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C. ANNEX D’ESTUDI SOLAR. 

C.1. DADES DE PARTIDA. 

C.1.1. Emplaçament de l’edifici i dades geogràfiques. 

El complex residencial Mascançà  té el seu emplaçament a Av. Del Canal, xamfrà C/Sense 

Nom Subsector 1 (Sector Sub 10) Illa 3, ubicat a la ciutat de Mollerussa a la comarca del Pla 

d’Urgell (Lleida), amb una latitud de 41º36’40”N, longitud de 00º51’18”E i elevació de 287 

metres sobre el nivell del mar. Veure plànol E.00. 

Consta de 3 blocs de 2 edificis cadascun amb 16 vivendes per edifici, tal com es pot veure a la 

figura C.1. 

BLOC 1 
N

45º

BLOC 2 

BLOC 3 

 

Figura C.1. Esquema orientació respecte el nord dels blocs del complex. 

Per tal d’obtenir el màxim rendiment del camp de col·lectors aquest s’ha de dimensionar (a 

Catalunya) amb una inclinació de +10º respecte la latitud del lloc on  es pretenen col·locar i 

orientats cap al Sud (Azimut 0º) tan com sigui possible. 
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C.1.2. Inclinació i orientació dels captadors. 

 Inclinació. 

Com s’ha dit anteriorment, la latitud de Mollerussa és de aproximadament 41º per tant es pot 

dir que una inclinació del camp de col·lectors de 50º és òptima.  

La teulada dels diferents edificis presenta una inclinació del 30% , que suposa un angle de 

16,7º,  i el camp de col·lectors s’ha de muntar sobre uns suports que elevin els panells fins als 

50º desitjats. Per tant els suports s’inclinen 33,3º sobre la teulada. 

 Orientació. 

A la figura C.1. s’observa que tant el Bloc 1 com el Bloc 3 presenten un azimut de 45º Oest, 

mentre que el Bloc 2 presenta un azimut de 45º Est. Aquest fet condiciona l’elecció del tipus 

de panells utilitzats en la instal·lació, ja que per aconseguir el màxim rendiment dels 

col·lectors aquests han d’estar orientats el màxim possible cap al sud, és a dir, aconseguint un 

azimut proper a 0º. 

C.2. ELECCIÓ DEL TIPUS DE CAPTADOR. 

C.2.1. Consideracions prèvies. 

Com s’ha comentat a l’annex A. existeixen varis tipus de sistemes de col·lectors. 

S’estudia les diverses tipologies i s’arriba a la conclusió de què el tipus que pot ser més 

aconsellable per les característiques (inclinació i  orientació sobretot) del present complex 

residencial són els panells de tubs de buit de circulació directa, dels quals es donaran més 

endavant en aquest mateix annex les seves característiques, ja que aquests permeten un gir 

axial independent de cadascun dels tubs fins a 25º. 

S’aconsegueix reduir l’azimut, girant el tub de buit cap una banda als blocs 1-3 i cap a l’altra 

al bloc2 ), fins un azimut de 20º Oest pels blocs 1 i 3 i pel bloc 2 un azimut de 20º Est. 

En resum, es vol una superfície solar captadora amb una inclinació de 51º i azimut 0º, i 

s’aconsegueix el resultat més proper a aquest, utilitzant una superfície de tubs de buit de 

circulació directa amb una inclinació de 50º i azimut 20º Est-Oest. 

 Irradiació. 

A l’ Atlas de Radiació Solar de Catalunya [5] és presenten les taules de radiació global diària 

sobre superfícies inclinades [MJ/m2·dia] per diferents estacions meteorològiques, per diferents 

orientacions i inclinacions. 
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En aquesta instal·lació s’utilitzen les taules de l’estació de Lleida-Raimat, per inclinació de 

50º i orientació de 0º, 30º, i per interpolació  s’obté la 20º . Es presenten els valors a la taula 

C.1. 

 Inclinació 50º 
Mesos Orientació 0º Orientació 30º Orientació 20º 
Gener 8,22 7,64 7,83 
Febrer 12,42 11,61 11,88 
Març  16,93 16,22 16,46 
Abril 19,61 19,40 19,47 
Maig 20,54 20,79 20,71 
Juny  20,64 21,12 20,96 
Juliol 20,70 21,08 20,95 
Agost  20,33 20,32 20,32 
Setembre  18,45 17,82 18,03 
Octubre 14,39 13,50 13,80 
Novembre  9,61 8,93 9,16 
Desembre 6,75 6,27 6,43 

 
TaulaC.1.  Radiació Solar [MJ/m2·dia]  sobre superfície inclinada 50º i per diferents azimuts 0º,30º, 20º. 

C.2.2. Elecció del panell i característiques. 

Després de les consideracions anteriors, s’elegeix el model de panell solar de tub de buit de 

circulació directa  VITOSOL 200. Aquest tipus de panell “Vitosol 200” de la casa Viessmann, 

és un col·lector de tub de buit de circulació directa. Es presenta en 3 versions:  

-Model D10: format amb 10 tubs de vidre amb un alt grau de buit amb superfície d’absorció 

d’ aproximadament 1m2 . El seu volum de fluid és 2 litres (Figura C.2.) 

-Model D20: format amb 20 tubs de vidre amb un alt grau de buit amb superfície d’absorció 

d’ aproximadament 2m2. El seu volum de fluid és 4 litres. 

-Model D30: format amb 30 tubs de vidre amb un alt grau de buit amb superfície d’absorció 

d’ aproximadament 3m2. El seu volum de fluid és 6 litres. 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.2. Vitosol 200 D10 
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 Elements: 

La forma dels tubs dona gran estabilitat al col·lector. No és necessari fer un buit suplementari 

als tubs; aquests estan tancats hermèticament de manera estable.  

El buit que hi ha als tubs de vidre garanteix el millor aïllament tèrmic possible; d’aquesta 

manera, disminueixen notablement les pèrdues per convenció entre els tubs de vidre i 

l’absorbidor. I així, també es pot utilitzar la radiació baixa (radiació difusa). 

Cada tub de buit incorpora un absorbidor de coure amb recobriment de titani, que garanteix  

alta absorció de la radiació del sol i una emissió mínima de radiació tèrmica. 

A l’absorbidor hi ha integrat un tub coaxial de intercanvi de calor, pel que circula el medi 

portador de calor. El medi portador de calor absorbeix el calor de l’absorbidor mitjançant el 

tub de intercanvi de calor i aquest desemboca al col·lector. 

A la figura C.3. s’observen en detall les parts més importants d’aquest captador. 

 
 
 

Tub impulsió (Sortida) 
          
        Fixació de tub doble 

 

 
        Tub retorn (Entrada) 
 
        Recobriment titani 
 

Absorbidor de circulació directa 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 

Figura C.3.  Elements del col·lector Vitosol 200. 

Es poden compensar les desviacions  respecte a la direcció Sud girant axialment els tubs de 

buit un màxim de 25º. 
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Poden acoblar-se en una bateria de col·lectors fins a 6 m2 de superfície d’absorció en paral·lel,  

mitjançant  tubs d’unió flexible tancats hermèticament mitjançant anells tòrics i aïllats 

tèrmicament, tal com es veu a la figura C.4. 

 

F    Tub d’unió. 
G   Aïllament tèrmic. 
H   Abraçadera perfilada. 
K    Caixa de connexions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura C.4. Esquema per les unions de bateries de col·lectors. 

El conjunt de connexió amb unions d’anells opressors permet una connexió fàcil de la bateria 

de col·lectors amb les canonades del circuit solar. La sonda de temperatura del col·lector 

s’instal·la en una subjecció de la canonada d’impulsió situada a la caixa de connexions dels 

col·lectors. 

 Característiques tècniques a utilitzar pel dimensionament de la instal·lació: 

-Els coeficients de pèrdua de calor i el rendiment òptic defineixen la corba de rendiment dels 

col·lectors que es pot calcular amb l’ equació C.1. 

 
2

0 1 2
∆T ∆Tη= η - K · - K ·
I I

         (C.1) 

 

On:  

η: rendiment del col·lector [%] 

η0: rendiment òptic [%]. 

 η0= 83,7 [% ] pel Vitosol 200. 

K1, K2: coeficients de pèrdua de calor [W/m2·ºK], [W/m2·ºK2] 

 K1= 1,75 [W/m2·ºK] pel Vitosol 200. 

 K2= 0,008 [W/m2·ºK2] pel Vitosol 200. 
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-Pel que fa al dimensionament dels tubs, es pot considerar un funcionament a flux elevat amb 

un cabal mig de 60 a 80 l/h·m2 de superfície d’absorció. 

-Per reduir els costos de canonades, es recomanable instal·lar fins a 6 m2. A la figura C.5. 

s’observa la connexió del model Vitosol 200 en les versions D20, D30 amb una superfície 

total de 5  m2. 

 
A  Impulsió 
B  Retorn 
C  Purgador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura C.5. Connexió de Vitosol 200 D20 i Vitosol 200 D30 

Per tal de mantenir el més baix possible la pèrdua de càrrega que es produeix a les canonades, 

es recomana unes velocitats de flux entre 0,3 i 0,5 m/s ; així s’obté unes pèrdues de carrega 

entre 1 i 2,5 mbar/m canonada. La pressió màxima admissible és de 6 bar, i per sistemes 

tancats en estat fred, hi ha d’haver als col·lectors una sobrepressió d’ almenys 1,5 bar. 

A la figura C.6. es mostra la pèrdua de càrrega del col·lector de tub de buit Vitosol 200 pels 3 

models (D10,D20 i D30). 

 

 
 
 
 
 
 
            Model D30  
            Model D10 i D20  
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

Figura C.6. Pèrdua de càrrega per col·lector tub de buit VITOSOL 200. 
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C.3. DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR. 

El  dimensionament de la instal·lació solar es fa per un edifici dels sis existents, ja que també 

es aplicable als altres 5 edificis restants. 

La metodologia seguida pel càlcul és la presentada per l’ICAEN [3] per dimensionar l’energia 

solar tèrmica de baixa temperatura per produir ACS. 

El dimensionament s’inicia amb l’avaluació energètica del consum requerit, després s’analitza 

la radiació solar disponible, s’apliquen els rendiments adequats  i es prenen les decisions en 

funció de criteris de disseny com: la fracció solar, el cost, l’autonomia, etc. 

C.3.1. Establiment del consum energètic. 

El volum d’ACS d’un edifici col·lectiu resulta d’aplicar l’expressió C.2. 

V= f·Nhabitatges·nusuaris·v       (C.2) 

On:    

V: volum total de consum de l’edifici. 

f: factor de simultaneïtat.(taula C.2.) 

v: volum diari de consum d’ACS per usuari. 

N: nombre total d’habitatges de l’edifici. 

n: nombre d’usuaris mitjà de cada habitatge. 

f=1 Per edificis de menys de 10 habitatges 
f=0,9 Per edificis de 10 a 15 habitatges 
f=0,8 Per edificis de 15 a 25 habitatges 
f=0,7 Per edificis de més de 25 habitatges 

 
Taula C.2 Factors de simultaneïtat. 
 

Els valors escollits pel càlcul del volum d’ACS de l’edifici són els mostrats a la taula C.3. 
 
f = 0,8   
Nhabitatges = 16 habitatge/edifici
nusuaris = 4 usuari/habitatge 
v = 35 l/usuari·dia 

Taula C.3. Valors utilitzats en el càlcul  

I per tant s’obté un volum total de consum de l’edifici : V= 1792 [l/dia·edifici]. 

Un cop es té determinat el volum d’aigua diari que es consumeix, cal calcular l’energia diària 

que s’ha d’aportar per aconseguir augmentar la temperatura de l’aigua de xarxa (Tx) fins a la 
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de servei, amb la fórmula C.3. 

Q=V·δ·Ce·∆T        (C.3) 

Q: quantitat de calor necessària [kcal/dia] 

V: volum total de consum de l’edifici [l] 

δ: densitat de l’aigua [1 kg/l]. 

Ce: calor específica de l’aigua [1 kcal/kg·ºC] 

∆T: increment de temperatura (Tservei- Txarxa) [ºC] 

Aquest càlcul es fa per cada mes i es presenta a la taula C.4. essent Tx la temperatura de xarxa 

per cada mes a la província de Lleida. 

 

Mesos Tx [ºC] Tservei  [ºC] ∆T 
Q 

[kcal/dia]
Q 

[kWh/dia] 
Gener 5 40 71680 83,36 
Febrer 6 39 69888 81,28 
Març  8 37 66304 77,11 
Abril 10 35 62720 72,94 
Maig 11 34 60928 70,86 
Juny  12 33 59136 68,78 
Juliol 13 32 57344 66,69 
Agost  12 33 59136 68,78 
Setembre  11 34 60928 70,86 
Octubre 10 35 62720 72,94 
Novembre  8 37 66304 77,11 
Desembre 5 

45 

40 71680 83,36 
 
Taula C.4. Energia que s’ha d’aportar per cada mes de l’any i dia per escalfar la totalitat de demanda. 

C.3.2. Avaluació de l’energia solar disponible. 

L’energia disponible en un emplaçament es pot determinar amb les dades de radiació solar 

global diària sobre superfície inclinades amb varies orientacions facilitades per l’Atlas de 

Radiació Solar a Catalunya. 

Es suposa un 6% de radiació no aprofitable causada perquè el vidre del captador té un índex 

de reflexió en funció de l' angle d' incidència i fa que a les primeres i darreres hores del dia 

sigui reflectida quasi totalment.  

Els valors de radiació presentats a la taula C.5 són els  obtinguts a la taula C.1. per inclinació 

50º i azimut 20º , en els quals per obtenir l’energia aprofitable s’ha tingut en compte el 6% de 

pèrdues. 
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Mesos Radiació [MJ/m2·dia] [kWh/m2·dia]
 

Aprofitable[kWh/m2·dia]
Gener 7,83 2,18 2,05 
Febrer 11,88 3,30 3,11 
Març  16,64 4,62 4,36 
Abril 19,47 5,41 5,10 
Maig 20,71 5,75 5,43 
Juny  20,96 5,82 5,49 
Juliol 20,95 5,82 5,49 
Agost  20,32 5,64 5,32 
Setembre  18,03 5,01 4,72 
Octubre 13,80 3,83 3,62 
Novembre 9,16 2,54 2,40 
Desembre 6,43 1,79 1,69 

 
Taula C.5 Resum dels valors de radiació (inclinació 50º/azimut 20º) i energia aprofitable [kWh/m2·dia]. 

En el gràfic C.1., per tal d’apreciar millor la radiació aprofitable al llarg de l’any es 

representen  els resultats obtinguts a la taula C.5. 

 
Gràfic de la Radiació Solar Aprofitable 
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Gràfic C.1.  Radiació solar Aprofitable 

C.3.3. Càlcul de l’energia aprofitada per l’equip solar. 

De l’energia que conté la radiació neta o aprofitable en un emplaçament, l’equip solar només 

n’aprofita una part. Aquesta fracció està determinada pel rendiment i es deu principalment a 

les característiques del captador i a les pèrdues de calor en els elements que formen el circuit. 

Es fa necessari conèixer el η (rendiment del captador), Tm (temperatura mitjana del captador), 

Ta( temperatura ambient mitjana diürna durant les hores de sol) i I (intensitat de radiació 

mitjana durant les hores de sol). 
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Amb la fórmula C.4 s’obtenen les dades de la taula C.6. 

I= Aprofitable·1000/HoresSol [W/m2·dia]       (C.4) 

Mesos 
 

Aprofitable[KWh/m2·dia] Hores Sol [h] I [W/m2·dia] 
Gener 2,05 7,5 273,58 
Febrer 3,11 8 389,15 
Març  4,36 9 484,51 
Abril 5,10 9,5 537,07 
Maig 5,43 9,5 571,28 
Juny  5,49 9,5 578,17 
Juliol 5,49 9,5 577,90 
Agost  5,32 9,5 560,52 
Setembre  4,72 9 524,98 
Octubre 3,62 9 401,82 
Novembre  2,40 8 300,05 
Desembre 1,69 7 240,72 

Taula C.6. Valors de la irradiació mensual diària [W/m2·dia] 

Amb l’expressió C.1: 
2

0 1 2
∆T ∆Tη= η - K · - K ·
I I

 

On:  

η: rendiment del col·lector [%] 

η0: rendiment òptic [%]. 

 η0= 83,7% pel Vitosol 200. 

K1, K2: coeficients de pèrdua de calor [W/m2·ºK], [W/m2·ºK2] 

 K1= 1,75 [W/m2·ºK] pel Vitosol 200. 

 K2= 0,008 [W/m2·ºK2] pel Vitosol 200. 

Per tal de calcular l’energia que el Vitosol 200 és capaç d’aprofitar és necessari conèixer el 

seu rendiment, la qual cosa s’ aconsegueix amb  la I calculada a la taula C.6 i fixant Tm=45ºC 

per tots els mesos de l’any .Aquesta Tm és bastant òptima ja que es fa un estudi anual ,tot i que 

la temperatura és variable segons els mesos, a l’estiu sol esser més alta  sobre uns 55ºC 

mentre  que a l’ hivern sol estar al voltant dels 35ºC . Aquest fet afavoreix al bon 

dimensionament de la superfície d’absorció ja que el rendiment es més real. 

Pel que fa a als valors de Ta s’han obtingut de l’anuari meteorològic de Catalunya [ 11] per la 

estació de Miralcamp (localitat situada  a menys 1 km. de Mollerussa). 
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Per obtenir l’energia que aprofita el captador, s’aplica el rendiment obtingut a la taula C.7 

sobre la radiació aprofitable obtinguda a la taula C.5. i es presenten a la mateixa taula C.7 els 

seus valors. 

 

Mesos Tm [ºC] Ta [ºC] µ µ [%] 
 Aprofitable 

Captador[kWh/m2·dia] 
Gener 45 5 0,5344 53,44 1,10 
Febrer 45 7,9 0,6419 64,19 2,00 
Març  45 11,4 0,6970 69,70 3,04 
Abril 45 12,9 0,7171 71,71 3,66 
Maig 45 16,1 0,7368 73,68 4,00 
Juny  45 21,8 0,7593 75,93 4,17 
Juliol 45 23,4 0,7651 76,51 4,20 
Agost  45 21,8 0,7569 75,69 4,03 
Setembre  45 18,9 0,7396 73,96 3,49 
Octubre 45 14,6 0,6862 68,62 2,48 
Novembre 45 10,4 0,6033 60,33 1,45 
Desembre 45 7,5 0,5176 51,76 0,87 

Taula C.7. Rendiment [%]  i energia aprofitable pel captador [kWh/m2·dia]. 

C.3.4. Dimensionament de la superfície de captació per cobrir les necessitats. 

C.3.4.1. Càlcul de l’energia aprofitada pel sistema i de la superfície de captació. 

Del total de radiació solar que pot absorbir el captador només una part és aprofitada per 

l’usuari en forma d’ACS, la resta es perd en forma de calor residual a través de les parets de 

l’acumulador, les canonades, les vàlvules i la resta d’accessoris del circuït. 

Aquest fet obliga a fer una  correcció final aplicant l’equació C.5. 

Esistema= Ecaptador·Cpèrdues             (C.5) 

On: 

Cpèrdues=  0,90-0,85 en general 

  0,92 en instal·lacions molt eficients 

  0,80 per a instal·lacions amb desfasament 

El càlcul de la superfície de captació per cobrir la totalitat de la demanda mensual prevista es 

limita a la realització d’un simple quocient (expressió C.6). 

Scaptadora=Econsum/Esistema (m2)         (C.6) 

A la taula C.8. es presenten, per a cada mes, els valors obtinguts utilitzant les expressions C.5 

i C.6  
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  Cperdues=0,9 

Mesos 

 Aprofitable 
Captador 

[kWh/m2·dia] 

Esistema = Ecaptador·Cperdues 
[kWh/m2·dia] Econsum

[kWh/dia] 

Scaptadora= 
Econsum/Esistema [m2] 

Gener 1,10 0,99 83,36 84,48 
Febrer 2,00 1,80 81,28 45,19 
Març  3,04 2,74 77,11 28,19 
Abril 3,66 3,29 72,94 22,15 
Maig 4,00 3,60 70,86 19,69 
Juny  4,17 3,75 68,78 18,32 
Juliol 4,20 3,78 66,69 17,64 
Agost  4,03 3,63 68,78 18,96 
Setembre  3,49 3,15 70,86 22,53 
Octubre 2,48 2,23 72,94 32,66 
Novembre  1,45 1,30 77,11 59,17 
Desembre 0,87 0,79 83,36 106,20 

Taula C.8. Valors energia del sistema i superfície de captació per cobrir la totalitat de la demanda. 

Les dades obtingudes per  a la superfície captadora, permeten conèixer la superfície total 

d’absorció que es necessita per tal de cobrir tota la demanda mes a mes. A la  taula C.8 

s’observa la coincidència entre la màxima demanda i mínim aprofitament energètic. Si es 

dimensionés per cobrir tota la demanda, obligaria en els mesos d’hivern a tenir una superfície 

de captació molt gran, fet que a l’estiu comportaria tenir massa energia excedent. 

C.3.4.2. Elecció de la superfície de captació. 

De l’anàlisi de les dades obtingudes en el càlcul mensual s’ha d’escollir la superfície òptima a 

instal·lar. Per fer-ho es calcula la producció per diferents opcions de superfície de captació.  

Eproduida= Esistema · Scaptadora, on la Esistema és la obtinguda a la taula C.8 i la superfície de 

captació es variarà per tanteig ( veure taula C.9).  

Eproduida [kWh/dia] pel sistema amb superfície captadora de: 
10 m2 16 m2 12 m2 17 m2 18 m2

9,87 15,79 11,84 16,78 17,76 
17,98 28,78 21,58 30,57 32,37 
27,35 43,77 32,82 46,50 49,24 
32,93 52,68 39,51 55,98 59,27 
35,99 57,58 43,18 61,18 64,78 
37,54 60,06 45,04 63,81 67,57 
37,81 60,49 45,37 64,27 68,05 
36,27 58,04 43,53 61,66 65,29 
31,45 50,32 37,74 53,47 56,61 
22,33 35,73 26,80 37,97 40,20 
13,03 20,85 15,64 22,16 23,46 
7,85 12,56 9,42 13,35 14,13 

 
Taula C.9 Taula sobre els valors d’energia produïda pel sistema amb una superfície determinada. 
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C.3.4.3. Fracció solar. 

S’ha de  trobar una superfície en la que la fracció solar anual sigui més gran o igual que el 

60%. Per fer-ho s’aplica la fórmula C.7.  

Produïda
Solar

consum

EF =
E

           (C.7) 

Els resultats obtinguts es presenten en la taula C.10. en la qual s’observa que la fracció solar 

que interessa és la que ve donada per una superfície d’absorció de 17 m2.   

 

 
 Fracció Solar= Eproduïda/Econsum

 10 m2 16 m2 12 m2 17 m2 18 m2

Gener 0,12 0,19 0,14 0,20 0,21 
Febrer 0,22 0,35 0,27 0,38 0,40 
Març  0,35 0,57 0,43 0,60 0,64 
Abril 0,45 0,72 0,54 0,77 0,81 
Maig 0,51 0,81 0,61 0,86 0,91 
Juny  0,55 0,87 0,65 0,93 0,98 
Juliol 0,57 0,91 0,68 0,96 1,00 
Agost  0,53 0,84 0,63 0,90 0,95 
Setembre  0,44 0,71 0,53 0,75 0,80 
Octubre 0,31 0,49 0,37 0,52 0,55 
Novembre  0,17 0,27 0,20 0,29 0,30 
Desembre 0,09 0,15 0,11 0,16 0,17 
Anual 0,36 0,57 0,43 0,61 0,64 

Taula C.10. Fracció solar per les diferents opcions de superfícies. 

 
C.3.5. Taula resum dels càlculs 

A la taula C.11. es presenten els valors obtinguts en els  altres apartats per tal d’arribar a la 

superfície d’absorció necessària per cobrir com a mínim un 60% de la demanda anual d’ACS 

d’un edifici del complex Mascançà. 

Finalment s’obté una fracció solar anual superior a la desitjada de 61% amb una superfície 

d’absorció de 17 m2 , que s’aconsegueix amb la col·locació de sis  panells Vitosol 200,  un del 

model D20 i cinc del model D30. Aquests s’instal·laran  unint 2 de D30 + 2 de D30 + 1 de 

D20 amb 1 de D30 (superfície d’absorció de 6 m2+ 6 m2 + 5 m2). 
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Mes Gen. Feb. Mar. Ab. Maig Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. 
ACS [l/dia] 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 
TX [ºC] 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 
Tservei [ºC] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
∆T [ºC] 40 39 37 35 34 33 32 33 34 35 37 40 
Econsum 
[kWh/dia] 

83,36 81,28 77,11 72,94 70,86 68,78 66,69 68,78 70,86 72,94 77,11 83,36 

Radiació 
[kWh/m2·dia] 

2,18 3,30 4,62 5,41 5,75 5,82 5,82 5,64 5,01 3,83 2,54 1,79 

Radiació 
efectiva 
[kWh/m2·dia] 

2,05 3,11 4,36 5,10 5,43 5,49 5,49 5,32 4,72 3,62 2,40 1,69 

Hores sol [h] 7,5 8 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 8 7 
I [W/m2] 273,6 3892 484,5 537,1 571,3 578,2 577,9 560,5 524,9 401,8 300,1 240,7 
Tm [ºC] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
η [%] 53,44 64,19 69,70 71,71 73,68 75,93 76,51 75,69 73,96 68,62 60,33 51,76 
Radiació 
Aprofitada 
captador 
[kWh/m2·dia] 

1,10 2,00 3,04 3,66 4,00 4,17 4,20 4,03 3,49 2,48 1,45 0,87 

Radiació 
aprofitada pel 
sistema 
[kWh/m2·dia] 

0,99 1,80 2,74 3,29 3,60 3,75 3,78 3,63 3,15 2,23 1,30 0,79 

Radiació 
aprofitada pel 
sistema amb 
17 m2 
[kWh/m2·dia] 

16,78 30,57 46,50 55,98 61,18 63,81 64,27 61,66 53,47 37,97 22,16 13,55 

Fracció solar 
[%] 

0,20 0,38 0,60 0,77 0,86 0,93 0,96 0,90 0,75 0,52 0,29 0,16 

Taula C.11. Resum de resultats finals. 

C.4. VOLUM D’ACUMULACIÓ. 

Cadascun dels pisos disposa d’un acumulador solar; per tal de dimensionar-los correctament 

es fa referència a la ITE 10.1.3.2 (Àrea de col·lectors i volum d’acumulació) on es comenta 

que els acumuladors han de complir la relació C.8. 

0,8·Consum diari [l/d] ≤ Volum acumulació [l] ≤ Consum diari    (C.8) 

Com ja s’ha comentat anteriorment, en un pis hi habiten de mitjana 4 persones amb un 

consum de mitjà d’ACS  de 35 l/dia·usuari. Per tant es té un  consum diari de 140 l/dia. 

Substituint aquestes dades a l’expressió D.8 es té: 

0,8·140= 112 ≤ Volum acumulació [l] ≤ 140 i  per tant s’escull un model d’acumulador que 

tingui un  volum de 130 l. 
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C.4.1. Elecció de l’acumulador i característiques. 

El model elegit és el Vitocell 300 (model EVA) de 130 litres de capacitat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura C.7.  Foto i secció del Vitocell 300 (model EVA) de 130 litres. 

Vitocell-V 300 és un interacumulador per la producció d’ACS higiènica, confortable i 

econòmica. Està fet d’acer inoxidable d’alta al·leació i és de versió vertical. 

 Avantatges:  

Llarga vida útil utilitzant un dipòsit d’acumulació resistent a la corrosió d’acer inoxidable 

d’alt aliatge d’alta qualitat. 

Altament higiènic gracies a l’alta qualitat de la superfície interna. 

No són necessaris ànodes de protecció com a mesures de protecció anticorrosiva,evitant 

costos addicionals 

Escalfament de tot el volum d’aigua mitjançant superfícies de transmissió d’ubicació baixa 

fins el fons de l’acumulador. 

Alt confort d’ACS mitjançant escalfament ràpid, uniforme mitjançant superfícies de 

transmissió de grans dimensions. 

Baixes pèrdues de calor mitjançant aïllament tèrmic complert d’alta eficàcia (sense CFC). 

Utilitzable universalment, si el consum d’ACS és gran, es poden combinar varis 

interacumuladors d’ACS Vitocell-V 300 mitjançant col·lectors per formar bateries 

d’acumuladors. 
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A la figura C.8. es presenta una esquema de les parts més representatives d’ aquest 

acumulador. 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brida registre (neteja adicional) o montatge resistencia de suport 

Retorn del fluid solar 

Serpentí d’acer inoxidable 

Aïllant tèrmic d’alta eficacia d’espuma de poliuretà (sense CFC) 

Impulsió del fluid solar 

Recirculació 

Registre d’inspecció i neteja 

 
 Figura C.8. Parts fonamentals de l’acumulador Vitocell 300 (model EVA) de 130 litres. 
 

 Dades tècniques facilitades pel fabricant: 

Producció ACS, combinació energia solar . 

Temperatura d’impulsió del fluid caloportador fins 110ºC. 

Pressió màxima de servei del circuït primari  fins 3 bar. 

Pressió màxima de servei del circuït secundari d’ACS fins 10 bar. 

 
Capacitat de l’acumulador [l] 130 
Temperatura entrada fluid solar [ºC] 60 
Temperatura sortida fluid solar [ºC] 50 
Cabal fluid solar [l/h] 63,75 
Temperatura d’acumulació (ACS) [ºC] 45 
Temperatura de xarxa [ºC] 5-13 
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Dimensions  
Longitud Ø [mm] 633 
Anchura [mm] 667 
Altura [mm] 1111 
Pes [kg] 77 
Superfície de transmissió [m2] 1,1 
Volum de fluid solar dins serpentí [l] 25 
 
Connexions  
Impulsió i retorn fluid solar R(rosca ext.) [“] 1 
ACS R(rosca ext.) [“] 3/4
Recirculació R(rosca ext.) [“] 1/2
 

A la figura C.9. es presenta una secció vertical de l’interacumulador escollit, amb les seves 

dimensions bàsiques i connexions amb el circuït hidràulic. 

 

 TAULA DE DIMENSIONS 
 VITOCELL-V 300 (Model EVA) 
Capacitat interacumulador litres 130 

a mm 785 
b mm 892 
c mm 975 

BÖ Registre d’inspecció i neteja. 
V Buidat. 
RC Retorn fluid solar. 
IC Impulsió fluid solar. 
AF Aigua sanitària. 
SPR Vaina d’immersió per sonda 

de temperatura del 
interacumulador o regulador 
de temperatura. 

AC A.C.S. 
Z Recirculación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura C.9. Esquema de dimensions i connexions del Vitocell-V 300 (model EVA). 
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C.5. FLUID CALOPORTADOR. 

Aquest fluid és el que circula pels conductes del col·lector transferint l’energia tèrmica rebuda 

mentre circula per aquests, als acumuladors. 

La calor que aquest fluid du es podria intercanviar si fos necessari en un bescanviador de 

plaques; tanmateix per les característiques de la instal·lació (edifici amb poques vivendes i de 

poca altura) no és  necessària la despesa econòmica que suposaria incloure aquest aparell en el 

disseny de la instal·lació. El bescanvi, en el cas de la  present instal·lació, es produirà dins 

cada  acumulador  mitjançant el corresponent serpentí. 

Malgrat que no s’instal·la cap bescanviador de plaques és oportú indicar que per determinar el 

dimensionat d’un bescanviador solar, s’utilitza el mètode de càlcul PRN, del qual es fa una 

explicació a l’ annex A .apartat A.8.3.3. 

S’utilitzarà com a fluid caloportador del circuït solar tancat, aigua amb anticongelant 

(propilenglicol) ja que part de la instal·lació està ubicada a l’ exterior. 

Cal determinar la concentració d’aquest i per fer-ho és necessari conèixer la temperatura 

mínima històrica de la zona (per Mollerussa es considera -10ºC);  per tant s’haurà d’elegir una 

mescla on el seu punt de congelació sigui 5ºC inferior a aquesta temperatura . 

Determinarem aquesta concentració de propilenglicol utilitzant la figura C.10. 
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Figura C.10. Corbes de congelació de preparats comercials a base de propilenglicol i etilenglicol amb alguns 

altres additius, en funció de la concentració. 
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De gràfica de la figura C.10. es dedueix que la dissolució adequada és la formada aigua i 33% en 

pes de propilenglicol. 

A continuació es presenten a les figures C.11 i C.12, les gràfiques per calcular  la densitat d’una 

dissolució de propilenglicol i el calor específic de la mateixa dissolució, ambdues  en funció de la 

temperatura. 

En aquestes gràfiques s’observa que en les condicions de treball habituals del circuit tancat (Tm 

= 45ºC) , la densitat és de 1,012 g/cm3 i la calor específica de 0,93 kcal/kg·ºC= 3,875 kJ7kg·ºK 
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Figura C.11. Densitat d’una dissolució de propilenglicol en funció de la temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.12. Calor específic  d’una dissolució de propilenglicol en funció de la temperatura 
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C.6. DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA. 

C.6.1. Sistema indirecte de circulació forçada amb acumulació solar distribuïda. 

El sistema solar utilitzat és el sistema indirecte de circulació forçada amb acumulació solar 

distribuïda. En aquesta tipologia d’instal·lació el camp de captadors solars està ubicat a la 

coberta de l’edifici i és comunitari; altrament, l’acumulació solar està distribuïda a cada 

habitatge amb el seu propi sistema auxiliar, tal com es mostra en l’esquema de la figura C.10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C.10. Esquema solar de circulació forçada amb acumulació distribuïda  
 per producció d’ACS col·lectiva. 
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 Funcionament. 

El sistema funciona d’acord amb el principi de la circulació forçada, on el control solar ha de 

regular l’escalfament dels diversos acumuladors distribuïts als habitatges que tenen 

incorporats una sonda de temperatura i una electrovàlvula de tall connectades al control solar. 

Quan hi ha prou temperatura als captadors per ser aprofitada, el control solar dóna ordre 

d’obertura a l’electrovàlvula corresponent i posa en marxa la bomba, de manera que s’inicia el 

cicle d’escalfament. De fet, cada acumulador es pot connectar o desconnectar al sistema solar 

en funció de la radiació solar disponible o de si ha assolit o no la temperatura òptima 

d’acumulació. 

En els moments de baixa radiació solar en què els dipòsits no arriben a les temperatures 

òptimes per a ús sanitari, el sistema auxiliar individual de cada habitatge s’encarrega d’aportar 

l’energia complementària. 

Pel que fa al sistema auxiliar serà el que ja està instal·lat en els habitatges, i és una caldera 

mixta(ACS i Calefacció) a gas model SP-21 EI de la casa COINTRA; a més aquest tipus de 

suport de producció instantània de l’ACS és el sistema més eficient. Si la caldera no fos de 

producció instantània d’aigua calenta, ens faria falta un dipòsit acumulador amb doble 

serpentí. 

El sistema de l’acumulació distribuïda permet que cada usuari pugui disposar i administrar la 

seva aportació solar. Un usuari no pot consumir l’energia solar de l’altre, ja que cada un té la 

seva demanda diària d’ACS emmagatzemada al seu propi dipòsit solar. Si algú té un consum 

més elevat ho cobrirà sempre a partir d’excedents o a expenses del sistema auxiliar. Per tant, 

aquesta distribució d’acumulació individual permet un repartiment força equitatiu de la 

producció solar. Aquest fet, juntament amb l’autonomia de gestió de l’energia que aporta a 

l’usuari, fa que  sigui el sistema més apropiat per habitatges col·lectius. 

 Circuït solar. 

Tots els accessoris que conformen el circuït solar (bombes, vas d’expansió, control solar, etc.) 

s’ubicaran en una sala de màquines a la coberta de l’edifici especialment construïda per tal 

efecte. 

L’existència d’acumuladors distribuïts per l’edifici obliga a fer en el circuit primari un 

equilibrat hidràulic acurat de la xarxa de canonades per tal d’assegurar un subministrament 

equitatiu a cada usuari. Aquest equilibrat es pot realitzar mitjançant un distribució en retorn 
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invertit dels trams de canonada entre les captadors i els bescanviadors dels acumuladors però 

existeixen dispositius reguladors de cabal i/o vàlvules d’equilibrat que permeten equilibrar les 

xarxes sense recórrer al retorn invertit, ja aquest pot comportar grans despeses de canonades 

en distribucions de gran longitud, com també pèrdues de calor. En aquest projecte solar 

s’utilitzaran vàlvules d’equilibrat. 

 Control Solar. 

La funció bàsica d’aquest element és la mateixa que realitza el termòstat diferencial en les 

petites instal·lacions, però s’hi afegeix el fet de controlar diversos dipòsits de manera 

simultània en funció de la temperatura de l’aigua emmagatzemada en cadascun. L’element 

encarregat de fer aquest control solar pot ser variat, des d’un autòmat programable que realitzi 

la gestió completa fins a sistemes més senzills, com ara un termòstat diferencial multipunt que 

gestioni cada dipòsit per separat amb el senyal corresponent de sonda de captadors i la 

connexió de bomba del primari. 

Per aquesta instal·lació s’ elegeix el Vitosolic 200. 

 Distribució de cabals en el camp de col·lectors. 

El panell Vitosol 200 consta de 3 models D10, D20 i D30 amb una superfície d’absorció 1 

m2, 2m2 i 3m2 respectivament. Pel que fa al dimensionament dels tubs, es pot considerar un 

funcionament a flux elevat amb un cabal mig de 60 a 80 l/h·m2 de superfície d’absorció. 

S’escull 60 l/h·m2 de superfície d’absorció donant lloc als següents cabals que passen per 

cadascun dels col·lectors escollits (figura C.11). 

 
 

 

180 l/h 120 l/h    
D30 D20  

 
 

    Figura C.11. Cabals que circulen pel Vitosol 200 model D30 i D20. 

Tanmateix segons Viessmann aquest tipus de col·lectors es poden unir fins a una superfície 

d’absorció de fins 6 m2. aconseguint un estalvi en la quantitat de metres de canonada a 

instal·lar. En les unions s’utilitzen models D20 i D30 i  es presenta a la figura C.12. el cabal 

que circula per ells quan s’uneixen de la manera representada. 
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360 l/h    

 

D30 D30  
 
 
 
 300 l/h   
 D30 D20 
 
 
 

Figura C .12. Cabals que circulen per les superfícies  d’absorció de 6 m2 i 5 m2. 
 

Per aconseguir els 17 m2 de superfície d’absorció, es decideix distribuir el camp de col·lectors 

de la següent forma: 2 de 6m2 (2 D30) i un de 5 m2 (D30+D20).  A la figura C.13. es 

representa aquesta configuració juntament amb la distribució dels cabals tal i com circulen per 

les canonades fins a la sala de màquines .  

 
 

 
D30 

 
D30 

 
D20 

 
D30 

 
D30 

 
D30   360 l/h   360 l/h 

  1020 l/h   660 l/h   300 l/h 

  300 l/h 

 1020 l/h 
 

  660 l/h   300 l/h  
 
 
 
 
 
 

Superficie 6 m2 Superficie 6 m2 Superficie 5m2
 

Figura C .13. Configuració del camp de col·lectors i distribució dels cabals. 

El cabal solar primari (1020 l/h) és distribueix cap les 16 vivendes des de la sala de màquines 

amb dos muntants generals; la distribució de cabals queda representada a la figura C.14. En 

l’annex E de plànols, es mostra de manera més detallada la configuració de tot el conjunt de la 

instal·lació hidràulica( vàlvules, bomba de circulació , canonades, acumuladors, etc). Veure 

plànol E.04. 
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1020 l/h 

510 l/h 

127,5 l/h 
382,5 l/h 

63,75 l/h 63,75 l/h 

127,5 l/h 

255 l/h 63,75 l/h 63,75 l/h 

127,5 l/h 

63,75 l/h 63,75 l/h 

127,5 l/h 

63,75 l/h 63,75 l/h  
 

Figura C.14. Distribució esquemàtica dels cabals d’un muntant cap a 8 vivendes 
 
C.6.2. Mètodes per al dimensionat de canonades. 

 1er mètode: fórmula empírica 

Pel càlcul del diàmetre interior de les canonades és vàlida l’equació C.15 en una primera 

aproximació: 

Di=j·C0,35                                   (C.15) 

On:   

Di=diàmetre interior [cm]. 

j=2,2 per canonades de coure. 

 C=cabal [m3/h]. 

*Font Censolar.  
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 2on mètode: iteratiu. 

Es tracta de trobar el diàmetre de conducció (Di) a partir de la imposició d’una pèrdua de 

càrrega unitària (hfl), un cabal (Q), la viscositat cinemàtica (ν) i la rugositat interior del 

conducte (ε). 

Procediment : 

- Es dóna un valor al coeficient de fregament (f) de la canonada 

- Es calcula el diàmetre a partir de l’equació de Darcy:  

 
2

5i 2

8·L·QD = ·f
hfl·g·π

 (C.16) 

- Es calcula el nombre de Reynolds: 

 i

i

v·D 4·QRe= =
ν π·ν·D

 (C.17) 

- Es troba la rugositat relativa:  

 
i

εe = 
D

 (C.18) 

- Amb el Reynolds i la rugositat relativa es busca al diagrama de Moody i es troba un nou 

valor del coeficient de fregament (fnou).  

- També per a règim i turbulent i qualsevol rugositat, es pot utilitzar la formula implícita de 

Colebrook: 

 1 ε 2,51=-2·log +
3,7f Re· f
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

 (C.19) 

- Es repeteix el càlcul fent servir el nou coeficient. 

- Quan els dos coeficients s’assemblin molt el càlcul haurà finalitzat.   

En molts casos, el diàmetre resultant no és el que es comercialitza;en aquest cas es parteix  del 

diàmetre més semblant comercialitzat i es troba la nova velocitat, coeficient de fregament i 

pèrdua de càrrega unitària. 

Per tant  es seguirà aquest  procediment: 

- Determinar la velocitat : v = Q/Di. 

- Calcular el nou Re. 

- Calcular el nou valor de la rugositat relativa. 
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- Determinar el nou valor del coeficient de fregament a partir del Re i ε/Di amb el 

diagrama de Moody o amb l’equació de Colebrock. 

- Determinar el nou valor de la pèrdua de càrrega a partir de l’equació de Darcy: 

 
2

i

f vhfl= ·
D 2·g

     [mca/ml] (C.20) 

*Font IDAE. 

 3er mètode: segons àbacs. 

S’utilitza l’àbac de càlcul de la figura C.15. per determinar el diàmetre interior de la 

canonada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura C.15. Àbac de càlcul per dimensionar canonades. 

*Font ICAEN  Manual pràctic per a  instal·ladors. 

S’escull pel càlcul aquest darrer mètode tot i que es fa una introducció amb la fórmula 

empírica (C.5). 

Cabal [m3/h] Di (cm) 
0,3 1,44 
0,36 1,54 
0,66 1,90 
1,02 2,22 

 
Taula C.12. Diàmetre interior per les canonades que connecten els panells. 
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Cabal [m3/h] Di (cm) 

0,06375 0,84 
0,1275 1,07 
0,255 1,36 
0,3825 1,57 
0,51 1,74 
1,02 2,22 

 
Taula C.13.  Diàmetre interior per les canonades resta de circuit . 

El 3er mètode, és ràpid i dóna molta informació: diàmetre interior, pèrdua de carrega i 
velocitat. 
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Línies vermelles: s’ha fixat una pèrdua de càrrega màxima de 30 [mmca/ml], i ara es pot anar a 

triar la canonada adequada ( tamany comercial) sempre amb una pèrdua de càrrega inferior. 

Es procura que els diàmetres siguin 10,15, 20 ,25,32, 40,...per tal de relacionar els resultats amb 

les dades de figura  C. 15 que es mostrarà posteriorment. 
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A la taula C.14. es presenten els valors dels diàmetres , la pèrdua de carrega i la velocitat del 

fluid a les canonades escollides , per tota la instal·lació solar. 

Cabal [l/h] Cabal [l/min] Diàmetre [mm] P [mmca/ml] v [m/s] 
63,75 1,0625 10=12x1 8 0,21 
127,5 2,125 10=12x1 30 0,45 
255 4,25 15=17x1 15 0,4 
300 5 15=17x1 20 0,48 
360 6 15=17x1 29 0,56 

382,5 6,375 15=17x1 29 0,56 
510 8,5 20=22x1 12 0,44 
660 11 20=22x1 19 0,56 
1020 17 24=26x1 19 0,64 

Taula C.14. Dimensionat de les canonades de coure del circuït solar. 

C.6.3. Canonada de buidat. 

Els circuits, sobretot els tancats, s’han de dissenyar de tal manera que quan cal, es puguin 

buidar parcial o totalment. La ITE 02.8.3 estableix un diàmetre mínim de canonada de 20mm  

que augmenta en funció de la potència dels generadors de calor com s’indica a la taula C.15. 

 
Diàmetre mínim   

[mm] 
P < 50 20 
50 < P < 150 25 
150 < P < 500 32 
500 < P 40 

Taula C.15. Diàmetres mínims de canonada de buidat 

La potència màxima del circuit (P=10,61 kW), porta a que la canonada de buidat tingui un 

diàmetre de 20 mm. 

C.6.4. Aïllament de les canonades. 

El RITE en l’apèndix 03.1, estableix uns espessors mínims d’aïllament segons una 

conductivitat tèrmica (λref = 0,04 W/m·ºK a 293ºC), unes temperatures màximes del fluid i 

diàmetres exteriors de la canonada, tal i com es mostra a la taula C.16. 
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FLUID INTERIOR CALENT 
Temperatura del fluid [ºC] Dexterior  

[mm] 40 a 65 66 a 100 101 a 150 151 a 200
D ≤ 35 20 20 30 40 
35 < D ≤ 60 20 30 40 40 
60 < D ≤ 90 30 30 40 50 
90 < D ≤ 140 30 40 50 50 
140 < D 30 40 50 60 

Taula C. 16. Espessors mínims d’aïllament per a canonades amb situació interior 

Per canonades i accessoris situats al  exterior, el gruix trobat en la taula C.16. s’incrementa en 

10 mm. com a mínim. 

Si la conductivitat tèrmica de l’aïllament no fos la mateixa, l’espessor variaria. L’expressió 

per  trobar el nou gruix és: 

 i refi

ref i

lnD +2·eD λe= · exp · -1
2 λ D

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

     [mm] (C.21) 

 

L’aïllant que s’elegeix per recobrir les canonades interiors és l’ Armaflex  model SH.  

El coeficient de conductivitat tèrmica d’aquest aïllant a 20ºC (293 ºK) és de 0,037 W/m·ºK. A 

la taula C.17 es presenta l’equivalència de gruixos amb el RITE; és la taula del fabricant i 

amb ella es selecciona el gruix d’aïllant per a cada diàmetre.  

Equivalència d' espessors 
Temperatura del fluid 

Diàmetre 
exterior 

canonada 40 ºC a 65 ºC 66ºC a 100 ºC 
referència 

[mm] RITE [mm] SH [mm] RITE [mm] SH [mm] 

12 20 19 20 19 
15 20 19 20 19 
18 20 19 20 19 
22 20 19 20 19 
28 20 19 20 19 
35 20 19 20 19 

TaulaC.17. Mesures disponibles d’aïllament Armaflex/SH. 

Segons els diàmetres de canonades abans calculats es tria a la taula C.17. l’aïllant 

Armaflex/SH amb un espessor de 19mm. 
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Pel que fa a les canonades exteriors s’ha dit abans que s’hauria d’augmentar almenys en 10 

mm. respecte a l’ utilitzat per les canonades interiors.  

Malgrat  la normativa anterior es decideix triar  l’Armaflex HT especial per canonades solars 

exteriors, que té les següents característiques facilitades pel fabricant: 

El coeficient de conductivitat tèrmica d’aquest aïllant a 40ºC és de 0,045W/m·ºK, i vàlid per 

diàmetres exterior de 10-80mm amb un espessor de 10,13 i 19 mm. d’aïllant. 

S’elegeix el que presenta 19 mm. d’espessor per totes les canonades exteriors. 

C.6.5. Pèrdues de càrrega singulars. 

Pel càlcul de les pèrdues de càrrega singulars s’utilitza la figura C.15.,on es donen els valors 

de la longitud equivalent [m] de varies de les possibles singularitats que es poden trobar en un 

esquema hidràulic. Per tal de trobar la Psingular s’aplica l’equació C.22. 

Psingular= Lequivalent·Pcanonada [mmca]       (C.22) 

On: 

Lequivalent: Longitud equivalent de la singularitat [m] 

Pcanonada: Pèrdua de càrrega de la canonada corresponent al lloc on esta ubicada la singularitat 

[mmca/ml] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura C.15.  Longituds equivalents per a diferents singularitats. 
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Pel que fa als col·lectors la pèrdua de carga es determina a la figura C.6 segons la línia 

vermella traçada, obtenint per una superfície d’absorció de 6 m2 un cabal de 6 l/min (360 l/h) i 

d’ aquí s’obté una pèrdua de càrrega de 12 mbar (120 mmca). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
         Model D30 
         Model D10 i D20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C.6. Pèrdua de càrrega amb 6 l/min per col·lectors tub de buit Vitosol 200. 
 

Pel que fa a l’acumulador, com ja s’ha dit té un diàmetre de canonada de serpentí de 1” 

(24=26x1); es veu a la taula C.14 que té una pèrdua de carrega de 19 [mmca/ml]. 

També a la figura C.15 per una canonada de 1” , es veu que la Lequivalent = 2,94 m. 

Per tant la pèrdua de carrega singular de l’acumulador és aplicant C.22,de  2,94·19=55,86 

mmca. 

Cal comentar que el acumulador ha estat elegit per la gran superfície d’intercanvi que té ja 

que el cabal de fluid solar que hi circula és molt petit. 

C.6.6. Pèrdues de càrrega lineals. 

Es recorda que: 

Circuïts en paral·lel:  TOTAL i∆P =∆P

Circuïts en sèrie:  TOTAL i∆P = ∆P∑
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Per determinar la pèrdua de càrrega màxima del sistema es calcula de la següent manera: 

 

Total K K COL·LECTOR INTERACUMULADOR
K

mmca∆P =1,4·( metres lineals [ml]·∆P )+∆P +∆P
ml

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑ [mmca] 

 

Es multiplica per 1,4 per tal de tenir en compte la pèrdua de càrrega en figures (colzes, 

tes,vàlvules, etc); és pot fer així per tal de simplificar els càlculs. 

La màxima pèrdua del circuït solar tancat, es troba en el pis més allunyat del muntant general, 

ja que serà en aquest on hi haurà més metres de canonada. 

Existeixen vàlvules K-flow (reguladores del cabal) que en el cas de que hi hagi menys 

persones en els habitatges permeten que l’interacumulador sigui més petit i per tant que el 

cabal que hi passi sigui més petit. Donen grans pèrdues de càrrega i no s’utilitzen en el 

present projecte pel fet que es dimensionen tots els acumuladors d’aigua del mateix volum ja 

que els pisos  tenen tots la  mateixa superfície. 

Per tant: 

∆Pmàxim=1,4·(5·∆P300l/h+4·∆P660l/h+20·∆P1020l/h+13·∆P510l/h+2,8·∆P382,5l/h+2,8·∆P255l/h+3,8·∆P127,

5l/h+15·∆P63,75l/h)+120+55,86 

∆Pmàxim= 1,4·(5·30+4·19+20·19+13·12+2,8·29+2,8·15+3,8·30+15·8)+120+55,86= 1742,74 

mmca 

C.7. BOMBA DE CIRCULACIÓ. 

La funció de la bomba de circulació és fer moure  el fluid caloportador 

(Aigua+33%propilenglicol) per tot el circuit, compensant les pèrdues de càrrega (resistència 

al moviment del fluid) dels diferents accessoris que formen el circuit. En el sistema de 

circulació forçada el fluid s’aturarà quan la bomba deixi de funcionar. 

 Selecció de la bomba. 

És té un cabal de 1020 l/h i una altura que ha de vèncer la bomba de 1,7 mca. Per seleccionar 

la bomba adequada a aquests paràmetres s’utilitza el programa WebCaps (Selecció On-line) 

de la casa de bombes Grundfos i es selecciona la UPS 25-40 130. En la figura C.16. es marca 

el punt de disseny pel qual es pretén dimensionar la bomba.  I es dona la corba característica 

de la bomba per les 3 velocitats de funcionament que té aquesta. 
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Potència 
consumida 

Velocitat 3 

Velocitat 1 

Punt acoblament 

Punt amb regulació de cabal 

Punt disseny 

Velocitat 2 

Figura C.16. Corbes de treball i potència consumida de UPS 25-40 130. 

Com es pot observar en la figura C.16. la instal·lació que s’estudia  s’acoblarà correctament a 

la velocitat número 2 d’aquest circulador en un punt de 2 mca i amb un cabal de 1110 l/h que 

és una mica més gran que el de disseny. Aquest fet es pot solucionar col·locant una vàlvula de 

regulació per tancar el pas de fluid del primari fins ajustar la pèrdua de pressió a un valor 

suficient com per assegurar el cabal de disseny. A continuació es presenta un esquema a la 

figura C.17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C.17. Foto i esquema dimensional de la UPS 25-40 130. 
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C.8. VAS D’EXPANSIÓ. 

El sistema d’expansió té la funció d’absorbir les variacions del volum del fluid caloportador 

contingut en un circuït tancat al variar la seva temperatura, mantenint la pressió entre límits 

preestablerts i impedint, al mateix temps, pèrdues i reposicions de la massa de fluid. 

El sistema d’expansió utilitzat és sense transferència de massa al exterior del circuït amb vas 

d’expansió tancat amb membrana. 

És un recipient amb una cambra de gas separada mitjançant una membrana de la cambra de 

líquids i amb una pressió inicial que depén de la altura de la instal·lació, tal com es mostra a la 

figura C.18.  

 Medi portador de calor 

Sota pressió màxima amb 
temperatura molt elevada del 
medi portador de calor. 

Instal·lació d’energia 
solar plena sense 
influència tèrmica. 

Estat de suministre  
(3 bars de pressió inicial) 

Capa de N2

Capa de N2

Omplert 
de N2

Medi portador de calorMedi portador de calor
Reserva aigua de 

seguretat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C.18. Fases de treball d’un vas d’expansió. 

Pel que fa a la situació del vas d’expansió en un circuit, es té en compte la posició relativa de 

la connexió del vas d’expansió respecte al generador (col·lectors solars), bomba de circulació 

i usuaris (interacumuladors ACS). 

Per aquesta instal·lació, la bomba impulsa el fluid caloportador als col·lectors solars, i el vas 

d’expansió es col·loca entre ells. 

Un factor important per a dimensionar el vas d’expansió és determinar el volum del vas. Per a 

la determinació d’aquest es té en compte la UNE 100.155, que estableix una metodologia de 

càlcul: 
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- Càlcul del volum total de fluid contingut en el circuit 

- Determinació de la temperatura màxima de funcionament del sistema. En el cas d’aigua 

calenta i rescalfades, la temperatura serà la mitja entre la temperatura d’impulsió i retorn. 

- Càlcul del coeficient d’expansió (Ce), tenint en compte el factor de correcció en el cas de 

l’ús de etilenglicol. 

- Determinació de les pressions de treball. 

- Càlcul del coeficient de pressió (Cp). 

- Determinació del volum total del vas d’expansió. 

 Volum total del fluid en el circuit: 

Captadors :   Volum Vitosol 200 D20= 4 l. 

  Volum Vitosol 200 D30= 6 l. 

Volum Captadors= 4+5·6= 34 l. 

Volum interacumulador= 25 l. 

Volum tots interacumuladors =16·25= 400l  

 Canonada :   Diàmetre interior = Diàmetre exterior – 2· gruix del tub 

 Volum de fluid = longitud de canonada · secció de la canonada 

 Secció canonada =
2
interiorDπ·
4

⎛ ⎞
⎜
⎝ ⎠

⎟              (C.23) 

Cabal [l/h] Diàmetre [mm] S [mm2] 
63,75 10=12x1 78,54 
127,5 10=12x1 78,54 
255 15=17x1 176,71 
300 15=17x1 176,71 
360 15=17x1 176,71 

382,5 15=17x1 176,71 
510 20=22x1 314,16 
660 20=22x1 314,16 
1020 24=26x1 452,39 

Taula C.18. Cabals, diàmetres i secció de les canonades solars elegides. 

Vtuberies=2·{1·176,71·10-6+ 1·176,71·10-6+ 5·176,71·10-6+4·314,16·10-6+20·452,39·10-6+ 

+2·[13·314,16·10-6+2,8·176,71·10-6+2,8·176,71·10-6+4·3,8·78,54·10-6+4·2·(15·78,54·10-6)]}= 

=0,086 m3= 86 l. 

Volum total= 34+400+86 = 520 l. 
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 Temperatura màxima de funcionament.  

La temperatura d’impulsió és de 60ºC (333ºK) i la de retorn és de 50ºC (323ºK), per tant la 

temperatura de funcionament és la mitja entre aquestes dos i val 55ºC. 

En el cas de sistemes solars la temperatura màxima no correspon a la de funcionament ja que 

en els mesos més calorosos amb les bombes de circulació parades es poden arribar a 

temperatures molt superiors, de l’ordre 300ºC (segons Viessmann). 

Es col·loca un aeroterm que no  permet que el fluid arribi a aquestes temperatures tant 

extremes quan la instal·lació està parada però es pot dir que pot arribar a  una temperatura de 

383ºK (110ºC) que a més es la temperatura màxima de funcionament de la bomba circulació. 

Per tant s’agafa aquesta com a temperatura màxima de funcionament, per tal de dimensionar 

el vas correctament. 

 Coeficient d’expansió.  

A l’ augmentar la temperatura l’augment del volum del fluid caloportador s’acompanya a un 

augment del volum disponible,degut a la dilatació simultània dels components del circuït 

(canonades, generadors, ..). Per tenir en compte aquest fet, la variació neta del volum del fluid  

que ha de ser absorbida pel sistema d’expansió pot expressar-se mitjançant la fórmula C.24 . 

 
Per una temperatura de l’aigua de 70ºC fins 140ºC (ambdós excloses):  

 ( ) -3Ce= -33,48+0,738·T ·10  (C.24) 

Per una T=110ºC el Ce val:  

    Ce110ºC=0,0477 

Com el fluid caloportador és una solució de glicol etilènic, el Ce ha de multiplicar-se pel següent 

factor de correcció, al ser una solució de propilenglicol 33% : 

 fc= ( )ba· 1,8·T+32  (C.25) 

 a = -0,0134· ( )2G -143,8·G+1918,2  (C.26) 

 b = ( )-4 23,5·10 · G -94,57·G+500  (C.27) 

    a33% = 23,29; b33% = -0,536;  

fc = 1,263 
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L’expressió D.25 és vàlida per concentracions de 20% al 50% en volum i per temperatures de 

65ºC fins a 115ºC. 

    Cecorregit= Ce·fc = 0,06 

El coeficient d’expansió es sempre positiu i menor que la unitat, és la relació entre el volum 

útil del vas d’expansió, que ha de ser igual al volum de fluid expansionat, i el volum de fluid 

contingut a la instal·lació es pot veure en la relació C.28. 

Ce=Vu/V                              (C.28) 

 Pressions de treball.  

 Al tractar-se d’un vas d’expansió tancat amb membrana, només es parlarà de pressió mínima 

(Pm) i pressió màxima (PM).  

El valor de pressió mínim s’ha d’elegir de manera que, a qualsevol punt del circuït i amb 

qualsevol règim de funcionament, la pressió existent sigui més gran que la pressió 

atmosfèrica. 

Es carregarà el circuït a 1,5 bar i es pren un marge de seguretat de 0,5 bar (per sistemes de 

temperatures de treball més gran 90ºC). 

 Pm = 2 bar 

La pressió màxima serà lleugerament menor que la pressió de tarat de la vàlvula de seguretat 

que, a la vegada, serà menor que la menor entre les pressions màximes de treball a la temperatura 

de funcionament .  

La pressió mínima de treball és la dels col·lectors que en tenen una màxima disponible de 6 bar. 

Per tant Pvs (pressió de tarat de la vàlvula) pot ser de 5 bar aleshores s’ha d’escollir el menor 

entre: 

PM =0,9·Pvs+1=5,5 bar 

PM=Pvs+0,65= 5,65 bar 

La pressió màxima serà PM = 5,5 bar. 

Els valors de PM i Pm s’hauran de corregir amb l’altura geomètrica de l’emplaçament del vas 

d’expansió  i de pressions relatives  a absolutes. L’altura geomètrica per sobre del vas 

d’expansió és de 2 metres (de la teulada fins la terrassa on s’ubicarà l’armari solar). 

 Pm =  2+0,2+1 = 3,2 [bar] 
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 PM =  5,5+0,2+1= 6,7 [bar] 

 Coeficient de pressió.  

El coeficient de pressió per el càlcul del volum dels vasos d’expansió tancats sense 

transferència de fluid al exterior del sistema( vasos tancats amb membrana) es troba a partir 

de l’equació d’estat per gasos perfectes, considerant que la temperatura és constant (Boyle i 

Mariotte). 

El coeficient és positiu i més gran que 1; representa la relació entre el volum total i el volum 

útil del vas d’expansió. 

 
∆V T=constan

VtCp= >1
Vu

→ t
 

Per a vasos tancats amb membrana :  

 M

M m

PCp=
P -P

 (C.29) 

Cp = 1,9 

 Volum total del vas d’expansió. 

El volum total d’un vas d’expansió tancat, amb fluid en contacte indirecte (amb membrana) 

amb un gas pressuritzat, es troba a partir de l’expressió C.30.     

      [l] (C.30) Vt = V· Ce · Cp

Vt= 520·0,06·1,9= 59,28 l 
 
S’escull el model N-80/6 de 80 litres d’acumulació de la casa Sedical. 
 
C.8.1. Canonada d’expansió solar. 

Segons la UNE 100.155 estableix que tot vas d’expansió ha d’estar connectat amb el circuit 

per una canonada d’un diàmetre determinat: 

 D=15+1,5· P 25mm≥       (C.31) 

 On P és la potència tèrmica nominal del generador [kW] 

Per a una P = 10,61 kW, dóna un diàmetre de canonada de 20 mm. aproximadament. Al ser 

més petita que el que estableix la norma, agafarem la mínima que recomana aquesta, és a dir 

de 25 mm. 

 

 



Pàg. 360    Annex C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


