 

La demanda d’aigua dolça està creixent contínuament, i de manera molt important en les 

zones àrides i semi-àrides. Depenent de l’àrea geogràfica, la demanda està dirigida a la 

producció d’aigua per al consum humà, com podria ser el cas dels països àrabs i del sud-est 

asiàtic o com és el cas de la regió mediterrània. Tot i així no s’ha d’oblidar que aquesta 

demanda d’aigua dolça també comença a afectar a diferents àrees geogràfiques, on a més 

de la demanda per al consum humà, les activitats industrials i agrícoles estan liderant 

aquestes noves necessitats, com podria ser la mineria a Xile, Mèxic o Austràlia, o com és 
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l’agricultura a Israel. 

La salinització de la terra és un fenomen que augmenta a tot el món, i com a resultat, es 

generen grans volums d’efluents als canals de drenatge agrícoles. Els efluents salins 

provinents de les indústries també estan creixent, i a més la demanda d’aigua domèstica 

augmenta. Aquesta en moltes regions àrides s’obté a partir de plantes dessalinitzadores, que 

a la vegada generen també un efluent salí. La generació d’efluents salins, sigui a partir de les 

plantes dessalinitzadores, de la salinització del terreny o de la indústria, és normalment un 

problema ambiental important. Tot i així, s’han identificat diferents oportunitats per a utilitzar 

aquest efluent salí, particularment a la industria dessalinitzadora. 

El desenvolupament de tecnologies per a la dessalinització durant els últims anys, 

especialment en el cas de la osmosis inversa, permet actualment la producció massiva 

d’aigua dolça a un cost relativament moderat, proporcionant solucions flexibles a diferents 

necessitats de subministrament d’aigua a la població, a la indústria i a l’agricultura. Tot i així, 

un dels problemes de les plantes de dessalinització d’osmosis inversa és la generació d’un 

efluent concentrat que ha de ser gestionat de manera adequada. 

Mentre que la disposició de la salmorra, no és un problema en plantes en zones costeres, on 

és enviada al mar, és normalment la qüestió més important a l’hora de dissenyar una 

instal·lació dessalinitzadora en zones allunyades de la costa. 

Ha sigut durant la última dècada en la que s’han identificat noves rutes de tractament d’ús i 

gestió d’aquestes salmorres, entre les que s’ha de destacar el seu ús en basses com a fonts 

d’acumulació d’energia solar. S’ha plantejat el desenvolupament de la tecnologia que permeti 

construir les basses de salmorres per a l’acumulació d’energia solar, fixant com a destí 

d’aquesta energia: 

 el seu ús en activitats independents com seria l’ús del calor, o bé per a produir 

qualsevol altre tipus d’energia 

 el seu ús en activitats relacionades amb el cicle de producció d’aigua dolça, com és 

el seu ús en les unitats de dessalinització o bé el seu ús en el tractament de les 

pròpies salmorres, per a recuperar part de l’aigua que contenen, per processos 

d’evaporació o bé l’extracció de components dissolts en la salmorra com sal. [6] 
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2.2. Motivació 

És en aquest context en el que neix el present projecte. El centre tecnològic de l’aigua 

(Cetaqua) creat per Agbar, el CSIC i la UPC, coordina el projecte Sostaqua, el qual es basa 

en l’obtenció d’un cicle urbà de l’aigua auto-sostenible, en el que hi participen diverses 

empreses (p.e. Solvay, empresa dedicada a la producció de clor que cedeix els terrenys per 

a la construcció del projecte) i entitats, una d’elles la UPC. És en aquest marc en el que es 

troba aquest projecte: un projecte dedicat a la modelització del comportament energètic de la 

planta experimental d’una bassa solar amb gradient salí per tal de crear un model de 

simulació més genèric i predictiu per el comportament de les basses solars. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

La base d'aquest projecte és la modelització energètica d’una planta experimental (planta 

pilot) d’una bassa solar amb gradient salí. Concretament, l'objectiu del projecte és l'estudi i 

simulació del comportament energètic concret de la planta pilot construïda a les instal·lacions 

de Solvay Martorell; i en segon terme,  descriure el seu comportament mitjançant un model 

numèric que permeti valorar la capacitat energètica d’una bassa solar. En primer lloc es vol 

predir el funcionament de la bassa solar experimental. En segon lloc es vol comparar la 

simulació i el model obtinguts amb les dades reals de la planta per verificar i veure el grau 

d'aproximació del model de simulació. D'aquesta manera es vol aprofundir en el coneixement 

i el control d’aquesta tecnologia. 

3.2. Abast del projecte 

En aquest projecte, s’ha dut a terme una primera part de recerca per tal de conèixer models 

semblants, veure com s'han realitzat i poder establir un model propi. També ha estat basat 

en el projecte paral·lel de disseny de la bassa solar per concretar els paràmetres de 

construcció de la planta pilot necessaris per poder realitzar aquest projecte. Així en la 

primera part de recerca les tasques que s’han realitzat són: 

 Identificació de mètodes emprats destinats al càlcul dels paràmetres energètics i 

recopilació de dades necessàries de les diferents investigacions. 

 Recopilació de dades sobre el disseny particular de la bassa en la planta 

experimental, i sobre el disseny i càlcul genèric per diferents estudis sobre basses 

solars. 

En la part de la modelització les tasques són les següents: 

 Establir mètodes de càlcul generals i per cada paràmetre en particular. 

 Establir les consideracions i simplificacions del càlcul en el cas particular que es vol 

representar. 
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 Realitzar els càlculs previs de comprovació dels diferents paràmetres (Excel / Full de 

Càlcul), per verificar la validesa dels mètodes mitjançant la comprovació de l'ordre 

dels valors obtinguts inicialment. 

 Tasca de programació (Matlab) per realitzar el model de simulació energètica de la 

bassa solar. Realització de programa segons model inicial, realització posterior de les 

revisions necessàries segons canvis o ampliacions en el mètode i realització de 

revisió final de programa. 

 Realització de simulacions prèvies sense dades concretes per comprovar el bon 

funcionament del programa. 

 Realització de simulació aplicant les dades de disseny i de zona corresponents a la 

planta experimental del projecte i projecte paral·lel de disseny. Obtenció de dades de 

la simulació. 

 Comparació de dades obtingudes mitjançant el model amb les dades experimentals 

obtingudes en la planta pilot. 

 Realització de simulació per fer una predicció futura del comportament de la bassa a 

partir de les simulacions verificades anteriors. 

 Aplicació del paràmetre d’extracció al  model de simulació establert. Realització de la 

simulació d’extracció. 

3.3. Necessitat del projecte 

En els apartats anteriors s'ha explicat com funciona la bassa solar típica, mitjançant el 

gradient salí i el gradient de temperatura. També s'ha explicat la finalitat d'aquesta tecnologia 

de captar i emmagatzemar energia tèrmica. És necessari realitzar una modelització 

energètica de la bassa solar, per poder conèixer en quina magnitud pot arribar aquesta a 

emmagatzemar energia, descriure les variacions que pateix al llarg de l'any, estimar quins 

són els punts de pèrdua més destacables, estimar la magnitud d'energia tèrmica que es pot 

arribar a extreure o estimar l'eficiència energètica del funcionament de la bassa solar amb 

l'extracció de calor. 
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3.4. Disseny bassa solar 

Les característiques dimensionals i de disseny de la bassa solar objecte de l’estudi es 

mostren detalladament a l’apartat Annex A.1. A continuació es fa un resum de les 

característiques principals: 

- La bassa té forma cilíndrica amb un diàmetre aproximat de 8m i una alçada de 

2,80m. 

- La situació és superficial, és a dir, el terra de la bassa en contacte amb el terreny i les 

parets en contacte amb l’exterior. 

- La bassa és plena d’aigua mesclada amb sals amb les concentracions necessàries 

per un funcionament correcte d’aquesta. 

- El conducte d’extracció de calor inicialment es preveu en forma d’espiral a un nivell 

proper al fons de la bassa. Es preveu també com a possible ubicació, una segona 

extracció de calor mitjançant conducte en forma d’anells concèntrics a les parets, a 

una situació propera al fons de la bassa. 

- El material de parets és de formigó pretensat i una capa d’aïllament tèrmic consistent 

en llana mineral. 

- El material del terra per el paviment i l’anivellament de la bassa és formigó. 

- El material dels conductes d’intercanvi de calor és de tipus plàstic.  

La descripció més detallada de la construcció de la bassa així com el manteniment del 

gradient salí es reflexa a l’article [5] de la bibliografia. 
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A continuació es mostra unes imatges corresponents a la bassa per il·lustrar les explicacions: 

 

Fig. 3.4.1. Esquema corresponent a la bassa solar de la planta pilot de Martorell 

 

Fig. 3.4.2. Imatges corresponents a la bassa solar de la planta pilot de Martorell 
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Fig. 3.4.3. Imatges corresponents a sistema d’extracció de la bassa solar de la planta pilot de 

Martorell 

 

3.5. Balanç base del projecte 

En el present apartat es fa un anàlisi del funcionament bàsic de la bassa solar. Les 

transferències de calor extern, es contemplaran en el següent punt de la introducció, a 

l’apartat 3.6. Per fer el balanç es té en compte cada una de les zones que es formen en la 

bassa solar i definides en el capítol 2 Prefaci. Les zones bàsiques són: 

 UCZ : La zona superior (Upper Convective Zone) amb comportament convectiu i amb 

una concentració més baixa de sal. Es considera també homogènia a nivell de 

propietats degut al comportament convectiu. 

 NCZ: La zona intermitja (Non Convective Zone) amb comportament no convectiu en 

les transmissions d’energia verticals. Es considera convectiva a efecte de càlcul de 

transmissions d’energia horitzontals. Aquesta zona mostra un gradient salí i 

temperatura variant amb la profunditat. Les seves propietats variaran en relació amb 

la profunditat dins la zona. És la zona que garanteix l’emmagatzematge d’energia 

degut a que actua com a aïllant. 

 LCZ : La zona inferior (Low Convective Zone), com la zona UCZ amb comportament 
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convectiu, però en aquest cas amb la màxima concentració salina de la bassa. Es 

considera també homogènia a nivell de propietats degut al comportament convectiu. 

Els factors bàsics per fer el balanç energètic de la bassa solar són els guanys d’energia, les 

pèrdues i les transmissions de calor entre zones. Es reflecteix amb més detall a continuació. 

 Si es representa d’una manera bàsica aquests factors del balanç energètic, dóna lloc a la 

següent figura: 

 

Fig. 3.5.1. Esquema representatiu per descriure les transferències d’energia bàsiques d’una 

bassa solar 

Si s’analitza cada una de les zones per separat, es poden extreure balanços energètics 

diferenciats per zones: 

 Per la zona UCZ es considera els següents factors del balanç energètic: 

o Guany per radiació solar a UCZ. 

o Pèrdues per evaporació superficial. 

o Pèrdues per convecció superficial. 

o Pèrdues a través de parets a UCZ. 
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o Transmissions de calor a NCZ. 

A continuació es mostra una representació del balanç d’aquesta zona: 

 

Fig. 3.5.2. Esquema representatiu per descriure les transferències d’energia bàsiques de la 

zona UCZ d’una bassa solar 

 Per la zona NCZ, donat la complexitat de la zona al haver-hi un gradient de 

temperatura, s’ha considerat una subdivisió en subzones. D’aquesta manera el 

balanç de la zona també es divideix en balanços individuals de les diferents 

subzones. Els factors bàsics d’aquests balanços són: 

o Guany per radiació solar a cada subzona. 

o Pèrdues a través de parets de cada subzona. 

o Transmissions de calor a la subzona superior o a la zona UCZ en el cas del 

balanç de la primera subzona. 

o Transmissions de calor a la subzona inferior o a la zona LCZ en el cas del 

balanç de la última subzona. 
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A continuació es mostra una representació del balanç d’aquesta zona: 

 

Fig. 3.5.3. Esquema representatiu per descriure les transferències d’energia bàsiques de la 

zona NCZ d’una bassa solar 

 Per la zona UCZ es considera els següents factors del balanç energètic: 

o Guany per radiació solar a LCZ. 

o Pèrdues a través de parets a LCZ. 

o Pèrdues a través del terra a LCZ. 

o Transmissions de calor a NCZ. 
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A continuació es mostra una representació del balanç d’aquesta zona: 

 

Fig. 3.5.4. Esquema representatiu per descriure les transferències d’energia bàsiques de la 

zona LCZ d’una bassa solar 

En les diferents figures es mostra quan es considera transmissió per conducció, per 

convecció o per altres vies. El detall de les diferents transmissions es descriu en apartats 

posteriors dins el capítol 4 MODEL TEÒRIC. 

El balanç energètic global base que defineix el funcionament de la bassa es definiria amb la 

següent expressió genèrica: 

radiació.solar pèrdues.superfície pèrdues.evaporació pèrdues.paret.terra emmagatzemada

BE =Guanys Pèrdues Acumulació de calor

BE =Q Q Q Q =Q

 
  

Equació 3.5.1 
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3.6. Transmissions d’energia exterior 

A part dels factors bàsics de transferència d’energia es consideraran els següents factors 

addicionals: 

 Extracció de calor: 

L’extracció de calor és el procés per poder aprofitar l’energia que s’emmagatzema en 

forma de calor a la bassa solar, per tant és un pas clau per assolir l’objectiu final 

d’aquesta tecnologia. Els mètodes per l’extracció de calor es basen en l’intercanvi a 

través de conductes o serpentins. La descripció més detallada d’aquests i de la 

transferència es troben a l’apartat posterior 5.1 Extracció de Calor. 

 Aportació de calor: 

Com a factor addicional s’ha considerat en aquest projecte la possibilitat de disposar 

d’una font externa d’energia consistent en col·lectors solars. Aquests transferiran 

energia addicional a la bassa a través d’un sistema d’intercanvi de calor semblant a 

l’extracció de calor però amb el sentit de transferència cap a la bassa. La descripció 

més detallada d’aquests i de la transferència es troben a l’apartat posterior 5.2 

Aportació . 
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4. MODEL TEÒRIC 

4.1. Radiació Solar 

La radiació solar és una font de subministrament de calor directe a la bassa solar la qual és 

captada i emmagatzemada en forma d’energia tèrmica. De fet és un dels factors més crítics 

en el funcionament de les basses solars. 

La base d'aquesta transferència de calor per la radiació tèrmica consisteix en el transport de 

l'energia electromagnètica (EM) d'una font al seu destí (en aquest cas la bassa solar). La 

radiació no requereix la presència d'un medi concret i abasta longituds d'ona en la regió 

visible i part d'ultraviolat de l'espectre electromagnètic. La transferència per radiació està 

caracteritzada per la capacitat de funcionar a distància i per la seva independència amb la 

temperatura.[7] 

La radiació solar inicial que pot arribar a la bassa queda subjecta a la zona geogràfica on 

està situat el dipòsit, ja que queda afectada per la latitud local i l'entorn. També es veu afectat 

per la climatologia, i en concret per la presència de nuvolositat o altres elements 

meteorològics que puguin atenuar la radiació directe. 

Quan el feix de llum solar incideix en la interfície aire/aigua, part del d'aquest és reflectit a 

l'aire i part és transmesa a dins de la bassa. La quantitat de radiació que arriba al fons de la 

bassa depèn de l'àrea superficial, de l'àrea del fons, de les parets de revestiment, de la 

profunditat de la capa d'aigua que ha de travessar la radiació solar i de la terbolesa de 

l'aigua. En relació a la concentració salina, els nivells de concentració de sal no afecten 

significativament la penetració de la radiació solar, mentre que la terbolesa es considera un 

factor més important, segons han investigacions experimentals Wang i Seyed-Yagoobi [8][9]. 

Un cop la radiació solar ha travessat la interfície superficial de la bassa, l'estimació de la 

radiació solar total disponible a diferents profunditats és una part integral de la modelització 

del seu comportament tèrmic. El flux de radiació que es propaga per la bassa es va atenuant 

en el seu camí fins que arriba al fons. Des del fons, segons les característiques d'aquest, té 

lloc una reflexió: una part del flux de radiació que arriba a la part inferior es reflecteix 

difusament i viatja de retorn. Aquest flux de radiació reflectida arriba a la superfície de la 

bassa de nou. Una part d'ella creua la interfície cap a l'aire i es perd a l'atmosfera mentre que 
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la resta torna per reflexió especular cap a dins la bassa. Aquest fenomen de múltiples 

reflexions entre el fons i la superfície continua fins que el flux de radiació desapareix a causa 

de l'absorció en el líquid de la bassa i per la pèrdua a l'atmosfera. Per tant, el flux total de 

radiació disponible a una profunditat és el resultat net de tot aquest procés. [10] 

4.1.1. Model de càlcul de la radiació solar 

La radiació solar, com ja s'ha comentat, és una de les parts més importants del procés 

energètic de la bassa solar, ja que és la única font d’aportació energètica directa des de 

l’exterior. El model es basa en les teories, estudis i dades experimentals consultades. [10] 

La part corresponent al càlcul detallat de l’angle d’incidència solar així com l’àrea resultant 

d’incidència solar corresponent al factor d’ombra de la pròpia bassa es mostren a l’Annex 

A.2.4. 

4.1.1.1. Radiació Solar incident 

El procés que segueix descriu l’etapa en què la radiació solar entra en contacte amb la bassa 

solar i els models de càlcul contemplats.  

Lorin Vant-Hull va desenvolupar una sèrie d’equacions complexes per descriure les múltiples 

reflexions que tenen lloc en el viatge de la radiació solar per la bassa [10], i per la seva 

complexitat, d’aquestes han sorgit varies simplificacions per descriure el fenomen. 

S’ha escollit el sistema de Bryant i Colbeck [10] per la seva simplicitat i també a l’aproximació 

dels resultats experimentals amb valors d’error relativament petits. Aquest model  contempla 

la primera reflexió al fons de la bassa i la primera reflexió al retorn de la superfície de la 

bassa, menyspreant la resta. 

 Càlcul de la radiació inicial incident que arriba a la part superior de la bassa solar, a la 

interfície entre l’aire i la superfície de l’aigua de la bassa, del qual una part es 

reflecteix cap a l’exterior i una part entra a la bassa. De la part que entra i travessa la 

bassa, es fa el càlcul de l’energia que perd durant aquest camí, absorbida en el líquid 

de la bassa: 

0,36 0,08·ln
cosx 0

x
I = I ·

θ

       
Equació 4.1.1 
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D'aquesta radiació, mitjançant la mateixa fórmula, substituint la profunditat x per la profunditat 

total de la bassa, es pot calcular el flux que arriba al fons de la bassa: 

0,36 0,08·ln
cos
tot

B 0

L
I = I ·

θ

       
Equació 4.1.2 

Càlcul de la part que arriba al fons de la bassa, la qual es torna a dividir, segons la 

reflectivitat del fons, en una part que es reflecteix de nou cap a la bassa i una part que 

s’absorbeix en el material del fons de la bassa. De la part es reflexa i travessa la bassa, es fa 

el càlcul de l’energia que perd durant aquest camí de retorn, absorbida en el líquid de la 

bassa: 

0,36 0,08·ln
cos

3

tot
BR B

L x
I = I ·ρ· 

  
  

  
  
   

Equació 4.1.3  

Per aquest càlcul, es considera l’angle de reflexió de π/3 rad (60º) equivalent a l’angle 

considerat per una flux de radiació lineal a una superfície horitzontal. Els angles 

s’introdueixen en radiants. El grau de reflectivitat (ρ) del fons de la bassa depèn de 

les condicions a la superfície i es pot considerar en un interval entre 0 i 1, pels 

extrems d’una reflexió total (1) o nul·la (0). 

 Càlcul del flux que arriba de retorn a la interfície que separa el líquid de la bassa de 

l’aire exterior, de la qual una part travessa la interfície i es perd a l’exterior i una part 

es reflecteix per tornar de nou a travessar la bassa. 

0,477 0,36 0,08·ln
cos

3

tot
SR B

L + x
I = ·I ·ρ· 

  
  

  
  
   

 Equació 4.1.4 

A la superfície de separació de l’aigua amb l’aire de la superfície, fent referència a la 

separació de fases i propietats de reflexió especular, es pot considerar que un 47,7% 

de la radiació és reflectida de nou cap a l’interior de la bassa. [10] 

 De les múltiples reflexions de la radiació solar, es pot considerar una aportació 

d’energia menyspreable a partir d’un cert nombre de reflexions a determinar degut a 
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la pèrdua d’energia. El càlcul del balanç a partir de les equacions considerades 

(Equació 4.1.1, Equació 4.1.2, Equació 4.1.3, Equació 4.1.4) per obtenir la radiació 

final que arriba a una profunditat determinada de la bassa es mostra a continuació: 

I xT =I x− I BR+I SR Equació 4.1.5 

En aquest procés que s'ha explicat del viatge de la radiació solar a través de la bassa, també 

es té en compte el factor de ombra que projecta les pròpies parets de la bassa solar. Segons 

la forma de la bassa solar s'aplicarà l'equació geomètrica que correspongui per tenir en 

compte aquest efecte de disminució de radiació envers la profunditat de la bassa. [13] 

4.1.1.2. Radiació Solar absorbida 

Després de realitzar el càlcul de la radiació que arriba en cada punt, es fa el càlcul de la 

radiació absorbida. Per aquest càlcul, es considera el mètode simple de calcular la 

diferència de radiacions que arriben a diferents profunditats, per obtenir la radiació que 

s'ha absorbit en aquell volum concret: 

I absorbida=I x2− I x1 Equació 4.1.6 

Per l'arribada de la radiació al fons, es calcula la radiació absorbida per aquest, 

mitjançant la forma simple d'agafar el terme de la radiació que arriba al fons i aplicar-li el 

coeficient de reflexió d'aquest: 

I absorbida . fons=I B ·ρ Equació 4.1.7 

Per aquesta última, es fa la consideració que tota la radiació que s'absorbeix al fons 

correspon a una acumulació a la zona més baixa. 

A l’Annex A.2.3 es mostra el càlcul previ realitzat per estimar la transferència per 

radiació solar. 

 

4.2. Evaporació Superficial 

L'evaporació superficial és una de les pèrdues de calor directes de bassa solar. Tenint en 

compte que la radiació és el factor principal d'aportació tèrmica, aquest és un dels factors 
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més crítics alhora de quantificar les pèrdues de calor, però també fa possible la creació del 

gradient tèrmic desitjat, donat que manté les zones superiors a una temperatura inferior que 

les zones inferiors. 

En aquest cas, la base de la transferència de calor estaria relacionada amb una transferència 

de massa. Aquesta transferència de massa correspon a l'evaporació superficial del líquid de 

la bassa. Des el punt de vista el procés es pot assimilar a la tipologia “Pool Boiling” [7], que 

es refereix al tipus de transferència per evaporació on la superfície de líquid forma part d'una 

quantitat relativament gran de líquid, que no flueix a velocitat significativa i s'agita per factors 

externs com el vent o similar, i que aplica les corrents de convecció natural. En aquest cas no 

es forma una transferència de vapor contínua, sinó que hi ha una transport de matèria 

superficial d'acord amb les condicions exteriors de velocitat del vent i humitat de l'aire per la 

transferència del líquid superficial a l'aire exterior.  

Aquesta transferència de massa de l'evaporació provoca una pèrdua de temperatura degut a 

la despesa d'energia necessària perquè tingui lloc el canvi d'estat, d'aquí prové la pèrdua 

d'energia que té lloc a la bassa en aquest aspecte. 

4.2.1. Model de càlcul de l’evaporació 

Pel model d'aplicació, s'ha consultat varis mètodes publicats en articles d'investigació, per 

mètodes genèrics i/o aproximació de paràmetres concrets [14] [15] [16] [17]. En general el 

mètode és el següent: 

 Càlcul de la transferència de massa mitjana d'aigua de la bassa cap a l'aire per 

l'evaporació. 

 Càlcul de la quantitat d'energia que es necessita per dur a terme l'evaporació 

d'aquesta transferència de massa, la qual està perdent el conjunt de la bassa 

solar. 

En base a la informació consultada s'ha tingut en compte dos mètodes, abans de decidir 

el que s'utilitzaria. Es mostren els dos processos, donat que en qualsevol moment es pot 

canviar de procés en la simulació si es considera oportú. 



MODELITZACIÓ ENERGÈTICA D’UNA BASSA SOLAR  Pàg. 29 

 

4.2.1.1. Mètode 1 

El model presentat com a mètode 1 està calculat inicialment per gradients tèrmics poc 

considerables en basses poc profundes, especialment en mesos adversos, però amb la 

suposició que es pot escalar a models més grans. S’ha extret la informació de diversos 

articles d’investigació [14] [15]. 

El model utilitza el que s'anomena l'analogia “j-factor”, que és una relació que es pot 

aplicar en vàries situacions de transferència de massa o energia. Es pren el balanç entre 

la interfície superficial de la bassa i l'ambient exterior. La interfície superficial de la bassa  

es considera com un film amb les magnituds generals mitges entre els dos medis a 

efectes del càlcul de les propietats específiques. L'equació genèrica de transferència de 

massa en l'evaporació que ens ocupa quedaria definida de la següent manera: 

 ''
w d air surfm = h · w w Equació 4.2.1 

Amb la mateixa analogia es defineix el coeficient de transferència de massa hd: 

/·
c ext

d 2 3
p vap

h
h =

C Le




Equació 4.2.2 

El nombre de Lewis (Le) es defineix de la següent manera: 

AB

α
Le=

D
Equació 4.2.3 

Així quedaria definida la taxa de transferència de massa mitjana per evaporació amb les 

dades de cada situació. 

4.2.1.2. Mètode 2 

En aquest cas també s’ha extret la informació de diversos articles d’investigació [16] [17]. El 

model presentat com a mètode 2 considera les següents suposicions: 

 La zona afectada de la bassa se suposa que és homogènia per la temperatura i la 

composició (vertical i horitzontal de mescla). 
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 La profunditat i la composició constants durant el període de temps considerat en 

cada pas. Grau d'evaporació baix comparat amb la profunditat de la zona 

considerada. 

 La taxa d'evaporació, mesurada en espessor superficial del volum d’aigua per unitat 

de temps, es situa com a valor típic entre 2,94·10-8-1,18·10-7 m/s. Per profunditats de 

zona superiors a 0,2 m, aquest supòsit és considera inicialment acceptable.  

 Els efectes de que les parets de la bassa sobrepassin el nivell d'aquest pot tenir dos 

efectes principals: reducció de la radiació solar incident i la reducció de l'acció del 

vent sobre la superfície de la bassa. El primer d'aquests efectes concerneix a l'apartat 

4.1 Radiació Solar. El segon efecte es considera que es pot considerar poc 

significatiu si es compara la mida de la bassa en paral·lel a la direcció del vent i la 

dimensió d'alçada de paret que sobrepassa la superfície de la bassa.  

 Es considera la dada d'humitat mitjana de l'aire ambient sense tenir en compte 

l'augment que pot provocar la presència de la bassa. 

Aquest model basa el seu balanç en les resistències que es produeixen en les interfícies 

entre els medis, com es mostra a la figura: 

 

Fig. 4.2.1. Representació de interfícies i variacions de Temperatura i Pressió, extret de [16].  

El balanç màssic queda de la següent manera: 

 g aW = k · p p Equació 4.2.4 
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Per les condicions calculades i el tipus de composició habitual d'una bassa solar [16], 

s’exposen les següents expressions per definir els paràmetres de l'equació: 

   3 -510 1,9 0,476 ·2,2356 ·1,01731·10g sk = · + · v Equació 4.2.5 

Per aquest càlcul es partirà de la taula de dades meteorològiques corresponents a la 

velocitat del vent a l'entorn exterior.  

Pel càlcul de les propietats de pressió en cada instant per les diferents temperatures 

s’utilitzarà les expressions definides a continuació. Equació 4.2.6 per aigua pura i Equació 

4.2.7 per una concentració de NaCl del 20% (referència Rothbaum [16]). 

 

9·
17,421 459,67 86

5
31,82 exp ·133,322

9·
459,67 460

5

T
·

p T = ·
T

+

             
         

Equació 4.2.6 

 

9·
17,09 459,67 86

5
24,45 exp ·133,322

9·
459,67 460

5

T
·

p T = ·
T

+

             
         

Equació 4.2.7 

Al fer al càlcul per la capa més superficial, es considera vàlid assimilar la solució a 

efectes de càlcul a l’aigua pura, d'acord amb l'expressió Equació 4.2.6. Es considera que 

la temperatura a aplicar correspon, a cada instant, a la temperatura mitjana entre la zona 

superior de la bassa i la temperatura exterior, per representar la temperatura superficial a 

la interfase. 
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Per les propietats psicromètriques dels fluids, es pot calcular la pressió parcial de 

saturació de l'aire exterior i amb la humitat relativa calcular la pressió parcial en cada 

moment: 

 

9·
17,421 459,67 86

5
31,82 exp ·133,322

9·
459,67 460

5

a

T
·

p T = · ·RH
T

+

                
             

Equació 4.2.8 

100·
s

p
RH

p
 Equació 4.2.9 

Per aquest càlcul es partirà de la taula de dades meteorològiques corresponents a la 

humitat relativa a l'entorn exterior i la temperatura. 

Les equacions originals extretes de la biografia per la descripció d’aquest mètode, estan 

redactades per la utilització mitjançant el sistema d’unitats britànic. En les equacions 

exposades  Equació 4.2.5 Equació 4.2.6 Equació 4.2.7 Equació 4.2.8 Equació 4.2.9, 

s’han introduït els factors de conversió corresponents per mantenir les unitats del Sistema 

Internacional però intentant mostrar la forma de l’equació original. 

4.2.1.3. Càlcul de Transferència de Calor  

Després d'haver calculat la taxa de transferència de massa per l'evaporació, es pot 

calcular la transferència de calor a partir del calor latent d'evaporació del líquid en 

qüestió. Es pren la consideració de que les propietats són assimilables a les de l'aigua 

pura en aquest cas. Per obtenir el valor del calor latent d’evaporació s’utilitza una funció 

comprovada experimentalment [18]. 

qevaporacio=h fg ·Apond ·W Equació 4.2.10 

Pel càlcul del calor d'evaporació s'utilitza la següent expressió, amb les taules de 
coeficients corresponents [18], exposades també a l’Annex A.2 : 

  2 34· 5·
1 ·18

C2+C3·T C T C Tr r r
v rΔH = C1· T

  Equació 4.2.11 

Pel càlcul del calor latent es pren la temperatura superficial a la interfase. Donat que el 
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procés es dona a la zona superior amb més baixa concentració salina, es considera 

vàlida l'expressió del calor latent per l'aigua pura. 

En l'aplicació s'ha optat per utilitzar el mètode 2 dels exposats: Segons articles 

consultats corresponents als 2 mètodes [14] [15] [16] [17], es considera que el 

mètode 1 està desenvolupat per una bassa solar amb unes característiques i 

condicions concretes i que el mètode 2 s’ha basat amb una situació més genèrica 

tenint en compte més factors per obtenir una major precisió dels resultats. 

Es reflexen els càlculs previs realitzats a l’Annex corresponent A.2.4. 

 

4.3. Convecció Superficial 

La convecció superficial, juntament amb l'evaporació superficial (descrita a l’apartat 4.2 

Evaporació Superficial), és una de les pèrdues de calor directes de la bassa solar, i també un 

dels factors més crítics en l’eficiència d’emmagatzematge energètic de la bassa solar. Pel 

mateix motiu que les pèrdues per evaporació superficial, la convecció superficial fa possible 

la creació del gradient tèrmic desitjat, donat que manté les zones superiors a una 

temperatura inferior que les zones inferiors. 

En aquest cas, la base de la transferència de calor no està relacionada amb una 

transferència de massa, com en el cas de l'evaporació, sinó que és una transferència directe 

entre els dos medis. Concretament la convecció és la transferència d'energia per conducció i 

radiació a través del moviment del fluid. De fet, la transferència de calor per convecció es 

basa en el moviment del fluid o fluids dels quals es transfereix calor i en la diferència de 

temperatura entre els dos medis. 

Pel càlcul de la transferència de calor per convecció, el pas més important és calcular el 

coeficient de transferència tèrmica corresponent. Aquest paràmetre ve determinat per les 

característiques de cadascun dels fluids, de la diferència de temperatura entre aquests i 

també de la identificació del tipus de convecció, la qual es pot considerar natural o forçada. 

4.3.1. Model de càlcul de la convecció superficial 

En el model d'aplicació, s'aplica el mètode genèric de convecció. S'assimila al cas típic de 
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geometria de plat pla amb la superfície de major temperatura dirigida cap amunt o la 

superfície de menor temperatura dirigida cap avall: with hot surfaces facing upward, or 

cold surfaces facing downward [7]. En la definició de paràmetres específics, es pren 

sempre les magnituds generals en el film que formaria la interfície entre la superfície de la 

bassa i l'aire exterior. Concretament, pel càlcul de la convecció, les mesures s’han 

considerat en la capa d'aire que forma la interfície, considerant una bona aproximació del 

valor de convecció real. 

En relació a la tipologia de convecció, és preferible fer la comparació (natural/forçada) per 

identificar la situació a aplicar [15]. Per això inicialment es realitza el càlcul del coeficient 

de convecció pel cas de convecció natural i pel de convecció forçada. Les equacions dels 

models de convecció bàsics i el càlcul de paràmetres s’ha extret de fonts consultades [18] 

[7] [15]. 

Convecció Natural 

En el cas del model de convecció natural exterior, s'utilitzen dues expressions seguint el 

model de  Incropera and DeWitt [7] [15], relacionant el nombre de Nusselt (Nu) i el 

nomnre de Rayleigh (Ra): 

Nu= 0,54 · Ra1 /4
- En flux laminar per 104 < Ra < 107 Equació 4.3.1 

Nu= 0,15 ·Ra 1/3
- En flux turbulent 107 < Ra < 1011 Equació 4.3.2 

3
car

L

· T·g·L
Ra =

ν·α

 
Equació 4.3.3 

Coeficient volumètric d'expansió, es considera vàlid la simplificada per gasos ideals: 

1

f

=
T

 Equació 4.3.4 

La Temperatura es considera la temperatura del film (Tf): 

2
e s

f

T T
T =


Equació 4.3.5 

s eT =T T  Equació 4.3.6 
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 La dimensió característica utilitzada per el model de plat pla (horizontal flat 

surfaces): 

car

A
L =

p
Equació 4.3.7 

 La viscositat cinemàtica es calcula amb la següent relació: 

=



Equació 4.3.8 

  

Pel càlcul de la viscositat dinàmica s'utilitza la següent expressió amb les taules de 

coeficients corresponents [18], exposades també a l’Annex A.2: 

21 / /

C2C1·T
=
+C3 T +C4 T

 Equació 4.3.9 

 Pel càlcul del coeficient de difusió tèrmica s'utilitza la següent expressió: 

p

k
=

·C



Equació 4.3.10 

 Pel càlcul de la conductivitat tèrmica en vapor s'utilitza la següent expressió amb les 

taules de coeficients corresponents [18], exposades també a l’Annex A.2  

 PARÀMETRES AIGUA PURA : 

21 / /

C2C1·T
k =

C3 T C4 T 
Equació 4.3.11 

 

Convecció Forçada 

Pel model de convecció forçada s'utilitzen dues expressions seguint també el model de 

Incropera and DeWitt [7] [15], relacionant Nu amb el nombre de Reynolds (Re) i el 

nombre de Prandtl (Pr): 
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Nu= 0,664 · R e1 /2 · Pr1/3
- En flux laminar per 104 < Ra < 107 Equació 4.3.12 

Nu= 0,037 ·R e4 /5 · Pr1/3
- En flux turbulent 107 < Ra < 1011 Equació 4.3.13 

On el nombre de Reynolds es defineix per la següent expressió: 

s
D

·v ·D
Re =




Equació 4.3.14 

Els paràmetres del qual es defineixen a continuació: 

 El paràmetre vs de la velocitat del fluid, s'assimila a la velocitat del vent que afecta 

la superfície de la bassa. 

 Per a l'avaluació de la Temperatura es considera la temperatura del film (Tf) com 

s’ha considerat en la convecció natural mitjançant Equació 4.3.5 i Equació 4.3.6. 

 Pel càlcul de la viscositat dinàmica s'utilitza la mateixa expressió ja vista en la part 

de convecció natural Equació 4.3.9. 

Pr es defineix per la següent expressió: 

Pr =



Equació 4.3.15 

 La viscositat cinemàtica es calcula amb la mateixa expressió ja vista en la 

convecció natural Equació 4.3.8 i la viscositat dinàmica corresponent també amb 

Equació 4.3.9. 

 Pel càlcul del coeficient de difusió tèrmica s'utilitza la mateixa expressió ja vista en 

la convecció natural Equació 4.3.10. 

 Pel càlcul de la conductivitat tèrmica en vapor s'utilitza la mateixa expressió ja vista 

en la convecció natural Equació 4.3.11. 

Càlcul final 

Pel càlcul del coeficient de convecció s'utilitza la següent expressió: 
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c
car

Nu·k
h =

L
Equació 4.3.16 

Es calcula el coeficient hc, tant per el supòsit de convecció natural, com en el supòsit de 

convecció forçada inicialment. D’aquests resultats, es pren el coeficient de major 

magnitud, representant quin és la tipologia dominant. Finalment en el càlcul de 

transferència de calor s'utilitza la següent expressió: 

 .convec c pond eq = h ·A· T T Equació 4.3.17 

Es descriu amb detall el càlcul previ a l’Annex A.2.5. 

 

4.4. Transmissió de calor exterior (parets i terra) 

La transmissió de calor a l'exterior, a través de parets i terra, segons els articles sobre 

estudis en basses solars estudiats [13] [19] [20], representa un altre factor de pèrdua de 

calor, encara que menys significatiu si es compara amb les pèrdues directes superficials.  

Això és degut a que, en el disseny de la bassa, és habitual dotar parets i terra amb un grau 

d’aïllament tèrmic suficient (sigui per tipus d’aïllant o dimensió d’espessor de l’aïllant) per 

minimitzar aquestes pèrdues. En comparació amb les pèrdues superficials aquestes no 

depenen únicament de les característiques de l'exterior per quantificar pèrdues, també 

depenen de les característiques del material aïllant de la bassa. 

Tot i ser considerat un factor de pèrdua menys important, durant el funcionament de la 

bassa, quan s'arriba a emmagatzematges de calor importants, la temperatura de les capes 

més inferiors pot augmentar suficientment per produir un gradient tèrmic significatiu entre 

l'interior i l'exterior de la bassa. En aquest punt, tot i tenir la protecció de la capa de parets o 

terra, pot produir-se una transferència de calor cap a l’exterior degut a la diferencia de 

temperatura. 

En aquesta transferència de calor, es tracta de dos medis separats per una barrera: Des d'un 

dels dos medis es produiria transferència de calor per convecció cap a la paret, a través de la 

paret es produiria transferència per conducció i des de la paret es produiria transferència de 

calor per convecció a l'altre medi.  
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La part de la conducció tèrmica es basa en la Llei de Fourier i aquesta en l'expressió de 

transferència de calor basada en el coeficient de conducció tèrmica, l'àrea de transferència 

de calor, l'espessor de la barrera i el gradient de temperatura. Fig. 4.4.1 

A continuació es mostra una figura que fa referència a la conductivitat en un pla i al càlcul de 

resistència tèrmica [7]: 

 

Fig. 4.4.1. Representació del fenomen de conducció tèrmica en un model unidimensional.  

La conductivitat tèrmica k és una propietat de transport de calor funció de la temperatura.  

En el cas que la paret sigui heterogènia, i estigui formada per vàries capes diferenciades, 

s'aplica el càlcul de suma de resistències en sèrie: Es tracta simplement de la suma de la 

resistència tèrmica de cada capa per obtenir el coeficient de conducció tèrmica global de la 

paret o terra. Fig. 4.4.2  

 

Fig. 4.4.2. Representació de la suma de resistències tèrmiques en el cas de material 

heterogeni.  
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4.4.1. Model de càlcul de la transmissió de calor exterior a parets i 

terra 

S'aplica el mètode genèric de conducció. En el cas de la bassa solar construït a Martorell, 

s’ha de considerar dues situacions de pèrdues ben diferenciades: La conducció per 

parets directe a l'exterior i la conducció al terra en contacte amb el terreny. 

Conducció per Parets 

El model es basa en les fórmules bàsiques de la conducció i models de transferència de 

paret en bassa en articles consultats [7] [13]. Segons la llei de Fourier, l'expressió 

utilitzada genèrica és la següent: 

 .
paret

cond parets bassa e

k·A
q = · T T

Δx
 Equació 4.4.1 

En el cas que ens ocupa de conducció unidimensional de calor i per l'assimilació amb la 

conducció de cilindre, tenint en compte la variació de temperatura en els diferents radis de 

cilindre Fig. 4.4.3, la funció de la transferència de calor també relaciona la dependència de 

temperatura amb els radis interior i exterior de les parets. 

 

Fig. 4.4.3. Representació de transferència de calor per conducció en el cas concret de 

geometria cilíndrica.  

Si s'assimila, com s'ha dit, al cas de geometria de cilindre, l'expressió resultant és la 

següent: 
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 . .
2 1ln / / 2
bassa e

cond parets cil

T T
q =

r r ·π·k·L


Equació 4.4.2 

Si es té en compte que, a part de la conducció en les parets del cilindre, també es dóna la 

convecció interior i exterior, així doncs s’aplica el model de la suma de resistències per 

calcular la transferència de calor: 

.
bassa e

cond parets
i paret e

T T
q =

R +R +R


Equació 4.4.3 

Si s’aplica també el model del cilindre, tant per les parets com per les resistències de 

convecció ens queda la següent expressió: 

 .
2 1ln /1 1

2 2 2

bassa e
cond parets

1 i 2 o

T T
q =

r r
+ +

·π·r ·h ·L ·π·k·L ·π·r ·h ·L


Equació 4.4.4 

Si la paret està formada per vàries capes de materials, el paràmetre de la resistència de 

paret es calcularà segons les característiques dels materials: 

     1.2 1.1 2.2 2.1 .2 .1ln / ln / ln /
... ...

2 2 2
n n

paret paret.1 paret.2 paret.n
1 2 n

r r r r r r
R = R +R + +R = + + +

·π·k ·L ·π·k ·L ·π·k ·L
 

Equació 4.4.5 

En el cas del càlcul de la resistència per convecció interior, s’utilitzarà el model de la 

convecció natural pel cas de parets verticals [7], prenent les propietats de la solució 

aquosa de l’interior de la bassa depenent de la seva concentració salina i de la 

temperatura (es mostra l’aplicació a l’ANNEX A.2.7. 

Igualment, en el cas de la resistència per convecció exterior, també s’utilitzarà el model de la 

convecció natural en el cas de parets verticals [7], però prenent les propietats de l’aire 

exterior (considerades homogènies amb les preses a l’apartat de convecció superficial per 

l’aire exterior) en funció de la seva temperatura (es mostra l’aplicació a l’ANNEX A.2.5. 

Es descriu amb detall el càlcul previ de pèrdua per parets a l’Annex A.2.8. 
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Conducció a través del terra 

A diferencia de la conducció a les parets, el terra no està en contacte amb l'aire i el tipus 

de transferència és diferent. En aquest cas, el càlcul de la transferència de calor es 

proposen dos mètodes: 

Mètode 1 

El mètode 1 es basa en els conceptes bàsics de conductivitat i convecció [7]. 

Com s'ha comentat prèviament, referent a la llei de Fourier, l'expressió utilitzada genèrica 

és la següent: 

 .
terra

cond terra bassa terra

k·A
q = · T T

Δx
 Equació 4.4.6 

En el cas del terra es pot assimilar també a un cas de conducció unidimensional de calor, 

però en aquest cas es tenint en compte la geometria de plat pla. 

Pel cas de geometria de plat pla, l'expressió que en resulta és la següent: 

 . . 4cond terra mat bassa terreny
terra

π·D²
q = k· · T T

·Δx

 
 

 
Equació 4.4.7 

A part de la conducció, es considera la part de resistència de convecció interior. La part 

de resistència de convecció exterior no es considera, donat que l'exterior està en contacte 

amb el terreny sòlid. Es considera de totes maneres una resistència exterior corresponent 

a la resistència que oposa el terreny. S’aplica el model de la suma de resistències per 

calcular la transferència de calor: 

.
bassa terra

cond terra
i terra terreny

T T
q =

R +R +R


Equació 4.4.8 

En el cas del terreny, es considera que hi ha una resistència relacionada amb la 

conductivitat tèrmica segons el tipus de terreny i una distància des del fons de la bassa 

fins a una zona de temperatura constant (Hull et al [15]). A efectes pràctics, es pot 

considerar aquesta distància segons la capa freàtica (groundwater tables -  Kishore and 

Joshi [15]). 
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Si s'aplica també el model de la geometria de plat pla per les resistències de convecció i 

del terreny, queda la següent expressió: 

. 444
bassa terreny

cond terra
terrenyterra

i terra terreny

T T
q =

· x· x
+ +

·D²·h ·D²·k ·D²·k  




Equació 4.4.9 

Si el terra de la bassa està formada per vàries capes de materials, el paràmetre de la 

resistència de terra es calcularà segons les característiques dels materials: 

4 4 4
... ...terra.1 terra.2 terra.n

terra terra.1 terra.2 terra.n
terra.1 terra.2 terra.n

· x · x · x
R = R R R = + + +

·D²·k ·D²·k ·D²·k  
  

    

Equació 4.4.10 

Pel que fa a la convecció interior, s’utilitzarà el model de la convecció natural en el cas de 

plat pla [18] [7], tal com s’ha explicat la seva aplicació en el capítol 4.3 Convecció 

Superficial però, amb la diferència que en aquest cas s’ha de prendre les propietats de la 

solució aquosa de l’interior de la bassa depenent de la seva concentració salina i 

temperatura (es mostra l’aplicació a l’ANNEX A.2.7. 

Mètode 2 

Aquest segon mètode es basa en un cas concret en el qual es fa el càlcul per una bassa 

totalment soterrat [15].  

La base del mecanisme de transferència de calor es basa en la conducció de calor al terreny 

en contacte amb la bassa. En el cas concret que ens ocupa es pot considerar el contacte 

amb el fons i també una pèrdua per la part baixa de les parets, per poder assimilar-ho a 

aquest model. Aquest mecanisme pot arribar a ser complex ja que depèn de molts factors, 

com ara les propietats tèrmiques del terreny i els factors climàtics, a part de les propietats de 

la solució dins la bassa. En aquest mètode s'utilitza una aproximació semi-empírica 

desenvolupada per Hull et al [15] amb un sistema que té en compte possibles basses solars 

de diferents mides, geometries i tipus d’aïllaments diferents.  

Les pèrdues de calor al terra de qualsevol bassa s’expressen en funció de la zona de la 

bassa, el perímetre de la bassa, la conductivitat tèrmica del sòl (kground) i la distància des del 

fons de la bassa a una zona del terreny temperatura constant. A efectes pràctics, la zona de 
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temperatura constant es pot prendre com la capa freàtica (Kishore i Joshi, [15]). El coeficient 

de la transferència de calor de terra (Uground) es calcula mitjançant la següent expressió: 

0,999 1,37ground ground bassa
ground

groundwater bassa terra

k k ·P
U = · + ·

d d A

   
       

Equació 4.4.11 

Calculat el coeficient total de transferència de calor, s'aplica la següent expressió de 

càlcul de transferència de calor al terreny: 

 .cond terra ground terra bassa groundwaterq =U ·A · T T Equació 4.4.12 

En l'aplicació s'ha optat per utilitzar el mètode 1 dels exposats: Segons articles 

consultats corresponents als 2 mètodes [18] [7] [15], es considera que el mètode 2 

és poc clar en la obtenció de l’expressió final de càlcul del coeficient i pot estar 

basat més en la situació concreta d’una bassa soterrada, mentre que el mètode 1 

és la situació genèrica de conducció afegint els factors corresponents a la situació 

de conducció al terreny. Es descriu amb detall el càlcul previ a l’Annex A.2.8. 

 

4.5. Conducció i convecció interns 

En el procés del funcionament de la bassa solar i la formació del gradient de temperatura hi 

ha interaccions internes de transferència de calor. Aquestes interaccions internes poden 

correspondre a transferències de calor internes o formar part d’una transferència cap a 

l’exterior com l’element de resistència interna: 

- En el cas de les transferències de calor exclusivament internes, aquestes no 

produeixen guany ni pèrdua de calor en el conjunt de la bassa, sinó que mantenen el 

gradient o transfereixen els canvis que es produeixen en un punt de la bassa a la 

totalitat d'aquest. 

- En el cas de formar part de transferències a l’exterior, representen la part de 

resistència tèrmica interna de la bassa dins el càlcul total de calor transferit. 

Com ja s'ha comentat en capítols anteriors, la bassa solar està dividit en 3 zones: La zona 

convectiva superior (UCZ), la zona no convectiva (NCZ) i la zona convectiva inferior (LCZ). 
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En els casos de transferències de calor verticals en la bassa, per la naturalesa d'aquestes 

zones, es pot considerar vàlid un model bàsic de transferència de calor amb els següents 

sistemes: 

- Conducció a les transferències internes de les subzones NCZ. 

- Combinació de conducció i convecció entre NCZ i una de les altres zones (UCZ o 

LCZ). 

Tot i així, quan la interacció interna formi part d’un procés de transferència de calor 

horitzontal en la bassa, s’ha considerat sempre subzones de NCZ amb comportament 

convectiu i per tant amb la corresponent resistència de convecció. 

Pel que fa a la zona intermèdia NCZ de conducció, com s'ha comentat en apartats anteriors, 

la part de la conducció tèrmica considera la Llei de Fourier (Fig. 4.4.1) basada en el 

coeficient de conducció tèrmica, l'àrea de transferència de calor, la distància de conducció i 

el gradient de temperatura [7]. En aquest cas, la diferència és que la conducció es dona en 

un mateix medi, sense travessar altres com serien les parets, o el medi exterior.  

Pel que fa a la transferència tèrmica entre la zona intermèdia NCZ i les zones inferior (LCZ) i 

superior (UCZ), així com la resta de resistències internes dins les transferències en sentit 

horitzontal de la bassa es considera el mecanisme de la convecció [7]. En el model també 

s’utilitza tant per la zona convectiva superior (UCZ), com per la zona convectiva inferior 

(LCZ). Es considera doncs que en haver-hi convecció, hi ha un moviment constant de les 

partícules i per tant, una homogeneïtat en les propietats de la zona, a efectes de càlcul de 

transferència de calor. El mateix s’ha considerat per les diferents subzones de NCZ a efectes 

de càlcul de les transferències horitzontals. 

El següent pas és el càlcul dels coeficients de transferència tèrmica corresponents de 

conducció i convecció. Igual que en les transferències de calor per conducció i convecció ja 

esmentades, els coeficients estan subjectes a les característiques del fluid, de la diferència 

de temperatura i al tipus de convecció o conducció.  

En el tipus de transferència que ens ocupa aquest apartat, s'ha de tenir en compte que en el 

mateix fluid interior de la bassa existeix, a part del gradient tèrmic que està previst que es 

formi, un gradient salí, el qual es forma en el procés de l'emplenat de la bassa, com s'ha 

comentat a la introducció. Els coeficients de transferència tèrmica de conducció i convecció 
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varien en funció d'aquesta concentració salina, fet que es reflectirà en el càlcul de la 

transferència de calor en aquest apartat. En el model, es considera que per la pròpia 

mecànica d’evaporació, introducció de sal i introducció d’aigua pura, es manté un escalat de 

densitats variable segons la profunditat de la bassa però invariable en el temps. A partir 

d’aquest valor i la temperatura que pren cada punt en cada moment es pot fer el càlcul del 

gradient salí corresponent. 

4.5.1. Model de càlcul de la transferència per conducció i convecció 

interns 

El model d'aplicació es basa en el mètode genèric de conducció i en la resistència per 

convecció segons pertoqui en cada cas. En el càlcul dels coeficients tèrmics es necessita 

conèixer les concentracions salines i com afecten aquestes. El procediment a seguir serà 

el següent: 

 Càlcul de la concentració salina a dins de la bassa solar. 

 Càlcul dels coeficients tèrmics. 

 Càlcul de la transferència de calor en el cas de transferència interna / Aplicació de 

coeficient tèrmic en el cas de transferències a l’exterior. 

4.5.1.1. Càlcul de la concentració salina 

El detall del càlcul de la concentració salina a partir de la consideració de densitat, 

s’ha extret d’un article salinitat en basses solars [21] i es reflexa a l’ANNEX 

DE CÀLCUL- A.2.2. 

 

4.5.1.2. Càlcul dels coeficients tèrmics 

De les fonts consultades, s’ha pogut extreure que les variacions de les propietats dels 

fluids amb la concentració salina han estat estudiades i comprovades des de fa temps per 

investigadors (viscositat, conductivitat elèctrica, difusió tèrmica, etc.). En canvi, la 

propietat en concret de conductivitat tèrmica és de la que es disposa de menys dades per 

una aproximació més acurada.  
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Pel càlcul del coeficient de conductivitat tèrmica en funció de la salinitat, s’ha consultat 

dues publicacions [22](mètode 1) / [23](mètode 2) sobre experimentacions. A continuació 

s'exposen els dos mètodes d’aproximació de càlcul extrets de les investigacions: 

Mètode 1 

En la investigació es van realitzar mesures absolutes de la conductivitat tèrmica de tres 

composicions diferents de solucions de clorur de sodi 295-365 K, properes a la pressió de 

vapor de saturació. Els resultats s'han comparat amb els valors d'altres investigadors, i 

l'exactitud de les dades s'estima en ±0,5%. La correlació empírica pren també una 

precisió estimada de ±0,5%. 

Per les mesures experimentals de l'article, es va utilitzar la tècnica “transient coat-hot-

wire” mitjançant la qual es pot relacionar l'augment de temperatura del cable amb la 

conductivitat tèrmica. 

En la investigació, després de modelitzar els resultats de les diferents mostres mitjançant 

equacions polinòmiques de segon grau, es presenta en el cas general una expressió 

polinòmica que relaciona simultàniament la temperatura i composició, amb la 

conductivitat tèrmica: 

   
2 2

0 0

273
j i

ij
i= j=

T,m = a · T ·m
  

  
   

  Equació 4.5.1 

Per l’aplicació d’aquesta es prenen els coeficients mitjançant la taula extreta de l’article en 

qüestió [22], exposada a continuació a Fig. 4.5.1. 

 

Fig. 4.5.1. Taula de coeficients per l’aplicació en la obtenció de la conductivitat tèrmica d’una 

solució salina  
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Mètode 2 

En aquest cas, també s'ha realitzat mesures conductivitat tèrmica per diferents composicions 

de les solucions de clorur de sodi.  Les equacions empíriques utilitzades han estat 

seleccionades per reproduir les dades en un interval de temperatures de 20-330ºC i en les 

pressions de saturació. Utilitzant correlacions per reproduir els valors experimentals, la taula 

de valors publicada reprodueix les dades experimentals amb una desviació de ±2% per 

valors de fins a 80ºC. Entre 100 i 150ºC, la desviació és de +17% a +31% per al conjunt de 

valors experimentals. 

El present article ha pres la majoria de dades d'altres investigacions ja realitzades, per tant 

els mètodes de mesura i experimentació són diversos i en diversos intervals de temperatura. 

A continuació es presenten les diferents expressions que contempla l'article: 

 

Predvodkelev and Vargaftik and Os'minin:                    Riedel: 

4/3 1/3
p w

w pw w

C Mρ
= · ·

λ C ρ M

    
   

  
Equació 4.5.2     w i i

i

= λ + a ·C  Equació 4.5.3 

 Korossi i Fabuss  : 

0,7069 : 0,540 0,001567 0,00001397mNaCl = + ·T ·T²  Equació 4.5.4 

3,5345 : 0,553 0,000821 0,00000986mNaCl = + ·T ·T²  Equació 4.5.5 

 Yusufova et al. :      
    

3 6 8

5 8 10

/ 1,0 2,343410 7,92410 3,92410

1,0610 210 1,210

wλ = · · ·T + · ·S

+ · · ·T + · ·T² ·S²

   

  

 



Equació 4.5.6 

5844,3

1000 58,443

m
S =

+ m
Equació 4.5.7 

 Unterberg:    
0,333

ln ln 2,3 1w
c

G T
= λ + X + ·

T T +Y


     
   

Equació 4.5.8 

4.5.1.3.  Càlcul final de la transferència tèrmica 

En la situació en què la convecció interna forma part d’una transferència a l’exterior, el 
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coeficient intern de la bassa s’utilitzarà en l’equació de transferència de calor que 

correspongui. En els capítols dedicats a transferències de calor a l’exterior es veurà 

l’aplicació de les resistències tèrmiques corresponents a la convecció de la bassa.  

En el càlcul de transferència exclusivament interna de la bassa, els models utilitzats són 

els bàsics de conducció i convecció [7]. El càlcul de transferència interna de la bassa 

segons l'aplicació de la conducció tèrmica, llei de Fourier Fig. 4.4.1, l'expressió utilitzada 

genèrica és la següent: 

 . 2
s

cond int 1

k·A
q = · T T

Δx
 Equació 4.5.9 

En el cas de la conducció i convecció internes s'assimila a un cas de conducció 

unidimensional de calor amb la geometria de plat pla [7], considerant que les diferents zones 

estan separades per una interfície amb àrea de plat pla horitzontal corresponent a l'àrea de 

la bassa. 

Pel cas de la conducció interna de NCZ, es considera només la part de conducció donat que 

és la més significativa en aquesta zona: 

 . 4cond int zona.1 zona.2
zona

π·D²
q = k· · T T

·Δx

 
 

 
Equació 4.5.10 

En les separacions entre NCZ i les zones convectives, a part de la conducció, es 

considerarà també la part de resistència de convecció de la zona convectiva. S’aplica el 

model de la suma de resistències per calcular la transferència de calor: 

qcond . int.conv=
T NCZ− T CZ
Rcond +Rconv

Equació 4.5.11 

Si s'aplica el model de la geometria de plat pla, tant per la conducció com per les 

resistències de convecció, queda la següent expressió: 

. 44
NCZ CZ

cond int.conv
cond

conv cond

T T
q =

·Δx

π·D²·h π·D²·k




Equació 4.5.12 

En l'aplicació s'ha optat per el mètode 1 dels exposats: Segons articles consultats 
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[22] [23], es considera que el mètode 2 divergeix en excés en l’exposició de 

mètodes sense estudiar cap d’ells amb més profunditat, mentre que el mètode 1 

correspon a una investigació concreta amb una qualitat del mostreig suficient per 

obtenir una bona aproximació amb la realitat per rangs amplis de dades. 

Es descriu amb detall el càlcul previ a l’Annex A.2.7. 

 

4.6. Calor emmagatzemada 

En el procés del funcionament de la bassa solar per la llei de conservació de l'energia, si es 

fa el balanç total d'energia en cada instant, amb els guanys i pèrdues ja descrits en els 

anteriors apartats, es pot obtenir el guany o pèrdua net d'energia per unitat de temps.  

En termes termodinàmics, aquest canvi es pot traduir en una variació, augment o disminució 

de l'energia interna. Si es considera que en el conjunt de la bassa (o en cada zona 

d'avaluació si és el cas), no hi ha variació de volum ni variació de pressió, l’efecte resultant 

suposa un augment o disminució de la temperatura del fluid. Això significa un augment o 

disminució de l'energia de les partícules d'aquest, que fa variar l'energia interna del conjunt. 

Aquest fet influirà en cada instant en el procés transitori de la bassa, ja que farà variar els 

balanços de guanys i pèrdues. En el cas concret de la bassa solar, l'objectiu és obtenir un 

augment progressiu d'energia a les zones més inferiors, donat que es forma un aïllament 

natural degut al gradient de temperatura i de salinitat. 

4.6.1. Model de càlcul per la calor emmagatzemada a la bassa 

El model d'aplicació es basa en l'expressió del balanç d'energia resultant i en la variació 

d'energia interna. Aquest model considera cada instant amb un volum i pressió constants, 

i s'interpreta amb la següent expressió: 

i o p

dT
q q =V· ·C ·

dt
 Equació 4.6.1 

A partir d’aquesta equació general, es resoldrà matemàticament per obtenir la 

solució del model de simulació. El desenvolupament d’aquesta es veu reflectit al 

capítol 6 INTEGRACIÓ DEL MODEL I SOLUCIÓ NUMÈRICA. 
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5. BESCANVI DE CALOR 

5.1. Extracció de Calor 

L'extracció de calor de la bassa, tot i ser un procés que es realitza de manera forçada, com ja 

s'ha comentat, és una etapa que es podria classificar com a essencial i necessària ja que, 

sense aquesta, no es pot aconseguir el objectiu de la bassa solar, que és poder aprofitar 

l'energia acumulada en aquest. 

En el present apartat es fa una descripció dels possibles mètodes d'extracció de calor i del 

càlcul realitzat per simular aquesta extracció de calor. El nivell de detall no serà el més 

complex, donat que en el present projecte no es persegueix l'objectiu de dissenyar el 

canviador de calor sinó, de simular l'efecte des del punt de vista de la bassa i la calor extreta, 

amb un mètode de càlcul que es pugui adaptar al tipus de simulació a realitzar per un 

funcionament general de la bassa. 

Per l'extracció de calor de la bassa hi pot haver varis mètodes, però es destaquen dos 

mètodes comuns més coneguts en els diversos estudis sobre el tema: 

 En el primer mètode, l'aigua salina calenta s'extreu físicament de la bassa mitjançant 

una bomba i a través d'un difusor. A l'exterior de la bassa és on s'extreu la seva 

energia tèrmica mitjançant un dispositiu canviador de calor. Finalment es retorna de 

nou a la bassa el flux extret de manera contínua mitjançant un altre difusor. El difusor 

d'extracció està situat a la zona d'emmagatzematge, als nivells més baixos de la 

bassa, proper al fons. La velocitat del fluid, a nivell de difusor, està regulada per evitar 

la destrucció del gradient tèrmic creat en la bassa. El difusor de retorn es pot situar 

proper a la zona d'on s'extreu o a menys profunditat per intentar danyar el mínim el 

gradient tèrmic de la bassa. 

 En el segon mètode, s'intenta minimitzar l'impacte en la bassa evitant la intervenció 

directe de la solució de la bassa. S'utilitza un flux d'aigua exterior d'intercanvi, que 

circula en un cicle tancat, a través d'una sèrie de conductes instal·lats a l'interior de la 

bassa com a canviador de calor interna (IHE). A continuació aquest flux d'aigua 

d'intercanvi s'extreu de la bassa i transfereix la seva energia tèrmica a un segon 

canviador de calor extern (EHE). La millor posició per a la IHE està a la zona 
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d'emmagatzematge a les capes baixes de la bassa, proper al fons d'aquest. 

A part de l'objectiu principal de l'aprofitament del calor de la bassa, l'extracció de calor també 

s'utilitza per millorar el funcionament de la bassa mitjançant els següents aspectes: 

 Estimular el procés de convecció en el gruix de la zona convectiva inferior (LCZ). 

 Augmentar l'eficiència tèrmica de la bassa solar, donat que quan les parts més 

baixes de la bassa adquireixen una certa temperatura, n'augmenten també les 

pèrdues “naturals”. 

La transferència de calor corresponent a l’extracció es produirà per conducció a través de la 

superfície de contacte dels conductes canviadors de calor, i per la convecció exterior i interior 

del conducte canviador. La base d’aquesta transferència ja s’ha explicat en varis dels 

apartats anteriors i segueix els models mostrats a les imatges Fig. 4.4.1, Fig. 4.4.2. 

5.1.1. Model de càlcul de l’extracció de calor 

En el cas concret de la bassa solar experimental, tant l’extracció prevista al fons de la bassa 

com en la paret de LCZ, el disseny per a l'extracció de calor utilitza el segon mètode de 

l'intercanvi de calor, mitjançant un fluid extern que circula per un circuit tancat passant per 

una sèrie d'espirals dins la bassa. El material escollit en el disseny és material plàstic, donat 

que tot i tenir una conductivitat tèrmica més baixa que les conduccions metàl·liques, no és 

necessari fer cap tractament especial per evitar possible corrosió per la solució salina de la 

bassa. 

Pel càlcul de la transferència de la bassa al conducte d’extracció s’ha tingut en compte 

els fonanaments de transferència de calor [7], models exposats en articles d’investigació 

sobre el funcionament de la bassa solar [15] i models específics de l’extracció de les 

basses solars [24] [25] [19]. 

Es pren inicialment la eq. de Fourier Equació 4.4.1. En el cas de l’extracció, es considera 

un cas de conducció unidimensional de calor i per similitud al model de conducció de 

cilindre com el cas de les parets (apartat 4.4), considerant que depèn de la temperatura, i 

tenint en compte la variació de temperatura en els diferents radis de cilindre (Fig. 4.4.3), 

la funció de la transferència de calor també relacionarà la dependència de temperatura 

amb els radis interior i exterior de les parets. En aquest cas, la diferència està en el sentit 
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de la transferència de calor que va des de l'exterior del cilindre a l'interior. 

En assimilar-se, com s'ha dit, al cas de geometria de cilindre, es pren l’expressió genèrica 

Equació 4.4.2 aplicada al conducte. Donat que a part de la conducció en les parets del 

conducte, es donarà la convecció interior i exterior, s’aplica també el model de la suma de 

resistències per calcular la transferència de calor Equació 4.4.3., i aplicant el model de 

cilindre pren la forma de l’Equació 4.4.4, tenint en compte que en cas que el conducte no fos 

homogeni i estigués format per vàries capes de materials s’aplicarà Equació 4.4.5. 

En el cas concret de la transferència en l’intercanviador de calor, es considera també el que 

s’anomena “fouling factor”, el qual representa el factor d’embrutiment que poden patir els 

dispositius de transferència de calor, ja sigui per precipitació, corrosió o altres factors. Per 

simplificar es prendrà el valor d’un conductor tipus aigua-aigua [26].  Amb aquest coeficient, 

queda la següent expressió:  

.
estany fluid

cond pipe
i pipe pipe ff e pipe

T T
q =

R R R R 



  
Equació 5.1.1 

La resistència degut a aquest factor d’embrutiment es calcula mitjançant l’àrea interior del 

conducte: 

2· · ·ff
i pipe

ff
R

r L 

 Equació 5.1.2 

Així l’expressió quedaria finalment de la següent manera: 

 .

2-pipe 1-pipeln /1 1
2 2 2 2

estany fluid
cond pipe

1 pipe i pipe pipe pipe pipe 1 pipe pipe 2 pipe o pipe pipe

T T
q =

r r ff
·π·r ·h ·L ·π·k ·L ·π·r ·L ·π·r ·h ·L    



  

 

Equació 5.1.3 

En resum, la transferència de calor quedaria definida per la següent expressió: 

 .cond pipe pipe estany fluidq =UA · T T Equació 5.1.4 

El disseny dels dos bescanviadors de calor, com ja s'ha comentat anteriorment, està 
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conformat per una sèrie d'espirals, en un cas situades a les zones baixes de la bassa i en 

l’altre cas distribuïdes lateralment per les parets. Per augmentar la precisió en el càlcul de 

transferència de calor es divideix la transferència per espiral. De manera que l'expressió 

per cada espiral quedaria de la següent manera: 

 . . . . .cond pipe espiral n pipe.espiral.n estany fluid espiral nq =UA · T T Equació 5.1.5 

En les següents expressions i les expressions anteriors, es fa referència a la calor 

de conducció general del conducte sencer. En el moment d'aplicació s'aplicarà per 

cada una de les espirals segons convingui. 

Donat que la temperatura dins el conducte varia al llarg d'aquest, el factor de temperatura 

del fluid no es pot considerar constant per tot el conducte. Per intentar representar 

aquesta situació, s'aplica la mitjana logarítmica per al càlcul de la diferència de 

temperatures, de forma que quedaria la següent l'expressió de la transferència de calor: 

.

ln

o i
cond pipe pipe

p i

p o

T T
q =UA ·

T T

T T


 
   

Equació 5.1.6 

Si es pren el balanç d’energia des del punt de vista del conducte del bescanviador de 

calor i el fluid de transport d'aquest, es pot expressar la transferència de calor de la 

següent manera: 

 .cond pipe p o iq = m·C · T T Equació 5.1.7 

Si es resol el sistema d'equacions de les dues expressions (Equació 5.1.6, Equació 

5.1.7), es pot calcular la temperatura que assolirà el fluid del canviador en la sortida de la 

bassa, després d'haver rebut la transferència de calor. Donat que aquest també influeix 

en les expressions anteriors s'haurà d'utilitzar el mètode d'iteració per aproximar els 

valors de les temperatures. L'expressió de càlcul de la temperatura de sortida del 

canviador és la següent: 

exp

p i
o p

pipe

p

T T
T =T

UA

m·C




 
  
 

Equació 5.1.8 



Pàg. 54  Memòria 

 

Originalment i en la majoria d'estudis, hi ha la idea del disseny d'extracció 

mitjançant la instal·lació d'extracció situada íntegrament en la zona inferior 

convectiva (LCZ). En algun estudi realitzat més recentment, s'ha proposat la idea 

de realitzar l'extracció a la zona intermitja no convectiva (NCZ) o de la combinació 

de les dues extraccions. En el projecte, en el moment del càlcul, es tindrà en 

compte les dues alternatives d'extracció de calor. 

 

5.2. Aportació d’energia exterior 

El procés descrit en el present apartat fa referència a una font alternativa de captació 

d’energia, que es podria descriure com un reforç d'aportació de calor cap a  la bassa solar. 

En aquest cas, la font externa no es considera un component imprescindible per un 

funcionament normal de la bassa. 

Generalment, es distingeix entre els aprofitaments anomenats passius i actius. En aquest 

cas concret es tracta d'un aprofitament actiu d'energia solar tèrmic. Aquest tipus 

d’aprofitament fa referència a sistemes basats en la captura de la radiació solar per part de 

col·lectors, mitjançant un fluid, que després transfereixen el calor captat a un sistema 

d'utilització o d'emmagatzematge, que en el cas del projecte es tracta de la bassa solar. A 

diferència de l'energia solar fotovoltaica per a la producció d'electricitat, en els aprofitaments 

tèrmics de l'energia no hi ha conversió energètica en altres formes diferents a la 

transferència de calor. 

En el present apartat es fa una descripció del mètode de càlcul utilitzat per simular aquesta 

possible aportació de calor. Com en l'anterior apartat, el mètode de càlcul es simplifica, donat 

que en el present projecte no es persegueix l'objectiu de dissenyar el sistema d'aportació 

solar sinó, de simular el funcionament genèric des del punt de vista de la bassa, amb un 

mètode de càlcul que es pugui adaptar a la metodologia emprada en la simulació del 

funcionament general de la bassa. 

Considerant la instal·lació d'extracció de calor disponible a dins de la bassa solar, es poden 

considerar les mateixes alternatives que en l’extracció (apartat 5.1) en els mètodes 

d'instal·lació, és a dir: 

 Extracció de fluid de la bassa. 
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 Utilització d’un flux exterior sense contacte directe amb la bassa. 

A diferència de la instal·lació d'extracció en aquest cas hi ha més inconvenients. Cal tenir un 

control i regulació sobre el sistema d'aportació solar, ja que només és útil el funcionament 

quan realment la temperatura que s'assoleixi en el fluid d'intercanvi, sigui sensiblement 

superior a la temperatura de la bassa, donat que en cas contrari es podria perjudicar el 

gradient a dins de la bassa invertint el sentit de la transferència i causant possibles pèrdues 

de calor. 

Com a dispositiu del sistema solar tèrmic, habitual en les instal·lacions convencionals, i que 

podria millorar aquesta aportació, hi ha la opció de afegir un o més dipòsits aïllats 

d'acumulació de calor. En aquest cas el sistema funcionaria mitjançant dos circuits diferents: 

 Un circuit primari extraient calor dels dipòsits d’acumulació i aportant-la a la bassa. 

 Un circuit secundari transferint el calor obtingut en els col·lectors solars als dipòsits 

d’acumulació. 

Aquest sistema permetria en els moments d’alta radiació solar l’acumulació de l'energia en 

dipòsits independents per ser utilitzada en moment més desfavorables de la bassa. 

Pel que fa al disseny dels col·lectors solars, en nombre, superfície, tipus, etc. cal avaluar els 

següents paràmetres: 

 Establiment del consum energètic: Cal quantificar la quantitat de calor òptima per 

millorar l’eficiència energètica de la bassa i minimitzi el cost de realitzar la instal·lació. 

 Avaluació de l'Energia solar disponible: Aquest paràmetre depèn de la zona 

geogràfica on es troba la bassa solar i de la radiació solar al llarg de tot l’any. 

Pel que fa a la transferència de calor en sí, en aquest cas la transferència també es produirà 

per conducció a través de la superfície de contacte dels conductes canviadors de calor, i per 

la convecció exterior i interior del conducte canviador.  

La transferència de calor corresponent a l’aportació es produirà per conducció a través de la 

superfície de contacte dels conductes canviadors de calor, i per la convecció exterior i interior 

del conducte canviador. La base d’aquesta transferència ja s’ha explicat en varis dels 

apartats anteriors i segueix els models mostrats a les imatges Fig. 4.4.1, Fig. 4.4.2. 
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5.2.1. Model de càlcul de l’aportació d’energia exterior 

En el cas del projecte, en el disseny de l'experiment, no s'ha introduït aquesta variable de 

manera que no es disposa de dades reals ni de disseny d'aquesta. En el present apartat, es 

considera un sistema amb mètode d'intercanvi de calor mitjançant un fluid extern a la bassa 

que circula per un circuit tancat passant per una sèrie d'espirals dins la bassa sense cap 

element addicional. 

Guany de col·lectors solars 

A partir del disseny del sistema de col·lectors solars es pot fer una estimació de l'energia 

solar que s'aprofitarà. Aquest aprofitament serà una part de la radiació total neta incident 

determinada pel rendiment del col·lector i les pèrdues en els elements del circuit d'aquest. 

Per l’estimació de càlcul de l’energia solar captada s’ha consultat manuals específics de 

instal·lacions i càlculs solars [27] [28]. 

Tal com es defineix en el manual pràctic de col·lectors solars: Del total de radiació que arriba 

al col·lector, una part és perduda per reflexió i absorció en el vidre de la coberta i la resta és 

captada. L’energia captada per l’absorbidor en produeix l’escalfament i per tant una part 

d’aquesta energia és remesa cap a l’ambient en forma de radiació. 

La proporció de radiació aprofitada en el col·lector respecte de la radiació aprofitable queda 

definida mitjançant el rendiment del col·lector. El rendiment del col·lector no és un valor fix, ja 

que depèn de factors que varien durant el seu funcionament: la temperatura mitjana del 

col·lector, la temperatura ambient i la intensitat de radiació solar. Habitualment, per calcular el 

rendiment s’utilitza una expressió matemàtica, la correlació d’una recta que té com expressió: 

 
0,94 col m am · t t

= ·b
I




 Equació 5.2.1 

Transferència de calor a la bassa 

Per aquest càlcul, es considera que el disseny serà semblant al d'extracció de calor, però 

a la inversa, amb aportació de calor. Per tant, es segueix un model similar. 

Com en l’extracció, en el càlcul de la transferència del conducte d’aportació cap a la 
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bassa s’ha tingut en compte teories bàsiques de transferència de calor [7], models sobre 

el funcionament de la bassa solar [15], models de l’extracció de les basses solars [24] 

[25] [19] i l’equació bàsica de transferència de Fourier Equació 4.4.1 assimilable al cas de 

cilindre (Equació 4.4.2, Equació 4.4.3., Equació 4.4.4, Equació 4.4.5). Amb “fouling factor” 

(Equació 5.1.2), per canviador tipus aigua-aigua [26]. 

Si es desenvolupen les equacions de transferència, són similars a l’extracció però amb la 

diferència que el sentit de transferència és el del fluid cap a la bassa: 

.
fluid estany

cond pipe
i pip pipe ff e pipe

T T
q =

R R R R 



  
Equació 5.2.2 

 .

2-pipe 1-pipeln /1 1
2 2 2 2

fluid estany
cond pipe

1 pipe i pipe pipe pipe pipe 1 pipe pipe 2 pipe o pipe pipe

T T
q =

r r ff
·π·r ·h ·L ·π·k ·L ·π·r ·L ·π·r ·h ·L    



  

 

Equació 5.2.3 

 .cond pipe pipe fluid estanyq =UA · T T Equació 5.2.4 

L’expressió per cada espiral quedaria de la següent manera: 

 . . . . .cond pipe espiral n pipe.espiral.n fluid espiral n estanyq =UA · T T Equació 5.2.5 

En les expressions mostrades, es fa referència a la calor de conducció general del 

conducte sencer. En l’aplicació s’hauria de fer el càlcul individual per espirals. 

En aquest cas també s'aplica la mitjana logarítmica per al càlcul de la diferència de 

temperatures en el conducte, amb la diferència del canvi de sentit de transferència de 

calor, de forma que quedaria la següent l'expressió de la transferència de calor: 

.

ln

i o
cond pipe pipe

i p

o p

T T
q =UA ·

T T

T T


 
   

Equació 5.2.6 

L’expressió de la transferència de calor amb el canvi de sentit del calor, quedaria de la 

següent manera: 
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 .cond pipe p i oq = m·C · T T Equació 5.2.7 

Per calcular la temperatura que assolirà el fluid del canviador en la sortida de la bassa, 

després d'haver rebut la transferència de calor, es resol el sistema d'equacions de les 

dues expressions (Equació 5.2.6, Equació 5.2.6). S'haurà d'utilitzar el mètode d'iteració 

per aproximar els valors de les temperatures: 

exp

i p
o p

pipe

p

T T
T =T

UA

m·C




 
  
 

Equació 5.2.8 

En el present projecte no s’ha estudiat la ubicació optima del conducte d’aportació 

de calor dins la bassa: Per la lògica del model podria ser vàlida qualsevol de les 

posicions escollides pel conducte d’extracció de calor. 
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6. INTEGRACIÓ DEL MODEL I SOLUCIÓ 

NUMÈRICA 

6.1. Zona Convectiva Superior (UCZ) 

A continuació es mostren una figura il·lustrativa per reflectir l’esquema del model energètic 

d’aquesta zona (ja present a l’apartat 3.4): 

 

Fig. 3.5.2 Esquema representatiu per descriure les transferències d’energia bàsiques d’una 

bassa solar 

Els elements concrets del balanç energètic d’aquesta zona són els següents: 

- Transferència per radiació solar (Qsolar_UCZ): Flux de calor rebut mitjançant la radiació 

solar. Es calcula a partir de les equacions de Bryant i Colbeck (Apartat 4.1 Radiació 

Solar). Es mostra el mètode de càlcul detallat a l’Annex  A.2.3. 

- Transferència des de la zona inferior (Qdown_UCZ): Aquest flux d’energia pertany al flux 

de calor transmès des de la zona immediatament inferior, en aquest cas NCZ. Es 

considera per tant el punt d’estudi com la intersecció (o la zona propera) UCZ-NCZ 

(Vist a l’apartat 4.5 Conducció i convecció interns). Es mostra el mètode de càlcul 
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detallat a l’Annex A.2.7. 

- Transferència de calor per parets (Qside_UCZ): Aquest flux d’energia pertany al flux de 

calor que es perd per les parets a la zona UCZ. Es calcula a partir de la conductivitat 

del material i de les conveccions interna i externa de les parets (Apartat 4.4 

Transmissió de calor exterior (parets i terra)). Es mostra el mètode de càlcul detallat a 

l’Annex A.2.8. 

- Transferència de calor per convecció superficial a l’exterior (QWA): Aquest flux 

d’energia pertany al flux de calor que es perd directament cap a l’exterior per la part 

superior, calculat a partir dels coeficients de convecció (Apartat 4.3 Convecció 

Superficial). Es mostra el mètode de càlcul detallat a l’Annex A.2.5. 

- Transferència de calor per evaporació superficial a l’exterior (QEVAP): Aquest flux 

d’energia pertany al flux de calor que es perd a l’evaporar-se el líquid superficial de la 

bassa cap a l’exterior, calculat a partir dels coeficients de difusió i calor d’evaporació 

(Apartat 4.2 Evaporació Superficial). Es mostra el mètode de càlcul detallat a l’Annex 

A.2.4. 

- Transferència de calor per evaporació superficial a l’exterior (Qstored_UCZ): Aquest flux 

d’energia pertany a l’emmagatzematge de calor resultant, calculat a partir de la 

capacitat calorífica i el gradient de temperatura de la zona (Apartat 4.6 Calor 

emmagatzemada). 
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6.2. Zona No Convectiva Intermèdia (NCZ) 

A continuació es mostren una figura il·lustrativa per reflectir l’esquema del model energètic 

d’aquesta zona (ja present a l’apartat 3.4): 

 

Fig. 3.5.3 Esquema representatiu per descriure les transferències d’energia bàsiques d’una 

bassa solar 

Els elements concrets del balanç energètic d’aquesta zona són els següents: 

- Transferència per radiació solar (Qsolar_NCZ): Com en l’anterior zona, correspon al flux 

de calor rebut mitjançant la radiació solar (Apartat 4.1 Radiació Solar). Es mostra el 

mètode de càlcul detallat a l’Annex  A.2.3. 

- Transferència des de la zona inferior (Qdown_NCZ): Aquest flux d’energia pertany al flux 

de calor transmès des de la zona immediatament inferior, en aquest cas si es 

considera la zona sencera seria LCZ i si es consideren subzones de NCZ seria la 

subzona inferior. Es considera per tant el punt d’estudi com la intersecció (o la zona 

propera) NCZ-LCZ / NCZn-NCZn+1. (Vist a l’apartat 4.5 Conducció i convecció interns). 

Es mostra el mètode de càlcul detallat a l’Annex A.2.7. 

- Transferència de calor per parets (Qside_NCZ): Com en l’anterior zona pertany al flux de 
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calor que es perd per les parets, en aquest cas a la zona NCZ (Apartat 4.4 

Transmissió de calor exterior (parets i terra)). Es mostra el mètode de càlcul detallat a 

l’Annex A.2.8. 

- Transferència des de la zona inferior (Qup_NCZ): Aquest flux d’energia pertany al flux 

de calor transmès des de la zona immediatament superior, en aquest cas si es 

considera la zona sencera seria UCZ i si es consideren subzones de NCZ seria la 

subzona superior. Es considera també el punt d’estudi com la intersecció (o la zona 

propera) NCZ-UCZ / NCZn-NCZn-1. (Vist a l’apartat 4.5 Conducció i convecció interns). 

Es mostra el mètode de càlcul detallat a l’Annex A.2.7. 

- Transferència de calor per evaporació superficial a l’exterior (Qstored_NCZ): Com en el 

cas anterior pertany a l’emmagatzematge de calor resultant, calculat a partir de la 

capacitat calorífica i el gradient de temperatura de la zona (Apartat 4.6 Calor 

emmagatzemada). 

- Paràmetre addicional de transferència de calor per extracció (Qextr_NCZ): Aquest flux 

d’energia pertany al flux de calor corresponent a l’extracció mitjançant un flux extern 

d’intercanvi de calor. Es calcula a partir de la conductivitat del material del conducte i 

de les conveccions interna i externa (Apartat 5.1 Extracció de Calor). Es mostra el 

mètode de càlcul detallat a l’Annex A.2.9. 
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6.3. Zona Convectiva Inferior (LCZ) 

A continuació es mostren una figura il·lustrativa per reflectir l’esquema del model energètic 

d’aquesta zona (ja present a l’apartat 3.4): 

 

Fig. 3.5.4 Esquema representatiu per descriure les transferències d’energia bàsiques d’una 

bassa solar 

Els elements concrets del balanç energètic d’aquesta zona són els següents: 

- Transferència per radiació solar (Qsolar_LCZ): Com en les anteriors zones, correspon al 

flux de calor rebut mitjançant la radiació solar, amb la diferència que en aquest cas es 

considera un emmagatzematge addicional de la radiació solar que arriba al fons i 

s’absorbeix en el material d’aquest. (Apartat 4.1 Radiació Solar). Es mostra el mètode 

de càlcul detallat a l’Annex  A.2.3. 

- Transferència des de la zona inferior (Qbottom_LCZ): Aquest flux d’energia pertany al flux 

de calor que es perd a través del material del fons de la zona LCZ. Es calcula a partir 

de la conductivitat del material, de la convecció interna i la conductivitat exterior del 

terreny (Apartat 4.4 Transmissió de calor exterior (parets i terra)). Es mostra el 

mètode de càlcul detallat a l’Annex A.2.8. 
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- Transferència de calor per parets (Qside_LCZ): Com en les anteriors zones pertany al 

flux de calor que es perd per les parets, en aquest cas a la zona LCZ (Apartat 4.4 

Transmissió de calor exterior (parets i terra)). Es mostra el mètode de càlcul detallat a 

l’Annex A.2.8. 

- Transferència des de la zona inferior (Qup_LCZ): Aquest flux d’energia pertany al flux de 

calor transmès des de la zona immediatament superior, en aquest cas de NCZ. Es 

considera també el punt d’estudi com la intersecció (o la zona propera) NCZ-LCZ. 

(Vist a l’apartat 4.5 Conducció i convecció interns). Es mostra el mètode de càlcul 

detallat a l’Annex A.2.7. 

- Transferència de calor per evaporació superficial a l’exterior (Qstored_LCZ): Com en els 

casos anteriors pertany a l’emmagatzematge de calor resultant, calculat a partir de la 

capacitat calorífica i el gradient de temperatura de la zona (Apartat 4.6 Calor 

emmagatzemada). 

- Paràmetre addicional de transferència de calor per extracció (Qextr_LCZ): Com en 

l’anterior zona, aquest paràmetre pertany a l’extracció mitjançant un flux extern 

d’intercanvi de calor (Apartat 5.1 Extracció de Calor). Es mostra el mètode de càlcul 

detallat a l’Annex A.2.9. 

- Paràmetre addicional de transferència de calor per aportació solar (Qterm.solar_LCZ): 

Aquest flux d’energia pertany al flux de calor corresponent a l’aportació solar 

mitjançant un flux extern d’intercanvi de calor, el qual pren l’energia d’una instal·lació 

de col·lectors solars exteriors a la bassa. Es calcula a partir de la conductivitat del 

material del conducte i de les conveccions interna i externa (Apartat 5.2 Aportació ). 

Es mostra el mètode de càlcul detallat a l’Annex A.2.10. 

6.4. Balanç Global 

En l’anàlisi de la bassa solar des del punt de vista energètic es divideix l’anàlisi en les 3 

zones de la bassa. Els principals components d’aquest balanç són les transferències de calor 

que es produeixen en l’entorn i en la mateixa bassa juntament amb l’aportació externa en 

forma de radiació solar i l’extracció forçada per un sistema d’intercanvi de calor.  

A continuació es mostren una figura il·lustrativa per reflectir esquema bàsic d’aquest balanç 

(ja present a l’apartat 3.4): 
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Fig. 3.5.1 Esquema representatiu per descriure les transferències d’energia bàsiques d’una 

bassa solar 

El model energètic es basa en realitzar els diferents balanços energètics per zones. En 

aquest apartat no es té en compte ni l’aportació ni l’extracció de calor externa. La zona 

intermitja corresponent a la NCZ, en el balanç d’energia es dividirà en diferents subzones. Si 

es consideren les principals pèrdues i guanys de cada: 

qsolar− qevap− qconv .superf− q parets− qterreny=V·ρ·C p·
dT
dt Equació 6.4.1 

D'aquí es pot aïllar la variació de temperatura amb el temps: 

.solar evap conv superf parets terreny

p

q q q q qdT
=

dt V· ·C
   

Equació 6.4.2 

Es pot deduir l'equació de la temperatura mitjançant la integració de la variació de la 

temperatura respecte a la variació del temps, considerant que es tracta d’una equació 

diferencial ordinària de primer ordre del tipus  Equació 6.4.3. 
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1 2

dT
= x ·T x

dt
  Equació 6.4.3 

Les variables presents ( Equació 6.4.3), es separen en les que multipliquen la 

temperatura (x1) i les independents de la temperatura (x2). Una vegada resolta aquesta 

equació s’anirà calculant l’emmagatzematge de calor corresponent que es dona en les 

diferents zones i subzones de la bassa. Si reproduïm aquest model a totes les zones i 

subzones de la bassa es té el següent desenvolupament: 

_ _ _ _

_ .1 _ .1 _ .1 _ .1 _ .1

_ . _ . _ . _ . _ .

_ . 1

stored UCZ solar UCZ down UCZ side UCZ WA EVAP

stored NCZ solar NCZ down NCZ side NCZ up NCZ

stored NCZ n solar NCZ n down NCZ n side NCZ n up NCZ n

stored NCZ n

Q Q Q Q Q Q
ZONAUCZ

Q Q Q Q Q

Q Q Q Q Q

Q 

     
    

   



_ . 1 _ . 1 _ . 1 _ . 1

_ . _ . _ . _ . _ .

_ _ _ _ _

solar NCZ n down NCZ n side NCZ n up NCZ n

stored NCZ nf solar NCZ nf down NCZ nf side NCZ nf up NCZ nf

stored LCZ solar LCZ bottom LCZ side LCZ up LCZ

ZONA NCZ
Q Q Q Q

Q Q Q Q Q
ZONA LCZ

Q Q Q Q Q

   


    

    
    



 

Equació 6.4.4 

Si les equacions corresponents del sistema (Equació 6.4.4), es desenvolupen i s’introdueixen 

en matrius i vectors, el balanç final queda de la següent manera:  

·

( )·

dT
AT b

dt
dT

A T b
dt

 

  
Equació 6.4.5 

La  Equació 6.4.5 correspon a una equació lineal de primer ordre aplicada a matrius. Si 

s’apliquen els mètodes habituals de resolució d’aquest tipus d’equacions i s’introdueixen les 

matrius i vectors del sistema queda de la següent manera: 

     · ·· · ·
INVa t A tb

T C e B A C e
a

     Equació 6.4.6 
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Amb les suposicions de Temperatures i temps inicials per cada interval de temps es pot 

definir l’element C de l’equació. L’expressió final queda de la següent manera: 

      ·
0· · ·

INV INV A tT B A T B A e    Equació 6.4.7 

El desenvolupament més detallat del balanç global de la bassa solar es mostra a l’Annex 

B.3. 

El model proposat en el projecte s’ha aplicat elaborant un programa mitjançant l’aplicació 

“MATLAB”. A continuació es resumeixen els punts més importants per explicar la integració 

del funcionament del model en el programa: 

- Inicialment el programa pren les dades constants: 

o Característiques constructives de la bassa solar. 

o Matriu de dades meteorològiques de la zona. Per la utilització de dades 

meteorològiques s’ha pres les mitjanes mensuals dels sensors i a partir 

d’aquestes s’ha extrapolat una recta de dades per cada mes. 

- Es realitza una divisió en les zones UCZ, NCZ i LCZ. Dins la zona NCZ es crea una 

subdivisió de la zona en vàries subzones, la quantitat de les quals queda definida 

segons dades d’entrada de l’usuari. 

- Es calculen els balanços d’energia de les diferents zones i subzones per ordre 

d’alçada de la bassa. Començant per la zona UCZ i acabant per la zona LCZ. El 

càlcul es realitza per un espai curt de temps, modificable per l’usuari, durant el qual 

es consideren tots els paràmetres, excepte la temperatura i el temps, com a 

constants. 

- El càlcul de balanços d’energia es realitza contínuament segons un nombre de 

repeticions establert per l’usuari. Cada repetició està relacionada amb l’anterior ja que 

pren com a valors inicials els valors obtinguts de la repetició anterior per fer el càlcul 

de paràmetres i temperatura inicial. D’aquesta manera, encara que es considerin la 

majoria de paràmetres com a constants dins de cada repetició, van variant els seus 

valors amb cada canvi de repetició. 

- En base als espais de temps de càlcul i al nombre de repeticions imposades, el 

programa comptabilitza el temps total de simulació i l’emmagatzema per relacionar-lo 
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amb les dades obtingudes. 

- Les dades que es va obtenint en la simulació s’emmagatzemen en matrius per ser 

utilitzades posteriorment en cas necessari. 

- Tots els càlculs es realitzen en base a la matriu principal de la qual les files 

corresponent a les diferents zones i subzones de la bassa, i les columnes a les 

diferents constants corresponents a cada variable de Temperatura diferent de 

l’equació. 

- Finalment s’ha introduït un factor que es pot activar al principi de la simulació, que 

activa el procés d’extracció, el qual queda integrat en el funcionament principal del 

càlcul de balanços. L’usuari pot escollir el temps d’inici de l’activació de l’extracció així 

com les característiques d’aquesta. Aquest paràmetre encara no s’ha desenvolupat 

del tot en el programa i està en fase de proves. 

El codi del programa així com l’explicació detallada d’aquest es mostra a l’Annex B.6. 
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7. VALIDACIÓ DEL MODEL 

7.1. Validació de les dades meteorològiques 

L’estudi de la planta pilot de Martorell considerat en el projecte correspon al període de 

temps entre Novembre de 2009 i Agost de 2011. En la mateixa planta pilot hi ha instal·lada 

una estació meteorològica que mesura els paràmetres meteorològics més importants com 

ara la radiació, la temperatura, el vent, etc., que pren dades contínuament.  

Per poder decidir si les dades preses a la planta pilot durant un any, són vàlides per 

considerar-les característiques de la zona, s’ha comparat amb dades històriques. Per la 

comparació s’ha pres 3 taules de dades: 

- DADES DE LA CLIMATOLOGIA COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT – MITJANES 

DEL PERÍODE 1971-2000. [29] 

- DADES DE L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA (XEMA) DE L’ANY 2009 

- CASTELLBISBAL (XC) 132 msnm. [29] 

- DADES DE L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA (XEMA) DE L’ANY 2009 

- VALLIRANA (D3) - 177 msnm. [29] 

Aclariment: La notació msnm es refereix a l’altitud de l’estació en metres sobre el nivell del mar. 

Les dues estacions meteorològiques considerades són les més properes a la zona de 

Martorell, corresponents al Servei Meteorològic de Catalunya. També s’ha comparat l’altitud 

respecte al nivell del mar per considerar la seva validesa, respecta a l’altitud que té Martorell 

de 56 msnm. 

A continuació es mostren els gràfics resultants de la comparació dels paràmetres més 

importants. Les taules de dades i la resta de gràfics comparatius es mostren a l’Annex B.1. 

Per les dades corresponents als sensors s’ha pres una mitjana de valors corresponents a 

cada mes de l’any a efectes d’aplicació al programa de simulació. 
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Fig. 7.1.1. Comparació de dades meteorològiques: Temperatura Mitjana Mensual.  

 

Fig. 7.1.2. Comparació de dades meteorològiques: Radiació Mitjana Diària.  

La validació de les dades dels sensors servirà per decidir si es poden aplicar en la simulació 

de predicció del comportament de la bassa solar: En base als resultats obtinguts es pren 

com a vàlides les dades dels sensors, però es deixa la opció per part de l’usuari de utilitzar 

dades meteorològiques mitjanes en utilitzar el programa. Tot i les diferències que s’observen 
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en la radiació mitjana, per qüestió metodològica es pren com a correcte l’assimilació de 

dades meteorològiques. 

7.2. Validació dels paràmetres de la bassa solar 

El principal paràmetre que es pretén validar per utilitzar el model és el de la temperatura ja 

que és l’indicador més important de l’activitat de la bassa. Per la validació dels paràmetres de 

simulació, s’ha pres les dades dels sensors de control en la mateixa planta pilot situats a 

l’interior de la bassa. La franja de temps considerada per la validació és entre Novembre de 

2009 i Agost de 2011.  

A continuació es mostren els gràfics resultants de la comparació del paràmetre de la 

temperatura entre les dades dels sensors i la simulació realitzada amb el programa 

desenvolupat en aquest projecte. Les taules de dades i la resta de gràfics comparatius es 

mostren a l’Annex B.3. 

 

Fig. 7.2.1. Comparació de temperatura de sensors i simulació, en front d’alçada per mesos 

corresponents a Hivern i Primavera 09/10.  
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Fig. 7.2.2. Comparació de temperatura de sensors i simulació, en front d’alçada per mesos 

corresponents a Estiu i Tardor 10. 

 

Fig. 7.2.3. Comparació de temperatura de sensors i simulació, en front d’alçada per mesos 

corresponents a Hivern Estiu 10/11. 

En el gràfics anteriors es mostra com evoluciona la temperatura de la bassa en diferents 
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mesos de l’any (Figs 7.2.1 a 7.2.3). En aquests es pot observar, hi ha una certa desviació del 

model de simulació respecte a la presa de dades dels sensors. Concretament, en l’inici del 

model, s’aprecia una diferència significativa: Això s’explica pel fet que en la simulació s’ha 

considerat, a l’inici del procés, la temperatura de la bassa corresponent a la temperatura 

ambiental, mentre que en la planta real ja havia hagut un augment inicial de temperatura 

previ al període estudiat. Aquest augment va ser degut a que la salmorra amb que es va 

omplir el dipòsit venia del procés de Solvay amb una temperatura de 45 ºC. 

 

Fig. 7.2.4. Comparació de la temperatura en front del temps per 3 zones de la part inferior de 

la bassa (període Nov09-Set10). 

 

Fig. 7.2.5. Comparació de la temperatura en front del temps per 3 zones de la part inferior de 

la bassa (període Oct10-Ago11). 
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Els gràfics anteriors mostren com evoluciona la temperatura per les zones més baixes al llarg 

del temps (Figs 7.2.4, 7.2.5). Com es pot observar, tot i haver-hi desviacions, la simulació té 

una tendència molt similar a les dades preses en els sensors experimentals de temperatura 

de la bassa. 

Per poder comparar els gràfics, es calcula l’error entre les dades de temperatura de la 

simulació i els sensors. S’ha utilitzat la fórmula corresponent a l’error relatiu, utilitzant com a 

valors reals les dades dels sensors: 

. sim real

real

T T
Error rel

T


 Equació 7.2.1 

On Treal és el valor corresponent als sensors i Tsim a la simulació. Del total de valors 

d’error calculats es realitza una mitjana per zones i una mitjana per mesos, d’aquesta 

manera es pot observar si aquest depèn més de la zona o del mes d’avaluació. 

A continuació es mostren els gràfics d’errors relatius: 

 

Fig. 7.2.6. Error relatiu de cada mes mitja de les diferents zones de la bassa. 

En el gràfic anterior d’errors en funció del temps (Fig. 7.2.6) es pot observar que, a mesura 

que va avançant el temps i la bassa arriba a un estat estacionari en el temps, els errors 

relatius disminueixen, tot i continuar tenint variacions degut a altres factors externs. Va de 
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valors del 40% i disminueix fins a valors per sota del 10%. Tal com s’ha explicat abans en el 

funcionament inicial de la bassa hi pot haver variacions degut a les diferències de 

temperatura inicial, però en el transcurs del funcionament de la bassa l’estat estacionari 

iguala els resultats. 

 

Fig. 7.2.7. Error relatiu de zona, mitja dels mesos de simulació. 

Pel que fa al gràfic anterior d’errors que representa les diferents zones (Fig. 7.2.7), la part 

esquerra representa la part més profunda de la bassa i a mesura que s’avança cap a la dreta 

del gràfic correspon a la part superfície del dipòsit. Es pot observar que hi ha una tendència 

de disminució d’error a més profunditat, mentre que s’observa un augment de l’error en 

zones menys profundes. Les diferències poden ser degudes a diferències en les 

transmissions de calor internes en la bassa, a part de que la variabilitat en la superfície és 

alta i això fa que sigui més difícil de predir, mentre que en el fons és mes constant. Cal 

senyalar que el programa treballa amb una temperatura mensual mitjana, mentre que a la 

realitat un mes pot  haver-hi moltes desviacions que surtin de la mitjana. 

Per aproximar més la simulació s’hauria d’estudiar les possibles mancances del programa en 

el càlcul de paràmetres o la falta d’alguns paràmetres no considerats. 

A continuació es mostren els gràfics de l’eficiència energètica, a partir de les taules de dades 

corresponents a Radiació Solar incident mensual (J) i la acumulació de Calor 

Emmagatzemada (J). Aquesta s’ha calculat com el coeficient entre l’acumulació de calor 

emmagatzemada i la radiació incident: 



Pàg. 76  Memòria 

 

 

Fig. 7.2.8. Energia emmagatzemada en comparació a Energia de la radiació solar incident, 

en funció del temps. 

 

Fig. 7.2.9 Eficiència energètica de la bassa en funció del temps. 
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7.3. Predicció del comportament de la bassa 

Per la simulació de predicció s’ha pres la simulació inicial i s’ha simulat 1 any més de 

procés, és a dir entre Setembre de 2011 i Agost de 2012. A continuació es mostren 

els gràfics resultants. Les taules de dades i la resta de gràfics comparatius es mostren 

a l’Annex B.4. 

 

Fig. 7.3.1. Predicció de temperatura en front d’alçada per diferents mesos segons simulació.  

A continuació es mostren els gràfics de l’evolució de la temperatura per cada zona en la 

simulació de predicció realitzada per 3 anys de temps: 
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Fig. 7.3.2. Predicció de la temperatura en front del temps per les 5 zones de la bassa. 

 

Fig. 7.3.3. Predicció de la temperatura en front del temps per 4 zones de la part inferior de la 

bassa més una de la part superior.  
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A continuació es mostren els gràfics de l’eficiència energètica de la simulació de predicció, a 

partir de les taules de dades corresponents a Radiació Solar incident (J) i acumulació de 

Calor Emmagatzemada (J), diferenciant la simulació inicial de la predicció. El càlcul de 

l’eficiència energètica s’ha realitzat fent el quocient entre l’energia emmagatzemada i 

l’energia incident: 

 

Fig. 7.3.4. Energia emmagatzemada en comparació a Energia de la radiació solar incident, 

en funció del temps. 

 

Fig. 7.3.5 Eficiència energètica de la bassa en funció del temps. 
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7.4. Predicció de la capacitat d'extracció de calor 

Per la predicció d’extracció, s’ha realitzat una simulació corresponent a la simulació inicial 

(Nov09-Ago11) i un any més (Set11-Ago12), activant una extracció situada a la zona LCZ, 

després en aquest últim any de funcionament. Les característiques del sistema d’extracció 

aplicada es descriuen a l’Annex A.1.  A continuació es mostren els gràfics resultants: 

 

Fig. 7.4.1. Temperatura en front del temps per 4 zones de la part inferior i una de la part 

superior de la bassa.  

En el gràfic anterior s’observa la diferència entre el període inicial i el darrer any on s’ha 

activat l’extracció: Mentre que sense l’extracció les temperatures de les zones baixes no 

disminuïen per sota dels 20ºC, en aquest cas a l’inici de l’extracció s’acosten molt  les 

temperatures de la part superior arribant a baixar més, però a mesura que passa el temps es 

van recuperant tot i que romanen més baixes abans d’activar l’extracció. 

A continuació es mostren els gràfics de l’eficiència energètica de la simulació de predicció, a 

partir de les taules de dades corresponents a Radiació Solar incident (J) i acumulació de 

Calor Emmagatzemada (J). També s’ha representat el càlcul de l’energia extreta: 



MODELITZACIÓ ENERGÈTICA D’UNA BASSA SOLAR  Pàg. 81 

 

 

Fig. 7.4.2. Energia emmagatzemada en comparació a Energia de la radiació solar incident, 

en funció del temps. 

 

Fig. 7.4.3 Eficiència energètica de la bassa en funció del temps. 

El paràmetre d’energia acumulat a la bassa que es mostra a la Fig. 7.4.2, s’ha mesurat 

partint d’un estat d’energia 0 al moment inicial del procés. S’observa que amb la activació de 

l’extracció, el funcionament inicial ha reduït l’energia acumulada a un nivell inferior a l’inicial, 

per aquest motiu es mostra numèricament com un nivell d’energia negatiu, però a mesura 

que la bassa recupera un estat d’equilibri aquesta energia acumulada torna a presentar una 

corba similar al procés sense extracció, a un nivell més baix. 

Per aquest motiu explicat del resultat d’energia negatiu, en calcular l’eficiència energètica 

(Fig. 7.4.3) en iniciar l’extracció l’eficiència energètica és negativa. Cal remarcar que la part 
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d’energia no emmagatzemada, que fa baixar l’eficiència energètica, correspondrà a l’energia 

extreta de manera que en global es conservarà l’eficiència energètica de la bassa, inclús és 

positiu ja que condiciona la bassa a emmagatzemar més energia per arribar a l’equilibri. 

A continuació es mostra l’energia extreta calculada en J: 

 

Fig. 7.4.4. Energia extreta en funció del temps. 

Com s’observa, inicialment hi ha una punta d’extracció donat que la diferència de 

temperatures entre la bassa i el fluid d’extracció és més gran. A continuació es veu 

condicionada pels factors meteorològics que afecten a les temperatures internes de la bassa 

i aparentment avança cap a un estat d’equilibri. 

Les taules de dades i la resta de gràfics comparatius es mostren a l’Annex B.5. 
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8. ESTUDI ECONÒMIC 

El present projecte es pot assimilar a un feina de despatx tècnic. A continuació s’estimen els 

costos que suposen la realització del projecte de modelització de la bassa solar: 

RECURSOS HUMANS 37.260

MATERIALS 830

TRANSPORT 115
SUBTOTAL 1 38.205
    
COSTOS GENERALS (LLUM, AIGUA, TELÈFON, INTERNET, ...) (10%) 3.821

IMPREVISTOS (15%) 5.731

SUBTOTAL 2 47.756
    
IVA (16%) 7.641

TOTAL 55.397

A continuació es presenten amb més detall els costos dels diferents conceptes: 

RECURSOS HUMANS 

CONCEPTE RESPONSABLE 
VALORACIÓ 

(€) 

Recull i anàlisi de dades prèvies 
Enginyer / 

Enginyer dir. 
4.860

Aprenentatge en la utilització de les eines 
informàtiques 

Enginyer 3.240

Realització de models previs de càlcul Enginyer 4.320
Verificació de models de càlcul Enginyer dir. 3.240
El·laboració de model de simulació mitjançant eina 
informàtica escollida 

Enginyer 7.020

Revisió i anàlisi de resultats 
Enginyer / 

Enginyer dir. 
5.400

Transcripció dels conceptes estudiats i estudis 
realitzats en paper per elaboració de la memòria i 
annexos de projecte 

Enginyer 5.940

Revisió de memòria i annexos Enginyer dir. 3.240
TOTAL 37.260
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RECURSOS MATERIALS 

CONCEPTE VALORACIÓ (€) 
Equip informàtic de treball (Ordinador, teclat, ratolí, etc.) 700 
Adquisició de Software informàtic corresponent a "MATLAB" 80 
Materials típics d'oficina (Blocs de paper, eines per escriure, etc.) 50 
TOTAL 830 

 

TRANSPORTS 

CONCEPTE VALORACIÓ (€) 
Visites per obtenció d'informació 35 
Visites a planta pilot 20 
Reunions de seguiment del projecte 60 
TOTAL 115 
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9. IMPACTE AMBIENTAL 

El present projecte comporta la modelització del comportament energètic de la bassa solar 

com a complement de la pròpia bassa solar, per tant l’impacte ambiental no es correspon a 

l’impacte ambiental propi de la construcció o el funcionament real de la bassa. 

L’impacte ambiental considerat en termes de generació d’emissions de CO2 i en utilització 

d’energia es limita als següents conceptes: 

- Funcionament de l’equip informàtic utilitzat per la realització del model. 

- Mitjans de transport utilitzat en les mobilitzacions necessàries pel projecte. 

- Processos de fabricació per elaborar els recursos materials utilitzats. 

A continuació es fa una estimació de l’impacte ambiental considerat: 

CONCEPTE CONSUM EQUIVALENT ENERGIA CONSUMIDA (kW·h) 
Equip informàtic 350 W 315
Mitjans de transport (tren) 1,40 MJ/pers·Km 373
Mitjans de transport (cotxe) 3,00 MJ/pers·Km 200

 

CONCEPTE TASA CO2 EQUIVALENT EMISSIÓ CO2 (kg) 

Equip informàtic 325,88  gCO2/kW·h 102,65

Mitjans de transport (tren) 37,50  gCO2/Km 36,00

Mitjans de transport (cotxe) 120,00  gCO2/Km 28,80

S’ha desestimat l’impacte energètic per la fabricació dels recursos materials utilitzats. 

Tot i que el projecte no considera en el seu abast la fase de construcció ni la fase de 

funcionament experimental, a continuació es mostra un petit càlcul estimatiu de la millora en 

el impacte ambiental que podria comportar la bassa respecte als sistemes de generació 

d’energia tèrmica i/o elèctrica en ús actualment a les empreses. S’ha partit d’un valor mig 

obtingut en una de les simulacions del programa. 

Energia disponible anual mitjana, absorbida a la bassa: 53,60 MJ =14,89 kW·h. 

Rendiment en la conversió a energia tèrmica: 80%. 

Energia tèrmica obtinguda: 42,88 MJ = 11,91 kW·h 
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Rendiment en la conversió a energia elèctrica: 10%. 

Energia elèctrica obtinguda: 4,29 MJ = 1,19 kW·h 

La següent taula ens mostra les emissions de CO2 que hi hauria si aquesta energia es 

produís a través d’altres fonts (dades per a la conversió obtingudes de taules del IDAE i del 

MITYC  per tal de poder-ne fer una comparació en termes d’emissions de gasos d’efecte 

hivernacle: 

Font 
d'energia 

g/kWh 
CO2 emès en la producció 

d'energia elèctrica 
CO2 emès en la producció 

d'energia tèrmica 

Gas Natural 204 243,00 2.430,05 
Gasoil C 287 341,87 3.418,74 
GLP 244 290,65 2.906,53 
Carbó 247 294,23 2.942,26 
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 Conclusions 

En el present projecte s’ha portat a terme la modelització d’una planta pilot d’una bassa 

solar, implementant el model en un programa numèric en l’entorn “Matlab”, amb l’objectiu 

d’aconseguir descriure el comportament energètic de la planta pilot i tenir un model de 

partida per a la simulació d’una bassa solar genèrica. Tot i les experiències i estudis 

coneguts en l’actualitat, ha estat una feina difícil a causa de la novetat de l’experiment i 

de la varietat en els mètodes de càlcul proposats. 

El procés de modelització ha estat un procés llarg aplicant inicialment càlculs simples per 

l’estimació de resultats, decidint els mètodes de càlcul més adequats a utilitzar, elaborant 

el model en forma de programa numèric i avaluant els resultats en cada pas. 

Dels resultats obtinguts en aquest treball se’n poden extreure el resum de les següents 

conclusions: 

- En el comportament general d’una bassa solar i també el cas concret de la planta 

pilot, les dades meteorològiques són un factor molt important, donat que influeixen 

enormement en el resultat de càlcul de les temperatures de la bassa. Com s’ha 

observat a l’apartat 7.1, tot i disposar de les dades meteorològiques d’altres anys i 

de les reals dels sensors i els models de predicció, no és exacte i pot diferir en 

diferents anys. Per aquest motiu és un dels factors que pot induir a reduir la 

precisió de les estimacions. 

- Pel que fa a les pèrdues cap a l’exterior: 

o La major d’aquestes és la pèrdua per la superfície de la bassa donat que hi 

ha un contacte directe i a més s’ha de tenir en compte l’evaporació. La 

pèrdua per superfície queda compensada per una major absorció de 

l’energia solar en ser la primera zona on travessa la radiació. 

o La pèrdua per les parets en general i en el cas concret de la bassa solar, 

és poc significativa, donat que habitualment en la composició de parets 

s’inclou una capa amb bones propietats d’aïllament tèrmic. 
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o En el cas de les pèrdues al terra, s’ha pogut apreciar que es dóna una 

pèrdua de calor superior a l’esperada: La causa d’aquest fet es pot deure a 

varis factors: Les propietats tèrmiques del paviment i cimentació de 

formigó, les dimensions d’aquests, la manca d’una capa d’aïllament tèrmic 

en la seva composició i/o les pèrdues per les unions entre parets i 

pavimentació de la bassa. 

- Altres factors que poden fer disminuir la precisió en la simulació i que no s’han 

tingut en compte es descriuen a continuació: 

o Factors exteriors meteorològics com la pluja o altres imprevistos (neu, 

pedra...). 

o Balanç màssic per compensar l’evaporació corresponent a l’aportació 

d’aigua i sal addicionals a la bassa. 

o Factor de la pèrdua degut al paràmetre de radiació tèrmica degut a la 

irradiació pròpia dels cossos amb una certa temperatura (Annex B.7). 

- Com es pot observar en els gràfics (Apartat 7.2), de la comparació de les dades 

de la simulació i de les dades reals de la planta pilot, en resulta un error relatiu 

important. Tot i així l’evolució i el perfil de temperatures obtinguts es poden 

considerar amb un comportament típic d’una bassa solar. Per a l’avaluació de 

resultats i els coneixements de la planta pilot s’extreu que les diferències es poden 

deure a varis factors: 

o Dades meteorològiques. 

o Pèrdues a través del terreny. 

o Simplificació en alguns aspectes dels mètodes de càlcul utilitzats. 

- Els gràfics de l’eficiència energètica calculada donen una idea de l’aprofitament 

d’energia que experimenta la bassa: A les èpoques amb condicions 

meteorològiques més favorables hi ha una eficiència més alta, però la màxima 

està al voltant del 20% (corresponent a les dades de la literatura consultada). 
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- En la simulació de predicció es mostra un comportament similar a l’any anterior 

simulat amb poques diferències. Aquest punt s’explica per la utilització de les 

mateixes dades meteorològiques i destaca la importància d’aquestes en el procés. 

També dóna la idea de un estat transitori durant l’any però amb comportament 

relativament estable al llarg dels anys de la bassa solar. Seria necessari realitzar 

més proves de predicció i comparar-les amb la realitat en el seu moment. 

- En les simulacions realitzades d’extracció s’ha simulat de moment només la zona 

LCZ. La simulació d’extracció de la zona NCZ està integrada en el programa però 

en una fase molt preliminar a falta de realitzar les revisions i proves corresponents 

en una futura ampliació del programa. 

De les dades extretes de la simulació es denota l’efecte de l’extracció en les 

temperatura màximes de la bassa durant l’any. En l’Annex B.5 també es pot 

observar com es modifica l’eficiència energètica pròpia de la bassa amb una clara 

tendència a la disminució. Finalment en relació a la quantitat d’energia extreta es 

reflecteix com augmenta en èpoques més caloroses i de condicions 

meteorològiques favorables. 

POSSIBLES MILLORES: 

- En el model actual, s’ha simplificat totes les equacions dels mètodes de càlculs a una 

equació de primer grau funció del temps i la Temperatura. Per obtenir una 

aproximació molt més exacte es podria millorant el mètode de càlcul: 

o S'hauria d'introduir totes les equacions que depenen de la temperatura fins al 

seu màxim grau, de manera que s'obtindria una equació diferencial ordinària 

d'un grau molt més complex.  

o En comptes de considerar les variables diferents de la Temperatura i el temps 

com a constants que van variant en cada repetició, haurien de tractar-se com 

a variables fent un càlcul continu de la seva variació. D’aquesta manera no 

s’utilitzaria el sistema de les repeticions, sinó que seria un procés continu on 

s’anirien recalculant totes les variables inclòs els resultats de temperatura. 

Aquest model de millora proposat no s’ha dut a terme en el present projecte per la 

seva elevada càrrega de treball superior a l’objectiu establert. 
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- En la introducció de les dades meteorològiques, s’ha fet la següent suposició: 

o Partint de les mitjanes mensuals s’ha calculat la temperatura exterior a partir 

de equacions lineals en funció del temps a partir de les diferents mitjanes. 

o Per reflectir la estabilitat de temperatura del terreny, s’ha considerat 

corresponent a la temperatura mitjana mensual fixa en cada mes. 

La millora d’aquest aspecte correspondria a una exactitud diària en les temperatures 

exteriors i del terreny. 

- Millora general en el càlcul de paràmetres així com el càlcul de les 

característiques dels materials i elements de la bassa. 
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ANNEXOS 

A continuació es fa una relació dels documents Annexos que acompanyen la Memòria 

Principal del Projecte 

A. ANNEX A 

A.1 CARACTERÍSTIQUES BASSA SOLAR EN PLANTA PILOT 

A.2 MODELS DE CÀLCUL – CÀLCULS PREVIS 

A.2.1 PARÀMETRES AIGUA PURA 

A.2.2 PARÀMETRES AIRE 

A.2.3 PARÀMETRES SOLUCIÓ SALINA 

A.2.4 CÀLCUL TRANSFERÈNCIA PER RADIACIÓ SOLAR 

A.2.5 CÀLCUL EVAPORACIÓ SUPERFICIAL 

A.2.6 CÀLCUL CONVECCIÓ SUPERFICIAL I EXTERIOR GENERAL 

A.2.7 CÀLCUL CONDUCCIÓ I CONVECCIÓ INTERNES 

A.2.8 CÀLCUL PÈRDUES A PARETS I TERRA 

A.2.9 CÀLCUL EXTRACCIÓ DE CALOR 

A.2.10 CÀLCUL APORTACIÓ SOLAR 

B. ANNEX B 

B.1 CARACTERÍSTIQUES BASSA SOLAR EN PLANTA PILOT 

B.2 COMPARACIÓ DE LES DADES METEOROLÒGIQUES 

B.3 COMPARACIÓ DELS PARÀMETRES DE LA BASSA SOLAR 

B.4 PREDICCIÓ DEL COMPORTAMENT DE LA BASSA 

B.5 PREDICCIÓ DE L’EXTRACCIÓ DE CALOR 

B.6 DESENVOLUPAMENT DEL BALANÇ GLOBAL DE LA  BASSA SOLAR 

B.7 TRANSCRIPCIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA INFORMÀTIC DE 
SIMULACIÓ 

B.8 PARÀMETRE DE RADIACIÓ TÈRMICA 


