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RESUM

El model energètic actual, tant a nivell estatal com mundial, està immers en una important
transició degut a una necessitat imminent de preservar la sostenibilitat del planeta, ja que els
elevats nivells de consum i d’emissions contaminants emmarquen aquest actual model com
a insostenible, i en molts casos, dependent. Aquesta transició, que es basa en bona part en
la implantació d’energies renovables i l’eficiència energètica per tal de minorar el consum
dels combustibles fòssils, requereix en la mateixa proporció, velocitat de desenvolupament i
solucions tècniques així com una forta aportació política i empresarial.

Aquest projecte es desenvolupa en el marc d’aquesta transició, aportant la implantació
d’energies renovables i altres mesures d’eficiència energètica en la rehabilitació de les
instal·lacions d’A.C.S. i calefacció d’una residència geriàtrica, amb el clar objectiu de reduir
l’actual consum de gas natural, i així reduir les emissions de CO2 associades a aquest,
sense afectar el perfil de consum de la pròpia residència. Aquesta implantació va
acompanyada d’un anàlisi de viabilitat econòmica.

ABSTRACT

The current energy model, both nationally and globally, is going through an important
transition due to an imminent need to preserve our planet in terms of sustainability, since
high levels of consumption and contaminant emissions frame this current model as
unsustainable, and in many cases, dependant. This transition, mainly based on the
implementation of renewable energy and energy efficiency in order to reduce the fossil fuel
consumption, requires at the same rate, fast development and technical solutions, as well as
a strong political and business contribution.

This project is developed within this transition framework, contributing by implementing
renewable energies and other energy efficiency measures in the rehabilitation of DHW and
heating facilities of a nursing home, with the clear objective of reducing the current natural
gas consumption, and so reduce the CO 2 emissions associated to this as well, without
affecting the consumption profile of the nursing home. This implementation is fulfilled with an
economic viability analysis.
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest projecte contempla el disseny i implantació de dues fonts d’energia renovable,
concretament energia solar tèrmica i biomassa, per a satisfer part de la demanda necessària
d’aigua calenta sanitària (A.C.S.) i calefacció d’una residència geriàtrica del terme municipal
de Palafrugell (Girona). Paral·lelament, també s’incideix en altres aspectes d’eficiència
energètica i estalvi, com la pròpia certificació energètica de l’edifici o possibles millores en la
contractació del subministrament.

1.1

Antecedents

Si bé és cert que l’actual paradigma del sector energètic a l’Estat espanyol és, com a mínim,
qüestionable, a dia d’avui ja estem plenament immersos en una transició del model
energètic actual, tant a nivell estatal com mundial. Tant és així, que el passat 2015 fou l’any
en què més inversions en energies renovables s’han fet a nivell mundial [22]. Tot i així, molts
experts consideren prioritari saber quina és l’energia real que necessitem, de manera que
prevalgui la gestió de la demanda per sobre de l’oferta, i així s’evitin per exemple,
instal·lacions d’energies renovables que s’han dut a terme purament com a inversió. Per
tant, la correcte combinació i utilització de l’estalvi, l’eficiència i la implantació d’energies
renovables ens han de dur, en un futur, a independitzar-nos en la mesura del que sigui
possible, dels combustibles fòssils.

Al voltant d’un tema tant candent com és el de les energies renovables, s’incideix en l’àmbit
de l’edificació, una residència geriàtrica en aquest cas, ja que és on hi ha més recorregut de
millora i oportunitats en termes d’implantació d’energies renovables i ús eficient de l’energia,
per sobre d’altres sectors com la indústria o el transport.

1.2

Objecte

L’objecte principal d’aquest projecte es basa en dissenyar, dimensionar i implantar, a nivell
teòric, la instal·lació de dos sistemes basats en energies renovables, ambdós considerats
tecnològicament madurs. Per una banda, un sistema d’energia solar tèrmica, i per l’altra
banda, un sistema de biomassa, ambdós destinats a cobrir part de la demanda necessària
per a A.C.S. i calefacció, en aquest cas, d’una residència geriàtrica establerta al terme
municipal de Palafrugell (Girona). Per tant, el projecte s’emmarca en dur a terme una
rehabilitació de millora del que seria l’estat actual de les instal·lacions existents de l’edifici.
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Durant part de la carrera universitària i del propi Màster, l’autor ha tingut un especial interès
en tota la temàtica relacionada amb el desenvolupament i implantació de les energies
renovables. Tant és així, que l’experiència laboral adquirida al llarg d’aquests últims anys
com a projectista, en el pas per diferents empreses, ha estat basada en gran part, tant en
energies renovables com en mesures d’estalvi i eficiència energètica.

Per una altra banda, aquesta proposta també neix fruit de la motivació transmesa a través
de la mateixa propietat de la residència geriàtrica, en què s’hi registren uns consums molt
alts amb l’actual subministrament de gas natural, que dóna servei d’A.C.S. i calefacció a tot
l’edifici. Així doncs, aquest projecte vol aconseguir una proposta fidel del que seria la
implantació real d’energies renovables i altres mesures d’eficiència energètica per a aquest
edifici, amb el principal objectiu d’aconseguir un estalvi en el consum energètic provinent de
combustibles fòssils, i així retallar les emissions de CO2 associades, alhora que es
complementi amb un cert estalvi econòmic.

1.3

Especificacions i abast

El present projecte consisteix en el disseny i dimensionament de la instal·lació d’un sistema
d’energia solar tèrmica i d’un sistema de biomassa, per cobrir part de la demanda d’A.C.S. i
calefacció de la residència geriàtrica. Paral·lelament al focus del projecte, es defineixen
altres mesures d’eficiència energètica i estalvi per a complementar-lo. A part, el projecte va
acompanyat d’un estudi de viabilitat econòmica per a determinar si fóra factible o no les
propostes que n’esdevinguin.

El projecte també contempla l’aixecament dels plànols de la pròpia residència, instal·lacions
i altres que es requereixin.

Finalment, no es contempla dur a terme la implantació real d’aquest projecte degut a que es
desenvolupa en un marc universitari i, per tant, sense cap fi comercial.
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL

En aquest apartat es pretenen descriure les característiques i informació necessària a nivell
de situació i emplaçament de l’edifici, així com la descripció de l’activitat que s’hi duu a
terme, la distribució, arquitectura i altres aspectes a tenir en compte del mateix.

2.1

Situació i emplaçament

La residència geriàtrica “Nostra Senyora de Montserrat” es troba al Carrer Pedró Petit 15,
17200, de la població de Palafrugell (Baix Empordà), província de Girona, Espanya.

Les coordenades de GPS en graus, minuts i segons de l’emplaçament són 41º 55’ 9” N, 3º 9’
47” E i 64 metres d’elevació respecte el mar. Altrament, les coordenades de GPS en graus i
fracció de grau són 41.919318, 3.163119, i les coordenades en el Sistema de Coordenades
Universal Transversal de Mercator (U.T.M.), en metres, són 513.526, 4.640.831, zona 31T
(aquest últim indicador és on es troba Catalunya enterament). Per a la redacció d’aquest
projecte es fa ús del tipus d’unitats necessàries segons s’escaigui. Les següents figures
mostren la situació i emplaçament de l’edifici en qüestió.

Figura 1. Situació aproximada del municipi de Palafrugell a Espanya i a Catalunya [23]

Figura 2. Situació i emplaçament de la residència “Nostra Senyora de Montserrat” [24]
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Descripció de l’activitat

L’edifici objecte d’aquest projecte es la residència geriàtrica “Nostra Senyora de Montserrat”,
situada al municipi de Palafrugell (Girona). Tal com el seu nom indica, és una residència
geriàtrica per a persones de la tercera edat (majors de 60 anys). És de caire privat, de la
qual l’agent promotor n’és la congregació religiosa “Hermanitas de los ancianos
desemparados”, fundada l’any 1873. Així, és una activitat majoritàriament gestionada per
varies monges religioses i germanes que conviuen en el mateix edifici. Paral·lelament, la
residència consta de personal qualificat per a l’atenció integral de les persones grans que hi
viuen i amb programes de continu desenvolupament de les capacitats físiques i
intel·lectuals, així com les habilitats socials dels mateixos.

En els següents apartats es pretén dur a terme la descripció del be immoble com a tal, així
com la caracterització general de l’edifici en termes de distribució, espais, geometria i altra
informació rellevant o d’especial interès.

2.3

Dades cadastrals

La següent taula recull les dades del be immoble que constitueix la residència “Nostra
Senyora de Montserrat”, segons la seu electrònica del cadastre [25].

Dades del be immoble
Referència cadastral
Localització
Classe
Superfície construïda1
Superfície gràfica parcel·la
Tipus de finca
Coeficient de participació
Ús
Any de construcció principal

3609101EG1430N0001RL
Carrer Pedró Petit, 15. 17200. Palafrugell (Girona)
Urbà
1.925 m²
2.503 m²
Parcel·la construïda sense divisió horitzontal
100%
Residencial
1940

Taula 1. Dades cadastrals del be immoble

1

La superfície total construïda del be immoble és la suma de la superfície cadastral construïda de la part
privativa del mateix, més la part corresponent de la superfície d’elements comuns.
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Accessos

La residència, situada al nucli antic del municipi de Palafrugell (Baix Empordà), té el seus
únics accessos per el Carrer del Pedró Petit, ocupant tanmateix la major part d’aquest
carrer, en el que seria la façana est de l’edifici. Dels tres accessos, el primer és a un dels
patis amb persiana de garatge per a vehicles. El següent és una porta de doble batent que
dóna a un rebedor o avantsala de la capella, i finalment, l’accés públic al vestíbul de
recepció es conforma per una altre porta de doble batent. Per una altra banda, el carrer en
perpendicular que defineix la façana nord-oest, alhora que limita la finca, és el Carrer Pere
Guilló. Al trobar-se enmig del nucli antic del municipi, els carrers són relativament estrets, on
l’accés per a vehicles és suficient però just. L’edifici està totalment envoltat d’altres vivendes,
majoritàriament d’una o dues plantes, amb les quals és contigu en les façanes Oest i Sud.

2.5

Distribució, espais i geometria

L’edifici consta de tres plantes, tot i que la tercera és la menys representativa en qüestió de
superfície. Planta baixa i planta pis són bastant similars constructivament parlant i només
difereixen en alguns espais, per tant, representen una superfície força semblant. És
complicat determinar la longitud i l’amplada de l’edifici ja que la forma és del tot irregular. La
tercera planta, o planta terrassa, la conforma bàsicament la terrassa principal, tot i que
també hi ha algunes dependències, sales i traster.

Un cop delimitades totes les plantes de l’edifici, cal remarcar que per raons constructives,
d’espais o d’antigues reformes en la residència, aquesta està sectoritzada en dues parts,
sector “1” i sector “2”, a tots els nivells (instal·lacions, distribucions, etcètera). Aquesta divisió
ja era existent de fa anys, així que s’adapta tal hi com ve marcada.

Les següents figures mostren aproximadament quina és la zona que representa cada planta,
així com la sectorització de l’edifici. Cal remarcar que la sectorització de planta baixa no
coincideix exactament amb la de planta pis (vegeu plànols), així que la següent figura
mostra de manera aproximada aquesta sectorització.
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Figura 3. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Planta baixa, planta pis, planta terrassa i sectorizació

A continuació s’exposa una taula amb les superfícies útils de cada una de les plantes en
funció del sector corresponent, així com la superfície corresponent als patis i porxos.

SUPERFÍCIES TOTALS
Planta
Planta baixa sector "1"
Planta baixa sector "2"
Planta pis sector "1"
Planta pis sector "2"
Planta terrassa
Patis i porxos

S. útil (m²)
438,69
893,44
585,80
741,83
381,17
733,10
3.774,03

Taula 2. Superfícies útils de l’edifici

Respecte els usos i dependències de l’edifici, que es poden veure en detall als plànols,
s’esmena el següent. Pel que fa a la planta baixa, és on s’hi troba la recepció, la sala
d’espera, el rebedor, la capella i la sagristia, la cuina, el menjador, el gimnàs, la perruqueria,
el consultori mèdic i altres sales així com alguns dormitoris i lavabos. També s’hi troba una
sala amb una cisterna d’aigua i les dues sales de calderes, una externa a l’edifici (sector “1”)
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i l’altre a l’interior d’aquest (sector “2”). Contigu a la sala de calderes externa s’hi troba un
garatge per a vehicles.

Per una altra banda, a la planta pis és on s’hi troben la majoria de dormitoris amb els
corresponents lavabos així com l’oratori i altres compartiments (traster, sala de roba,
etcètera). En aquesta mateixa planta també hi ha una terrassa orientada pràcticament al
Sud.

Pel que fa a la tercera planta, on hi ha la terrassa principal de l’edifici, es tracta d’un altell on
s’hi troben varies sales, un traster i altres dependències. Finalment, tal i com s’observa en
les figures anteriors, la residència consta d’un total de quatre patis exteriors que es
comuniquen dos a dos a través de dos porxos, respectivament. També hi ha dos porxos
més, un de cobert que correspon a l’entrada per a vehicles a través del Carrer del Pedró
Petit, i un altre de parcialment cobert.
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3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS D’A.C.S. I CALEFACCIÓ

Degut a les característiques constructives de l’edifici, existeixen dues sales de calderes
independents que donen servei d’A.C.S. i calefacció als dos sectors, respectivament. Les
dues sales de calderes consten, cada una, de dos generadors tèrmics amb cremadors de
gas natural, un d’ells destinat a la producció d’A.C.S. i l’altre a calefacció.

La producció d’A.C.S. es realitza per acumulació a través de dipòsits proveïts de serpentí
calefactor intern connectat al circuit primari de caldera.

La calefacció es realitza mitjançant radiadors convencionals que estan distribuïts per les
diverses dependències i locals de l’edifici, connectats als diversos circuits hidràulics.

Descripció general de l’estat actual de les instal·lacions d’A.C.S. i calefacció

3.1

A l’Annex VII es detallen les característiques tècniques de cada equip de l’estat actual.

3.1.1

Potència instal·lada en generadors tèrmics

Nº Uts.

Generadors tèrmics

Potència tèrmica
kW

kcal/h

232,60

200.000

79

68.000

311,60

268.000

290,70

250.000

79

68.000

Total “Sector 2”

369,70

318.000

Potència total instal·lada

681,30

586.000

Sala de calderes “1”
1 Ut.-

Caldera “ROCA” CPA-200 equipada amb
cremador a gas natural “ROCA” TECNO 28-G

1 Ut.-

Caldera a gas natural “ROCA” NG 100/70

Total “Sector 1”
Sala de calderes “2”
1 Ut.-

Caldera “ROCA” CPA-250 equipada amb
cremador a gas natural “ROCA” TECNO 28-G

1 Ut.-

Caldera a gas natural “ROCA” NG 100/70

Taula 3. Potència instal·lada en generadors tèrmics existents
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Radiadors de calefacció

La calefacció de dependències de l’edifici es realitza mitjançant radiadors modulars
convencionals, formats a base d’elements de fosa de ferro de diverses formes i dimensions.
En els plànols, Annex IV, s’observa la ubicació d’aquests radiadors, i en l’Annex I, es troba
una taula amb els diferents tipus de radiadors existents, així com una descripció detallada de
les característiques tècniques.

3.1.3

Producció i acumulació d’A.C.S.

Tant en la sala de calderes del sector “1” com en la del sector “2”, la caldera específica de
producció d’A.C.S. actua sobre un circuit primari que aporta calor als acumuladors a través
dels seus serpentins interns (interacumuladors). A partir d’aquest acumuladors es distribueix
aigua calenta als punts de consum a través de la xarxa de canonades de distribució.

Els acumuladors estan situats dins de la sala de calderes corresponent, juntament amb els
seus controls i elements auxiliars.

La xarxa de distribució d’A.C.S. està formada per tubs i accessoris de coure. Cada un dels
sectors disposa de tres branques de distribució d’A.C.S. als diversos punts de consum, cada
una amb el seu corresponent circuit de retorn.

La següent taula mostra els acumuladors existents en cada sector.

Nº Uts.

Acumuladors

Capacitat
l

Sala de calderes sector “1”
1 Ut.Interacumulador "BUDERUS"; LOGALUX/SU-1000
Sala de calderes sector “2”

1.000

1 Ut.-

1.000

Interacumulador "BUDERUS"; LOGALUX/SU-1000
Taula 4. Acumuladors existents

3.1.4

Xarxa hidràulica de calefacció i circuit primari d’A.C.S.

La xarxa hidràulica de calefacció és del tipus bitub i està formada a base de canonades i
accessoris de coure.
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A l’interior de la sala de calderes, les canonades i col·lectors, tant per als circuits de
calefacció com per als primaris d’A.C.S., són de ferro, aïllades a base de llana de roca
revestida de xapa d’alumini en tot el seu recorregut.

Altres detalls a tenir en compte és que el fluid tèrmic portador és aigua de la xarxa, i que
existeixen purgadors d’aire en els punts elevats dels circuits hidràulics.

La distribució dels circuits de calefacció queda descrita en la següent taula. Aquesta
distribució es pot apreciar en detall en els plànols corresponents.

Distribució "Sector 1"
Circuit nº1

Distribució "Sector 2"

Planta pis
2 radiadors "Capella 1"

Circuit nº2 Planta baixa
Safareig 1
Passadís 1 (Planta baixa)
Circuit nº3
Passadís 1 (Planta pis)

Sala d'estar
Circuit nº1

Habitacions 16-25

Circuit nº2

Passadissos i galeria
Habitacions 26-38
Taquilles
Consultori mèdic

Sala 1 (Planta pis)
Habitacions 10-15
Sala 4
Circuit nº4
Magatzem
Passadís 3.1
Sagristia
Circuit nº5 Habitacions 2-3
Sales 1-3 (Planta baixa)

Perruqueria

Circuit nº3

Circuit nº4

Gimnàs
Recepció
Vestíbul recepció
Sales 5-7
Passadís 4
Sala d'espera
Capella 1 i 2

Taula 5. Distribució dels circuits de calefacció

3.2

Sortides de fums

Totes les calderes disposen de conductes individuals per a l’evacuació segura a l’exterior
dels fums i gasos producte de la combustió. Es tracta de xemeneies modulars formades per
elements prefabricats de secció circular acoblats en obra. Estan construïts a base de doble
paret de xapa d’acer inoxidable amb aïllament tèrmic de llana de roca entremig, tipus
“NEGARRA” sèrie MD. Les seves dimensions són les següents.



Caldera “ROCA” CPA-200: 200mm



Caldera “ROCA” CPA-250: 250mm
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Caldera “ROCA” NG 100/70 (2 unitats): 175mm

Aquests conductes de fums estan instal·lats verticalment fins a la coberta de l’edifici, on
evacuen els gasos de forma segura. Disposen de caputxó superior per tal d’evitar l’entrada
d’aigua de la pluja.

En un punt pròxim a l’acoblament a caldera, els conductes de fums disposen de piròmetre
(només en les calderes CPA) i orificis per a realitzar proves de rendiment i anàlisi de fums.
Disposa, a més, de sistema de recollida de condensats.

3.3

Requeriments de seguretat en sales de calderes a gas

En aquest cas, al tractar-se de sales de calderes que utilitzen gas natural com a
combustible, aquestes compleixen amb les prescripcions de ventilació i seguretat de la
Norma UNE 600601 (versió any 2000) [13].

3.4

Elements de seguretat

En els següents apartats es detallen els elements de seguretat corresponents a dita
instal·lació.

3.4.1

Vàlvules de seguretat

Per una banda, existeixen vàlvules de seguretat tarades a 3 bar, que protegeixen les
calderes i els circuits de calefacció i primaris d’A.C.S. contra sobrepressions.

Per una altra banda, cada un dels dipòsits interacumuladors d’A.C.S. disposa de vàlvula de
seguretat tarada a 8 bar, que protegeixen el dipòsit i la xarxa secundària d’A.C.S. contra
sobrepressions.

3.4.2

Vasos d’expansió

Per tal d’absorbir les dilatacions dels circuits hidràulics de la instal·lació, existeixen diferents
vasos d’expansió tancats de membrana fixa. La següent taula mostra els vasos d’expansió
existents en cada sector.
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Capacitat
l

Sala de calderes “1”
1 Ut.-

Vas d'expansió "ZILMET" CAL-PRO 300

300

1 Ut.-

Vas d'expansió "IBAIONDO" 50CMF

50

1 Ut.Vas d'expansió "IBAIONDO" 50CMR
Sala de calderes “2”

50

1 Ut.-

Vas d'expansió "ROCA" VASOFLEX 300

300

1 Ut.-

Vas d'expansió "ZILMET" 130-CAL-PRO

50

Taula 6. Vasos d’expansió existents

Protecció i control del bacteri de la legionel·la en la producció d’A.C.S.

3.5

D’acord amb el Reial Decret 865/2003 de 4 de Juliol [10], al tractar-se d’una instal·lació
d’aigua calenta sanitària per acumulació amb circuit de retorn, es considera una instal·lació
d’alt risc, de manera que s’adopta un programa de desinfecció i control periòdics per tal
d’evitar i prevenir la transmissió del bacteri de la legionel·la, causant de la legionel·losi.

La legionel·la és un bacteri ambiental capaç de sobreviure en un ampli interval de condicions
fisicoquímiques, es multiplica entre 20ºC i 45ºC, i es destrueix a 70ºC. Tot i que el seu medi
natural solen ser aigües superficials, com ara estanys o llacs, el bacteri es pot incorporar als
sistemes d’aigua sanitària, calenta o freda, a través de les xarxes de distribució d’aigües.

A tal efecte, es prenen les següents mesures higienicosanitàries.



La xarxa interna d’aigua potable garantirà la total estanquitat, aïllament i correcta
circulació de l’aigua, evitant l’estancament de la mateixa.



La temperatura de l’aigua del circuit d’aigua freda, ha de ser inferior a 20ºC. El en
nostre cas, al tenir les canonades d’aigua calenta aïllades amb revestiment tèrmic i
separades físicament de les d’aigua freda, no es produiran transmissions de calor
d’un circuit a l’altre.



La temperatura mínima en tot el circuit d’aigua calenta (en la canonada de retorn a
l’acumulador) serà de 50ºC.
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La instal·lació disposarà d’un sistema automàtic que programarà periòdicament un
cicle de desinfecció per escalfament de l’aigua del circuit fins a 70ºC.



Els equips seran accessibles per a la seva neteja, desinfecció i presa de mostres.



Tots els materials que composen la instal·lació seran aptes per a ser desinfectats i no
afavoriran el creixement de microorganismes.



La temperatura en l’interior dels acumuladors serà de 60ºC.
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4. CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA

En aquest apartat es defineix la demanda energètica total de l’edifici, que comprèn dos tipus
de necessitats tèrmiques. Per una banda, la demanda energètica per a la producció d’aigua
calenta sanitària (A.C.S.) per a usos sanitaris (dutxes, aigüeres, etc.). Per una altra banda, la
demanda energètica per a la producció de calefacció mitjançant radiadors convencionals.

Respecte el càlcul de la demanda energètica per a la producció d’A.C.S., aquest es
desenvolupa en el marc normatiu referent a la contribució solar mínima d’A.C.S. per a
edificis de nova construcció o rehabilitació d’edificis existents.

Pel que fa a la demanda energètica per a la producció de calefacció, és evident que aquesta
ja està plasmada en la instal·lació existent, on la xarxa de radiadors està, a priori, ben
distribuïda i cobreix les necessitats tèrmiques de manera correcte. No obstant, per tal de
verificar el correcte dimensionat de la xarxa de calefacció, a l’Annex I es calcula la càrrega
tèrmica de l’edifici per a veure la desviació que pugui haver-hi envers l’estat actual.

4.1

Demanda energètica per a la producció d’A.C.S.

Per a calcular aquesta demanda s’utilitza el Código Técnico de la Edificación (CTE d’ara
endavant) [1], concretament la taula 4.1. de la secció HE4 (Contribución solar mínima de
agua caliente sanitaria) del Document Bàsic DB HE (Ahorro de energía). S’utilitza el CTE en
detriment del Decret d’ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya [2] ja que aquest primer
és més restrictiu, per aquest cas. Paral·lelament, no existeix cap ordenança municipal de
l’Ajuntament de Palafrugell que tracti sobre aquest tema.

La següent taula mostra els valors de demanda d’A.C.S. a 60ºC per a diferents usos.

Taula 7. Demanda de referència a 60ºC
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Seguidament, cal calcular la demanda d’aigua calenta sanitària total de l’edifici. Aquest,
consta d’un total de 42 habitacions. Tenint en compte que a cada habitació hi dormen 2
persones, el nombre total de persones (o llits individuals) és de 84.

Paral·lelament al càlcul de la demanda basat en el CTE [1], es pot realitzar un càlcul teòric
estimat per a comprovar el resultat obtingut anteriorment, tenint en compte el tipus de
necessitats d’aigua calenta sanitària que exigeix l’edifici.

Així, s’estima que cada persona duu a terme una dutxa diària de 5 minuts per a higiene
bàsica personal, en base a les recomanacions fetes per la Organització Mundial de la Salut
(OMS) per tal de conscienciar sobre un ús sostenible de l’aigua i l’energia [28]. Respecte a
les tres aigüeres de la cuina, s’estima que cada una s’utilitzi 5 minuts al dia per a higiene
bàsica dels aliments i altres. Finalment, es preveu que el rentaplats industrial s’utilitzi un cop
al dia, i la rentadora industrial, un cop cada dos dies. Aquests, s’usen amb programa de
servei complet, que són de 30 minuts per ambdós aparells. A tot això, els cabals mínims de
cada tipus d’aparell o ús venen determinats pel CTE [1], concretament a la taula 2.1 de la
secció HS4 (Suministro de agua) del Document Bàsic DB HS (Salubridad).

Així, tenint en compte aquestes consideracions, s’obté la següent taula amb els càlculs del
que seria la demanda teòrica estimada.

Tipus d'aparell
Dutxa
Aigüera no domèstica
Rentaplats industrial (20 serveis)
Rentadora industrial (8 kg)

q

Uts

t

Q

0,1
0,2
0,2
0,4

84
3
1
0,5

5
5
30
30

2520
180
360
360

Total (l/dia)

3.420

q: Cabal instantani mínim d'A.C.S. (l/s)
Uts: Unitats o número d'usos diaris
t: Temps de funcionament (min)
Q: Demanda diària d'A.C.S. (l/dia)
Taula 8. Cabal instantani mínim per a cada tipus d’aparell
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Com es pot observar en la taula anterior, la demanda teòrica estimada és molt similar a la
demanda calculada a través dels barems de la taula 4.1 del DB HE4. No obstant, a efectes
pràctics de càlcul per a aquest projecte, s’utilitza el primer valor obtingut, extret a través del
CTE [1].

A continuació, cal determinar quina seria l’energia mensual consumida, aplicant la següent
expressió de l’equilibri tèrmic.

2

Abans, cal convertir les unitats de la demanda, o cabal hidràulic, per obtenir el cabal màssic
en kilograms per segon.

El calor específic de l’aigua (Cp) varia segons la temperatura [26]. En aquest cas, s’estima
un valor constant de 4.180 J/kg·K que correspondria a un salt tèrmic de temperatura de 45ºC
aproximadament.

Els valors de la temperatura mitjana mensual de l’aigua freda provinent de la xarxa general,
s’obtenen a través de la taula B.1 del DB HE4 del CTE [1]. Aquesta taula ens dóna els valors
corresponents a totes les capitals de província, Girona en aquest cas, de manera que s’ha
d’aplicar la següent correcció per a obtenir els valors de temperatura de l’aigua de servei per
a Palafrugell.

: Temperatura mitjana mensual de la localitat, Palafrugell (ºC)
: Temperatura mitjana mensual de la capital de província, Girona (ºC)
: Diferència d’altures entre la localitat i la capital de província (m)
: 0,01 per els mesos d’Octubre a Març
: 0,005 per els mesos d’Abril a Setembre

2

Al ser una diferència de temperatures es pot tractar com si fossin graus centígrads.
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Aplicant l’equació i tenint en compte que l’altura de Girona és de 70 msnm i la de Palafrugell
és de 64 msnm, els valors mitjans mensuals per a la temperatura de l’aigua de servei de la
població de Palafrugell, en ºC, són els següents.

Girona
Palafrugell

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

8

9

10

11

14

16

19

18

17

14

10

9

8,06 9,06 10,06 11,03 14,03 16,03 19,03 18,03 17,03 14,06 10,06 9,06
Taula 9. Temperatura mitjana mensual de l’aigua de servei de Palafrugell (ºC)

Per una altra banda, i com s’ha exposat anteriorment a la taula 7, la temperatura de
consigna de l’aigua calenta sanitària de consum és de 60ºC, atenent així als criteris
higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, descrits en el Reial Decret
865/2003, de 4 de juliol [10]. Tot i que s’exigeixi que la temperatura mínima en tot el circuit
d’aigua calenta sigui de 50ºC, la mateixa normativa també exigeix que la temperatura
d’acumulació (interior acumuladors) no sigui mai inferior a 60ºC.

Un cop exposats tots els factors que intervenen en la metodologia de càlcul per a obtenir els
valors corresponents a la demanda exigida, la següent expressió mostra l’exemple de càlcul
per al mes de Gener.

Es segueix la mateixa metodologia de càlcul per a tots els mesos de l’any. La següent taula
en mostra els resultats.
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Mes

n

q

ṁ

Cp

Ts

Te

t

Q

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

3.444
3.444
3.444
3.444
3.444
3.444
3.444
3.444
3.444
3.444
3.444
3.444

0,0399
0,0399
0,0399
0,0399
0,0399
0,0399
0,0399
0,0399
0,0399
0,0399
0,0399
0,0399

4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

8,06
9,06
10,06
11,03
14,03
16,03
19,03
18,03
17,03
14,06
10,06
9,06

744
696
744
720
744
720
744
744
720
744
720
744

6.438,74
5.907,37
6.190,81
5.874,74
5.698,66
5.274,91
5.078,84
5.202,81
5.154,94
5.694,95
5.991,10
6.314,77

Total anual (kWh/any)

68.822,61

n: Número de dies del mes
q: Cabal hidràulic (litres/dia)
ṁ: Cabal màssic (kg/s)
Cp: Calor específic de l'aigua (J/kg·K)
Ts: Temperatura de servei (ºC)
Te: Temperatura d'entrada (ºC)
t: Temps (h)
Q: Demanda d’energia (kWh/mes)
Taula 10. Demanda energètica total per a la producció d’A.C.S.

La següent gràfica mostra l’evolució mensual de la demanda energètica corresponent a
l’aigua calenta sanitària.

Demanda energètica (kWh/mes)

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Figura 4. Evolució de la demanda d’A.C.S.
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Un cop establerta la demanda teòrica d’aigua calenta sanitària de tot l’edifici, es procedeix a
determinar els valors associats a cada un dels dos sectors, per facilitar posteriors càlculs.

4.1.1

Demanda energètica per a la producció d’A.C.S. – Sector “1”

Aplicant la mateixa metodologia de càlcul, s’obté el següent pel sector “1”.

El sector “1” consta d’un total de 18 habitacions, que representen 36 persones en total.

La demanda energètica d’A.C.S. pel sector “1” representa un 43% sobre el total. Finalment,
es mostren els resultats de la demanda energètica d’A.C.S. pel sector “1”.

Mes

n

q

ṁ

Cp

Ts

Te

t

Q

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

1.476
1.476
1.476
1.476
1.476
1.476
1.476
1.476
1.476
1.476
1.476
1.476

0,0171
0,0171
0,0171
0,0171
0,0171
0,0171
0,0171
0,0171
0,0171
0,0171
0,0171
0,0171

4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

8,06
9,06
10,06
11,03
14,03
16,03
19,03
18,03
17,03
14,06
10,06
9,06

744
696
744
720
744
720
744
744
720
744
720
744

2.759,46
2.531,73
2.653,20
2.517,74
2.442,28
2.260,67
2.176,65
2.229,77
2.209,26
2.440,69
2.567,62
2.706,33

Total anual (kWh/any)

29.495,41

n: Número de dies del mes
q: Cabal hidràulic (litres/dia)
ṁ: Cabal màssic (kg/s)
Cp: Calor específic de l'aigua (J/kg·K)
Ts: Temperatura de servei (ºC)
Te: Temperatura d'entrada (ºC)
t: Temps (h)
Q: Demanda d’energia (kWh/mes)
Taula 11. Demanda energètica per a la producció d’A.C.S. (sector “1”)
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Demanda energètica per a la producció d’A.C.S. – Sector “2”

4.1.2

Aplicant la mateixa metodologia de càlcul, s’obté el següent pel sector “1”.

El sector “1” consta d’un total de 24 habitacions, que representen 48 persones en total.

La demanda energètica d’A.C.S. per al sector “2” representa un 57% sobre el total.
Finalment, es mostren els resultats de la demanda energètica d’A.C.S. pel sector “2”.

Mes

n

q

ṁ

Cp

Ts

Te

t

Q

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968

0,0228
0,0228
0,0228
0,0228
0,0228
0,0228
0,0228
0,0228
0,0228
0,0228
0,0228
0,0228

4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180
4.180

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

8,06
9,06
10,06
11,03
14,03
16,03
19,03
18,03
17,03
14,06
10,06
9,06

744
696
744
720
744
720
744
744
720
744
720
744

3.679,28
3.375,64
3.537,60
3.356,99
3.256,38
3.014,23
2.902,19
2.973,03
2.945,68
3.254,25
3.423,49
3.608,44

Total anual (kWh/any)

39.327,21

n: Número de dies del mes
q: Cabal hidràulic (litres/dia)
ṁ: Cabal màssic (kg/s)
Cp: Calor específic de l'aigua (J/kg·K)
Ts: Temperatura de servei (ºC)
Te: Temperatura d'entrada (ºC)
t: Temps (h)
Q: Demanda d’energia (kWh/mes)
Taula 12. Demanda energètica per a la producció d’A.C.S. (sector “2”)

4.2

Demanda energètica per a la producció de calefacció

En aquest apartat s’avalua la demanda energètica corresponent a la producció de
calefacció. En l’Annex I es pot trobar detallat el càlcul de càrregues tèrmiques de l’edifici.
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Tenint en compte la potència calorífica de cada radiador, així com la distribució i nombre
dels mateixos, la potència total instal·lada en radiadors per a cada sector és la següent.

Zona
Planta baixa sector "1"
Planta pis sector "1"

Potència radiadors (kW)
30,83
41,88

Subtotal sector "1"

72,71

Planta baixa sector "2"
Planta pis sector "2"

59,54
51,02

Subtotal sector "2"

110,56

Total

183,27

Taula 13. Potència total instal·lada dels radiadors

Seguidament, s’estimen les hores diàries de funcionament, tenint en compte la potència total
dels radiadors de calefacció, per a poder avaluar la demanda energètica d’aquests. Aquesta
estimació aproximada, es fa d’acord a les factures mensuals de gas natural de la residència,
per tal de garantir la màxima fidelitat i mínim error en els resultats. Les factures de gas
natural utilitzades es poden trobar detallades a l’Annex II d’aquest projecte.

Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

n
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

h
14
12
9,75
9,5
1,5
0,5
1,25
0,25
1,5
1,75
5
12

Total anual (kWh/any)

Q
79.539,92
63.778,55
55.393,87
52.232,43
8.522,13
2.749,08
7.101,78
1.420,36
8.247,23
9.942,49
27.490,76
68.177,07
384.595,66

n: Número de dies del mes
h: Hores diàries de funcionament dels radiadors (potència total)
Q: Energia consumida pels radiadors (kWh/mes)
Taula 14. Demanda energètica total per a la producció de calefacció
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La següent gràfica mostra l’evolució mensual de la demanda energètica corresponent a la
producció de calefacció.

Demanda energètica (kWh/mes)

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000

40.000
30.000
20.000
10.000
0

Figura 5. Evolució de la demanda de calefacció

Per una altra banda, tenint en compte la taula 13 sobre la potència de radiadors instal·lada, i
avaluant la rellevància que té cada sector, s’observa que el sector “1” representa un 39,68%
del total i el sector “2” un 60,32% d’aquest. Així, es pot calcular la demanda energètica per a
calefacció corresponent a cada sector, per a facilitar futurs càlculs en el projecte.

Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

QCALEFACCIÓ SECTOR “1” (kWh)
31.557,49
25.304,16
21.977,53
20.723,23
3.381,16
1.090,70
2.817,63
563,53
3.272,09
3.944,69
10.906,97
27.049,27

QCALEFACCIÓ SECTOR “2” (kWh)
47.982,43
38.474,39
33.416,34
31.509,20
5.140,97
1.658,38
4.284,15
856,83
4.975,14
5.997,80
16.583,79
41.127,80

Taula 15. Demanda energètica per a la producció de calefacció (per a cada sector)
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Demanda energètica total de l’edifici

Un cop s’ha caracteritzat la demanda energètica total de l’edifici, tant per A.C.S. (estudi
basat en la demanda teòrica segons normativa aplicable) com per calefacció (estudi basat
en l’estat actual de la xarxa de radiadors i en estimacions sobre les factures reals), es
procedeix a aglutinar aquesta informació per a veure el consum teòric de gas natural de tot
l’edifici, i en conseqüència, avaluar com s’ajusten aquests resultats als valors reals
corresponents a les factures.

Com a pas previ, cal tenir en compte que la cuina de la residència també té una demanda
associada de gas natural. Segons valors estimatius, la demanda de consum mig d’una cuina
de gas natural equival a 1.000 kWh/persona i any [29]. Així, sabent que a la residència hi
viuen 84 persones, la demanda anual de la cuina s’estima en 84.000 kWh (7.000 kWh/mes).

En la següent taula es poden veure les demandes parcials de cada una de les necessitats
de l’edifici, així com la demanda teòrica total.

Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

n
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

QA.C.S. (kWh)
6.438,74
5.907,37
6.190,81
5.874,74
5.698,66
5.274,91
5.078,84
5.202,81
5.154,94
5.694,95
5.991,10
6.314,77

QCUINA (kWh)
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000

QCALEFACCIÓ (kWh)
79.539,92
63.778,55
55.393,87
52.232,43
8.522,13
2.749,08
7.101,78
1.420,36
8.247,23
9.942,49
27.490,76
68.177,07

QTOTAL TEÒRIC (kWh)
92.978,65
76.685,92
68.584,68
65.107,17
21.220,80
15.023,98
19.180,62
13.623,16
20.402,17
22.637,44
40.481,86
81.491,84

Taula 16. Demandes energètiques parcials i total de l’edifici

El següent gràfic compara la rellevància de les diferents necessitats energètiques de l’edifici.
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100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000

Calefacció

40.000

Cuina

30.000

A.C.S.

20.000
10.000
0

Figura 6. Comparativa entre les necessitats energètiques

A continuació, es comparen aquests resultats teòrics amb les factures reals de gas natural, i
s’observa l’error absolut i relatiu existent entre ambdós resultats.

Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

QTOTAL TEÒRIC (kWh)
92.978,65
76.685,92
68.584,68
65.107,17
21.220,80
15.023,98
19.180,62
13.623,16
20.402,17
22.637,44
40.481,86
81.491,84

QTOTAL REAL (kWh)
92.583
78.963
69.578
66.430
20.795
15.504
18.536
14.260
20.388
22.309
41.133
82.758

Ea (kWh)
395,65
2.277,08
993,32
1.322,83
425,80
480,02
644,62
636,84
14,17
328,44
651,14
1.266,16

Er (%)
0,43
2,88
1,43
1,99
2,05
3,10
3,48
4,47
0,07
1,47
1,58
1,53

Taula 17. Comparativa entre el càlcul teòric de la demanda i les dades facturació

Els marges d’error són acceptables, sent 4,47% el percentatge d’error més gran, per l’Agost.
Els altres valors estan compresos entre el 0,07% i el 3,48%, i la mitjana d’error és del 2,04%.
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5. IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES

Un cop desenvolupat tot el que fa referència a l’estat actual de les instal·lacions i les
demandes energètiques associades per a satisfer les necessitats d’A.C.S. i calefacció de la
residència, es vol dur a terme la implantació d’energies renovables per a aconseguir una
millora general tant en l’aspecte energètic i medi ambiental com en l’aspecte econòmic.

El desenvolupament i implantació de les energies renovables a nivell mundial constitueixen
un dels punts claus quan ens referim a la transició energètica, en el marc de la transformació
del model energètic actual. Aquest model energètic, basat principalment en la utilització
d’energies convencionals on la majoria de recursos provenen de combustibles fòssils, i on
aquesta energia es produeix en grans infraestructures de generació com centrals tèrmiques i
nuclears, presenta aspectes presumptament negatius que són àmpliament coneguts avui en
dia: el canvi climàtic, l’esgotament dels combustibles fòssils, tensions geopolítiques, etc.

Aquesta transició en que ja estem immersos, pretén posar les bases principalment en les
energies renovables, la eficiència energètica i la coexistència d’instal·lacions de gran
envergadura amb solucions distribuïdes pròximes al consumidor final, per tal de lluitar contra
els aspectes mencionats anteriorment així com la salut de les persones, i per tal
d’aconseguir reduir riscos econòmics, financers i tecnològics, afavorir la màxima eficiència
en el consum i facilitar uns preus assequibles de l’energia.

5.1

Proposta inicial

En la proposta inicial que es plantejava per el desenvolupament d’aquest projecte es
pretenia fer una implantació híbrida d’energies renovables, combinant i interconnectant
l’energia solar tèrmica i la biomassa per a cobrir, a priori, el 100% de la demanda energètica
per a A.C.S. i calefacció.

Per a motius de la mateixa arquitectura i distribució de la residència, així com aspectes
d’accessibilitat i zones potencials per a la instal·lació de captadors solars, s’ha hagut de
replantejar la idea inicial. El principal condicionant són les dues sales de calderes, que estan
totalment separades en el perímetre de l’edifici. Per motius evidents, es oportú aprofitar
aquestes sales de calderes per a implantar les noves instal·lacions renovables.
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Pel que fa a les zones potencials on instal·lar els captadors solars tèrmics, la terrassa que
conforma la tercera planta de l’edifici és el lloc oportú ja que és el punt més alt de l’edifici,
disposa d’una àmplia superfície, té una molt bona orientació i la superfície es planera i
transitable, fet que facilita molt més la instal·lació i el manteniment. A més, la terrassa està
situada en vertical a la sala de calderes del sector “2”, fet que permet utilitzar muntants
verticals sense gaire dificultat afegida.

Per una altre banda, la zona potencial on instal·lar la tecnologia de la biomassa és la sala de
calderes del sector “1”, que és prou àmplia i disposa d’una habitació al costat que, a priori,
es podria utilitzar com a espai per a instal·lar i col·locar la sitja d’emmagatzematge. A part
d’això, la situació d’aquesta sala de calderes facilitaria l’accés d’un camió cisterna per a fer
el correcte emplenat de la sitja.

Concloent amb les hipòtesis plantejades, i per reafirmar-les, una implantació híbrida
d’aquestes dos tecnologies suposaria la necessitat d’una longitud excessiva de les
canonades, que per una banda significaria unes majors pèrdues de càrrega i de calor, i per
l’altra banda, implicaria un cost extra en el material.

Amb aquestes condicions establertes, es procedeix a definir l’abast i aportació de cada
tecnologia renovable descrita, en el marc de dimensionament de les mateixes.
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6. L’ENERGIA SOLAR TÈRMICA

L’energia solar tèrmica es basa en l’aprofitament de l’energia continguda en la radiació solar,
i la seva transformació en calor útil, per tal d’obtenir aigua calenta. Així, cal un conjunt de
captadors per captar la radiació solar i transformar-la en energia tèrmica cedint-la a un fluid
de treball. Seguidament, el conjunt d’intercanvi i acumulació, permeten emmagatzemar
eficientment aquesta energia per tal d’utilitzar-la en els punts de consum quan es requereixi.
Finalment, cal complementar aquest sistema d’energia solar tèrmica amb un sistema auxiliar
d’energia convencional, que proporciona l’energia complementaria quan sigui necessari.

Avui en dia, una de les maneres més habituals de fer ús i treure rendibilitat d’un sistema
d’energia solar tèrmica és destinar-ho a la producció d’A.C.S., ja que es tracta d’una
tecnologia força madura. El rang de temperatures per a aquesta aplicació està entre els
40ºC i 60ºC, coincidint així amb les temperatures de treball d’un sistema solar tèrmic de
captadors plans, de manera que s’obté un bon rendiment del sistema. Per una altre banda,
el fet que la demanda d’A.C.S. sigui pràcticament constant al llarg de l’any ens assegura un
funcionament continu de la instal·lació així com un període d’amortització prou ràpid.

Paral·lelament, també es pot utilitzar l’energia solar tèrmica per a la producció de calefacció.
Tot i no ser obligatori implementar-ho ni està regulat en el CTE [1], és una tecnologia
habitual que es sol utilitzar en instal·lacions que comparteixen la producció d’A.C.S. i de
calefacció. Un dels principals problemes que sorgeixen en aquests casos són els excedents
a l’estiu, que cal evacuar o derivar a altres aplicacions com ara refrigeració per absorció o
climatització de piscines. Sense la possibilitat d’evacuar aquests excedents, aquesta
aplicació només és rentable en zones extremadament fredes, on cal calefactar tot l’any [9].

En la producció de calefacció, són molt importants els elements terminals que subministren
calor. Per exemple, els sistemes convencionals de calefacció per radiadors treballen a
temperatures entre 70º i 80ºC, mentre que un sistema de captadors solars plans difícilment
superarà els 60ºC de temperatura en acumulació. En aquest cas, la instal·lació solar serviria
per a fer un preescalfament de l’aigua, i seria necessari un equip auxiliar per aconseguir la
temperatura de consigna. Per tant, la millor solució per a un bon ús de l’energia solar tèrmica
per a la producció de calefacció és utilitzar un sistema de terra radiant, ja que treballa a
temperatures entre 30º i 40ºC, que coincideix amb el rang adequat perquè els captadors
treballin eficientment. Una altre alternativa seria utilitzar plaques solars de tubs de buit, ja
que treballen a temperatures superiors als 70ºC, tot i que són més cares.
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7. IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Per el cas que ens ocupa, es pretén dimensionar el sistema d’energia solar tèrmica
únicament per a cobrir la demanda d’A.C.S., ja que es descarta la producció de calefacció.

Un dels motius principals pel qual no es destina l’energia solar tèrmica per a la producció de
calefacció és degut a que els emissors existents són radiadors convencionals, i tal i com
s’ha exposat anteriorment, no és el més indicat per al bon ús d’aquesta tecnologia.
Altrament, el fet de no poder evacuar els excedents que hi hauria a l’estiu també suposaria
un handicap important si es volgués optar per aquesta solució, ja que tindríem un sistema
sobre dimensionat. A priori, aquests excedents no es podrien aprofitar ja que no es disposa
de piscina i tampoc existeix una demanda real de refrigeració (actualment no hi ha cap equip
de refrigeració en tot l’edifici), degut bàsicament a que és un edifici vell amb elements
constructius que fan de bon aïllant durant la temporada d’estiu.

7.1

Dimensionament del sistema d’energia solar tèrmica

El dimensionament d’aquest sistema es basa en la producció d’A.C.S. per al sector “2” de la
residència. Es pretén dissenyar un sistema d’energia solar tèrmica amb circulació forçada,
amb un acumulador d’A.C.S. solar per a preescalfar l’aigua, previ a l’acumulador de consum.

Aquest sistema d’energia solar tèrmica es forma d’un circuit primari on hi consta el camp de
captadors solars, la bomba de recirculació i vas d’expansió del primari, i el primari del
bescanviador de calor, així com els altres elements hidràulics necessaris. El fluid que circula
pel circuit primari és aigua de la xarxa barrejada amb anticongelant.

Altrament, hi ha el circuit secundari, format pel secundari del bescanviador de calor, el vas
d’expansió del secundari, l’acumulador d’A.C.S. solar i altres elements hidràulics necessaris.
Aquest acumulador està comunicat amb l’acumulador de consum del sistema auxiliar. El
fluid que circula pel circuit secundari ja és aigua de consum.

El sistema auxiliar de suport per a la producció d’A.C.S. està format per la caldera “ROCA”
NG 100/70, i l’acumulador d’A.C.S. de consum, "BUDERUS" LOGALUX/SU 1000, ambdós
components ja existents.
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El sistema per a la producció de calefacció es manté íntegrament, i per tant, és el mateix
que s’ha descrit en l’estat actual de les instal·lacions.

7.2

Requisits tècnics normatius

La normativa vigent que estableix els paràmetres i requisits per al correcte dimensionament
de les instal·lacions solars tèrmiques per a produir aigua calenta sanitària en edificis, queda
recollida en els següents punts. Actualment, coexisteixen tres reglamentacions en el marc
normatiu de Catalunya, i cada una estableix diferents barems, és per això que és
recomanable aplicar la normativa més restrictiva en cada cas.



Código Técnico de la Edificación - CTE (àmbit estatal) [1]



Decret d’ecoeficiència (Generalitat de Catalunya) [2]



Ordenances solars locals (en aquest cas, de l’Ajuntament de Palafrugell) [30]

Paral·lelament a aquesta normativa, hi ha un seguit de documents i guies que promouen i
divulguen l’ús de bones pràctiques i serveixen com a eina per al disseny i dimensionament
d’instal·lacions d’energia solar tèrmica. Les que s’han utilitzat per aquest projecte són les
següents.



Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura – IDAE [4]



Guía ASIT de la Energía Solar Térmica [7]



Manual Técnico de Energía Solar Térmica. Salvador Escoda SA [8]



Quadern Pràctic Número 3. Energia Solar Tèrmica – ICAEN (Generalitat de
Catalunya) [14]

7.3

Demanda energètica

El primer pas per tal de dimensionar correctament una instal·lació d’energia solar tèrmica és
quantificar bé la demanda energètica de producció d’aigua calenta sanitària que cal satisfer.

Tal i com s’ha observat anteriorment, la demanda d’A.C.S. a una temperatura de referència
de 60ºC per al sector “2” és de 1.968 litres/dia. Fent referència al mateix capítol, s’observa
que la demanda d’A.C.S. és força similar al llarg de tot l’any, fet que reafirma la premissa de
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que això és, a priori, un aspecte positiu de cares a la instal·lació d’energia solar tèrmica, per
a garantir un funcionament continu i bon període d’amortització.

7.4

Sistema de captació

En aquest apartat es desenvolupen els càlculs i especificacions de dimensionament del
sistema de captació.

7.4.1

Contribució solar mínima anual

El CTE [1], així com el Decret d’ecoeficiència [2], exigeixen una contribució mínima d’energia
solar tèrmica per a la producció d’A.C.S., tant en construccions noves com en edificis on es
realitzi una rehabilitació, sent aquesta segona el cas que ens ocupa. Aquesta contribució, es
defineix com la fracció entre els valors anuals d’energia solar aportada exigida i la demanda
energètica actual, és a dir, correspon al percentatge d’energia solar que ha d’aportar el
sistema.

Aquest percentatge ve regit per la taula 2.1 del DB HE4 del CTE [1], en funció de la zona
climàtica en què es trobi l’edifici. Per a determinar la zona climàtica a la que es troba
Palafrugell, s’utilitzen els gràfics d’irradiància global, directe i difusa per a les capitals de
província, Girona en aquest cas, que es troben al Atlas de Radiación Solar en España [21].

Figura 7. Irradiància global mitjana (Girona)
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Fent la mitjana aritmètica dels valors de radiació solar global mitja s’obté un valor de 4,36
kWh/m2. Utilitzant la taula 4.4 del DB HE4 del CTE [1], es pot classificar Palafrugell (Girona)
com a zona climàtica III. Paral·lelament, tenint en compte que la demanda total d’aigua
calenta sanitària de l’edifici és de 3.444 litres/dia (vegeu punt 4.1 del projecte), i segons la
taula 2.1. del DB HE4 del CTE [1], la contribució solar mínima anual ha de ser del 40%.
Ambdues taules s’observen a continuació.

Taula 18. Classificació de la zona climàtica segons CTE

Paral·lelament, es pot consultar el Decret d’ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya [2]
per a comprovar si és més o menys restrictiu. En aquest cas, la contribució solar mínima
anual exigida per aquest Decret és del 50%, tal i com es pot veure a continuació.

Taula 19. Classificació de la zona climàtica segons Decret d’ecoeficiència

Així, al ser més restrictiu el Decret d’ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya [2] que el
CTE [1], a efectes de càlcul, s’adopta com a vàlid el percentatge de contribució mínima
d’energia solar en la producció d’A.C.S. exigit per aquest primer, que és del 50%.

No obstant, tal i com s’ha vist anteriorment, el sector “2” representa un 57% de la demanda
total d’A.C.S. de l’edifici, de manera que per assolir el 50% total de contribució solar mínima,
implicaria que la contribució solar parcial del sector “2” fos aproximadament d’un 88%,
percentatge molt exigent en tots els aspectes. En aquest cas doncs, tal i com esmena el
punt 4 de l’apartat 2.2.1 del DB HE4 del CTE [1], aquesta contribució solar mínima per
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A.C.S. es pot substituir total o parcialment mitjançant una instal·lació alternativa procedent
d’altres energies renovables, com és el cas que ens ocupa.

Així, el sistema d’energia renovable basat en biomassa per al sector “1” eximeix la
necessitat de garantir un percentatge tant alt de contribució solar parcial en el sector “2”.

7.4.2

Avaluació de la orientació i inclinació dels captadors i de les ombres

En aquest apartat es desenvolupa tota la informació i càlculs referents a l’avaluació de la
orientació i inclinació òptima dels captadors, així com de les ombres incidents, per al màxim
aprofitament de la radiació solar. Així, es calculen les pèrdues associades a aquests factors.

L’avaluació d’aquestes pèrdues es regeix per l’apartat 2.2.3 del DB HE4 del CTE [1],
respecte les pèrdues per orientació, inclinació i ombres. No obstant, degut a les
modificacions de la nova versió del propi CTE (2013) [1], aquest només indica els valors
límits per a complir aquestes exigències, havent suprimit el mètode de càlcul que s’utilitzava
en l’antiga versió del CTE (2006) [1]. Així, es pot seguir utilitzant el mètode de càlcul descrit
en l’antiga versió.

El percentatge de pèrdues que no es pot superar en cada cas es pot veure a la taula 2.3 del
DB HE4 del CTE [1]. Aquests percentatges s’estipulen respecte als valors d’energia que
s’obtindrien en el cas en què la orientació i inclinació fossin òptimes, i no hi hagués ombres.

Taula 20. Percentatges de pèrdues límit

7.4.2.1 Orientació i inclinació

En primer lloc, la orientació òptima segons normativa és el Sud. En aquest cas, es pot
garantir així gràcies a les pròpies condicions arquitectòniques de l’edifici, en concret de la
terrassa. Aquesta, està encarada amb una orientació Sud gairebé perfecte, permetent així la
òptima col·locació dels captadors solars, tal i com s’observa en les fotos de l’Annex VIII.
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Pel que fa a la inclinació òptima dels captadors, aquesta ve determinada en funció del
període d’utilització. En aquest cas, al ser només demanda d’A.C.S., aquesta és gairebé
constant al llarg de l’any. Així, la inclinació òptima dels captadors coincideix amb la latitud
geogràfica de l’emplaçament (41.919318º⋍42º), tal i com s’observa a continuació.

Període d'utilització
Demanda constant anual
Demanda preferent al hivern
Demanda preferent a l'estiu

Inclinació òptima dels captadors (º)
Latitud geogràfica
Latitud geogràfica + 10º
Latitud geogràfica - 10º

Taula 21. Inclinació òptima dels captadors segons període d’utilització

En aquest cas, la inclinació òptima també es pot assegurar ja que els captadors solars es
col·loquen a la coberta horitzontal i transitable de l’edifici (terrassa), permetent així
l’ajustament òptim d’aquests i evitant qualsevol impediment o dificultat com podria ser la
integració dels captadors a la coberta, etcètera.

Respecte les pèrdues associades a la orientació i inclinació dels captadors solars, aquestes
es poden determinar segons el mètode desenvolupat a l’antiga versió del DB HE4 del CTE
(2006) [1]. Aquestes, s’avaluen en base al següent àbac.

Figura 8. Àbac per l’avaluació de les pèrdues d’orientació i inclinació

Tenint en compte el valor de l’orientació o angle d’azimut (0º) i el valor de l’angle d’inclinació
(42º), s’observa que el percentatge d’energia respecte el màxim com a conseqüència de les
pèrdues per orientació i inclinació estaria entre el 95% i el 100%. Per tant, el percentatge de
pèrdues associat a la orientació i inclinació dels captadors solars s’estima en un 5%.
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Conseqüentment, no es supera el límit del 10% establert en la taula 20 pel cas general.

7.4.2.2 Ombres

En aquest apartat es pretén fer una avaluació de les ombres que poden afectar als
captadors solars, i en conseqüència, minorar el seu rendiment al llarg de l’any. També per
aquest cas, el percentatge de pèrdues límit que es pot assimilar per a les ombres es pot
veure a la taula 2.3 del DB HE4 del CTE [1], exposada al punt anterior.

A priori, i fent un anàlisi ràpid de la situació de l’edifici i l’entorn que l’envolta, no es detecta
cap obstacle que pogués causar ombres importants a la zona on es col·locarien els
captadors solars. Més concretament, prenent una distància a un radi significatiu de la
residència, i en general a tota la zona del nucli urbà de Palafrugell, no hi ha gairebé cap
edificació que s’aixequi més de tres plantes, fet que implica que no hi ha edificis, ni tampoc
vegetació, que superin l’altura de la terrassa on s’hi col·locarien els captadors en qüestió.

Tot i així, es duu a terme un anàlisi mitjançant el programari de simulació Polysun® 9.0, de
l’empresa austríaca Vela Solaris [31], que ens dóna el perfil concret d’ombres al llarg de
l’any que afecten a l’emplaçament on es col·locarien els captadors solars.

Figura 9. Perfil d’ombres sobre l’edifici

A primer cop d’ull es pot interpretar que les ombres afecten de manera testimonial a la
instal·lació de captadors solars en qüestió. Tot i així, es duu a terme l’anàlisi específic per a
determinar el percentatge de pèrdues degut a les ombres. Es segueix el mètode descrit a la
versió antiga del DB HE4 del CTE (2006) [1].
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Primer de tot, s’extreuen els punts de la gràfica mostrada anteriorment. Aquests valors estan
representats en graus centígrads i s’han de convertir a graus sexagesimals.

Seguidament, i fent ús del diagrama de trajectòries del sol facilitat pel DB HE4 del CTE [1],
es pot representar la trajectòria d’ombres a sobre el mateix.

Figura 10. Diagrama de trajectòries per avaluar les pèrdues per ombres

Seguidament, de l’apèndix B del mateix document, s’utilitza la taula que més s’escau en
funció dels angles d’inclinació i orientació, respectivament. En aquest cas, per una inclinació
de β=42º i una orientació sud (α=0º), la taula que més s’escau és la B.1, on β=35º i α=0º.

Taula 22. Valors per a l’avaluació de les pèrdues per ombres
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Així, es pot calcular el percentatge final associat a les pèrdues per ombres, aplicant aquesta
taula en funció del diagrama de trajectòries del sol. Segons l’àrea tapada en cada porció, es
tindran en compte diferents fraccions de porció (0,25, 0,5, 0,75 o 1). El resultat es recull a la
següent taula.

Porció
C11
B11
A9
A10
B12
C12
D14

Fracció
0
0,25
0,25
0
0,25
0
0

Pèrdues tabulades (%)
0,12
0,01
0,13
0,11
0,02
0,10
0,02

Pèrdues finals (%)
0
0,0025
0,0325
0
0,005
0
0
0,04

Taula 23. Avaluació de les pèrdues per ombres

Així, les pèrdues associades a les ombres són del 0,04%, percentatge no gens significatiu.
D’aquesta manera, es pot considerar aquest valor com a negligible i per tant, no es
consideren pèrdues per ombres en cap cas.

Conseqüentment, no es supera el límit del 10% establert en la taula 20 pel cas general.

7.4.2.3 Total

La suma total de les pèrdues associades a la orientació i inclinació dels captadors solars i a
les pèrdues associades a les ombres és del 5%. Així, no es supera el límit del 15% establert
en la taula 20 pel cas general.

7.4.3

Dades climatològiques sobre radiació solar

Com a pas previ al dimensionament de la superfície de captació, cal avaluar quina és la
radiació incident sobre la residència geriàtrica en qüestió. Així, per tal de conèixer l’energia
solar incident en un emplaçament concret, es fa ús de l’Atles de Radiació Solar a Catalunya
[20]. Aquest document descriu amb precisió totes les dades corresponents a la radiació
global i difusa rebuda en diferents localitzacions del territori català, basat en les mesures
preses a través de les estacions meteorològiques corresponents.
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Cal puntualitzar que els valors que hi ha a les taules de l’Atles són mesures fetes amb
aparells de precisió. Qualsevol instal·lació solar no aprofitarà el total d’aquesta radiació
degut a la pròpia reflexió en el vidre del captador. Aquest efecte s’amplifica a primeres i
darreres hores del dia, on pràcticament tota la radiació es veu reflectida. Per tant, s’estableix
un percentatge de pèrdues mitjà estimat del 6% que representa la radiació no aprofitable
dels captadors degut a aquest efecte.

En l’Atles, no hi consta la població de Palafrugell, així, s’utilitzen les dades corresponents a
Sant Pere Pescador, que és la població més propera a aquesta.

Per una orientació de 0º (Sud), els valors de radiació solar global diària (MJ/(m 2/dia)) sobre
superfícies inclinades a l’estació de Sant Pere Pescador són els següents.

Taula 24. Radiació solar a 0º (estació meteorològica de St. Pere Pescador)

Al adoptar una inclinació òptima de 42º, cal calcular els valors exactes mitjançant una
interpolació entre els valors de 40º i 45º. Agafant el mes de Gener a mode d’exemple, es
calcula de la següent manera.

Així, la següent taula mostra els resultats de la radiació solar global diària (MJ/(m 2·dia)) per a
una superfície inclinada de 42º a l’estació de Sant Pere Pescador.
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Orientació: 0º (SUD)
Inclinació
42º

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Anual

11,68 14,26 17,13 19,16 19,97 20,11 19,90 19,15 17,28 14,31 11,51 10,07 16,22
2

Taula 25. Valors de radiació solar global diària (MJ/(m ·dia))

La següent taula mostra els mateixos valors amb diferents unitats (kWh/(m2·dia)).

Orientació: 0º (SUD)
Inclinació

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

42º

3,24

3,96 4,76 5,32 5,55 5,59 5,53 5,32 4,80 3,98 3,20 2,80

Anual
4,51

2

Taula 26. Valors de radiació solar global diària (kWh/(m ·dia))

Finalment, s’aplica el 6% de pèrdues degut a la reflexió (kWh/(m2·dia)).

Orientació: 0º (SUD)
Inclinació

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

42º

3,05

3,72

4,47

5,00

5,21

5,25

5,20

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Anual

5,00 4,51

3,74

3,01

2,63

4,23

2

Taula 27. Valors de radiació solar global diària (kWh/(m ·dia)) amb pèrdues

La següent gràfica mostra una comparativa de la radiació solar global diària per a tres
inclinacions diferents (0º, 30º i 42º), sense tenir en compte el percentatge de pèrdues per

25
20
15

0º
30º

10

42º
5

Des

Nov

Oct

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Feb

0

Gen

Radiació solar global (MJ/m²·dia)

radiació. Per a les necessitats de l’edifici en qüestió, la inclinació òptima es de 42º.

Figura 11. Comparativa de radiació solar per diferents angles d’inclinació
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Dimensionament de la superfície de captació

En aquest punt es desenvolupa el dimensionament de la superfície necessària de captació, i
en conseqüència, el nombre de captadors necessaris per a cobrir el percentatge de
contribució solar que s’exigeixi.

Com a premissa inicial, s’agafa com a captador tipus el VITOSOL 300-F, model SV3C, de
l’empresa alemanya VIESSMANN [32]. Aquest, és un captador pla d’alt rendiment amb
tractament selectiu a l’absorbidor, així s’aconsegueix un alt nivell d’absorció i es redueixen
les pèrdues tèrmiques, i amb vidre anti-reflectant, fet que millora el rendiment òptic d’aquest.

A continuació es mostra una secció en detall de cada part i material que conforma el
captador, i també una taula amb les característiques més importants d’aquest. La resta de
característiques tècniques es poden consultar detalladament a l’Annex VII.

Figura 12. Detall seccionat i parts del captador solar Vitosol 300-F SV3C

Especificacions captador VITOSOL 300-F
Model

SV3C

Àrea bruta

m²

2,51

Àrea d'absorció

m²

2,32

Àrea d'obertura
Amplitud
Longitud
Profunditat
Rendiment òptic (η˳)
Coeficient de pèrdua de calor (K₁)
Coeficient de pèrdua de calor (K₂)

m²
mm
mm
mm
%
W/(m²·K)
W/(m²·K²)

Capacitat tèrmica

kJ/(m²·K)

Pes

kg

Contingut líquid

l

2,33
1.056
2.380
90
86,3
3,143
0,023
5
41
1,83

Taula 28. Característiques tècniques del captador solar Vitosol 300-F SV3C
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Un cop determinat el captador tipus que s’utilitza, cal avaluar el rendiment d’aquest.
Anteriorment s’ha vist que de tota la radiació que rep el captador, una part es perd per
reflexió en el vidre de la coberta, mentre que l’altre part és la captada. Aquesta energia
captada produeix escalfament en l’absorbidor, i per tant, també existeixen unes altres
pèrdues de calor, en forma de radiació i convecció. Així, el rendiment d’un captador és la
proporció entre la radiació aprofitada i la radiació aprofitable.

El rendiment d’un captador no és fix al llarg del temps ja que depèn de diferents factors
canviants, com ara la temperatura ambient o la mateixa intensitat de radiació solar. Per a
determinar el valor del rendiment d’aquest captador, s’utilitza la següent expressió
matemàtica que ve donada per fabricant.

η: Rendiment del captador (tant per u)
ηo: Factor de guanys o rendiment òptic del captador (tant per u)
K1: Coeficient de pèrdua de calor de primer ordre (W/m2·ºC)
K2: Coeficient de pèrdua de calor de segon ordre (W/m2·ºC2)
Tm: Temperatura mitjana del captador (ºC)
Ta: Temperatura ambient mitjana diürna (ºC)
I: Intensitat de radiació mitjana durant les hores de sol (W/m 2)
El factor de guanys o rendiment òptic és un valor adimensional que ve subministrat per
assaig del fabricant i expressa les pèrdues degudes a efectes òptics.

Els coeficients de pèrdua de calor, K 1 (primer ordre) i K2 (segon ordre), representen les
pèrdues tèrmiques per radiació i convecció que es transfereixen a l’ambient a través del
material captador. Aquests coeficients també venen donats per assaig del fabricant.

Respecte la temperatura mitjana del captador, es pot agafar com a vàlid un valor més baix
per al hivern (35ºC) i un altre corresponent al valor fixat per a l’aigua de consum, per a l’estiu
(60ºC).

La temperatura ambient mitjana diürna és aquella compresa durant les hores de sol.
Aquests valors, així com les hores de llum solar, per a la província de Girona, es poden
consultar a les següents taules, respectivament [14].
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Paràmetre

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Tamb (ºC)

9

10

13

15

19

23

26

25

23

18

13

10

Taula 29. Temperatura ambient mitjana (Girona)

Paràmetre

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Hores sol

7,5

8

9

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9

9

8

7

Taula 30. Hores de llum solar (Girona)

Finalment, la intensitat de radiació mitjana durant les hores de sol es calcula dividint la
radiació solar global diària entre la quantitat d’hores de sol.

A continuació, a mode d’exemple, es calcula el rendiment per al mes de Gener.
Primerament, es calcula la intensitat de radiació mitjana durant les hores de sol.

Així, tenint en compte les dades del fabricant, i utilitzant l’equació anterior, el rendiment del
captador escollit per al mes de Gener seria el següent.

La següent taula mostra els valors de rendiment del captador per a cada mes.
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Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Memòria

Ta (ºC)

Tm (ºC)

hores

I (W/m²)

η (t.p.u.)

η (%)

9
10
13
15
19
23
26
25
23
18
13
10

35
35
35
60
60
60
60
60
60
35
35
35

7,5
8
9
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9
9
8
7

406,6
465,6
496,9
526,5
548,9
552,8
547,0
526,3
501,3
415,3
375,7
375,6

0,62
0,66
0,70
0,50
0,56
0,59
0,62
0,60
0,57
0,72
0,65
0,61

62
66
70
50
56
59
62
60
57
72
65
61

Taula 31. Valors mensuals de rendiment del captador

Un cop calculat el rendiment del captador, cal avaluar quina és l’energia solar generada per
aquest. A continuació, a mode d’exemple, es calcula pel mes de Gener.

Tot i així, aquesta energia solar generada pel captador no és la total que aprofita l’usuari
final en forma d’aigua calenta sanitària. Hi ha unes pèrdues corresponents a la calor residual
a través de les parets de l’acumulador, canonades, vàlvules i altres accessoris que formen
part del circuit hidràulic del sistema d’energia solar tèrmica.

Aquestes pèrdues són complicades de determinar amb exactitud, ja que depenen de molts
factors com ara la temperatura de l’aigua calenta sanitària en el secundari o la temperatura
del fluid termòfor en el primari. Altres factors com la temperatura ambient, la qualitat i gruix
dels aïllaments o la pròpia col·locació intervenen en aquest percentatge de pèrdues no
menyspreable.

Per tal de determinar aquest valor, s’usa una estimació empírica que s’ajusta força a la
realitat de les instal·lacions en funcionament. Aquest coeficient de pèrdues general sol estar
entre 0,90 i 0,85 [14]. Per a instal·lacions molt eficients es podria estimar en 0,92, i per a
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instal·lacions amb desfasament, podria ser 0,80. En aquest cas, s’utilitzarà el valor general
de 0,85, equivalent a un 15% de pèrdues.

La següent taula mostra els resultats per a tots els mesos, tant de l’energia solar generada
pel captador com de l’energia solar aprofitada pel sistema, incloent la mitjana anual. En
aquest punt s’apliquen tant les pèrdues generals (15%) com les pèrdues per inclinació i
orientació (5%) i ombres (0%).

Mes

EGENERADA (kWh/dia)

EAPROFITADA (kWh/dia)

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

4,42
5,75
7,30
5,88
6,77
7,28
7,48
6,98
5,96
6,25
4,54
3,76

3,54
4,60
5,84
4,71
5,41
5,82
5,99
5,59
4,77
5,00
3,63
3,01

Anual

6,03

4,83

Taula 32. Valors d’energia generada i energia aprofitada (kWh/dia)

Finalment, es pot calcular la superfície de captació, o nombre de captadors, per a cobrir la
demanda anual prevista. S’aplica la següent expressió.

Prèviament, cal definir la contribució solar teòrica que es vol aconseguir per a cobrir la
demanda d’aigua calenta sanitària. Cal tenir en compte el punt 7.4.1 d’aquest projecte sobre
l’exempció parcial de la contribució solar en el sector “2” gràcies a la instal·lació de
biomassa en el sector “1”. D’aquesta manera, es pretén assolir un percentatge de
contribució solar prou important per tal de compensar o pal·liar el fet de no aportar energia
solar tèrmica per a la producció de calefacció, en el sector “2”. Un valor que s’ajusta a les
necessitats de la instal·lació de captadors solars seria una contribució del 65%.
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⋍

7.4.5

Valors d’aportació energètica del camp de captadors solars

Un cop s’ha dimensionat la superfície de captació es pot avaluar l’aportació energètica
d’aquests respecte la demanda per a la producció d’A.C.S. del sector “2” en qüestió.

A mode d’exemple es calcula l’aportació energètica del camp de captadors pel mes de
Gener. En primer lloc, i segons la taula 12 (punt 4.1.2), s’obté que l’energia mitjana diària de
demanda de consum és la següent.

Posteriorment, sabent l’energia aprofitada o produïda per un captador en el mes de Gener
(vegeu Taula 32), es pot calcular l’energia solar mitjana produïda pel camp de captadors.

Finalment, calculant el quocient dels dos resultats precedents es pot obtenir el percentatge
d’aportació solar per el mes de Gener.
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La següent taula mostra els valors energètics i percentatges de contribució solar del camp
de captadors per a cada mes.

Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

EAPROFITADA (kWh/dia)

QDEMANDA (kWh/dia)

Contribució solar (%)

53,10
68,97
87,58
70,61
81,19
87,32
89,79
83,80
71,56
74,96
54,48
45,17

118,69
116,40
114,12
111,90
105,04
100,47
93,62
95,90
98,19
104,98
114,12
116,40

44,74
59,26
76,74
63,10
77,29
86,90
95,91
87,38
72,88
71,41
47,74
38,80

Taula 33. Contribució solar del camp de captadors solars

S’observa que en cap mes es supera un 110% de contribució solar, ni tampoc es supera el
100% durant tres mesos seguits, tal i com indica el DB HE4 del CTE [1]. Si fos així, s’hauria
d’adoptar alguna mesura per a dissipar aquests excedents.

Per tal de comprendre visualment la taula precedent, la següent gràfica mostra l’evolució de
la producció solar mitjana diària, respecte la demanda d’A.C.S. del sector “2”.
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Figura 13. Evolució comparativa entre la demanda energètica i l’aportació solar

Per una altra banda, es pot avaluar el COP (Coefficient Of Performance) del sistema. Aquest
coeficient expressa quina és l’eficiència global del sistema d’energia solar tèrmica, incloent
tots els elements partícips del mateix. Dóna una mesura sobre com el sistema aprofita,
eficientment, la radiació solar sobre els captadors per tal de satisfer la demanda exigida.

A mode d’exemple, es calcula el valor del COP pel mes de Gener.

Una manera més directe de calcular aquest coeficient és fer el producte del rendiment de
captadors i el coeficient de pèrdues general del sistema. D’aquesta manera, s’obté el mateix.

La següent taula mostra els valors del COP per a tots els mesos.
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Memòria

COP (%)

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

49,82
52,99
56,03
40,39
44,55
47,57
49,44
47,96
45,38
57,39
51,86
49,16

Taula 34. Valors mensuals del COP

Així com la contribució solar del sistema augmenta amb una major superfície de captació,
l’eficiència global del sistema, el COP, disminueix. Això és degut a que una major superfície
de captació implica un augment de la temperatura del sistema, i això es tradueix en un
augment de les pèrdues tèrmiques d’aquest. En conclusió, s’observa que és important
ajustar el nombre de captadors solars a les necessitats reals de cada cas, i que una major
superfície de captació no significa un millor rendiment del sistema.

Aquest fet queda palès en el següent gràfic, on s’avalua la relació entre la contribució solar
(F) i el coeficient d’eficiència del sistema (COP), per a diferents superfícies de captació.
S’observa que a mesura que augmenta la superfície de captació, augmenta la contribució
solar però disminueix el coeficient d’eficiència global del sistema.

140

120
100
80
60

F (%)

40

COP (%)

20
0
0

20

40

60

Superfície de captació (m²)

Figura 14. Relació entre F i COP segons la superfície de captació
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Protecció contra gelades i sobreescalfaments

En aquest apartat es detallen les mesures que s’han de prendre en termes de protecció
contra gelades i sobreescalfaments del sistema.

7.4.6.1 Protecció contra gelades

Respecte la protecció contra gelades en les canonades del circuit primari, que estan a la
intempèrie, el fluid que circula per aquest conté aigua barrejada amb un producte
anticongelant per tal d’evitar possibles gelades. Aquest producte i les seves característiques
es detallen en l’apartat 7.7.1 d’aquest projecte, així com en l’Annex VII.

Les canonades del circuit secundari estan íntegrament traçades en l’interior de l’edifici.
Paral·lelament, tots els altres components de la instal·lació (vasos d’expansió, bombes de
circulació, bescanviador de calor, etcètera) estan instal·lats a l’interior de l’edifici, de manera
que no hi ha risc de gelades.

7.4.6.2 Protecció contra sobreescalfaments

Respecte la protecció contra sobreescalfaments dels captadors solars, s’instal·len uns
dissipadors estàtics per alliberar l’excés de calor en la instal·lació quan hi hagi falta o
demanda baixa del consum d’aigua calenta sanitària. D’aquesta manera, es poden evitar
danys en els materials i equips del sistema solar, amb l’objectiu de no veure afectat el
rendiment i poder allargar la vida del mateix.

Aquest dissipador es col·loca a la part superior dels captadors de cada bancada, juntament
amb una vàlvula termostàtica, de manera que queda totalment integrat en el sistema de
captació. En aquest cas, s’estima que la potència dels captadors és de 0,7 kW/m 2, i tenint en
compte que cada bancada té una superfície de captació de 11,65 m2, la potència a dissipar
per a cada una és de 8,16 kW.

Així, per a cada bancada s’instal·la un dissipador estàtic Termicol DISIPEF-07 (8kW) [33].
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Figura 15. Esquema d’instal·lació del dissipador estàtic

7.4.7

Connexió dels captadors solars tèrmics

Un cop establert el nombre de captadors solars necessaris, cal definir la seva distribució i
muntatge a la terrassa en qüestió. Les dos tipologies bàsiques per tal d’agrupar dos o més
captadors són en sèrie o en paral·lel.

Com a norma general, i per a instal·lacions d’A.C.S. de baixa temperatura, s’utilitza la
connexió de captadors en paral·lel ja que és un sistema més eficient per aquest ús. Amb
aquesta configuració, l’entrada i sortida de cada captador està connectat a l’entrada i sortida
del següent, respectivament. Així, les temperatures d’entrada i de sortida són les mateixes
en tots els captadors, i per tant, treballen en el mateix punt de la corba de rendiment.
Hidràulicament, el cabal total és la suma dels cabals parcials de cada captador, i per una
altra banda, la pèrdua de càrrega total equival a la d’un sol captador. Així, s’aconsegueixen
temperatures suficientment altes per a l’ús requerit i s’escalfa un major cabal d’aigua.

Pel contrari, en una connexió en sèrie s’aconsegueixen temperatures més elevades però el
rendiment dels captadors disminueix proporcionalment amb l’augment de temperatura. És
un tipus de connexió més adequat per a processos industrials.

Així, els captadors solars es disposen en paral·lel tal i com s’observa en la següent figura.

Figura 16. Connexió de captadors solars en paral·lel
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Segons el propi fabricant, es poden arribar a connectar fins a 12 captadors VITOSOL 300-F
SV3C en paral·lel. Per el cas que ens ocupa en són 15, de manera que per fer la distribució
el màxim homogènia possible es disposen en 3 bancades de 5 captadors en paral·lel. Per
una altra banda, al tenir espai suficient a la terrassa, aquests 15 captadors es disposen en la
mateixa fila, evitant així la superposició d’ombres entre els mateixos captadors.

Figura 17. Captadors solars disposats en bancades

7.4.8

Equilibrat hidràulic del sistema

La connexió entre captadors s’ha de fer de tal manera que s’aconsegueixi l’equilibrat
hidràulic del sistema, sent aquest, un dels punts més importants d’una instal·lació solar
d’aquest tipus. Segons el propi DB HE4 del CTE (2006) [1], s’aconsella que aquest equilibrat
es realitzi mitjançant un retorn invertit de la instal·lació.

L’equilibrat hidràulic del sistema s’aconsegueix igualant la longitud dels circuits; és a dir,
quan la suma dels metres de canonada d’anada o impulsió, més el retorn a cada bancada,
és igual en cada una d’aquestes. Així, les pèrdues de càrrega de cada bancada són similars
i el cabal del circuit primari es distribueix a parts iguals per cada bancada, garantint un
funcionament més homogeni i eficient del sistema. Per el cas que ens ocupa, l’equilibrat
hidràulic quedaria definit de la següent manera.

Figura 18. Esquema de l’equilibrat hidràulic del sistema
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Ancoratge dels captadors solars tèrmics

En aquest apartat es descriu tota la informació referent a la càrrega estructural de la coberta
on s’hi col·loquen els captadors solars, així com l’estructura de suport dels mateixos i el
sistema d’ancoratge.

7.4.9.1 Càrrega estructural de la coberta

Posterior a calcular el nombre de captadors necessaris per al sistema així com la seva
distribució, és important indicar el valor de càrrega estructural que pot suportar la coberta a
on es col·locaran els captadors solars. Al no tenir constància d’aquest valor, s’utilitzen les
indicacions descrites en el Quadern Pràctic Número 3 [14] que corresponen als valors que
habitualment es poden trobar a Catalunya. Aquests valors es recullen a la següent taula.

Tipus
Coberta inclinada amb forjat de fusta
Coberta inclinada amb forjat de formigó
Coberta plana no transitable
Coberta plana transitable

kg/m²
100 kg/m²
100 - 200 kg/m²
100 - 300 kg/m²
500 kg/m²

Taula 35. Valor estimat de càrrega estructural que pot suportar la coberta

Pel cas que ens ocupa, al ser una coberta plana transitable, el valor màxim estimat que pot
suportar aquesta és de 500 kg/m 2. Per a assegurar-ho, cal calcular quina és la càrrega total
associada.

En primer lloc, s’avalua el pes total dels captadors, que comporta tant el pes en buit del propi
captador com el pes corresponent al fluid termòfor que hi circula, així com el pes associat a
l’estructura metàl·lica dels captadors. El fluid termòfor en qüestió és aigua barrejada amb un
25% de propilenglicol (Tyfocor®L) [34], i té una densitat, a 20ºC, de 1.023 kg/m3.

El pes associat al fluid termòfor que circula pels captadors es calcula de la següent manera.
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El pes associat a l’estructura s’estima en 0,12 kN/m 2 [35]. Aquest pes, expressat en
kilograms, es calcula de la següent manera.

Així, el pes total corresponent a un captador és el següent.

Finalment, el pes total corresponent al grup de captadors solars és el següent.

En addició al càlcul del pes total del grup de captadors, és important avaluar el contrapès
necessari per a neutralitzar la força del vent. Aquesta contrapès es forma a base de lloses
de formigó (vegeu apartat 7.4.9.2). Tanmateix, també s’avalua la càrrega de neu, tot i ser un
factor meteorològic de poca probabilitat a la zona.

Per a determinar la força del vent, així com el contrapès necessari associat, es fa ús d’uns
valors tabulats que també es troben al Quadern Pràctic Número 3 [14]. Aquests valors
corresponen a una velocitat del vent de 190 km/h, que és un valor estipulat per a tot
Catalunya, i equival a una força de 1.653 N/m 2.
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Inclinació

20º

25º

30º

35º

40º

45º

50º

55º

Força del vent (N/m²)

193

294

413

542

681

829

969

1.108

Contrapès necessari (kg/m²)

20

30

42

55

69

84

98

113

* amb una velocitat del vent de 190 km/h equivalent a una força de 1.653 N/m²
Taula 36. Avaluació del contrapès necessari en funció de la inclinació i del vent màxim registrat a Catalunya

Per a determinar la força del vent en el cas que ens ocupa, per a una inclinació de 42º, es fa
una interpolació entre els valors de 40º i 45º

El contrapès necessari seria el següent.

Tenint en compte la superfície bruta total dels captadors, el contrapès necessari en
kilograms és el següent.

D’altra banda, es podria concretar més el valor de la força del vent tenint en compte les
ratxes de vent corresponents al municipi de Palafrugell. Així, segons dades històriques
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d’aquest municipi per els últims nou anys (2008-2016), el cop de vent màxim registrat és de
99,8 km/h [27]. A continuació, es calcula la pressió exercida per aquesta velocitat del vent.

Així, per al valor màxim de 99,8 km/h es pot realitzar, de manera estimativa, una taula
homòloga a la taula 36 precedent, corresponent a la força del vent i el contrapès necessari
segons la orientació dels captadors solars.

Inclinació

20º

25º

30º

35º

40º

45º

50º

55º

Força del vent (N/m²)

53

81

113

149

187

227

266

304

Contrapès necessari (kg/m²)

5

8

12

15

19

23

27

31

* amb una velocitat del vent de 99,8 km/h equivalent a una força de 453 N/m²
Taula 37. Avaluació del contrapès necessari en funció de la inclinació i del vent màxim registrat a Palafrugell

S’observa que els valors necessaris de contrapès són notablement inferiors als calculats en
primer lloc, degut a que la velocitat màxima registrada al municipi de Palafrugell és força
inferior a la velocitat estipulada per a tot Catalunya. Tot i així, a efectes de càlcul, i per a
justificar la càrrega estructural en el pitjor dels casos, s’utilitzen els valors calculats
primerament.

Finalment, respecte l’avaluació de la càrrega de neu sobre la coberta, aquesta depèn
principalment del clima, tipus de precipitació i relleu de l’entorn, així com dels canvis tèrmics
en els paràmetres exteriors, etcètera. Tal i com es determina en l’apartat 3.5.1
(Determinación de la carga de nieve) del DB SE-AE (Seguridad estructural. Acciones en la
edificación), del CTE [1], en cobertes planes d’edificis situats en localitats d’altitud inferior a
1.000m, és suficient considerar una càrrega de neu de 1 kN/m 2.
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Finalment, es suma el pes per metre quadrat del grup total de captadors així com el
contrapès necessari per a contrarestar la força del vent i la càrrega de neu. Les dues
primeres càrregues afecten només a la superfície bruta de captació.

En conclusió, el valor de càrrega estructural associat a la superfície total dels captadors
(contrapesos inclosos) i de la càrrega de neu, és sensiblement inferior al valor teòric estimat
corresponent a la càrrega estructural que pot suportar la coberta transitable o terrassa
(207,26 kg/m2 < 500 kg/m2).

7.4.9.2 Estructura de suport i sistema d’ancoratge

En aquest cas, l’estructura de suport ve facilitada pel propi fabricant. Es tracta d’una
estructura metàl·lica dissenyada per a instal·lacions en cobertes planes. Aquesta estructura,
ja ve acoblada i consisteix en el carril base, el suport del captador i el suport ajustable per a
determinar la inclinació desitjada. A més, està pensada per a unir els captadors dos a dos3, i
per tant hi ha una placa d’unió (A en la figura), i un dels costats està conformat per una creu
(B en la figura) per tal de donar més estabilitat al suport. Finalment, i a mode de contrapès
pel camp de captadors solars, cada captador està subjecte a dues lloses de formigó (C en la
figura) mitjançant suports de muntatge. No obstant, s’ha d’assegurar la bona fricció
d’aquestes lloses amb la coberta mitjançant llast o graves sobre la superfície, per tal d’evitar
el lliscament o moviment dels propis captadors.

Hi ha un total de 30 lloses de formigó per a tot el camp de captadors solars. Fent referència
al punt anterior, on es determina un valor de contrapès total de 2.861,40 kg, equival a que
cada llosa sigui aproximadament d’uns 95 kg.
3

Tot i que l’estructura sigui dos a dos, el propi fabricant contempla el muntatge de bancades de cinc captadors.
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S’escull una llosa de formigó estàndard amb acabat de textura pètria. Cada llosa té unes
dimensions de 160x40x8 cm, que equival a un volum de 0,0512 m 3. Estimant que es tracta
d’un formigó lleuger amb una densitat aproximada de 1.900 kg/m 3, el pes de cada llosa
equival a 97,28 kg, valor vàlid segons els càlculs precedents.

La següent figura mostra com és aquesta estructura. Les mides X i Y, que s’ajusten a les
mides del captador VITOSOL 300-F SV3C, són de 0,597m i 0,48m, respectivament.

Figura 19. Estructura metàl·lica ajustable pels captadors solars

7.5

Sistema d’acumulació

En aquest apartat es desenvolupen els càlculs i especificacions de dimensionament del
sistema d’acumulació.

7.5.1

Dimensionament del sistema d’acumulació

Segons el DB HE4 del CTE [1], el sistema d’acumulació solar s’ha de dimensionar segons la
demanda mitjana diària. Paral·lelament, i concretament per a aplicacions d’aigua calenta
sanitària, s’ha de complir la següent condició per al correcte dimensionament de
l’acumulador.

V: Volum del dipòsit d’acumulació solar (litres)
A: Superfície de captació (m2)
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La relació entre el volum de l’acumulador i la superfície de captació pot ésser qualsevol valor
entre aquesta forquilla. Per al cas que ens ocupa, es proposa un volum d’acumulació de
2.000 litres. Així, la relació quedaria de la següent manera, complint la condició establerta.

Seguidament, és important definir i dimensionar el tipus d’acumulador i les seves
característiques. Segons el mateix DB HE4 del CTE [1], el sistema d’acumulació solar estarà
constituït, preferiblement, per un sol acumulador, de configuració vertical i instal·lat en
alguna zona interior de l’edifici. En aquest cas, s’implementa un sol acumulador de 2.000
litres en posició vertical que anirà col·locat a dins la pròpia sala de calderes del sector “2”.

El model de referència escollit, en la següent figura, és l’acumulador BAXI AS 2000-IN E
[36], de 2.000 litres d’acumulació sense serpentí. Es tracta d’un acumulador solar fabricat en
acer esmaltat, amb protecció per ànode de sacrifici de magnesi i indicador d’estat.
L’aïllament

de

l’acumulador

és

espuma

rígida

de

poliuretà

injectat,

lliure

de

clorofluorocarbonis (CFC). A l’Annex VII es poden consultar les característiques tècniques
d’aquest acumulador.

Figura 20. Acumulador solar d’A.C.S. “BAXI ROCA” AS 2000-IN E

7.6

Sistema d’intercanvi

En aquest apartat es desenvolupen els càlculs i especificacions de dimensionament del
sistema d’intercanvi.
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Dimensionament del sistema d’intercanvi

En aquest cas, el sistema d’intercanvi es realitza a través d’un bescanviador de plaques
extern a l’acumulador. Això és degut a que, en sistemes forçats, tant per a una superfície de
captació superior a 10 m 2 com per volums d’acumulació superiors a 1.500 litres, es
recomana l’ús de bescanviadors externs a l’acumulador. Tant és així, que els propis
fabricants ja subministren aquests acumuladors de gran volum sense bescanviador intern.
Altrament, per instal·lacions petites es solen utilitzar bescanviadors situats dins del propi
acumulador (o interacumuladors), que són més econòmics.

L’avantatge principal d’un bescanviador de plaques extern és que permet obtenir la potència
necessària sense cap limitació. Pel que fa a l’aspecte de seguretat i comoditat en la
instal·lació i manteniment, un bescanviador de plaques extern és un element aïllat, de
manera que es pot reparar o substituir sense complicacions.

Segons la versió antiga del DB HE4 del CTE (2006) [1], en el cas d’un bescanviador
independent, per unes condicions de treball durant les hores centrals del dia suposant una
radiació solar de 1.000 W/m 2 i un rendiment de conversió d’energia solar a calor del 50%, la
potència mínima complirà la següent condició.

P: Potencia mínima del bescanviador (W)
A: Superfície de captació (m2)

Així, per a una superfície total de captació de 34,95 m2, la potència mínima que hauria de
tenir el bescanviador és la següent.

Prèviament a consultar fulles de fabricants, convé convertir aquest valor de potència en
unitats de kilocalories per hora (kcal/h), ja que són unitats generalment més usades per la
majoria de fabricants de bescanviadors de calor.
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Consultant la fulla del fabricant BAXI ROCA [36], el model de plaques desmuntables M10H
està dissenyat exclusivament per a instal·lacions de producció d’aigua calenta sanitària amb
captadors solars. Es tracta d’un bescanviador de plaques corrugades d’acer inoxidable amb
juntes de nitril per afavorir l’estanquitat.

Figura 21. Bescanviador de plaques “BAXI ROCA” M10H (20 plaques)

Segons les característiques tèrmiques necessàries, el model “BAXI ROCA” M10H de 20
plaques és adequat per aquest cas, amb una potència d’intercanvi de 22.500 kcal/h, valor
lleugerament superior al calculat. Es pot consultar la fitxa tècnica a l’Annex VII.

7.7

Circuit hidràulic

En aquest apartat es desenvolupen els càlculs i especificacions de dimensionament del
circuit hidràulic del sistema.

7.7.1

Fluid termòfor

En instal·lacions solars, cal fer circular un fluid termòfor o caloportador per a extreure la calor
dels propis captadors solars. Aquest fluid sol ser aigua amb un percentatge de glicol
anticongelant per tal de disminuir la temperatura de congelació, i al mateix temps,
augmentar-ne la temperatura d’ebullició. Hi ha diferents tipus de glicols en el mercat,
específics per a aplicacions solars, sent l’etilenglicol i el propilenglicol els dos més coneguts.
Es recomana l’ús del propilenglicol ja que es considera un compost innocu per a la salut de
les persones, a diferència de l’etilenglicol, que és tòxic.
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A nivell comercial, es considera l’ús del líquid anticongelant i anticorrosiu Tyfocor ® L [34],
destinat específicament, entre molts altres usos, com a fluid caloportador per instal·lacions
d’energia solar. La seva fitxa tècnica detallada es pot consultar a l’Annex VII.

Cal esmenar que l’ús d’aigua amb anticongelant, com a fluid termòfor, és només necessari
pel circuit primari de la instal·lació solar, ja que el circuit secundari d’aquesta està totalment
traçat a l’interior de l’edifici, i que per tant, no s’hi preveu risc de gelades. Per el circuit
secundari, el fluid termòfor que s’utilitza és aigua de la xarxa.

Així, cal determinar quin és el volum necessari d’anticongelant en el circuit primari, és a dir,
quina és la proporció necessària d’anticongelant dissolt a l’aigua. La proporció adequada
d’anticongelant ha de garantir que la instal·lació estigui protegida dels efectes de la
congelació a una temperatura de 5ºC per sota de la mínima registrada. Així, tenint en
compte que la temperatura mínima registrada, en els últims 9 anys, a la localitat de
Palafrugell, és de -3,22ºC [27], i aplicant aquest marge de seguretat de 5ºC, la temperatura
de seguretat és de -8,22ºC, assimilant-se així al valor normalitzat més proper, que és de 10ºC. Finalment, s’avalua la següent gràfica facilitada en la fitxa tècnica del Tyfocor® L [34],
per a determinar aquesta proporció.

Figura 22. Gràfica d’avaluació de la proporció d’anticongelant

Per tant, la proporció adequada de propilenglicol Tyfocor® L [34] en el circuit primari de la
instal·lació solar és del 25%.
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Dimensionament de les bombes de recirculació

La bomba de recirculació és l’element del sistema solar tèrmic que s’encarrega de moure el
fluid del circuit primari, o d’altres circuits tancats de la instal·lació com podria ser el circuit
entre el bescanviador i l’acumulador, com és el cas que ens ocupa.

Així doncs, l’objectiu d’aquest element, i conseqüentment el de forçar la circulació del circuit,
és el de superar les pèrdues de càrrega ocasionades pels diferents elements de la
instal·lació: canonades, vàlvules, captadors, bescanviador, etcètera.

Per tant, al disposar d’un bescanviador de calor entre la instal·lació dels captadors solars i
l’acumulador, això suposa tenir almenys dues bombes de recirculació: una situada al circuit
primari i l’altre al circuit secundari.

7.7.2.1 Bomba de recirculació del circuit primari

Per tal d’escollir la bomba adient cal fer un estudi dels dos paràmetres bàsics de
funcionament del circuit: el cabal de disseny i la pèrdua de càrrega que ofereix el circuit.

7.7.2.1.1

Cabal de disseny del circuit primari

Segons la versió antiga del DB HE4 del CTE (2006) [1], el cabal del fluid portador hauria de
venir determinat per la fulla del fabricant dels captadors. En el seu defecte, com és en
aquest cas, es pot agafar un valor entre 1,2 l/s i 2 l/s per cada 100 m 2 de superfície de
captació. Així, s’estima un valor de 1,5 l/s per el cas que ens ocupa.
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Al ser una instal·lació solar tèrmica de captadors en paral·lel, el cabal nominal és igual al
cabal unitari de disseny multiplicat pel nombre de captadors, tal com indica el DB HE4 del
CTE (2006) [1].

Aquest valor considera que el fluid és aigua de la xarxa. En el circuit primari hi ha aigua
barrejada amb anticongelant, així, cal tenir en compte que la densitat de l’aigua barrejada
amb el 25% d’anticongelant Tyfocor® L [34], a 20ºC, és de 1,023 kg/m3.

7.7.2.1.2

Pèrdues de càrrega en el circuit primari

La bomba de recirculació del circuit primari ha de ser capaç de superar les pèrdues de
càrrega corresponents al camp de captadors solars, al bescanviador de calor i a la longitud
total de les canonades d’aquest circuit.

Les pèrdues de càrrega referents als captadors solars venen donades pel propi fabricant, a
través d’una gràfica que es pot trobar a l’Annex VII.

La pèrdua de càrrega referent a un captador solar equival aproximadament a uns 23 kPa o
2,35 m.c.a. Tenint en compte que hi ha 3 bancades en paral·lel, amb 5 captadors solars en
paral·lel a cada bancada, les pèrdues de càrrega totals pel camp de captadors solars són
només les pèrdues corresponents a un captador.

Per una altra banda, les pèrdues de càrrega referents al bescanviador de calor també venen
donades pel fabricant, a través d’un gràfic que es pot consultar a l’Annex VII.
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Aquestes pèrdues de càrrega són aproximadament de 1,5 m.c.a., inferiors a 3 m.c.a., valor
límit que estableix el capítol VII.4 del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de
Baja Temperatura [4].

Tal i com s’ha observat, les pèrdues de càrrega respectives són les següents.



Pèrdues de càrrega en els captadors solars: ΔH = 2,35 m.c.a.



Pèrdues de càrrega en el bescanviador de calor (primari): ΔH = 1,50 m.c.a.

Per una altra banda, ja que és de gran complexitat avaluar el traçat exacte de les canonades
corresponents al circuit primari, juntament amb els seus elements associats (vàlvules,
colzes, corbes, etcètera), s’utilitza el criteri de pèrdues de càrrega màximes, que limita
aquestes a un valor de 40 mm.c.a./m de canonada. Aquest criteri també indica que cal
multiplicar la pèrdua de càrrega per 1,3 en cas d’utilitzar aigua barrejada amb glicol. Tenint
en compte que la longitud total del circuit primari és aproximadament uns 85m, aquestes
pèrdues de càrrega associades són les següents.



Pèrdues de càrrega en les canonades del circuit primari: ΔH = 4,42 m.c.a.

Per tant, les pèrdues de càrrega totals corresponents al circuit primari són les següents.

7.7.2.1.3

Dimensionament de la bomba de circulació del circuit primari

En qualsevol cas, l’apartat 3.4.4 de l’antic DB HE4 del CTE (2006) [1] exigeix que per a
sistemes grans (superiors a 20m 2 de superfície de captació), la potència elèctrica màxima de
la bomba de circulació del circuit primari ha de ser com a molt l’1% de la màxima potència
calorífica que pugui subministrar el grup de captadors solars.

Segons la guia sobre energia solar tèrmica promoguda i divulgada per la Asociación Solar
de la Indústria Térmica (ASIT) [7], la potència calorífica màxima del sistema es pot calcular
de la següent manera.
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PMàxima: Potència calorífica màxima del grup de captadors (W)
η: Rendiment del captador (tant per u)
A: Superfície de captació (m2)
GRef: Irradiància solar de referència igual a 1.000 (W/m2)

Aquesta potència calorífica màxima correspon a η=η0, és a dir, correspon a la que
teòricament subministraria un sistema de captació solar sense pèrdues tèrmiques. Per una
altra banda, la irradiància solar de referència, o constant solar, representa la radiació solar
sobre la superfície de la Terra en un dia típic, que mai superarà els 1.000 W/m 2.

Així, la potència elèctrica màxima és la següent.

Tenint en compte aquestes consideracions, i observant fulles del fabricant GRUNDFOS [37],
s’escull alguna de les bombes de la sèrie UPS, dissenyades per a la recirculació d’A.C.S.
(vegeu fitxa tècnica a l’Annex VII). Concretament s’escull la GRUNDFOS UPS 32-100 N
180, de tres velocitats, ja que s’adapta a les necessitats exigides pel circuit primari i té una
potència elèctrica inferior a la màxima permesa (280 W per la primera velocitat, 340 W per la
segona velocitat i 345 W per la tercera velocitat). De totes maneres, segons càlculs de
disseny, aquesta bomba treballa en règim permanent a la segona velocitat.

El punt de treball d’aquesta bomba, per a la primera velocitat (punt groc en la següent
figura), correspon a unes pèrdues de càrrega de 8,765 m.c.a. i un cabal de 1,98 m3/h, valors
molt propers als teòrics de disseny (punt vermell en la següent figura).
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Figura 23. Corba de rendiment de la bomba GRUNDFOS UPS 32-100 N 180

7.7.2.2 Bomba de recirculació del circuit secundari

Per tal d’escollir la bomba adient cal fer un estudi dels dos paràmetres bàsics de
funcionament del circuit: el cabal de disseny i la pèrdua de càrrega que ofereix el circuit.

7.7.2.2.1

Cabal de disseny del circuit secundari

A nivell teòric, es suposa que la potència entregada pel circuit primari i la recollida pel circuit
secundari és la mateixa, tot i que sempre hi ha una quantitat de pèrdues. Així, aplicant
l’equació fonamental de la calorimetria s’obté el cabal de disseny del circuit secundari.
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), aigua amb una concentració del 25% de

propilenglicol i considerant un salt tèrmic de 20ºC, és aproximadament de 3,70 kJ/(kg·K), tal i
com s’observa en les gràfiques de la fitxa tècnica del producte anticongelant Tyfocor® L
(vegeu Annex VII).

El calor específic del circuit secundari (

), aigua de la xarxa i considerant un salt tèrmic de

20ºC, és de 4,182 kJ/(kg·K) [26].

Per altra banda, el cabal de disseny del circuit primari és de 1.887,30 l/h, que equival al
següent valor en kg/s. Cal tenir en compte que la densitat del circuit primari inclou la barreja
del 25% d’anticongelant, i aquesta és de 1,023 kg/m 3, per a una temperatura de 20ºC.

D’aquesta manera es pot trobar el cabal de disseny del circuit secundari. Aquest circuit
conté aigua de la xarxa (ρ=1.000 kg/m3).

7.7.2.2.2

Pèrdues de càrrega en el circuit secundari

La bomba de recirculació del circuit secundari ha de ser capaç de superar les pèrdues de
càrrega corresponents al bescanviador de calor i a la longitud total de les canonades
d’aquest circuit.

Com s’observa, les pèrdues de càrrega referents al bescanviador de calor són les següents.



Pèrdues de càrrega en el bescanviador de calor (secundari): ΔH = 1,50 m.c.a.

Per una altra banda, s’aplica el mateix criteri que en l’apartat anterior pel càlcul de pèrdues
de càrrega en el traç de les canonades del circuit secundari. Tenint en compte que la
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longitud total del circuit secundari és aproximadament uns 20m, aquestes pèrdues de
càrrega associades són les següents.



Pèrdues de càrrega en les canonades del circuit primari: ΔH = 0,80 m.c.a.

Per tant, les pèrdues de càrrega totals corresponents al circuit secundari són les següents.

7.7.2.2.3

Dimensionament de la bomba de circulació del circuit secundari

Tenint en compte aquestes consideracions, també s’escull una de les bombes de la sèrie
UPS de GRUNDFOS [37]. Concretament, s’escull la GRUNDFOS UPS 32-55 N 180, de tres
velocitats, ja que s’adapta a les necessitats exigides pel circuit secundari.

El punt de treball d’aquesta bomba, per a la segona velocitat (punt groc en la següent
figura), correspon a unes pèrdues de càrrega de 3,176 m.c.a. i un cabal de 2 m3/h, valors
molt propers als teòrics de disseny (punt vermell en la següent figura).

Figura 24. Corba de rendiment de la bomba GRUNDFOS UPS 32-55 N 180
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7.7.2.3 Bomba per al circuit de tractament de la legionel·la i contra sobreescalfaments

Per al circuit de tractament de la legionel·la i contra sobreescalfaments, també cal una
bomba per a fer circular el fluid. En aquest cas, s’escull la bomba més petita de la sèrie UPS
de GRUNDFOS [37]. Aquesta, és la GRUNDFOS UPS 25-40 N 180, de tres velocitats, ja
que s’adapta a les necessitats exigides pel circuit de tractament de la legionel·la.

7.7.3

Dimensionament dels vasos d’expansió

El vas d’expansió és un petit dipòsit estanc que ajuda a contrarestar les variacions de volum
i pressió que es generen en un circuit tancat. Està dividit en dues parts mitjançant una
membrana elàstica. Un costat de la membrana està connectat hidràulicament al circuit
tancat de la instal·lació, i l’altre costat conté aire o un gas inert a la pressió de treball,
normalment nitrogen. Així, quan el fluid circulant s’escalfa, es dilata, i per tant, es deforma la
membrana que comprimeix el gas, i en conseqüència s’omple el vas d’expansió.
Contràriament, quan la temperatura descendeix i aquest fluid es contrau, el fluid surt del vas
d’expansió i torna al circuit. D’aquesta manera, la pressió del circuit tancat es manté
constant, evitant que es malmetin les canonades i els altres elements de la instal·lació.

En aquest cas hi ha dos circuits tancats, primari i secundari, de manera que es necessiten
dos vasos d’expansió, a part del vas d’expansió ja existent per al sistema convencional. No
obstant, l’acumulador solar i l’acumulador convencional estan hidràulicament comunicats, fet
que ens permetria dimensionar un únic vas d’expansió per el conjunt del circuit secundari
solar i circuit convencional. Tot i així, per tal de mantenir en la mesura del que sigui possible
la instal·lació existent, es dimensionen dos vasos d’expansió tal com s’ha descrit inicialment.

Respecte la col·locació dels mateixos, es col·loquen el més proper possible a les boques
d’aspiració de les bombes, respectivament.

Per a dimensionar els vasos d’expansió cal tenir en compte la capacitat total del circuit, la
temperatura de l’aigua i la pressió a la qual es treballa, entre altres paràmetres.
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7.7.3.1 Vas d’expansió del circuit primari

En aquest cas, el vas d’expansió del circuit primari té en compte la capacitat dels captadors
solars, del primari del bescanviador de calor i de les canonades corresponents.

Cada captador conté 1,83 litres, per un total de 15 captadors, el volum és de 27,45 litres.

Pel primari del bescanviador de calor, segons fabricant, cada placa conté 0,42 litres. Per un
total de 20 plaques, el volum és de 8,40 litres.

Per a les canonades, estimant una longitud total de 85m i tenint en compte que el diàmetre
interior de les mateixes és de 16mm, el volum de les canonades del primari és el següent.

Per tant, el volum total del circuit primari a tenir en compte és el següent.

No obstant, i segons el DB HE del CTE (2006) [1], cal aplicar un coeficient correctiu del 10%
ja que el primari, a part de ser un circuit tancat, té un risc de vaporització que cal tenir en
compte.
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Seguidament, fent ús de la Norma Espanyola UNE 100155 [11], que regula el disseny i
càlcul de sistemes d’expansió convencionals, juntament amb altre bibliografia respecte
vasos d’expansió en sistemes solars, es dimensiona el vas d’expansió pel circuit primari.

En primer lloc, cal calcular el coeficient d’expansió ( ) del fluid que circula pel primari, que
és aigua barrejada amb anticongelant Tyfocor®L [34]. Segons la fitxa tècnica de
l’anticongelant (vegeu Annex VII), mitjançant una gràfica i tenint en compte una temperatura
mitjana de 40ºC i que la proporció d’anticongelant és del 25%, el coeficient és de 50·10-5.

Un cop s’obté aquest coeficient, es pot avaluar el volum de dilatació, que expressa la
diferència entre el volum del fluid en estat calent i en estat fred.

Per una altre banda, cal avaluar el volum de reserva, que es té en compte per tal de
compensar certes pèrdues del fluid, com per exemple les degudes a la purga d’aire. Aquest
volum es calcula com el 3% del volum total del primari, i com a mínim han de ser 3 litres.

Per tant, a efectes de càlcul, es considera que el volum de reserva és de 3 litres.

Seguidament, es calcula el volum de vaporització, referent al volum de vapor que es pot
arribar a produir en el circuit primari. S’estima que equival al volum dels captadors solars.

El volum útil del vas d’expansió és la suma dels volums de dilatació, reserva i vaporització.
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Abans d’avaluar el volum nominal de disseny del vas d’expansió, és necessari determinar el
coeficient de pressió (

), que representa la relació entre el volum total i el volum útil del vas.

La pressió màxima en el vas (

), es determina de la següent manera.

La pressió de la vàlvula de seguretat (

) per a un circuit amb captadors solars és de 6 bar.

Per una altra banda, cal deixar un marge de seguretat (

) entre la pressió nominal de la

vàlvula de seguretat i la pressió màxima. Aquest marge és el 10% de la pressió nominal de
la vàlvula de seguretat.

La pressió mínima en el vas (

), es calcula de la següent manera.

La pressió mínima en estat fred del punt superior de la instal·lació (

) és de 1,5 bar,

sempre superior a la pressió atmosfèrica. Per una altra banda, la pressió estàtica es calcula
en funció de la diferència de cotes entre el vas d’expansió i el punt superior del circuit
primari. Com que ambdós es troben a la mateixa alçada, aquesta pressió és zero.

De tal manera que el coeficient de pressió és el següent.
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Així, el volum de disseny del vas d’expansió del circuit primari és el següent.

Comercialment, s’escull un vas d’expansió amb el valor normalitzat seguidament superior al
nominal. Aquest vas d’expansió és el “BAXI ROCA” [36] Vasoflex Solar de 50 litres de
capacitat.

7.7.3.2 Vas d’expansió del circuit secundari

El vas d’expansió del circuit secundari no és obligatori col·locar-lo, ja que es considera que
aquest circuit no és del tot tancat, degut a que quan hi ha demanda aquest queda obert. No
obstant, és molt aconsellable posar-lo, ja que poden existir temps prolongats en què no hi
hagi demanda, i si no es disposa d’un vas d’expansió, poden haver obertures intempestives
de la vàlvula de seguretat o altres problemes més greus de seguretat en tota la instal·lació.

El vas d’expansió del circuit secundari té en compte la capacitat del secundari del
bescanviador de calor, de l’acumulador solar i de les canonades corresponents.

Per el primari del bescanviador de calor, segons fabricant, cada placa conté 0,378 litres. Per
un total de 20 plaques, el volum és de 7,56 litres.

L’acumulador solar té una capacitat de 2.000 litres.

Per a les canonades, estimant una longitud total de 20m i tenint en compte que el diàmetre
interior de les mateixes és de 32mm, el volum de les canonades del secundari és el següent.
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Per tant, el volum total del circuit primari a tenir en compte és el següent.

No cal aplicar cap coeficient correctiu ja que el circuit secundari no té risc de vaporització.

També, fent ús de la Norma Espanyola UNE 100155 [11], que regula el disseny i càlcul de
sistemes d’expansió convencionals, es dimensiona el vas d’expansió pel circuit secundari.

En primer lloc, cal calcular el coeficient d’expansió (

) del fluid que circula pel secundari,

que és aigua de la xarxa. Estimant que es pot assolir una temperatura a l’acumulador de fins
a 80ºC, el coeficient d’expansió es calcula de la següent manera.

El volum útil del vas d’expansió del circuit secundari és el producte entre el coeficient
d’expansió i el volum total del circuit secundari.

Abans d’avaluar el volum de disseny del vas d’expansió, és necessari determinar el
coeficient de pressió (

), que representa la relació entre el volum total i el volum útil del vas.

La pressió màxima del vas (

), es determina de la següent manera.
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) per a un circuit amb acumulador solar és de 7 bar.

Per una altra banda, cal deixar un marge de seguretat (

) entre la pressió nominal de la

vàlvula de seguretat i la pressió màxima. Aquest marge és el 10% de la pressió nominal de
la vàlvula de seguretat.

La pressió mínima del vas (

), es calcula de la següent manera.

La pressió mínima en estat fred del punt superior de la instal·lació (

) és de 1,5 bar,

sempre superior a la pressió atmosfèrica. Per una altra banda, la pressió estàtica, tenint en
compte una diferència de cotes de 6 metres, és la següent.

De tal manera que el coeficient de pressió és el següent.

Així, el volum de disseny del vas d’expansió del circuit primari és el següent.
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Comercialment, s’escull un vas d’expansió amb el valor normalitzat seguidament superior al
nominal. Aquest vas d’expansió és el “BAXI ROCA” [36] Vasoflex Solar de 80 litres de
capacitat.

7.7.4

Altres components del circuit hidràulic

En aquest apartat es descriuen tots els altres components del circuit hidràulic que s’utilitzen
per al correcte funcionament del sistema d’energia solar tèrmica.

En primer lloc, a la part més alta de cada bancada de captadors solars hi ha un purgador per
tal d’eliminar l’aire del circuit tancat quan sigui necessari, i així evitar alteracions de
funcionament en el sistema. Paral·lelament, també hi ha un separador d’aire a mig en el
circuit primari, amb la mateixa finalitat.

Per una altra banda, existeix una vàlvula de seguretat tant pel circuit primari com pel
secundari, per tal d’evitar sobrepressions perilloses en el circuit. Aquesta vàlvula va sempre
acompanyada d’una aixeta de buidatge.

En diferents punts del circuit primari i secundari hi ha vàlvules antiretorn per tal d’evitar que
el fluid es desplaci en la direcció contrària per la qual està dissenyat el sistema.

També, tot i que la instal·lació està dissenyada per aconseguir l’equilibrar hidràulic del
sistema, es disposa d’una vàlvula reguladora de cabal en el circuit de retorn, per a equilibrar
possibles desajustaments.

Hi ha un total de tres sondes de temperatura d’immersió, les quals dues d’elles es col·loquen
a l’interior de les canonades del circuit primari d’impulsió i de retorn, respectivament. La
tercera, s’instal·la a l’interior de l’acumulador solar d’aigua calenta sanitària.

En tot el circuit solar hi ha diferents vàlvules de tall d’esfera per tal de tenir diferents zones
de la instal·lació separades en cas d’averia o manteniment. Aquestes zones corresponen als
captadors solars, les bombes de recirculació, el bescanviador de calor, etcètera.
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Finalment, hi ha tot un conjunt de termòmetres i manòmetres situats en diferents punts de la
instal·lació per tal de tenir un control de temperatura i pressió de diferents elements del
circuit.

7.7.5

Canonades

Les canonades corresponents al circuit primari de la instal·lació d’energia solar tèrmica són
de coure amb un diàmetre nominal de 16/18mm, i amb aïllament HT/ARMAFLEX S de
32mm [38].

Les canonades corresponents al circuit secundari de la instal·lació d’energia solar tèrmica
són de coure amb un diàmetre nominal de 32/35mm, i amb aïllament HT/ARMAFLEX de
25mm [38].

Es pot trobar la informació tècnica detallada del tipus d’aïllament, a l’Annex VII.

7.8

Unitat de control electrònic

La unitat de control utilitzada ve donada pel propi fabricant dels captadors solars, en aquest
cas, aquesta centraleta és la VIESSMANN [32] VITOSOLIC 100, model SD1. Aquest, és un
sistema electrònic amb indicadors digitals i tecles d’ajustament, que permet controlar
diferents parts del circuit de la instal·lació solar tèrmica.

Està connectat amb les diferents sondes i la bomba del circuit solar primari per tal de regular
la producció d’A.C.S.; per una altra banda, garanteix una limitació electrònica de la
temperatura assolida a l’acumulador d’A.C.S. (desconnexió de seguretat a 90ºC). Altres
funcions d’aquesta unitat de control són la desconnexió de seguretat dels col·lectors, el
balanç tèrmic mitjançant la medició de la temperatura diferencial i el cabal volumètric, o la
indicació de les hores de servei de la bomba del circuit primari solar. Tota la informació
detallada sobre aquest element es pot trobar a l’Annex VII d’aquest projecte.

Per una altra banda, existeix una petita centraleta diferencial de temperatura, per tal d’avisar
a la bomba de circulació que hi ha entre els acumuladors, si es produeix una situació de
sobreescalfament en l’acumulador d’A.C.S. solar.
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Ubicació del sistema d’energia solar tèrmica

Tal i com ha queda palès al llarg d’aquest capítol, els captadors solars s’instal·len a la
coberta plana transitable o terrassa de la residència, que està encarada al Sud.

Tots els altres components corresponents al circuit primari de la instal·lació, inclosa la
bomba de circulació del circuit secundari, es col·loquen a una sala que s’habilita com a sala
tècnica, situada a la planta de la terrassa i molt propera a la instal·lació de captadors solars
(vegeu plànols a l’Annex IV). D’aquesta manera, tot l’equipament queda instal·lat sota cobert
i s’eviten problemes associats a factors meteorològics.

La resta de components del circuit secundari, així com els altres elements corresponents al
sistema de producció d’A.C.S. es col·loquen a la sala de calderes del sector “2”, situada a
planta baixa. Ambdós locals es comuniquen mitjançant muntants verticals.

7.10 Configuració final i funcionament del sistema de producció d’A.C.S.

La configuració final del sistema d’energia solar tèrmica juntament amb el sistema auxiliar ja
existent, basat en el dimensionament que s’ha realitzat en aquest capítol, es pot consultar
en els plànols adjunts a l’Annex IV. No obstant, cal detallar descriptivament el funcionament
bàsic del sistema, així com algunes parts o característiques especials associades a aquest.

7.10.1 Sistema d’energia solar tèrmica

L’aigua freda, de consum, entra al circuit a través de la part baixa de l’acumulador d’A.C.S.
solar, i es dirigeix al bescanviador de plaques gràcies a la bomba circuladora del secundari,
on es produeix el bescanvi tèrmic amb el primari solar (circuit hidràulicament independent).
És en aquest primari solar on incideix la radiació solar sobre el camp de captadors. El circuit
de retorn del primari solar es dirigeix al bescanviador de plaques, on es produeix la
transferència de calor del fluid entre el circuit primari i el circuit secundari. Aquesta aigua
preescalfada, que pot oscil·lar entre 45ºC i 50ºC, entra a l’acumulador d’A.C.S. solar per la
part alta, i es cedeix a l’acumulador de consum a través de la part baixa d’aquest.
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7.10.2 Sistema auxiliar

El sistema auxiliar o convencional està format per l’acumulador d’A.C.S. de consum i la
caldera de gas natural, ambdós elements ja existents en la instal·lació. El requisit necessari
a assolir consisteix en fer arribar la temperatura d’acumulació a 60ºC. Així, la caldera de gas
natural ha d’augmentar la temperatura de l’aigua calenta sanitària preescalfada per el
sistema d’energia solar tèrmica, fins arribar a aquesta temperatura de consigna.

Un cop hi hagi demanda, aquesta aigua es dirigeix cap a la xarxa de distribució d’A.C.S. fins
als punts de consum. Per tal d’evitar que aquesta aigua sigui massa calenta, es disposa
d’una vàlvula de tres vies motoritzada que aporta la quantitat d’aigua freda necessària per
acabar distribuint l’aigua calenta sanitària de consum a uns 45ºC, aproximadament.

7.10.3 Circuit de tractament de la legionel·la i contra sobreescalfaments

Finalment, és d’especial interès descriure la finalitat d’aquest circuit, utilitzat per a dur a
terme el tractament de la legionel·la de manera correcte, i a més, gestionar de manera
eficient un possible sobreescalfament en l’acumulador d’A.C.S. solar.

Aquest circuit comunica la part alta de l’acumulador auxiliar amb la part baixa o mitjana de
l’acumulador solar, a través d’una bomba circuladora. Així, quan la caldera dóna l’ordre de
dur a terme el tractament de la legionel·la, en què l’aigua s’ha d’escalfar a 70ºC en tot el
recorregut del circuit de consum així com en els acumuladors, aquest circuit permet una
interconnexió eficient entre ambdós acumuladors, ja que l’aigua entra a l’acumulador solar
per la part baixa, i permet que tot el volum es pugui escalfar de manera més eficient.

Per una altra banda, aquest circuit permet gestionar de manera eficient el cas en què la
centraleta de temperatura diferencial detecti una temperatura en l’acumulador solar superior
a la de l’acumulador auxiliar, el que representa una situació de sobreecalfament. En aquesta
situació s’activa la bomba, i d’aquesta manera, una quantitat d’aigua pot circular de la part
alta de l’acumulador solar fins a l’acumulador auxiliar, cedint així una part d’aquest calor útil
que no està sent aprofitat. Val a dir que aquest situació no és usual, però es pot donar el cas
en períodes de molta radiació solar i sense consum d’aigua calenta sanitària.
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8. LA BIOMASSA

El concepte o definició de biomassa engloba tot el conjunt de matèria orgànica renovable
d’origen vegetal o animal que té finalitats energètiques, sobretot com a energia tèrmica. Més
concretament, i en el marc d’aquest projecte, el tipus de biomassa útil per a equips
generadors de calor per a la producció d’A.C.S. i calefacció, són combustibles sòlids
orgànics d’origen renovable del tipus llenyós.

La biomassa com a font d’energia renovable presenta varis avantatges, tant pel que fa en el
marc mediambiental com en l’àmbit econòmic. Una de les característiques més importants
de la biomassa és que és totalment respectuosa amb el medi ambient, ja que presenta una
emissió reduïda de contaminants a l’atmosfera, i el que és més important, no contribueix a
l’efecte hivernacle, ja que el seu balanç d’emissions de CO 2 resultant de la combustió és
neutre. Això s’explica pel fet que aquestes emissions formen part de l’atmosfera actual, ja
que és el CO2 que absorbeixen i alliberen contínuament les plantes i arbres pel seu
creixement. Així, al procedir d’un carboni retirat de l’atmosfera en el mateix cicle biològic, no
s’altera l’equilibri de la concentració del carboni atmosfèric. D’aquesta manera, sempre i
quan una instal·lació de biomassa substitueixi a una instal·lació de combustibles fòssils, el
seu ús contribueix notablement a la reducció de les emissions de CO 2.

Tot i que és un recurs renovable, que no inesgotable, cal gestionar-lo de manera eficient i
sostenible ja que va molt lligat al creixement dels boscos, i en definitiva, a la superfície
forestal. No obstant, l’ús de la biomassa dinamitza i valoritza econòmicament el sector
forestal ja que genera llocs de treball en el medi rural, enriqueix el territori i obliga a fer una
gestió sostenible dels boscos que implica beneficis com la neteja d’aquests, la reducció del
risc d’incendis, etcètera.

Per una altra banda, tot i que el cost del biocombustible provinent de la biomassa és inferior
al dels combustibles fòssils, una instal·lació d’aquest tipus requereix un espai notablement
important tant per als equips de generació com, sobretot, per el sistema d’emmagatzematge
de la biomassa. D’aquesta manera, la inversió inicial sol ser elevada, a part d’altres
possibles limitadors de caràcter logístic, com la previsió de la descàrrega del biocombustible
o la mateixa accessibilitat.
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9. IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE BIOMASSA

Per el cas que ens ocupa, es pretén dimensionar el sistema de biomassa per a cobrir la
demanda total d’A.C.S. i de calefacció del sector “1” de la residència geriàtrica.

9.1

Dimensionament del sistema de biomassa

El dimensionament d’aquest sistema de biomassa té en compte tots els aspectes tècnics i
normatius relacionats amb la instal·lació del mateix: tipus de combustible, logística de
subministrament, sistema d’emmagatzematge, sala de calderes, ventilació, emissions, etc.

9.2

Requisits tècnics normatius

La normativa vigent que estableix els paràmetres i requisits per al correcte dimensionament
de les instal·lacions de biomassa per a la producció d’aigua calenta sanitària i biomassa, en
edificis de nova construcció o reformes d’edificis existents, queda recollida a continuació.



Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios – RITE (àmbit estatal) [3]



Código Técnico de la Edificación - CTE (àmbit estatal) [1]



Decret d’ecoeficiència (Generalitat de Catalunya) [2]

Paral·lelament a aquests, hi ha un seguit de documents i guies que promouen i divulguen
l’ús de bones pràctiques i serveixen com a eina per al disseny i dimensionament
d’instal·lacions de biomassa. Les que s’han utilitzat per aquest projecte són les següents.



Guía técnica. Instalaciones de biomasa térmica en edificios – IDAE (àmbit estatal)
[15]



Quadern Pràctic Número 5. Instal·lació de calderes de biomassa en edificis – ICAEN
(Generalitat de Catalunya) [16]



Curs d’instal·lació i manteniment de calderes de biomassa per a instal·ladors –
ENFOCC i Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura (Generalitat de Catalunya
juntament amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural) [17]
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Demanda energètica

Per una banda, tal i com s’ha observat en el capítol 4.1.1 d’aquest projecte, la demanda
d’aigua calenta sanitària a una temperatura de referència de 60ºC per al sector “1” és de
1.476 litres/dia, que es tradueix a una demanda de 29.495,41 kWh anuals.

Per altra banda, com s’ha vist en el capítol 4.2 del projecte, la potència de radiadors
instal·lada per a la producció de calefacció del sector “1” és de 72,71 kW, que correspon a
una demanda anual per a calefacció de 151.925,20 kWh.

9.4

Selecció del biocombustible

El concepte de biomassa és ampli, i això representa un gran ventall de possibilitats alhora
d’escollir el tipus de biocombustible. Generalment, els tres tipus més utilitzats són el pèl·let
de fusta, l’estella forestal o la pròpia llenya, tot i que podem trobar altres materials com les
briquetes de fusta, closques de fruits secs (clofa d’ametlla), pinyols d’olives, etcètera.

Cada tipus de biocombustible presenta diferents aspectes que acaben caracteritzant-lo i
alhora defineixen la seva qualitat. Paràmetres com la granulometria (dimensió del producte),
contingut d’humitat, poder calorífic inferior (PCI d’ara endavant), contingut en cendres i fins,
densitat a granel, contingut en sofre i clor, o la durabilitat del producte, són punts de vital
importància per a l’elecció del producte que més s’adeqüi a les nostres necessitats.

Per el cas que ens ocupa s’escull el pèl·let de fusta, bàsicament per el seu nivell
d’estandardització i abundància en el mercat. Els pèl·lets són petits cilindres premsats a alta
temperatura, formats a base de fusta natural provinent de l’extrusió de serradures, estelles i
encenalls de subproductes de la indústria de la fusta. A trets generals, el pèl·let presenta un
elevat poder calorífic i baix contingut de cendres, així, les calderes que s’utilitzen per aquest
biocombustible solen ser molt eficients. No obstant, el pèl·let és el producte més car
respecte altres biocombustibles, però tot i així, és el més recomanat per a usos domèstics i
residencials, ja que ofereix majors rendiments i redueix notablement el manteniment. Per
una altra banda, la seva densitat és força elevada, fet que redueix la capacitat de la sitja
d’emmagatzematge necessària.

La següent taula mostra esquemàticament quines són les característiques tècniques de
diferents tipus de biocombustibles, per tal de poder fer una comparativa a trets generals.
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Estella forestal
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Cendres Densitat

Preu

(mm)

(%)

(kWh/kg)

(%)

(kg/m³)

(€/t)

5-40 / 6-8 Ø
5-1000
200-1000
4
1-80

10
25
< 20
10
8

4,8
4
4,2
4,2
4,2

< 0,5
1-2
<2
2-3
2-3

650
250
650
350
630

180-260
60-120
90-150
90-140

Taula 38. Comparativa entre diferents biocombustibles [17]

En particular per aquest projecte, s’escull el producte distribuït per l’empresa Blusterpellet
[39], que ofereix la comercialització i logística del subministrament de pèl·let i altres derivats
de la biomassa. Aquest tipus de pèl·let, que és fabricat amb fusta de pi 100% natural sense
escorces ni additius, garanteix la certificació PEFC (distinció de productes procedents de
boscos certificats), així com la certificació europea ENplus A1®. Aquest últim certificat es
basa en la norma Europea EN 14961-2 referida als pèl·lets de fusta per a ús no industrial. La
màxima classificació, A1, representa pèl·lets de fusta verge i residus de fusta sense tractar
químicament, amb baixos continguts en cendres, nitrogen i clor.

La següent taula mostra les característiques tècniques d’aquest tipus de pèl·let.

Taula 39. Característiques tècniques del pèl·let subministrat [39]

9.5

Dimensionament de la caldera de biomassa

La potència màxima que aquesta ens ha de subministrar, es determina segons la demanda
energètica total del sector “1” de l’edifici.

En primer lloc, respecte la potència necessària associada a la demanda energètica per a la
producció d’aigua calenta sanitària, s’estima segons el cas més desfavorable. En aquest cas
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es considera com si tota la demanda diària per a aigua calenta sanitària s’exigís en un
període de dues hores.

S’aplica l’equació de la calorimetria. Cal tenir en compte que s’agafa el salt tèrmic de
temperatura més gran, que en aquest cas és de 51,94ºC, corresponent al mes de Gener.

Prèviament, cal calcular el cabal màssic corresponent a dues hores.

Seguidament, respecte la potència necessària associada a la demanda energètica per a la
producció de calefacció, també s’estima segons el cas més desfavorable. En aquest cas,
incidint en el càlcul de les càrregues tèrmiques, es calcula la demanda tenint en compte una
temperatura seca exterior extrema per a la població de Palafrugell, de -5ºC. Tots els càlculs
associats a les càrregues tèrmiques es poden trobar a l’Annex I d’aquest projecte.

Per una altra banda, es pot fer un càlcul alternatiu al precedent, seguint les indicacions del
Quadern Pràctic Número 5 [16], sobre la instal·lació de calderes de biomassa en edificis.
Aquest, utilitza un ràtio de demanda estimativa de 90 W/m 2 per al càlcul de la potència
necessària per a la producció de calefacció. La superfície total a calefactar corresponent al
sector “1” és de 813,02 m 2.
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Tal i com s’observa, ambdós càlculs difereixen molt poc. No obstant, a efectes pràctics de
càlcul s’utilitzarà el valor més restrictiu, que en aquest cas és el primer.

Per tal de treure el màxim profit de la pròpia instal·lació existent, i així evitar sobre costos, es
mantenen les dos xarxes de distribució (A.C.S. i calefacció) per separat. Ambdues xarxes de
distribució inclouen tots els accessoris i elements de seguretat necessaris, ja presents en la
instal·lació existent. Així, es dimensionen les calderes de biomassa per separat.

Per una banda, la potència necessària associada a la demanda energètica per a la
producció d’A.C.S. és de 44,51 kW. Així, segons la fulla de fabricant de l’empresa austríaca
Windhager [40], la caldera tipus utilitzada per aquest requisit és la BioWIN XL 450, amb un
rang de potència nominal de 13,5kW a 45kW. La BioWIN XL 450 és una caldera de
biomassa d’alta gamma, totalment automatitzada i amb un rendiment nominal del 90,7%.

Per una altra banda, la potència necessària associada a la demanda energètica per a la
producció de calefacció és de 77,30 kW. S’escull la mateixa caldera que per a la producció
d’A.C.S., la BioWIN XL 450, però aquí se’n col·loquen dues en cascada, així s’assoleix una
potència total instal·lada de 90 kW, valor lleugerament superior a la potència calculada. El
fet de col·locar dues calderes en cascada, n’augmenta la vida útil ja que permet alternar el
seu ús. A més, permet tenir una caldera en servei en cas d’averia o manteniment de l’altre.

Cal tenir en compte que és important dimensionar les calderes de biomassa de manera
ajustada, per varis motius. En primer lloc, per règim de funcionament. Si es fa treballar la
caldera en baixes modulacions es poden generar incremats i brutícia, fet que repercuteix en
una important ineficiència de la mateixa. Per una altra banda, el cost de la caldera també es
pot veure notablement disparat en funció de la caldera i gamma escollida.

En la següent figura es mostra la caldera BioWIN XL 450, acompanyada d’una taula que
recull la descripció de cada una de les seves parts o característiques importants. A l’Annex
VII es pot trobar una descripció més detallada d’aquesta caldera i les seves parts, així com
la seva fitxa tècnica.
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Figura 25. Caldera “Windhager” BioWIN XL 450 (45 kW) i parts

Aquesta caldera duu incorporat el sistema modular de control d’energia MESPLUS, que
controla, gestiona i optimitza la generació de calor i distribució.

9.6

Logística del subministrament de biomassa

Degut a la constant necessitat de subministrar pèl·let a les calderes de biomassa, és
fonamental disposar d’un bon sistema d’emmagatzematge i d’alimentació, incloent el
transport i la descàrrega del pèl·let, per tal d’assolir la demanda energètica exigida.

9.6.1

Dimensionament del sistema d’emmagatzematge

El sistema d’emmagatzematge és un element molt important en una instal·lació de
biomassa, ja que condiciona directament el sistema de transport i de descàrrega, així com
l’alimentació de la caldera. Actualment hi ha varis sistemes d’emmagatzematge en el
mercat, des de sistemes prefabricats com contenidors, tremuges, sitges flexibles o dipòsits
subterranis, fins a sistemes d’obra consistents en una sala de nova construcció o adaptació
d’una existent.

Per el cas que ens ocupa, l’espai habilitat per al sistema d’emmagatzematge correspon a la
sala contigua a la pròpia sala de calderes del sector “1”. Aquesta sala (“sala sitja” d’ara
endavant) queda exclusivament destinada a aquest ús, complint així amb el punt 1 de la IT
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1.3.4.1.4. (Almacenamiento de biocombustibles sólidos) del RITE [3]. El volum total
d’aquesta sala és de 50,41 m3.

Per el dimensionament del volum d’emmagatzematge necessari s’utilitzen dues vies
diferents de càlcul. En primer lloc, es segueix la Guía técnica del IDAE [15].

Aquesta guia es basa en unes taules de càlcul d’aplicació directe. Per al cas concret del
pèl·let, les indicacions per a un dimensionat orientatiu tenen més sentit gràcies al seu alt
grau d’estandardització. Així, per al dimensionat del volum d’emmagatzematge necessari
s’utilitza la taula 23 d’aquesta guia tècnica.

Taula 40. Volum d’emmagatzematge necessari per kW de potència instal·lada [15]

Agafant aquest valor tabulat, i tenint en compte que la potència total instal·lada, tant per
A.C.S. com per calefacció, de les calderes de biomassa és de 135 kW, el volum
d’emmagatzematge necessari seria el següent.

En segon lloc, aquest volum també es dimensiona seguint les indicacions del Quadern
Pràctic Número 5 [16]. La metodologia a seguir parteix de la demanda energètica total de
l’edifici i té en compte valors com el PCI del pèl·let o la densitat aparent del mateix.

Per una banda, segons l’apartat 4.1.1 d’aquest projecte es sap que la demanda total per a la
producció d’A.C.S en el sector “1” és de 29.495,41 kWh/any. Per una altra banda, i segons
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l’apartat 4.2 es sap que la demanda total per a la producció de calefacció en el sector “1” és
de 152.588,44 kWh/any. La suma d’ambdós demandes és de 182.083,85 kWh/any.

Tenint en compte que la caldera BioWIN XL 450 presenta un rendiment nominal del 90,7%,
la demanda real associada al consum de biomassa és la següent.

Seguidament, i agafant el valor del PCI del pèl·let descrit en la taula 39, es pot calcular el
consum total de combustible anual que seria necessari.

Llavors, utilitzant la densitat aparent del pèl·let, es determina el volum d’emmagatzematge
necessari. Aquesta densitat té en compte els espais buits d’aire del propi pèl·let.

No obstant, el volum real d’emmagatzematge és superior al volum calculat, ja que cal tenir
en compte que el propi pèl·let no es disposa uniformement en tot el volum de la sitja, així
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que cal aplicar un factor de correcció (f1), que s’estima, per a combustible granulat, pèl·let,
en 0,8. Per tant, el volum d’emmagatzematge real que seria necessari és el següent.

Es pot observar que ambdós valors d’emmagatzematge calculats no difereixen gaire. A
efectes pràctics i de càlcul, s’escull el valor més restrictiu, que en aquest cas és el que s’ha
obtingut en segon lloc, segons el Quadern Pràctic Número 5 [16].

Un cop s’ha avaluat el volum d’emmagatzematge necessari, cal determinar i justificar quin
sistema d’emmagatzematge s’utilitza tenint en compte les necessitats del conjunt. Tenint en
compte les dimensions de la sala, s’opta per un sistema d’emmagatzematge de sitja d’obra
en terra horitzontal. L’objectiu rau en aprofitar el volum de la sala al màxim, i així, reduir el
nombre d’emplenats de la sitja, tenint en compte la logística i cost que suposa fer un
emplenat d’aquestes característiques. L’elecció d’aquest tipus d’emmagatzematge va
directament lligat al sistema d’alimentació, que es descriu en el punt 9.6.3 d’aquest projecte.

Finalment, es pot avaluar el nombre d’emplenats que serien necessaris al llarg de l’any. El
volum de la sala on s’ubica la sitja és de 50,41 m3, tot i que cal tenir en compte que hi ha
unes petites rampes metàl·liques que ocupen un total de 3,82 m3. Aquestes rampes, dues
col·locades al mig i dues altres als extrems de la sala, es col·loquen per recomanació del
fabricant, atenent a les mides de la sitja i per tal de poder consumir el pèl·let uniformement i
evitar zones mortes. Així, el volum real de la sala de la sitja és de 46,59 m3.

Tot i que aparentment es podria ocupar la totalitat d’aquest volum, caldria en primer lloc,
aplicar un factor de correcció per evitar de tenir la sala massa plena, bàsicament per motius
pràctics i de seguretat. Tot i així, el factor determinant rau en el volum de pèl·let que pugi
subministrar el camió cisterna encarregat de realitzar la descàrrega. Com es detalla en el
punt 9.6.2 del projecte, el camió cisterna té una capacitat de 20 tones, així, el volum real a
tenir en compte, corresponent a un emplenat, és el següent.
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Aquest valor representa aproximadament un 74% de la capacitat de la sala de la sitja, per
tant, no hi ha cap problema en termes pràctics i de seguretat. Així, el nombre anual
d’emplenats seria el següent.

El nombre d’emplenats anuals necessaris per al correcte funcionament del sistema de
biomassa és de 2. El combustible anual necessari, que és de 35,6 tones, s’arrodoneix a 36
tones. D’aquesta manera, es podria fer un primer emplenat sencer de 20 tones i un segon
emplenat semiplè de 16 tones4.

Agafant la premissa que la sitja s’emplena a principis d’any, caldria fer el segon emplenat
entre principis i mitjans d’Abril aproximadament. Aquest segon emplenat duraria fins a final
d’any. La següent taula mostra el percentatge mensual que es consumeix de pèl·let respecte
les 20 tones de capacitat del camió cisterna, i també mostra el percentatge acumulat
respecte el total.

4

A efectes de càlcul del projecte, s’agafa el valor casi exacte respecte la quantitat anual de pèl·let necessària.
Tot i així, es permeten variacions per tal de no arribar a esgotar existències abans del previst. Per exemple, es
podrien fer els dos emplenats de 20 tones, així sempre quedaria una quantitat de pèl·let sobrant.
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Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

% Mensual
34
27
24
23
6
3
5
3
5
6
13
29

Memòria

% Acumulat
34
61
85
108
113
116
121
124
129
136
149
178

Taula 41. Percentatge mensual estimat de consum de pèl·let

9.6.2

Sistema de transport i descàrrega

La mateixa empresa subministradora de pèl·let, Blusterpellet [39], ofereix el servei de
descàrrega de pèl·let a la sitja, a través d’un camió cisterna equipat amb un sistema
pneumàtic. Aquest camió, de 10m de longitud i 2,5m d’amplada, pot transportar fins a 20
tones de pèl·let. Aquest sistema de subministrament és còmode i net, i permet emplenar la
sitja a través d’un tub flexible en distàncies de fins a 40m, tot i que a partir de 20m el procés
d’emplenat es complica. El propi conductor del camió instal·la i desinstal·la el sistema de
descàrrega en 5 minuts aproximadament. El camió també està equipat amb un dispositiu de
pesat per a garantir el correcte subministrament de pèl·let.

Per el cas que ens ocupa, cal definir els aspectes importants en matèria d’accessibilitat i
distància de la sitja. Respecte l’accessibilitat del camió, aquest entraria primerament a
Palafrugell per l’Avinguda de la Generalitat i seguidament pel Carrer de Torres i Jonama. Un
cop aquí, caldria tombar a l’esquerra en direcció prohibida per un tall del Carrer del Colomer,
ja que el següent carrer en què pot tombar a l’esquerra, Carrer del Raval Superior, pot ser
massa estret pel pas del camió. El final d’aquest carrer ja comunica amb la Plaça del
Parlament, on el camió pot fer maniobra i pot entrar tant recte com de culs al Carrer Pedró
Petit, on hi ha la residència geriàtrica. Un cop davant, el camió no pot entrar al “pati 1” degut
a que la persiana de garatge d’accés no és prou alta per aquest, així, s’haurà de fer
l’emplenat des del carrer mateix.
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La distància des de l’entrada de la sitja a la persiana del garatge que dóna al carrer és
aproximadament de 30m. Si es té en compte una distància de seguretat de 5m entre la
persiana del garatge i el camió, es considera que la distància total és de 35m. Tot i ser una
distància força gran, és totalment viable.

Paral·lelament, cal tenir en compte els punts 10 i 11 de la IT 1.3.4.1.4. del RITE [3], sobre
obligatorietats que afecten al sistema de descàrrega de la sitja. Per una banda, cal dotar el
sistema pneumàtic de transport d’una presa a terra, ja que les friccions del propi pèl·let amb
la mànega del sistema pneumàtic generen una càrrega estàtica que es pot esdevenir en
espurna. Per una altra banda, també és obligatori instal·lar un sistema de protecció a
l’interior de la sitja alhora de fer la descàrrega pneumàtica. Es col·loca una lona amortidora,
a uns 10cm de separació de la paret oposada, per evitar l’abrasió que pugui generar el propi
biocombustible en les parets de la sitja, així com evitar el desgranament del pèl·let i la
possible creació de fins no desitjats.

9.6.3

Sistema d’alimentació

El sistema d’alimentació va lligat a l’elecció de la caldera i del sistema d’emmagatzematge,
degut a que tot el sistema és una solució integral de l’empresa Windhager [40].

Aquesta alimentació es duu a terme a través d’un sistema patentat totalment automàtic, que
consisteix en un embragatge automàtic o unitat de commutació amb 9 sondes de succió,
repartides intel·ligentment per tota la superfície de la sitja. Així, a cada caldera BioWIN XL
450 li pertoquen 3 sondes de succió, de manera que segons el funcionament de cada
caldera, s’aconsegueix que el pèl·let de la sitja es consumeixi uniformement. En termes
d’espai, es guanya més d’un terç del volum total de la sitja respecte si hi hagués parets
inclinades. En conseqüència, es guanya temps de servei i s’estalvien costos de construcció.

Figura 26. Comparativa entre sitja inclinada i sitja horitzontal
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Aquest sistema d’alimentació és lliure de manteniment i no implica parts mecàniques ni
elèctriques a l’interior de la sitja, alhora que permet un alt grau de flexibilitat en quan a la
pròpia ubicació i disseny de la sitja. La següent figura mostra esquemàticament la disposició
d’aquest sistema d’alimentació en una sitja d’obra d’exemple, amb les rampes metàl·liques
corresponents al nostre cas. La distribució de les sondes de succió, així com la col·locació i
mides de les rampes, es poden veure en detall en els plànols d’aquest projecte (Annex IV).

Figura 27. Sitja d’obra tipus amb el sistema d’alimentació per succió de sondes

9.7

Dimensionament de l’acumulador d’A.C.S.

En funció del tipus d’instal·lació, pot ser necessari o no el muntatge d’un dipòsit o
acumulador de preparació d’A.C.S. en el sistema de biomassa. L’únic motiu pel qual és
important la instal·lació d’aquest dipòsit en aquest projecte, és degut a que en calderes de
biomassa, la producció d’A.C.S. no és instantània. La demanda d’A.C.S. requereix una
resposta ràpida, i les calderes de biomassa necessiten un temps per a posar-se en règim
permanent. A més, aquest element ajuda a allargar la vida útil de la calderes, reduint les
engegades i parades d’aquestes.

Per al dimensionament d’aquest acumulador es solen utilitzar uns paràmetres normalitzats
en la majoria de fabricants. Es calculen entre 10 i 30 litres per kilowatt de potència, sent 20
litres el valor més freqüent.
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Tenint en compte el càlcul precedent, s’escull un valor teòric normalitzat de 1.000 litres per
l’acumulador d’A.C.S., de manera que coincideix amb el volum del dipòsit acumulador ja
existent, i que per tant, es pot aprofitar. Aquest dipòsit acumulador és de la marca
BUDERUS [41], sèrie LOGALUX SU-1000, i la seva fitxa tècnica es troba detallada a l’Annex
VII.

Per una altra banda, es desestima la necessitat d’instal·lar un acumulador o dipòsit d’inèrcia
per a la producció de calefacció, ja que la caldera BioWIN XL 450 treballa molt eficientment
a baixes modulacions, amb un rendiment del 92,8% a càrrega parcial.

9.8

Altres aspectes de la sala de calderes i la sitja

En aquest apartat es determinen varis aspectes referents a la sala de calderes i a la sitja.

9.8.1

Recollida de cendres

Respecte la recollida de cendres, s’observa que la caldera BioWIN XL 450 té un gran caixó
de cendres integrat, que permet emmagatzemar cendres de fins a 8 tones de pèl·let. Així,
cal buidar aquest caixó unes 4 o 5 vegades a l’any, com a molt. La persona encarregada de
fer aquest buidatge és el/la responsable de manteniment de la instal·lació de biomassa.

9.8.2

Ventilació natural directe per orificis

La ventilació de la sala de calderes es duu a terme de forma natural a través d’orificis, ja que
la pròpia sala és contigua a l’exterior. Es recomana que es practiqui més d’una obertura i
que aquestes es col·loquin a diferents altures i façanes per afavorir corrents d’aire.

L’àrea mínima de ventilació ve determinada per la següent equació.
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: Àrea mínima de ventilació (cm2)
PN: Potència nominal instal·lada (kW)
n: Coeficient (cm2/kW) de valor “5” per a ventilació natural directe per orificis

Aquesta superfície es supera amb escreix ja que actualment hi ha dues obertures reixades,
una inferior i una superior, ambdues de 45x45cm (2.025 cm2).

9.8.3

Protecció contra incendis

Pel que fa a la normativa de protecció contra el foc, cal aplicar el DB SI (Seguridad en caso
de incendio) del CTE [1], per tal de garantir la resistència i estabilitat tant de la sala de
calderes com de la sitja, en cas d’incendi.

En una primera instància, l’estat existent de la sala de calderes del sector “1” no considera la
mateixa com a sector d’incendi, ja que dóna a l’exterior i les dos dependències contigües no
tenen cap càrrega de foc (garatge i sala d’escombraries). No obstant, al destinar el nou ús
del garatge com a sitja d’emmagatzematge del biocombustible, aquesta dependència passa
a ser un sector d’incendi degut a la seva càrrega de foc.

9.8.3.1 Classificació del nivell de risc dels locals especials integrats en l’edifici

La classificació del nivell de risc, tant per la sala de calderes com per la sitja
d’emmagatzematge de biocombustible, s’avalua a través de la següent taula.

Taula 42. Nivell de risc de la sala de calderes i la sitja d’emmagatzematge
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La sala de calderes del sector “1” corresponent a la instal·lació del sistema de biomassa,
amb una potència total de 135kW, queda classificada com a nivell de risc baix.

La sitja d’emmagatzematge de biocombustible, al tenir una superfície superior a 3 m 2, queda
classificada com a nivell de risc mig.

9.8.3.2 Condicions dels locals de risc especials integrats en l’edifici

Un cop feta la classificació de cada sector d’incendi, cal prendre les mesures o condicions
exigides pel mateix DB SI del CTE [1]. Aquestes es recullen en la següent taula.

Taula 43. Condicions exigides per als sectors d’incendi

En primer lloc, cal definir la solució constructiva d’ambdós locals. Aquests, estan formats a
partir de parets de càrrega a base de totxana de 15cm de gruix amb enguixat en ambdues
cares, biguetes de formigó armat pretensat, entrebigades amb bigada ceràmica i xapa de
compressió.

Així, aquesta estructura ja garanteix una resistència al foc R 120 per l’estructura portant, i
una resistència al foc EI 120 pel sostre, de manera que no cal realitzar cap intervenció de
seguretat pel que fa al respecte.

Per una altra banda, la paret de càrrega descrita, que fa de mitjanera entre ambdós locals,
també queda exempta d’introduir noves solucions per a la protecció contra incendis ja que
garanteix una resistència al foc EI 240, tal i com es detalla en el DB SI del CTE [1].
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Taula 44. Resistència al foc exigida per murs i mitjaneres de fàbrica

La necessitat de tenir un vestíbul independent, per a la sitja d’emmagatzematge de
biocombustible, queda exempta ja que aquest local comunica directament amb l’exterior.

Finalment, les portes de comunicació amb la resta de l’edifici es podrien arribar a obviar ja
que ambdós locals de risc especial donen a l’exterior. No obstant, al tenir les dues portes
tant juntes una de l’altre (vegeu plànols en l’Annex IV), es considera la col·locació
d’aquestes. Així, en la sala de calderes es substitueix la porta existent per una porta EI 60C55. Per una altra banda, en la sitja d’emmagatzematge de biocombustible es practica una
porta EI 60-C56 a l’espai de la dreta que queda lliure. Malgrat aquesta nova porta interromp
l’obertura de la porta de la sala de calderes, és l’opció més viable ja que en la paret principal
de la sitja hi ha la rampa metàl·lica contigua a aquesta, fent que l’accés de la sitja fos més
complicat.

9.8.4

Xemeneies i tractament de fums

En relació al punt 3.2 d’aquest projecte sobre sortides de fums en les sales de calderes, cal
tenir en compte que en calderes de biomassa, en relació a les calderes existents, s’ha de
preveure un volum de gasos lleugerament superior ja que els productes de la combustió es
barregen amb el vapor d’aigua que es genera degut a la humitat que conté el pèl·let.

No obstant, les dues xemeneies existents compleixen amb les necessitats de les calderes
de biomassa de la nova instal·lació, i per tant, es fa ús de les mateixes. Segons fulla de
fabricant (vegeu Annex VII), la caldera BioWIN XL 450 requereix una sortida de fums d’un
diàmetre mínim de 150mm. Les dos xemeneies actuals tenen un diàmetre de 175mm i
5

Es col·loca aquesta porta enlloc de la estrictament exigida, per motius comercials.
Degut a la manca d’espai, enlloc de col·locar dues portes tallafocs EI 30-C5, com indica el CTE, es col·loca la
porta tallafocs que equival al mateix temps de retard en cas d’incendi, una porta EI 60-C5.
6
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200mm, respectivament. En addició, cal practicar una xemeneia extra per a la tercera
caldera. Aquesta compleix les mateixes característiques que les altres dues xemeneies
(vegeu apartat 3.2), i és de 200mm de diàmetre.

9.9

Obra civil necessària

Per a dur a terme la instal·lació del sistema de biomassa són necessàries algunes accions
d’obra civil.

9.9.1

Impermeabilització de la sitja d’emmagatzematge

Un dels handicaps d’una sitja d’obra és garantir l’absència d’humitat. Una sitja amb humitat
empitjora la qualitat del pèl·let, ja que aquest augmenta el seu volum i perd part de les seves
propietats tècniques. Així, tal i com indica la IT 1.3.4.1.4. del RITE [3] sobre
emmagatzematge

de

biocombustibles

sòlids,

és

necessari

fer

un

tractament

d’impermeabilització en tot el perímetre de la sala de la sitja, per tal d’evitar filtracions
d’humitat.

La impermeabilització dels murs, paviment i coberta de la sala de la sitja és, primerament, a
base d’una capa de recobriment impermeabilitzant amb tela asfàltica, concretament de
betum modificat amb elastòmer. En afegit, es recobreix aquesta tela asfàltica amb una
làmina geotèxtil de polièster, que a part de ser una altre capa separadora impermeabilitzant,
aporta una alta resistència mecànica, útil en la descàrrega del biocombustible sobre la sitja.

Figura 28. Detall del recobriment per a impermeabilització de la sitja

110

Implantació d’energia solar tèrmica i biomassa per a A.C.S. i calefacció d’una residència geriàtrica

9.9.2

Memòria

Altres modificacions de la sitja d’emmagatzematge

Per una altra banda, l’ús d’aquesta sala era destinat a garatge de vehicles, i per tant, s’ha de
treure la corresponent persiana de garatge, amb la corresponent obra civil que això
comporta. Així, la nova porta d’accés a la sitja, per la part dreta d’aquesta (vegeu plànols en
l’Annex IV), és una porta de protecció contra el foc (informació detallada a l’apartat 9.8.3
d’aquest projecte) i que garanteix l’estanqueïtat a la pols, per tal d’evitar la filtració de fins o
altres partícules. Altrament, i segons la IT 1.3.4.1.4. del RITE [3], cal garantir que la porta
suporti la pressió del biocombustible. Això s’aconsegueix col·locant un dispositiu interior de
contenció a base de llistons travessers de fusta, un sobre l’altre, que es poden fer lliscar cap
amunt per treure’ls. D’aquesta manera, s’evita la sortida de biomassa en obrir la porta
d’accés i també es pot observar el nivell de biomassa emmagatzemada.

Figura 29. Detall de la porta tallafocs i dispositiu de contenció

A més, cal practicar tres ràcords a la façana de la sitja, amb els corresponents tubs
d’ompliment (dos d’injecció i un d’extracció), per a tal de que el camió subministrador de
pèl·let pugui connectar la mànega. Tots els tubs tenen un diàmetre de 4 polzades (10,16cm).
Segons fabricant, calen dos tubs d’injecció o d’alimentació, un més llarg que l’altre (4,5m de
diferència com a molt), ja que la longitud de la sitja és superior a 5m. Per una altra banda,
cal un tub d’extracció per evitar sobrepressions i permetre l’aspiració de la pols impulsada
durant l’operació d’emplenar. Aquesta boca ha de portar un filtre per als fins.

Paral·lelament, al tenir el tubs d’alimentació directament en contacte amb l’exterior, aquests
s’utilitzen com a sistema de ventilació de la sitja, a través de les tapes de bloqueig amb
obertura de ventilació, pròpies dels tubs. La secció útil de ventilació dels tubs és de 60cm2.

En l’Annex VII es pot veure esquemàticament la col·locació i mides dels tubs d’alimentació
segons exigències el propi fabricant de la caldera, Windhager.
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10. ANÀLISI ENERGÈTIC SOBRE LA CONTRIBUCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES

Un cop s’ha dimensionat el sistema de biomassa pel sector “1” i el sistema d’energia solar
tèrmica pel sector “2”, es poden avaluar els resultats que aquesta nova instal·lació de fonts
renovables suposaria en quan a la reducció del consum de combustibles fòssils, gas natural
en aquest cas, i en conseqüència, com es mitigarien les emissions de CO2 a l’atmosfera.

10.1 Aportació energètica d’energies renovables

Queda palès i justificat que l’aportació de l’energia procedent de la biomassa cobreix el
100% de la demanda energètica del sector “1”, tant per A.C.S. com per calefacció. D’altra
banda, el sistema d’energia solar tèrmica corresponent al sector “2”, aporta una contribució
energètica del 65% només per a la producció d’A.C.S.. La següent taula recull, a mode
esquemàtic, la contribució energètica total, tant mensual com anual, procedent de cada una
de les fonts d’energia renovable.

Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

APORTACIÓ BIOMASSA

APORTACIÓ SOLAR

QA.C.S. SECTOR “1” (kWh) QCAL. SECTOR “1” (kWh)
2.759,46
31.557,49
2.531,73
25.304,16
2.653,20
21.977,53
2.517,74
20.723,23
2.442,28
3.381,16
2.260,67
1.090,70
2.176,65
2.817,63
2.229,77
563,53
2.209,26
3.272,09
2.440,69
3.944,69
2.567,62
10.906,97
2.706,33
27.049,27

QA.C.S. SECTOR “2” (kWh) QCAL. SECTOR “2” (kWh)
1.645,95
0
2.000,27
0
2.714,85
0
2.118,39
0
2.516,86
0
2.619,47
0
2.783,40
0
2.597,75
0
2.146,78
0
2.323,84
0
1.634,34
0
1.400,19
0

29.495,41

152.588,44

26.502,07

0

Taula 45. Aportació energètica de cada font d’energia renovable

En conjunt, sense tenir en compte la sectorització de l’edifici, aquests valors es tradueixen
de la següent manera.
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APORTACIÓ RENOVABLES
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

QA.C.S. (kWh)
4.405,40
4.532,00
5.368,05
4.636,13
4.959,14
4.880,14
4.960,05
4.827,52
4.356,04
4.764,53
4.201,95
4.106,52

QCALEFACCIÓ (kWh)
31.557,49
25.304,16
21.977,53
20.723,23
3.381,16
1.090,70
2.817,63
563,53
3.272,09
3.944,69
10.906,97
27.049,27

55.997,47

152.588,44

Taula 46. Aportació energètica total d’ambdues fonts d’energia renovable

Finalment, considerant tota la informació precedent, es pot avaluar percentualment
l’aportació energètica total d’origen renovable tant per A.C.S. com per calefacció, tenint en
compte la fracció associada sobre la demanda de cada sector, així com la contribució
energètica que aporta cada tipus d’energia.

% DE DEMANDA D’A.C.S. COBERTA PER FONTS RENOVABLES
Font d'energia
Biomassa (Sector "1")
Solar (Sector "2")

Fracció (%) Contribució (%)
42,86
100
57,14
65
Total

Total equivalent (%)
42,86
37,14
80,00

Taula 47. Percentatge total d’aportació renovable en la demanda d’A.C.S.

% DE DEMANDA DE CALEFACCIÓ COBERTA PER FONTS RENOVABLES
Font d'energia
Biomassa (Sector "1")
Solar (Sector "2")

Fracció (%) Contribució (%)
39,68
100
60,32
0
Total

Total equivalent (%)
39,68
0,00
39,68

Taula 48. Percentatge total d’aportació renovable en la demanda de calefacció
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10.2 Simulació d’aportació d’energia solar tèrmica

En aquest apartat s’utilitza el programari de simulació Polysun® 9.0, de l’empresa austríaca
Vela Solaris [31], per tal d’avaluar el sistema d’energia solar tèrmica. Aquest programari és
molt intuïtiu i ajuda ràpidament a comparar i contrastar els resultats obtinguts teòricament.

S’implementa el sistema d’energia solar tèrmica dissenyat en el capítol 7, introduint tots els
equips i elements necessaris amb les seves característiques tècniques, així com altra
informació corresponent a la localització de la finca, demanda energètica exigida o la
orientació i inclinació dels captadors solars, entre altres.

D’aquesta manera, a nivell esquemàtic, i tenint en compte els diferents circuits que
conformen el sistema, aquest queda dissenyat de la següent manera.

Figura 30. Esquema de la instal·lació solar tèrmica, en Polysun

Un cop entrada tota la informació necessària, el programa ens dóna diferents resultats
corresponents a l’avaluació energètica del sistema solar. Ens fixem concretament amb el
gràfic de la contribució solar del sistema, ja que és l’indicador més representatiu.

Figura 31. Gràfic de simulació d’aportació solar, en Polysun
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S’observa que la contribució solar anual, pel sector “2”, és del 82%, valor notablement
superior al que s’ha calculat en aquest projecte, del 65%. Això és degut bàsicament a que el
programari no té en compte les pèrdues generals i d’orientació i inclinació que s’han estimat
pel sistema, que en aquest cas són del 20%.

Per tal de comprovar això, es realitzen els càlculs de forma teòrica, tenint en compte que no
existeix el 20% corresponent a aquestes pèrdues. En conseqüència, els resultats expressen
una teòrica contribució solar del 84%, amb els mateixos 15 captadors solars tèrmics, valor
molt proper al que s’obté amb el programari.

En conclusió, tot i que resulta complex tenir en compte totes les consideracions del sistema
d’energia solar tèrmica en el programari, aquest és un bon indicador i contrasta
correctament amb els càlculs teòrics que s’han realitzat.

10.3 Estalvi en el consum de gas natural

Un cop definits els valors i percentatges de l’aportació energètica d’energies renovables,
encara hi ha una part de la demanda que es cobreix amb la instal·lació existent de gas
natural. Aquesta demanda està concentrada en el sector “2”, ja que la demanda d’A.C.S. i
calefacció del sector “1” queda completament coberta per el sistema de biomassa. Així, els
valors de la demanda restants a càrrec de la instal·lació de gas natural són els següents.

APORTACIÓ GAS NATURAL
Mes

QA.C.S. SECTOR “2” (kWh)

QCAL. SECTOR “2” (kWh)

QCUINA (kWh)

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2.033,33
1.375,37
822,75
1.238,61
739,52
394,77
118,79
375,28
798,90
930,42
1.789,15
2.208,25

47.982,43
38.474,39
33.416,34
31.509,20
5.140,97
1.658,38
4.284,15
856,83
4.975,14
5.997,80
16.583,79
41.127,80

7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000

Total

12.825,14

232.007,22

84.000

Taula 49. Aportació energètica de gas natural
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En termes d’estalvi numèric i percentual del consum de gas natural, les següents taules
mostren representativament aquestes dades respecte l’estalvi obtingut amb l’energia solar
tèrmica, amb la biomassa i amb la suma d’ambdues, respectivament.

Estalvi de GN obtingut amb l’aportació d'energia solar
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

QGN ESTAT ACTUAL (kWh) QGN APORTACIÓ SOLAR (kWh) Diferència (kWh) Estalvi (%)
92.978,65
91.332,71
1.646
1,77
76.685,92
74.685,65
2.000
2,61
68.584,68
65.869,83
2.715
3,96
65.107,17
62.988,78
2.118
3,25
21.220,80
18.703,94
2.517
11,86
15.023,98
12.404,51
2.619
17,44
19.180,62
16.397,22
2.783
14,51
13.623,16
11.025,41
2.598
19,07
20.402,17
18.255,39
2.147
10,52
22.637,44
20.313,60
2.324
10,27
40.481,86
38.847,52
1.634
4,04
81.491,84
80.091,65
1.400
1,72
537.418,28

510.916,21

26.502

8,42

Taula 50. Estalvi de gas natural obtingut degut a l’energia solar

Estalvi de GN obtingut amb l’aportació de biomassa
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

QGN ESTAT ACTUAL (kWh) QGN APORTACIÓ BIOMASSA (kWh) Diferència (kWh) Estalvi (%)
92.978,65
58.661,71
34.317
36,91
76.685,92
48.850,03
27.836
36,30
68.584,68
43.953,94
24.631
35,91
65.107,17
41.866,19
23.241
35,70
21.220,80
15.397,35
5.823
27,44
15.023,98
11.672,61
3.351
22,31
19.180,62
14.186,34
4.994
26,04
13.623,16
10.829,86
2.793
20,50
20.402,17
14.920,82
5.481
26,87
22.637,44
16.252,06
6.385
28,21
40.481,86
27.007,28
13.475
33,29
81.491,84
51.736,24
29.756
36,51
537.418,28

355.334,43

182.084

30,50

Taula 51. Estalvi de gas natural obtingut degut a la biomassa
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Estalvi de GN total obtingut amb energies renovables
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

QGN ESTAT ACTUAL (kWh)
92.978,65
76.685,92
68.584,68
65.107,17
21.220,80
15.023,98
19.180,62
13.623,16
20.402,17
22.637,44
40.481,86
81.491,84

QGN APORTACIÓ RENOVABLES (kWh)
57.015,76
46.849,76
41.239,09
39.747,81
12.880,49
9.053,14
11.402,94
8.232,11
12.774,04
13.928,22
25.372,94
50.336,05

537.418,28

328.832,36

Diferència (kWh) Estalvi (%)
35.963
38,68
29.836
38,91
27.346
39,87
25.359
38,95
8.340
39,30
5.971
39,74
7.778
40,55
5.391
39,57
7.628
37,39
8.709
38,47
15.109
37,32
31.156
38,23
208.586

38,92

Taula 52. Estalvi de gas natural obtingut degut a la implantació d’energies renovables

Observant les taules precedents, es veu que s’obté fins a un 38,92% d’estalvi anual en el
consum de gas natural com a combustible per a la producció d’A.C.S. i calefacció de tot
l’edifici. La major part d’aquest estalvi és degut a l’aportació de la biomassa, 30,50%, mentre
que l’energia solar genera un estalvi anual del 8,42%.

10.4 Anàlisi mediambiental

Un cop analitzats els valors d’estalvi de consum de gas natural, es pot avaluar el que això
implica en quan a les emissions de CO 2 que es deixarien d’alliberar anualment a l’atmosfera
gràcies a l’aportació d’energies de fonts renovables. La següent taula mostra una
comparativa aplicant directament el factor d’emissió corresponent al gas natural en funció de
la demanda de consum anual de tot l’edifici.

Casos
Estat actual
Implantació renovables

Q (kWh)
537.418,28
328.832,36

Fe
0,252
0,252
Diferència

kg de CO2 eq
135.429,41
82.865,76
52.563,65

Q: Demanda de consum anual de gas natural de tot l’edifici (kWh)
Fe: Factor d’emissió de CO2 del gas natural (kg CO2 equivalent/kWh) [X]
kg CO2 eq.: Kilograms de CO2 equivalents que s’alliberen a l’atmosfera anualment
Taula 53. Comparativa d’emissions de CO2
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En la taula precedent, s’observa que gràcies a la implantació del sistema d’energia solar
tèrmica i del sistema de biomassa dissenyats per aquest edifici, tenint en compte la retallada
en el consum de gas natural que això suposa, es podrien arribar a estalviar anualment, i de
manera aproximada, l’emissió d’uns 52.500 kg de CO 2 equivalent a l’atmosfera. Això
suposaria una reducció de quasi el 40% respecte les emissions de CO 2 que es generen
actualment a la residència geriàtrica en qüestió.

Cal matisar que el balanç d’emissions de CO2 resultant de la combustió de la instal·lació de
biomassa és neutre, tal i com es detalla al principi del capítol 8.

No obstant, per tal de fer una estimació més acurada sobre la reducció de les emissions de
CO2 degut a la implantació d’energies renovables, caldria estudiar detalladament l’anàlisi del
cicle de vida dels captadors solars i altres elements corresponents a aquestes noves
instal·lacions, per tal de fer una estimació dels costos energètics indirectes que aquests
equips suposen durant la seva construcció, manteniment, desmantellament, etcètera. Tot i
així, aquests càlculs no es duen a terme ja que no formen part de l’abast d’aquest projecte.
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11. ALTRES MESURES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

En aquest capítol es defineixen un seguit de mesures d’eficiència energètica per tal de
complementar el focus d’acció d’aquest projecte, en matèria d’estalvi energètic i econòmic.

11.1 Canvi de comercialitzadora del subministrament de gas natural

En aquest apartat es pretén analitzar i avaluar el que suposaria un canvi de
comercialitzadora del subministrament de gas natural de la residència. D’aquesta manera,
només canviant de companyia comercialitzadora, es pot aconseguir un estalvi econòmic
anual notable, que també repercuteix en el global de les mesures preses en aquest projecte.

Actualment, la companyia comercialitzadora és Gas Natural Fenosa, i la tarifa contractada
és la Supra Gas Prima amb tarifa d’accés 3.4. Es fa un estudi comparatiu amb les propostes
concretes de contractació per aquest punt de consum, de quatre altres comercialitzadores,
amb modalitats de contractació fixa i indexada, per tal d’avaluar la viabilitat d’aquest canvi.
La comparativa inclou el cost variable en funció del consum (Tv) i el cost fix mensual (Tf).

Tarifa

Dies facturats

Consum

3.4

365

543.237

Comparativa anual

Cv (€)

Tf

Cf (€)

Total (€)

Estalvi (€)

%

Gas Natural Supra Gas Prima 0,04555104
Audax
Contrato Dual
0,039791
Orus
Te Anexo
0,03799031

24.745
21.616
20.638

80,97
80,97
80,97

972
972
972

25.717
22.588
21.609

3.129
4.107

14
19

Iberdrola
Endesa
Endesa

20.229
18.721
20.748

80,97
80,97
80,97

972
972
972

21.201
19.692
21.720

4.516
6.024
3.997

21
31
18

RP 13 2016 04
Tarifa Gas (IND)
Tarifa Gas (FIX)

Tv

0,0372384
0,03446118
0,03819384

Taula 54. Comparativa econòmica entre companyies comercialitzadores de gas natural

S’escull Iberdrola com la millor alternativa en quan a canvi de companyia comercialitzadora
de gas natural. Tot i que hi ha altres opcions amb un major potencial d’estalvi, es
desestimen ja que són contractacions de modalitat indexada. D’aquesta manera,
s’aconsegueix un potencial estalvi econòmic brut del 21% en la factura de gas natural.
Aquest estalvi només contempla el cost del consum de gas i el cost del terme fix. Cal tenir
en compte altres paràmetres com el descompte en el consum de gas natural, l’impost
especial sobre hidrocarburs, el lloguer del comptador i l’IVA. D’aquesta manera, el potencial
d’estalvi brut anual de 4.516€, es tradueix en 3.234,66€.
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11.2 Certificació energètica de l’edifici

En aquest apartat es pretén dur a terme la certificació energètica de l’edifici per tal d’avaluar
quin és el comportament energètic d’aquest. Es fa l’estudi tenint en compte l’estat actual de
les instal·lacions, i posteriorment s’observa com millora aquest, en matèria d’eficiència
energètica, un cop s’implanten les noves instal·lacions d’energies de fonts renovables,
descrites en aquest projecte. En aquest sentit, la certificació energètica aporta un indicador
simplificat, gràfic i representatiu del que significaria implantar aquestes mesures.

Per a dur a terme la certificació energètica de l’edifici s’utilitza el programari específic CE3X
versió 2.1 [42], propietat del IDAE, i desenvolupat per Efinovatic i el Centro Nacional de
Energías Renovables (CENER).

La informació detallada respecte els resultats del certificat energètic es troba a l’Annex III.

11.2.1 Certificació energètica de l’estat actual de l’edifici

Per a realitzar la certificació energètica de l’estat actual de l’edifici, cal en primer lloc, definir
el tipus d’edifici que és. En aquest cas, es tracta d’un gran terciari, ja que es pot assimilar a
un hotel de grans característiques. Tot i no tenir grans generadors de calor ni grups
electrògens, es pot interpretar com a gran terciari ja que en les mesures de millora
s’incorpora un equip d’energia solar tèrmica amb les corresponents bombes de recirculació.

Un cop classificat l’edifici, cal definir-ne la localització i referència cadastral, així com altres
dades generals en quan a l’any de construcció, normativa aplicada, superfície útil habitable,
número de plantes i altura lliure d’aquestes, i finalment, el consum total diari d’A.C.S..

Seguidament, es defineix tota l’envolvent o pell de l’edifici a través dels tancaments que la
conformen, ja siguin façanes, mitjaneres, particions interiors, cobertes, solera, etcètera. Cal
definir la composició dels tancaments, informació que es descriu en l’Annex I d’aquest
projecte. A més, cal definir totes les portes i finestres associades a cada un dels tancaments
descrits anteriorment. Finalment, cal descriure els ponts tèrmics de cada tancament, ja
siguin caixes de persiana o contorns de les portes i finestres, o bé, els trobaments de façana
amb forjat, coberta o solera.
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Cal tenir en compte que no es considera l’efecte d’ombres sobre cap dels tancaments de
l’edifici, ja que no hi ha cap edifici adjacent ni contigu que tingui més de dues plantes, i per
tant, les possibles ombres que afectin a l’edifici són menyspreables en aquest sentit.

Altrament, cal definir totes les instal·lacions de l’edifici, tant de producció d’A.C.S. com de
calefacció, i també els equips d’il·luminació, de manera estimada en aquest últim cas.

Finalment, es pot avaluar la certificació energètica de l’edifici en qüestió. Els resultats per a
l’estat existent de l’edifici són els següents.

Figura 32. Qualificació energètica de l’estat actual de l’edifici

Segons l’indicador global, la qualificació energètica de l’edifici és una F, amb un nivell
d’emissions globals anuals de 66,9 kgCO2/m2. Aquesta mala qualificació és deguda a que es
tracta d’un edifici constructivament vell i sense aïllament en la majoria de tancaments, així,
els elements constructius estan allunyats dels requeriments de les normatives d’edificació
vigents. Per una altra banda, el poc manteniment de l’edifici i la no renovació d’elements
com finestres o instal·lacions, fan que la demanda i emissions de CO2 siguin molt elevades.

Paral·lelament, es poden interpretar detalladament els altres indicadors parcials que ens
facilita el programa.

S’observa que la demanda de calefacció, juntament amb les emissions associades, tenen la
pitjor nota, una G, fet que reafirma el poc aïllament que existeix amb l’exterior. Per una altra
banda, la qualificació de la demanda i emissions associades a la refrigeració és una C,
degut a que les façanes exteriors són a base de maçoneria de pedra, i aquest, és un bon
aïllant de la calor durant les èpoques d’estiu.
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Finalment, les emissions associades al consum d’A.C.S., amb una F, estan directament
lligades al generador tèrmic que ho proporciona, que en aquest cas, és una caldera de gas
natural. Per una altra banda, les emissions associades a la il·luminació tenen una nota A, ja
que la majoria d’equips d’il·luminació són de fluorescència lineal de baix consum, i a més, la
necessitat lumínica del propi edifici és relativament baixa, sent de 100 lux la il·luminació
mitja horitzontal estimada.

11.2.2 Certificació energètica de les millores d’implantació

Un cop analitzat l’estat actual de l’edifici en matèria energètica, es procedeix a implantar les
millores descrites en aquest projecte respecte les instal·lacions. Així, s’introdueix en el
programa les noves aportacions energètiques d’origen renovable, tant per A.C.S. (37,14%
procedent d’energia solar tèrmica i 42,86% procedent de biomassa) com per calefacció
(39,68% procedent de biomassa). També, s’eliminen les dues calderes “BAXI ROCA” [36] de
gas natural corresponents al sector “1”.

Seguidament, s’avalua la nova certificació energètica de l’edifici tenint en compte les
mesures descrites per tal de millorar l’eficiència energètica d’aquest.

Figura 33. Qualificació energètica amb les millores implantades

S’observa que la millora en la qualificació energètica és notable. S’obté un indicador global
d’emissions de 41,1 kgCO2/m2, que correspon a una lletra D baixa (amb un valor inferior a
39,5 kgCO2/m2 s’obtindria una C). Aquesta reducció representa un 38,6% d’estalvi anual en
les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Aquest valor d’estalvi en les emissions anuals de CO 2, coincideix estretament amb el
percentatge d’estalvi calculat en l’apartat 10.4 d’aquest projecte, que és del 39,55%, fet que
reafirma la validesa d’aquest indicador.
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La implantació d’energies d’origen renovable queda palesa en l’estalvi obtingut en les
emissions de CO2, tant en l’indicador global com en els indicadors parcials, ja que tots han
millorat substancialment. Així, s’aconsegueix un estalvi del 37,6% en les emissions de CO2
associades a la calefacció i un estalvi d’un 62,4% en les emissions associades a A.C.S..

Un altre indicador que és important analitzar, és el que fa referència al consum anual
d’energia primària no renovable, en kWh/m 2, on també s’aprecia aquesta millora notable en
implantar les noves mesures.

Figura 34. Comparativa del consum anual d’energia primària no renovable
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12. ANÀLISI DE VIABILITAT ECONÒMICA

Per analitzar la viabilitat econòmica del projecte, primer s’avalua el pressupost corresponent
a totes les mesures a implantar, així com l’estalvi econòmic resultant d’aquestes mesures.

12.1 Pressupost
La següent taula mostra, a mode de resum, el pressupost calculat per aquest projecte. Es
distingeixen dos capítols diferents, un referent a la instal·lació d’energia solar tèrmica i un
altre referent a la instal·lació de biomassa. El pressupost detallat es troba a l’Annex VI.

PRESSUPOST
CAPÍTOL 1. INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA (€)

40.132,81

CAPÍTOL 2. INSTAL·LACIÓ DE BIOMASSA (€)

48.506,80

BASE IMPOSABLE (€)

88.639,61

IVA 21% (€)

18.614,32

TOTAL (€)

107.253,93
Taula 55. Pressupost final

12.2 Estalvi econòmic
El potencial d’estalvi econòmic que s’aconsegueix en reduir el consum de gas natural, i
paral·lelament, en canviar de companyia comercialitzadora, s’avalua fent ús de les dades
reals de facturació de la residència geriàtrica, corresponents a l’any 2015. La següent taula
mostra els costos de consum i de terme fix, segons les noves mesures implantades.

Mes
Consum (kWh)
Gener
57.016
Febrer
46.850
Març
41.239
Abril
39.748
Maig
12.880
Juny
9.053
Juliol
11.403
Agost
8.232
Setembre
12.774
Octubre
13.928
Novembre
25.373
Desembre
50.336

Preu (€/kWh)
0,0372384
0,0372384
0,0372384
0,0372384
0,0372384
0,0372384
0,0372384
0,0372384
0,0372384
0,0372384
0,0372384
0,0372384

Cost consum (€)
2.123,18
1.744,61
1.535,68
1.480,14
479,65
337,12
424,63
306,55
475,68
518,66
944,85
1.874,43

Cost terme fix (€)
80,97
80,97
80,97
80,97
80,97
80,97
80,97
80,97
80,97
80,97
80,97
80,97

Taula 56. Costos de consum i terme fix amb la implantació d’energies renovables
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Seguidament, cal aplicar altres paràmetres corresponents a la facturació de gas natural, com
un percentatge de descompte del 4% sobre aquest, un impost especial sobre els
hidrocarburs (0,00234 €/kWh), o el lloguer dels comptadors. Finalment s’aplica el 21% d’IVA.

Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Desc. (€)
84,93
69,78
61,43
59,21
19,19
13,48
16,99
12,26
19,03
20,75
37,79
74,98

Impost HC (€) Lloguer c. (€)
133,42
29,95
109,63
23,96
96,50
27,38
93,01
23,11
30,14
26,53
21,18
23,96
26,68
30,81
19,26
26,53
29,89
24,82
32,59
26,53
59,37
26,53
117,79
24,82

Base imp. (€)
2.282,59
1.889,39
1.679,11
1.618,02
598,10
449,76
546,10
421,05
592,34
638,01
1.073,93
2.023,03

IVA (€)
479,34
396,77
352,61
339,79
125,60
94,45
114,68
88,42
124,39
133,98
225,52
424,84
Total

Total factura (€)
2.761,93
2.286,16
2.031,72
1.957,81
723,70
544,20
660,78
509,47
716,73
771,99
1.299,45
2.447,87
16.711,82

Taula 57. Costos totals amb la implantació d’energies renovables

Segons la facturació real de la residència geriàtrica, el cost anual de consum de gas natural
el passat any 2015 va ser de 31.939,56€. Aquesta taula es troba detallada a l’Annex II.

D’aquesta manera, s’obté un estalvi potencial de 15.227,74€ anuals. D’aquesta quantitat,
11.993,09€ corresponen a l’estalvi obtingut exclusivament degut a la implantació d’energies
renovables. Els 3.234,66€ restants, són degut al canvi de companyia comercialitzadora.

No obstant, cal tenir en compte el cost d’ús de la instal·lació de biomassa, que va
directament lligat al consum anual de pèl·let. El cost anual és el següent7.

7

El preu del kilogram de pèl·let a granel inclou la descàrrega pneumàtica a Palafrugell.
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D’aquesta manera, l’estalvi net corresponent a la implantació d’energies renovables són
4.973,09€ anuals.

Per una altra banda, cal establir un cost anual estimat per a tasques de manteniment, tant
de la instal·lació d’energia solar tèrmica com de la instal·lació de biomassa. Aquest valor,
s’estima en un 0,5% del cost total de la inversió.

Finalment, tenint en compte el flux de caixa, la quantitat neta generada anualment és la
següent.

12.3 Indicadors financers

Per tal d’avaluar la viabilitat econòmica d’aquest projecte en funció del desemborsament o
inversió inicial que s’ha de dur a terme, cal tenir en compte algun indicador financer. Per una
banda, s’utilitza el càlcul d’aplicació directe corresponent al període de retorn de la inversió
(payback period), i per altra banda, es calcula la rendibilitat econòmica del projecte avaluant
el valor actual net (VAN). Ambdós indicadors són vàlids, però el primer mètode no té en
compte el valor del diner al llarg del temps, i per tant, és menys realista.

12.3.1 Període de retorn de la inversió (Payback period)

Aquest indicador es refereix al període de temps necessari per a recuperar el
desemborsament o inversió inicial. Tenint en compte que el flux de caixa és fix cada any, el
resultat és el següent.
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Aquest resultat ens dóna una primera idea de quin seria el període de retorn en aquest cas.

12.3.2 Valor actual net (VAN)

El valor actual net o VAN, té en compte el valor del diner al llarg del temps. Aquest indicador
mesura la rendibilitat absoluta neta que proporciona el projecte, tenint en compte l’increment
de valor que aquesta inversió proporciona als propietaris de la mateixa, una vegada
descomptada la inversió inicial. Aquest indicador es calcula de la següent manera.

En aquest cas, enlloc de calcular el valor actual net per a un total d’anys específic, es
calcula aquest valor per a cada any fins a aconseguir rendibilitzar la inversió inicial, és a dir,
observar a partir de quin any el valor actual net passa ser positiu.

Per tal de tenir en compte el valor del diner al llarg del temps, cal avaluar els següents
paràmetres.

12.3.2.1 Increment del preu del combustible

L’increment del preu del combustible, , correspon a les fluctuacions del preu del gas natural
aquí, a Espanya. En els últims 10 anys s’ha pogut observar un notable increment en el preu
d’aquest combustible, tot i que ha patit davallades importants en terminis més curts de
temps. Al ser un valor complicat de preveure, s’estima un futur increment del 3% en el preu
d’aquest.

Aquest hipotètic increment afavoreix la rendibilitat de la instal·lació, ja que amb les noves
mesures preses, es redueix el consum d’un recurs que s’encareix. Aquest percentatge recau
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tant en la reducció del consum de gas natural degut a la implantació d’energies renovables,
com en la reducció de la factura de gas natural degut al canvi de comercialitzadora.

12.3.2.2 Valor d’inflació

La inflació, , és una situació econòmica referida a l’augment generalitzat dels preus dels
béns i serveis existents en el mercat durant un període de temps. Aquesta situació genera
una depressió del valor monetari. Actualment, el valor general de la inflació per Espanya,
marcat per l’índex IPC (Índex de Preus de Consum), és del -0,134%. Aquest percentatge
s’aplica pel cost anual del manteniment i pel cost anual de biocombustible.

12.3.2.3 Taxa d’interès

Per tal d’assumir la inversió corresponent en aquest projecte, es demana un préstec de
capital bancari. D’aquesta manera, la taxa d’interès, , representa el percentatge que obté
l’entitat bancària per prestar aquesta quantitat de diners. En aquest cas, s’estima una taxa
d’interès fixa del 5%.

12.3.2.4 Càlcul del valor actual net

A mode d’exemple, es calcula el valor actual net per el primer any després de la inversió.

La següent taula mostra els resultats del valor actual net per a cada any posterior al
desemborsament inicial. S’estima una vida útil de 25 anys per a les noves instal·lacions, tant
d’energia solar tèrmica com de biomassa.
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Període (anys)

Valor actual net (€)

Amortització anual (€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-99.503,04
-91.685,28
-83.812,41
-75.895,45
-67.944,74
-59.969,93
-51.980,08
-43.983,62
-35.988,46
-28.001,94
-20.030,94
-12.081,82
-4.160,54

-7.818
-7.873
-7.917
-7.951
-7.975
-7.990
-7.996
-7.995
-7.987
-7.971
-7.949
-7.921
-7.888

14

3.727,41

-7.849

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

11.576,89
19.383,20
27.141,94
34.849,07
42.500,89
50.093,96
57.625,15
65.091,60
72.490,70
79.820,05
87.077,52

-7.806
-7.759
-7.707
-7.652
-7.593
-7.531
-7.466
-7.399
-7.329
-7.257
-7.671
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Taula 58. Anàlisi del valor actual net

En la taula precedent, s’observa que fins el catorzè any no es recupera el desemborsament
inicial. A partir d’aquest any, el valor actual net és positiu i la inversió ja genera beneficis
respecte la instal·lació existent, basada en gas natural. Al final de la vida útil de les noves
instal·lacions d’origen renovable, juntament amb les altres mesures preses en aquest
projecte, impliquen un benefici net de 87.077,52 €.

Cal mencionar que actualment no es pot optar a cap subvenció pública per a ajuts en la
implantació d’energies renovables o rehabilitació energètica de les instal·lacions en edificis.
La més recent, el programa PAREER-CRECE, a través del IDAE, va finalitzar el procés de
registre de noves sol·licituds el passat mes de Maig [43].
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13. CONCLUSIONS

Es poden extreure vàries conclusions amb la finalització d’aquest projecte. En primer lloc,
queda palesa la notable millora que es pot obtenir mitjançant la implantació d’energies
d’origen renovable (energia solar tèrmica i biomassa en aquest cas), en termes d’eficiència
energètica i reducció del consum de gas natural, i conseqüentment, d’emissions de CO 2. Tot
i ser un edifici amb uns índexs de demanda elevats, tant d’aigua calenta sanitària com de
calefacció, queda demostrada la possibilitat d’executar una rehabilitació d’aquest tipus.

Un dels punts característics d’aquest projecte és que s’emmarca en la realitat de l’estat
actual existent d’una residència geriàtrica, fet que implica una certa problemàtica evident,
alhora de fer el dimensionament d’aquestes noves instal·lacions, ja que cal tenir en compte,
intentar aprofitar i respectar, en la mesura del que sigui possible, les pròpies condicions
arquitectòniques d’aquest edifici, així com les dependències, espais i distàncies. En una
primera instància, la proposta inicial pretenia aconseguir un 100% de la demanda energètica
per a A.C.S. i calefacció, mitjançant un sistema híbrid provinent d’energies renovables. No
obstant, degut als handicaps expressats en línies precedents, aquesta proposta inicial
suposava una problemàtica afegida en termes de viabilitat tècnica, i també econòmica.

Així, per tal de treure el màxim rèdit possible de les instal·lacions existents, i tenint en
compte la sectorització de l’edifici, la solució consisteix en la separació física de les dos fonts
d’energia renovable implantades, en les dos sales de calderes existents. D’aquesta manera,
hi ha dos fonts d’energia renovable que treballen independentment en cada sector, per a
cobrir la demanda energètica del conjunt de l’edifici. Pel que fa a la instal·lació de biomassa,
s’ubica en la sala de calderes del sector “1” on es pot aprofitar la sala contigua a aquesta
com a sitja d’emmagatzematge del biocombustible, i a part, aquesta sitja suposa una solució
logística alhora de realitzar els emplenats de biocombustible mitjançant un camió de
descàrrega pneumàtica. Per una altra banda, la sala de calderes del sector “2” està ubicada
gairebé en vertical a sota de la terrassa on s’ubiquen els captadors solars, fet que també
optimitza la instal·lació. Altrament, existeix una sala al tercer pis, al costat de la terrassa, que
permet habilitar-la com a sala tècnica per a ubicar-hi diferents equips de la instal·lació solar
que no poden estar a l’intempèrie.

Paral·lelament al dimensionament tècnic i logístic d’ambdues instal·lacions, es duu a terme
la certificació energètica de l’edifici, que és una eina molt vàlida alhora d’analitzar els
resultats de manera àgil i gràfica. D’una qualificació “F” en l’estat existent s’arriba a millorar
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fins a una qualificació “D”, amb la implantació de les noves mesures. Aquest indicador
mostra els beneficis i viabilitat d’aquest tipus d’instal·lacions, tot i tractar-se d’un edifici vell i
amb les condicions constructives que el caracteritzen (poc aïllament, elements constructius
vells, finestres simples, etcètera).

Respecte possibles millores o línies de futur que es podrien dur a terme en la residència
geriàtrica per a potenciar-ne l’eficiència energètica, seria interessant proposar solucions
arquitectòniques en el conjunt de l’edifici per a mirar d’aconseguir davallar la demanda,
sobretot en termes de demanda de calefacció. Aquestes solucions s’engloben en el
concepte de bioclimatització, i podrien consistir en la captació solar passiva, millorar
l’aïllament tèrmic de façanes, mitjaneres i cobertes, o bé canviar les finestres per altres de
fusteria de PVC i doble vidre amb cambra d’aire.

Finalment, cal expressar els resultats en termes numèrics per a poder comptabilitzar el que
aquesta implantació d’energies renovables suposa, tant a nivell energètic com econòmic.
Respecte la instal·lació de biomassa, que cobreix el 100% de la demanda del sector “1”,
aporta uns 29.500kWh anuals per a la demanda d’A.C.S. i uns 152.500 kWh anuals per a la
demanda de calefacció. Per una altra banda, la instal·lació d’energia solar tèrmica, que
cobreix el 65% de la demanda d’A.C.S. del sector “2” (no cobreix la demanda de calefacció),
aporta uns 26.500kWh anuals. En conjunt, la implantació d’energies renovables suposa una
aportació del 80% per a la demanda total d’A.C.S. i un 40% per la demanda de calefacció.

En termes d’estalvi del consum de gas natural, aquestes mesures suposen gairebé un 40%
d’estalvi en el consum total d’aquest, sent el 10% degut a la instal·lació d’energia solar
tèrmica, i el 30% restant degut a la instal·lació de biomassa. Aquesta retallada en el consum
de gas natural es tradueix en una reducció d’emissions de CO 2 a l’atmosfera de gairebé el
40%, respecte l’estat existent de les instal·lacions, passant d’emetre unes 135 tones anuals
a emetre 83 tones anuals, de CO2 equivalent, fet que reforça un dels principals objectius
plantejats en aquest projecte.

En termes de viabilitat econòmica, aquest projecte queda comprès dins dels marges
acceptables alhora de fer un desemborsament d’aquestes magnituds, d’uns 100.000€,
obtenint el retorn de la inversió al cap de 14 anys des del inici del funcionament, tenint en
compte uns 25 anys de vida útil de les instal·lacions. Cal remarcar que, a part de l’estalvi
econòmic obtingut a través de la implantació d’energies renovables, també hi ha una part
d’estalvi corresponent al canvi de comercialitzadora de gas natural.
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