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RESUM 
El projecte es basa en l’estudi i el disseny d’una instal·lació solar tèrmica per tal de 

obtenir, amb un rendiment acceptable, fluid caloportador a temperatures més altes 

de 100 °C, per a la posterior obtenció de vapor d’aigua en domicilis. 

 

Durant el projecte es dissenyarà una instal·lació per tal que, a temperatures altes, 

el seu rendiment no disminueixi de la manera que ho fan actualment els captadors 

plans. Per això es buscarà altres tipus de captadors que utilitzen altres tecnologies 

i permeten obtenir fluids a temperatures més elevades. A més, es realitzarà un 

estudi dels elements que formen una instal·lació solar tèrmica i s’escolliran aquells 

elements que siguin més adients. 

 

Per a realitzar l’estudi de la manera més eficaç possible, es realitzarà un estudi de 

les necessitats energètiques que suposa el escalfar una quantitat d’aigua fins a 

temperatures superiors als 100 °C per tal de dissenyar adientment la instal·lació 

solar tèrmica i posteriorment, també es realitzarà un estudi tant econòmic com 

ambiental del projecte dut a terme. 
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GLOSSARI 
 
CTE    Código Técnico de la Edificación 

RITE    Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

ICAEN    Institut Catal{ d’Energía 

IDAE    Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 

CPC    Captador Parabòlic Compost 

HTF    Heat Transfer Fluid 

ACS    Aigua Calenta Sanitaria 

Pdc    Pèrdua de Càrrega 

m.c.a.    metres columna d’aigua 

DN    Diàmetre Nominal 

HE    Estalvi d’energía 
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1. PREFACI 

Objectiu 

Amb aquest projecte es pretén realitzar un estudi de la instal·lació necessària per a 

la producció de vapor en el sector domèstic. Dintre d’aquest estudi, es busca 

conèixer el funcionament de cada una de les parts que formen aquesta instal·lació 

i, un cop realitzats els càlculs pertinents, escollir els aparells més adients per al 

correcte funcionament de la instal·lació solar. 

 

Motivació 

La idea de realitzar un projecte d’aquest tipus va sorgir quan el meu director de 

projecte va proposar estudiar la situació actual en que es troba el sector de 

l’aprofitament de l’energia solar amb panells solars per a la producció de vapor en 

el sector domèstic. Actualment, la majoria de instal·lacions solars que es troben als 

domicilis busquen l’escalfament de l’aigua per a l’obtenció de l’anomenada A.C.S. 

(aigua calenta sanitària). Per això, desenvolupar un estudi sobre una instal·lació 

que permeti la producció de vapor en el sector domèstic va resultar una bona 

oportunitat per per conèixer amb més profunditat aquest sector, a més d’esperar 

que resulti útil per al meu futur personal. 

 

Abast 

El projecte només estudiarà la fase de disseny de la instalació, no entrarà en detall 

en altres procesos com el de manteniment o el de muntage. El disseny es realitzarà 

segons les dades tècniques que proporcionen els fabricants dels diferents elements 

que formen la instal·lació . 
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2. INTRODUCCIÓ 

Des de la primera revolució industrial la societat no ha deixat d’evolucionar i 

créixer passant a utilitzar de forma desmesurada fonts d’energia no renovables 

perjudicials per al medi ambient. 

 

Aquest elevat augment en l’ús d’energies no renovables ha suposat una evident 

disminució en la disponibilitat de recursos i un augment en la dificultat d’extreure 

aquests recursos. Tot això, esta comportant un canvi en la gestió de l’energia en la 

societat que cada cop s’encamina més cap a un consum més racional i cap a l’ús de 

fonts d’energia renovables. 

 

A més de la obvia millora en el medi ambient que suposa l’ús d’energies 

renovables, en el cas de l’aprofitament de l’energia solar per a l’ús domèstic, també 

suposa per als usuaris un estalvi econòmic ja que substituïm l’energia elèctrica per  

energia solar per a obtenir en ambdós casos energia tèrmica. 

 

Segons els estudis, mostren que el nombre de usuaris que empren l’energia 

elèctrica per, entre d’altres coses, transformar-la en energia tèrmica ha augmentat 

al llarg dels anys. 

 
Rang de potències 

(kW) 
2009 2010 2011 

10≥P>9 769.973 805.504 812.727 
9≥P>8 373.822 383.923 379.552 
8≥P>7 229.885 249.922 244.345 
7≥P>6 1.171.562 1.209.522 1.240.457 
6≥P>5 3.848.472 4.118.499 4.247.168 
5≥P>4 5.577.495 5.689.726 5.796.838 
4≥P>3 9.357.233 9.387.633 9.396.686 
3≥P>2 2.683.911 2.625.550 2.575.344 
2≥P>1 1.816.532 1.755.919 1.690.590 
1≥P>0 273.200 270.558 258.420 
TOTAL 26.102.085 26.496.756 26.642.127 

 
 
 

Taula. 2.1. Número de punts de subministre instalats a Espanya per trams. 
Font: Comisión Nacional de Energía 
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Actualment existeix una gran quantitat d’aparells que utilitzen energia elèctrica 

per a obtenir energia tèrmica, el que suposa un augment en la potència a 

contractar per a que aquests aparells funcionin. A continuació, es mostra una taula 

amb les potències més contractades. 

RANG 
POTÈNCIA A 

CONTRACTAR (kW) 
NUM PT SUM 

PERCENTATGE 
(%) 

 

1-2 1,15 1.949.010 7,32 1 

2-3 2,3 2.575.344 9,67 2 

3-4 3,45 9.396.686 35,27 3 

4-5 4,6 5.796.838 21,76 4 

5-6 5,75 4.247.168 15,94 5 

6-7 6,9 1.240.457 4,65 6 

7-9 8,05 623.897 2,34 7 

9-10 9,2 812.727 3,05 8 

TOTAL 
 

26.642.127 100  

 
 

 

Veiem que a la majoria de domicilis espanyols es contracta una potència de 3,45 

kW. Amb aquest projecte es busca que la potència elèctrica necessària sigui 

inferior i permeti la contractació de potències inferiors per tal que els usuaris 

poguin viure als seus domicilis pagant  una quantitat inferior. 

 

Taula 2.2. Percentatge de potències contractades a Espanya. 
Font: Comisión Nacional de Energía 
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3. APLICACIONS DEL VAPOR 
Tot i que el projecte es focalitza en el disseny d’una instal·lació per al sector 

domèstic, aquest projecte podria extrapolar-se per al sector industrial, és per 

això que a continuació s’indiquen primerament algunes de les aplicacions 

industrial les quals podria ser útil l’ús d’aquesta instal·lació i, posteriorment, 

s’expliquen les aplicacions del sector domèstic per les quals es dissenya la 

instal·lació d’aquest projecte. 

3.1. Aplicacions en el sector de la indústria 
L’ús del vapor en el sector de la indústria és molt més extens del que es pot 

pensar en un principi. A més de les aplicacions ja conegudes, com l‘ús del vapor 

per a la calefacció a fàbriques i plantes industrials  o per a l’activació de turbines 

a plantes elèctriques, existeixen altres possibles aplicacions no menys 

importants per a la indústria. Aquestes són: 

 Esterilització/Escalfament 

 Impuls/Moviment 

 Motriu 

 Atomització 

 Neteja 

 Hidratació 

 Humidificació 

 

A continuació, veurem alguns exemples dels punts anomenats anteriorment: 

 

 Vapor per a l’escalfament 

El vapor és generat i distribuït a una pressió positiva, és a dir, a pressions 

superiors a 0 MPa i a temperatures superiors als 100C. 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Aplicació vapor per a l’escalfament. 
Font: TLV. Compañía Especialista en Vapor 
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Aquest procediment es pot trobar a plantes processadores d’aliments, plantes 

químiques i refineries. 

 

 Vapor per  l’impuls/moviment 

Com s’ha dit anteriorment, el vapor s’utilitza per a la propulsió de les turbines de 

vapor, equip essencial per a la generació d’electricitat en plantes 

termoelèctriques. Aquestes turbines utilitzen el vapor introduït a 25 MPa i 

610ºC. 

 

El vapor es utilitzat a les turbines de vapor per preveure danys causats en els 

equips per l’entrada del condensat. A més de la generació d’energia, altres 

aparells que utilitzen vapor són els compressors moguts per turbines o bombes, 

com el compressor de gas o les bombes per a les torres de refredament, entre 

d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La força motriu del vapor ocasiona en les turbines, que les alabes girin, fent rotar 

el rotor, que es troba acoblat al generador d’energia. 

 

Una altra aplicació dins d’aquesta categoria molt important per la seva 

rellevància històrica és la de la maquina de vapor, que posteriorment s´ha aplicat 

aquesta teoria per desenvolupar altres tipus de motors, com és el motor Stirling. 

Aquesta maquina genera vapor d’aigua a una caldera tancada per escalfament, la 

qual cosa, produeix l’expansió del volum d’un cilindre empès per un pistó. 

Mitjançant un mecanisme biela-manovella, el moviment lineal del pistó es 

Fig. 3.2. Aplicació vapor per l’impuls/moviment. 
Font: TLV. Compañía Especialista en Vapor 



 
13 

transforma en un moviment de rotació. Quan s’arriba al final de carrera, retorna 

a la seva posició inicial i expulsa el vapor. 

 

 Vapor com a fluid motriu 

El vapor pot ser utilitzat com a força motriu per moure fluxos de líquid o gas en 

canonades. Els ejectors de vapor són utilitzats per crear el buit en equips com 

torres de destil·lació, per a la circulació continua d’aire dels condensadors de 

superfície o per a bombejar el condensat dels tancs receptors ventilats en els 

drenadors de pressió secundària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vapor per a l’atomització 

S’utilitza el vapor com a separador mec{nic de fluids, per exemple, en alguns 

cremadors el vapor és injectat en el combustible per maximitzar l’eficiència de 

combustió i minimitzar la producció d’impureses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Aplicació vapor com a fluid motor. 
Font: TLV. Compañía Especialista en Vapor  

Fig. 3.4. Aplicació vapor per a l‘atomització. 
Font: TLV. Compañía Especialista en Vapor  
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 Vapor per a la neteja 

El vapor és utilitzat per a netejar un gran rang de superfícies, com per exemple, 

en els bufadors de sutge. Les calderes de carbó o petroli han de tenir aquests 

bufadors per a realitzar una neteja cíclica de les parets del forn i remoure les 

impureses de les superfícies de convecció, i així, romandre l’eficiència de la 

caldera. 

 

 Vapor per la hidratació 

Quan el procés necessita d’hidratació mentre se’l subministra calor al mateix 

temps, l’ús del vapor pren una paper molt important.  

 

El vapor es utilitzat, per exemple, en el procés de producció de paper on es 

subministra mentre el paper es mou pels rotlles a gran velocitat per a que no 

pateixi ruptures microscòpiques.  

Un altre exemple són els molins per a la producció d’aliments per animals, on es 

realitza una injecció directa de vapor per escalfar i proporcionar contingut 

d’aigua als aliments. 

 

 

 

 

 

 

 Vapor per a la humidificació 

Moltes grans instal·lacions industrials i comercialitzadores, especialment en 

climes freds, utilitzen el vapor saturat a baixa pressió per escalfar l’interior. 

L’equip utilitzat per al condicionament d’aire són bobines HVAC i humidificadors 

de vapor. 

 

 

 

 

Fig. 3.5. Aplicació vapor per la hidratació. 
Font: TLV. Compañía Especialista en Vapor  

Fig. 3.6. Aplicació vapor per a la humidifcació. 
Font: TLV. Compañía Especialista en Vapor  
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3.2. Aplicacions en el sector domèstic 
El vapor en el sector domèstic sempre ha tingut, depenent de l’activitat a dur a 

terme,  un paper secundari degut a l’existència d’altres mètodes d’obtenció més 

ràpids. Encara que, actualment, degut a la consciència pel medi ambient que la 

societat est{ adquirint, s’estan produint noves tendències que augmenten la 

introducció de noves tendències que augmenten l’ús del vapor. 

 

A continuació, s’especifiquen aquelles activitats domèstiques que s’han escollit 

per a proporcionar vapor mitjançant la instal·lació solar: 

 

 Neteja 

La neteja amb vapor és la manera més natural, neta i respectuosa amb el medi 

ambient, ja que funciona sense l’ús de productes químics.  Aquesta neteja es 

produeix mitjançant la combinació de cops de vapor i calor. Al netejar, el vapor 

avança per petites esquerdes microscòpiques entre la brutícia i la superfície, 

d’aquesta manera es dissolen inclús les partícules de brutícia més resistents. 

 

La condensació del vapor, a diferència del que succeeix amb els productes de 

neteja, no deixa rastre sobre les superfícies ja netes i al generar-se vapor es 

desmineralitza l’aigua, de manera que el vapor d’aigua no deixa restes de cal ni 

taques. 

 

 

 

 

 

Les netejadores de vapor són útils per a netejar qualsevol tipus de sòl i també 

permet la neteja de les finestres. 

 

 

Fig. 3.7. Netejadora de vapor existent al mercat. 
Font: Catàleg Kärcher  
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 Cuinar 

Una altra de les aplicacions domèstiques del vapor és la cocció d’aliments 

mitjançant l’ús dels forns de vapor. Aquesta cocció permet conservar en gran 

part els nutrients i potencia el sabor i la textura dels aliments.  

 

La cocció es realitza de manera homogènia i aplica un percentatge d’humitat, el 

que permet realitzar coccions al buit i tenir plants casi preparats per fer una 

última cocció abans de servir-los. 

 

Aquests forns disposen d’un dipòsit d’aigua que s’escalfa provocant el vapor que 

s’empra per  a la cocció dels aliments. 

 

 Planxes de vapor 

Aquestes planxes disposen d’un generador independent de vapor que permet 

realitzar el planxat d’una manera més r{pida i f{cil; el vapor es expulsat 

generalment a través de petits orificis a la superfície metàl·lica de la planxa.  

 

Aquests tipus de planxes poden subministrar el vapor de dues maneres 

diferents: vapor continu i super vapor. El primer tipus és un vapor d’emissió 

constant que manté sempre la mateixa intensitat, independentment si el dipòsit 

d’aigua es troba ple o buit. La mesura ideal d’emissió de vapor continu es d’uns 

20-30 grams per minut aproximadament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8. Planxa de vapor existent al mercat. 
Font: MundoElectro 
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Les planxes a vapor disposen d’un  element d’escalfament elèctric de filferro de 

nicrom (níquel-crom) que es embolicat en un revestiment termo-resistent i aïllat 

elèctricament, col·locat a la base de la planxa. La corrent elèctrica va al element 

de calefacció a través del termòstat que controla el flux de corrent depenent de la 

temperatura de la planxa. 

 

 Confort (Sauna  de vapor) 

Tot i no ser una instal·lació molt usual a un domicili de classe mitjana, en alguns 

domicilis es troben les anomenades saunes. Existeixen dos tipus de saunes, 

depenent de la humitat relativa dins del recinte la sauna pot ser humida, també 

anomenada bany turc, o la sauna seca, pròpia dels països nòrdics. 

 

L’element principal de la sauna és el generador de vapor, 

encarregat de la generació de vapor de manera constant i 

continua mitjançant l´ús d’aigua escalfada amb resistència 

elèctrica, la qual cosa implica que el bany de vapor és a baixa 

temperatura i amb una humitat del 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fig. 3.9. Generador de vapor 
Font: OutletPiscinas 
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4. SITUACIÓ ACTUAL DEL SECTOR 

4.1. Captadors solars 
L’element principal de qualsevol sistema d’energia solar és el col·lector o el 

captador solar. Aquests captadors són bescanviadors de calor que transformen 

l’energia captada de la radiació solar en energia tèrmica transferint-la a un medi 

de transport (aigua, oli o aire) que flueix a través del captador. 

 

Per poder realitzar un estudi del mercat més estructurat, s’han classificat els 

diferents captadors existents segons dos criteris bàsics.  

 

Per una banda, existeixen aquells captadors que realitzen un seguiment del Sol 

durant el dia, ja sigui mitjançant un o dos eixos, i els estacionaris.  

Per altra banda, es realitza una classificació segons l’índex de concentració (C). 

Aquest índex és la raó entre la superfície d’apertura del concentrador i la 

superfície d’absorció del receptor. 

  
                                      

                                  
 

Quant més gran sigui el factor de concentració solar d’un captador, major és la 

temperatura que pot assolir, però a la vegada és més complicat realitzar un 

seguiment del moviment del Sol. 

 

Així doncs, es poden trobar al mercat els següents tipus de captadors: 

Seguiment 
Tipus 

captador 

Tipus 

d’absorció 

Índex 

concentració 

(C) 

Rang 

temp. 

(°C) 

Croquis 

Estacionari 

Pla Pla 1 30 - 80 
 

Tubs 

buits 
Pla 1 50 - 200  

Parabòlic 

compost 

(CPC) 

Tubular 1 - 5 70 - 240  

Un eix 

Tubular 5 - 15 70 - 290 

Reflectors 

Fresnel 

(RF) 

Tubular 10 - 40 60 - 250 
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Cilindre 

Parabòlic 

(CCP) 

Tubular 15 - 45 70 - 290 

 Cilíndric 

(CC) 
Tubular 10 - 50 70 - 290 

Dos eixos 

Disc 

Parabòlic 
Focal 100 - 1000 

100 - 

500 
 

Heliostat Focal 100 - 1500 
150 - 

2000  

Forn 

solar1 
Focal 1500 - 1500 

600 – 

3000 
 

 

 

Alguns dels captadors anomenats a la taula es descarten per realitzar la 

instal·lació d’aquest projecte degut al alt preu que suposaria la instal·lació, com 

per exemple, aquells captadors que realitzen un seguiment solar, ja que el 

mecanisme de seguiment suposaria un preu extra. Així doncs, s’estudien els 

captadors restants. 

 4.1.1. Captadors plans 

Són els captadors més instal·lats ja que la seva temperatura de treball es situa 

entre 50 – 70 °C, temperatura ideal per produir aigua calenta sanitària (ACS), 

calefacció per sòl radiant, etc. 

 

Existeix un gran ventall de marques que venen aquests tipus de captadors, tot i 

que la gran majoria tenen  la mateixa estructura segons si el fluid a escalfar és 

aire o l’aigua. 

                                                        
1 Existeix a França un centre d’investigacions sobre energia solar i és un dels forns solars més 
grans del món, Forn Solar de Odeillo. A la imatge de la taula, es representa el funcionament 

Fig.  4.1. Esquema captadors plans. 
Font: Diseño de captador solar cilíndrico parabólico para aplicaciones rurales en Paraguay. 

Carmen Paredes. 

Taula 4.1. Tipus de captador. 
 



 
20 

Els preus d’aquests captadors oscil·len entre 600-800 €. 

 4.1.2. Captadors tubs buits 

Aquest captador d’alt rendiment es basa en la tecnologia heat-pipe.  

 

Aquesta tecnologia es basa en un tub de calor aïllat que 

conté un líquid (aigua destil·lada amb additius) en el seu 

interior que es vaporitza al escalfar-se (30 °C). 

El vapor puja fins a un capçal on cedeix calor al líquid que 

circula al seu voltat. Al refredar-se el vapor pel contacte 

amb l’aigua freda, aquest es condensa i baixa de nou en 

forma de líquid per tornar a realitzar el mateix procés. 

Aquests captador són més eficients que els captadors 

plans i arriben a temperatures superiors però necessiten d’un major 

manteniment. 

 

El preu d’aquests captadors és 2 o 3 vegades superior als captadors plans. 

 4.1.3.  Captadors parabòlics Composts (CPC) 

Aquests captadors tenen la capacitat de reflectir al focus lineal tota la radiació 

incident que capten. Mitjançant múltiples reflexions internes, qualsevols radiació 

solar que entri al captador, arriba a la superfície absorbent que està situat al fons 

del mateix. A la figura 4.3. es representa com els raigs solars són reflectits, per la 

superfície reflectora del CPC, cap al absorbent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Funcionament 
Heat Pipe. 
Font: ESOL 

Fig. 4.3. Estructura d’un CPC. 
Font: El hilo dorado: La energía solar 



 
21 

4.2. Tubs calorifugats 
Els materials més utilitzats per a conduir el fluid portador del calor són: el coure, 

el ferro galvanitzat, el ferro negre i els plàstics. 

 

El coure és el material més aconsellable per aconseguir unes altes prestacions 

davant la corrosió, mal·leabilitat, ductilitat i innocuïtat, a més de ser molt 

competitiu econòmicament. 

El ferro galvanitzat, s’utilitzava a la fontaneria tradicional, però el principal 

inconvenient per a la nostra instal·lació és que la seva protecció es deteriora si 

arriba a una temperatura de 65  C. 

El ferro negre només es recomana en instal·lacions que requereixin de grans 

caudals. A més, est{ prohibit l’ús per a la conducció d’aigua ja que produeix en la 

seva estructura oxidacions que posen en perill la seva potabilitat. 

 

Les conduccions de plàstic no són una alternativa clara en front de les de coure, 

tot i ser les millors econòmicament, no suportarien les altes temperatures del 

fluid caloportador. 

 

Els preus dels tubs són molt variants segons el diàmetre o les característiques de 

les unions d’aquests tubs, ja que les unions poden estar soldades o no.  

4.3. Fluids caloportador (HTF) 
És l’encarregat de passar pels captadors solars i absorbir l’energia tèrmica 

d’aquests per transferir-la, desprès, al dipòsit-intercanviador.  

 

Existeixen tres tipus de fluids que podrien ser  òptims per a la instal·lació que es 

pretén dissenyar per a aquest projecte: 

 

 Aigua amb adició d’anticongelant: 

És la solució més generalitzada, tot i que s’ha de mirar certes característiques de 

la mescla com són la seva toxicitat, l’ augment de viscositat, l’augment de 

dilatació, la disminució de l’estabilitat, la disminució del calor específic o 

l’augment de la seva temperatura d’ebullició. 
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 Fluids orgànics: 

S’ha de tenir present les mateixes variacions de característiques que amb els 

fluids amb adició d’anticongelant. 

 

A més aquests fluids, ja siguin sintètics o derivats del petroli, presenten un alt 

risc d’incendi al ser combustibles, encara que són estables a altes temperatures. 

 

 Olis de silicona: 

Si bé són una bona possibilitat degut a les seves òptimes característiques 

tècniques, el seu elevat cost no els fa una opció atractiva en la majoria de casos. 

4.4. Dipòsit 
Els dipòsits  fan la funció de bateria que permet independitzar el forniment de 

calor solar del consum, degut a que el perfil temporal de l’entrada d’energia 

normalment no correspon amb el consum energètic. El període d’acumulació pot 

variar depenen en gran part de l’aplicació i la fracció solar desitjada. 

Els requisits que se’ls exigeix són: 

 

 Alt poder específic del mitj{ d’acumulació. 

 Petites pèrdues. 

 Vida útil d’uns 20 anys aproximadament. 

 Costos baixos. 

 Bones propietats higièniques. 

 Resistència a la pressió. 

 

Els intercanviadors de calor serveixen per transferir l’energia tèrmica entre 

diferents fluids, sense contacte directe entre ells. S’utilitzen en instal·lacions on 

s’ha de transmetre el calor provinent del líquid del circuït primari al aigua que 

acabarà sent vapor. 

 

Aquest intercanviadors poden ser interiors o exteriors. Els intercanviadors 

interiors, es troben dins del dipòsit d’acumulació en forma de serpentí. 
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5. NORMATIVA 
Per tal de dissenyar una instal·lació que compleixi tots els requisits normatius 

que han de seguir tota instal·lació solar tèrmica, s’han tingut en compte les 

restriccions imposades per la normativa vigent. 

En aquest punt se citen les normes revisades a partir de l’estudi legislatiu amb 

relació a les instal·lacions solars tèrmiques. 

 Código Técnico de la Edificación:  

Disposicions generals, condicions tècniques i administratives, exigències 

bàsiques, contingut del projecte, documentació del seguiment de la obra i 

terminologia. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de març de 2006. 

 

 Ley de Ordenación de la Edificación:  

Ley 38/1999, de 5 de novembre, de la Jefatura del Estado.  

B.O.E.: 6 de Novembre de 1999 Text refundat de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

Actualitzacions al text vigent: 

1/Ene/2002 - 1/Ene/2003 - 27/Dic/2009 - 28/Jun/2013 - 11/May/2014 

 Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, del Ministerio de Economía 

y Hacienda. 

B.O.E.: 16 de Novembre de 2011 

 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus 

Instrucciones técnicas (IT) 
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Reglament espanyol que regula lo relatiu al disseny, instal·lació i manteniment 

de les instal·lacions de climatització (ventilació, calefacció i refrigeració) i de 

producció de aigua calenta sanitària.  

Real Decreto 1027/2007, de 20 de juliol, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 29 d’Agost de 2007 

 Decreto de la Ecoeficiencia. 

Les característiques i aspectes tècnics extrets de les normatives citades s’han 

tingut en compte a la hora de escollir el captador solar adient (capítol 8 del 

present projecte). 
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6. MARC TEÓRIC 

6.1. Energia solar (radiació) 
L’energia solar prové del sol on es produeixen reaccions de fusió dels àtoms 

d’hidrogen formant {toms de heli i alliberant una gran quantitat d’energia. Cada 

segon s’estima que es 700 milions de tones d’hidrogen fusionen i produeixen 596 

milions de tones d’Heli per proporcionar 3,7·1023 kW d’energia.2 L’energia 

generada al centre del Sol triga un milió d’anys per arribar a la superfície solar. 

D’aquesta energia generada al sol només ens arriba aquella que incideix a la 

Terra,  i d’aquesta part, una petita es reflexa cap al espai exterior per la presència 

de l’atmosfera terrestre.  

 

El sol emet radiacions electromagnètiques i es comporta com a un cos negre a la 

temperatura de 6000 K. Les radiacions que s’emeten abasteixen des de 

l’infraroig fins a la ultraviolada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les radiacions més curtes (ultra violetes) són absorbides pels gasos de 

l’atmosfera, principalment per l’ozó. L’energia solar que es dissipa en l’espai es 

de 3,87·1026  vats. 

 

Tal com es comenta al llibre Energía Termosolar (Antonio Creus Solé, 2010), “L’ 

irradiància es la unitat de mesura de la radiació solar que arriba a la Terra i 

                                                        
2 Extret del llibre Energia solar Tèrmica (Martí Rosas Casals – Jaime Cendra Garreta. 2001) 

Fig, 6.1. Espectre de la radiació 
Font: Introducción al estudio de fuente renovables de energía 
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s’expressa en W/m2 (vat per metre quadrat). Sent la distancia entre el Sol i la 

terra de 1,5·1011 metres, el flux d’energia solar que assoleix la terra, fora de 

l’atmosfera, es de: 

         

                
            

que es l’anomenada constant solar (Isc), sent el valor majorit{riament  conegut 

de Ics = 1353 W/m2. “ 

 

La radiació solar instantània que arriba a la Terra depèn de la distancia al Sol, la 

declinació, l’angle horari, la latitud, i la constant solar. Una vegada arriba a la 

Terra, ha de travessar les capes de l’atmosfera per a assolir una zona 

determinada i escalfar el panel solar que capta aquesta energia. 

 

La radiació que arriba al panell solar pot ser de tres formes diferents que al ser 

sumades, donen la radiació global: 

 La radiació directa: És la que es rep directament des de el Sol en línia 

recta, sense que es desviï durant el seu pas per l’atmosfera. 

 La radiació difusa: És la radiació que arriba a la superfície de la Terra amb 

un canvi de direcció al travessar per l’atmosfera. Aquest canvi de direcció 

es produeix pel xoc directe amb certes molècules i partícules contingudes 

en l’aire.  

 La radiació terrestre o “albedo”: És la que prové d’objectes terrestres, ja 

sigui la que es reflexa d’una paret blanca, un llac... 

 

El programa d’Irradiació Solar PVGIS D’Europa proporciona els kWh/m2 mitjans 

per dia amb inclinació en angle òptim, en aquest cas, s’han extret les dades de la 

ubicació on s’instal·lar{ la instal·lació dissenyada per aquest projecte, a Llançà, 

una població costanera de la Costa Brava. 
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Mes 
Irradiació diaria amb inclinació  

Angle òptim (kWh/m2) 
Gener 1 3,69 
Febrer 2 4,91 
Març 3 5,88 
Abril 4 5,9 
Maig 5 6,18 
Juny 6 6,56 
Juliol 7 6,74 
Agost 8 6,57 

Septembre 9 6,08 
Octubre 10 4,98 

Novembre 11 3,83 
Decembre 12 4,36 

Any 5,4 

 

6.2. Tecnologies d‘aprofitament solar tèrmic 
La radiació solar és la font d’energia renovable principal i més abundant ja que el 

Sol ha estat una de les fonts d‘energia principals pels homes pels homes per 

produir calor, sigui d‘una manera directa, indirecta, natural o artificial. 

 

L‘energia solar tèrmica consisteix en l‘aprofitament directe, en forma 

d‘escalfament o energia calorífica, de la radiació incident. 

Una instal·lació solar tèrmica està formada bàsicament per: 

 

 Camp de col·lectors solars. 

 Un conjunt de canonades aïllades tèrmicament. 

Taula 6.1. Irradiació (kWh/m2) diaria amb inclinació (LLanç{, 42º21’41’’ N ; 3º8’41’’ Est i elevació 
20 m) 

Fig. 6.2. Ubicació de la instal·lació 
Font: Google 
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 Un dispositiu acumulador d‘aigua. 

 Bombes d’impulsió. 

 Vàlvules. 

 Sistemes de control. 

 

I els sistemes es poden classificar en: 

 

 Sistemes de captació passius: Corresponen a les accions de disseny en 

l‘arquitectura dels edificis que permeten un millora dels recursos 

energètics per mantenir la temperatura idònia durant tot l‘any. 

 

En un sistema solar passiu l‘energia es difon de forma natural i els 

materials constructius serveixen per una doble funció, estructural i 

energètica. 

 

 Sistemes de captació actius: Sistemes basats en la captura de la radiació 

solar per part d‘uns captadors, mitjançant un fluid, que després 

transfereixen l’escalfor generada a un sistema d‘utilització o 

d‘emmagatzematge. 

 

Aquests sistemes es classifiquen segons la temperatura que adquireix el 

fluid que passa per els captadors en: 

 

o Sistemes solars de baixa temperatura (T≤ 90  C). 

o Sistemes solars de mitja temperatura (90  C < T ≤ 400  C). 

o Sistemes solars d‘alta temperatura ( T > 400  C). 

6.3. Captador cilíndric parabòlic compost (CPC) 
La idea del CPC té poc més de 40 anys, van ser concebuda simultàniament al 

1966 a EEUU per Hinterberguer i Winston, a Alemanya per Ploke i a la URSS per 

Baranov i Melnikov. 
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La necessitat de moviment per tal de realitzar un seguiment solar queda reduïda 

si el disseny del captador es realitza amb un superfície cilíndrica de tal manera 

que el seu perfil siguin dos seccions d’una par{bola, com es pot veure a la Fig. 

6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 6.3.1. Óptica sense imatge (Nonimaging optics) 

L’ Óptica sense imatge és una disciplina científica nascuda a mitjans dels anys 60 

a arrel dels estudis realitzats independentment de tres científics, V.K. Baranov, 

Maring Ploke i Roland Winston. 

 

Es tracta d’un component que es dissenya i implementa en els sistemes solars de 

concentració, ja siguin fotovoltaics o tèrmics. Aquests captadors concentren la 

llum de manera molt més eficient que els miralls normals que formen imatges. El 

principi b{sic de l’òptica sense imatge és el principi “edge ray”, que es defineix 

com un sistema ideal en el que tots els raigs d’entrada fins un valor extrem amb 

angle      travessen l’apertura de sortida del concentrador.  

 

El captador ideal transmetr{ tòts els raigs incidents d‘entrada del angle 

d‘acceptació, mentre que el concentrador no ideal reflexa una part cap a 

l‘exterior sense aprofitar-la. El con de llum és el precursor de tots els 

concentradors sense imatge. 

El con de llum es construït amb un simple tronc de con del qual la seva 

generatriu és inclinada un angle   respecte l‘eix òptic.  El con de llum concentra 

la llum encaminant-la cap a un extrem. Un raig d‘entrada inclinat respecte l‘eix 

Fig. 6.3. Esquema d’un CPC amb semiangle d’acceptació 𝜃𝑐  
Font: Solar Engineering of Thermal Processes. John A. Duffie and William A. Beckman. John 

Wiley & Sons, Inc. 2006. 
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òptic desprès d‘una reflexió resulta girat un angle 2  , com es pot observar a la 

Fig. 6.4. El con de llum deixa passar certs raigs mentre aquests hagin realitzat un 

número limitat de reflexions, restringint a aquells raigs que degut a les seves 

successives rotacions amb angle 2  , producte de les seves continues reflexions, 

provocant la seva reorientació cap a l‘entrada del con. 

 

 

 

 

 
 
 

Treballar amb els raigs de llum que tinguin com a condició una única reflexió, 

ens donar{ l‘oportunitat de seleccionar els raigs d‘admissió basant-se en el seu 

angle d‘inclinació respecte l‘eix òptic. Com es mostra a la Fig 6.5, es pot plantejar 

un angle de captació màxim igual a   , que correspongui a un angle de sortida 

igual a 90°.  D‘aquesta manera, tots els raigs d‘entrada, inclinats fins a   , i que 

no hagin patit més d‘una reflexió, segurament ser|n recollits. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Tal com es mostra a la Fig. 6.5., el con està lluny de ser un concentrador ideal, ja 

que els raigs incidents amb angle major a   , a punts allunyats de la sortida, no 

son aprofitats. 

 

A la pràctica, el concentrador cilíndric parabòlic és el més utilitzat. Construït amb 

dos seccions de paràbola, que concentren la radiació solar reflectida sobre un 

absorbidor horitzontal, aquesta configuració aconsegueix la recepció de tots els 

raigs que incideixen al CPC amb un angle menor o igual que     

Fig. 6.5. Con de llum amb angle de recepció màxim 𝜃𝑚 
Font: Progettazione e Realizzazione di un Compound Parabolic Concentratore 

Test di Efficienza Energética. Saverio D’Ubaldo 

Fig. 6.4. Con de llum. 
Font: Progettazione e Realizzazione di un Compound Parabolic Concentratore Test 

di Efficienza Energética. Saverio D’Ubaldo 
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Aquesta particularitat del CPC possibilitarà estalviar-nos el sistema de seguiment 

solar precís i constant. Un captador podrà ser orientat amb el seu eix major de 

nord-sud o d‘est-oest, mentre que la seva apertura estarà inclinada cap al 

Equador un angle igual a la latitud del lloc d’instal·lació. 

 6.3.2 Angle d‘acceptació d‘un CPC 

En aquests tipus de captadors tenim que cada costat del CPC és una paràbola, en 

la par{bola del costat dret es troba el focus i el seu eix. Cada par{bola s’estén fins 

que la seva superfície sigui paral·lela amb l’eix del CPC. L‘angle entre el eix del 

CPC i la línia que connecta el focus d‘una de les paràboles amb la riba oposada de 

l‘apertura és l‘ “angle mitj{ d‘acceptació“ (  ). Si el reflector es perfecte, 

qualsevol radiació que entri a la apertura entre ±  , serà reflectit cap el receptor 

ubicat a la base del concentrador per reflexions entre les dos seccions 

parabòliques, mentre que els raigs incidents amb un angle superior, seran 

dirigits cap a l‘apertura. 

La Fig. 6.7. mostra l‘acceptació angular en funció d‘un CPC ideal complet i un CPC 

ideal truncat, ambdós amb superfícies reflectores perfectes, també es representa 

un CPC complet ideal amb un “error de reflexió“ (  .  

Si el CPC és truncat, alguns raigs fora del angle d‘acceptació, amb angle       , 

permetran ser connectats en l‘absorbidor, mentre que cap raig amb angle   <    

serà repulsat. 

 

 

 

Fig. 6.6. Secció d‘un captador CPC amb absorbidor pla. 
Font: Progettazione e Realizzazione di un Compound Parabolic Concentratore 

Test di Efficienza Energética. Saverio D’Ubaldo 
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Per altra banda, el fet que l‘angle d‘acceptació sigui gran, ofereix avantatges 

importants: 

 Permet l‘operació del concentrador per períodes de temps extensos sense 

necessitat d‘ajustar la seva orientació. 

 Permet l‘ús de superfícies reflectants no molt precises. 

 Permet la captació i concentració d‘una porció de la radiació difusa. 

Per captadors CPC estacionaris, l‘angle d‘acceptació mínim haurà de ser igual a 

47°. Aquest angle permetr{ cobrir la declinació del Sol des de el solstici d‘estiu 

fins al del solstici d‘hivern (2 x 23,5°). 

Els captadors amb angles d‘acceptació grans s’instal·len fins i tot en zones 

nuvolades, però tenen relacions de concentració molt baixes. 

 6.3.3. Factor de concentració (C) 

En aquests captadors concentradors, la raó de concentració queda en funció del 

angle d’acceptació: 

  
 

     
 

Així doncs, quant més petit sigui el semi angle d’acceptació, major ser{ la 

concentració i viceversa. En cas que es desitgi realitzar el disseny d’un captador 

estacionari, els angles d’acceptació hauran de ser d’una amplada considerable, 

per així poder cobrir el desplaçament del Sol des de el solstici d’hivern fins al 

d’estiu. Es freqüent trucar les fulles reflectores del CPC a la meitat, per a que 

Fig. 6.7. Angle d‘acceptació en funció d‘un CPC complet, CPC truncat i un CPC amb error 
de reflexió. 

Font: Comparison of Solar Concentrators. Ari Rabl. Solar Energy Group, Argonne 
National Laboratory, Argonne. U.S.A. 1975 
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ocupin menys espai i reduir el cost del material reflector. El truncament redueix 

el factor de concentració C, però aquesta pèrdua d’eficiència de captació que 

resulta d’aquest truncament en general es petita degut a que la part superior de 

la paràbola no intercepta molta radiació.  

 6.3.4. Formes del absorbidor 

Un captador CPC pot ser dissenyat depenent del tipus d’absorbidor. La 

configuració més emprada és la que conté el absorbidor pla amb els dos 

reflectors parabòlics, un a cada costat. A continuació, es mostres quatre diferents 

tipus de captadors amb el mateix perímetre “a” i mateix semi angle d’acceptació 

  , però diferent tipus d’absorbidor. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.5. Conceptes geomètrics 

Definirem la concentració geomètrica solar del CPC de la següent manera: 

      
 

  
 

On:  

 A: Àrea d’incidència de raigs o {rea superior o d’apertura. 

 A’: Àrea de sortida dels raigs. 

Fig. 6.8. (a) CPC amb absorbidor pla; (b) CPC amb absorbidor en forma d’aleta; 
(c) CPC amb absorbidor en v invertida; (d) CPC amb absorbidor tubular. 

Font: Active Solar Collectors and their applications, Oxford University Press, EEUU. A. Rabl. 1985. 
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L’aspecte físic del CPC cilíndric es mostra en la Fig. 6.9. i es pot veure, com s’ha 

comentat anteriorment, que està format per un perfil extruït. Aquest perfil 

s’integra per dos segments de par{bola, els quals son miralls un de l’altre, i es 

situen de manera simètrica a un eix vertical al centre d’ells mateixos. També es 

pot observar els paràmetres geomètrics: 

On: 

a : Longitut de semi obertura d’entrada.  

a’ : Longitut de semi obertura de sortida. 

L :  Longitut de l’altura del CPC. 

L : Profunditat del dispositiu CPC cilíndric. 

 

 

Fig. 6.9. Aspecte físic del CPC3 

A la Fig. 6.10.a), es mostra la “caixa negre” del CPC cilíndric, i les propietats 
òptiques del captador que es poden extreure són: 

 Tot raig que incideixi entre PP’ = 2a, amb un angle entre ±      serà 

concentrat a l’{rea de sortida SS’ = 2a’, amb un angle de sortida entre 

      . 

 A la Fig. 6.10.b), es presenta la gràfica de concentració ideal del flux 

d’energia del CPC cilíndric amb respecte l’angle d’incidència dels raigs 

      i clarament s’observa que si els rajos incideixen a l’{rea superior A 

amb un angle       entre ±     , la concentració del flux d’energia ser{ 

igual a la unitat. I que tot raig fora del interval d’acceptació ser{ rebutjat, 

es a dir, no aportarà energia a l’{rea de concentració A’. 

                                                        
3 Font: Concentrador parabólico compuesto: una descripción optp-geométrica. Revista de Física, 
vol. 55. Decembre 2009. Tapia S. S.; del Río. J.A. Pag142 
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 6.3.6. Desenvolupament del CPC en coordenades polars4 

El concepte del dispositiu captador CPC (és independent del sistema de 

coordenades en que es descrigui) es construeix a partir d’un segment de 

paràbola. Com es pot veure a la Fig. 6.11., el segment s’inicia en el punt Q de la 

paràbola. El punt final del CPC està en el punt de la paràbola on la normal N amb 

el segment FQ són paral·lels. L’eix del CPC, com es pot veure és paral·lel a la 

tangent T, i intercepta el punt mitjà del segment FQ.  

La descripció geomètrica i la representació paramètrica del CPC seran establides 

en coordenades polars, però desprès, en coordenades cartesianes, es realitzarà 

una descripció geomètrica fins a obtenir la representació analítica del CPC. 

Pel que fa a l’estudi en coordenades polars, el desenvolupament ser{ presentat 

en les següents etapes: 

1. Descripció de la reflexió de raigs sobre la paràbola. 

2. Construcció del CPC cilíndric. 

3. Expressions dels par{metres geomètrics a, a’ i L del CPC. 

4. Expressió paramètrica del CPC en coordenades polars. 

 

 
 
 
 
 

                                                        
4 Font: Concentrador parabólico compuesto: una descripción optp-geométrica. Revista de Física, 
vol. 55. Decembre 2009. Tapia S. S.; del Río. J.A. 

Fig. 6.10. a) CPC com a caixa negra ; b) Concentració del flux d’energia segons els 
raigs incidents θ      

Font: Concentrador Parabólico Compuesto: Una Descripción Opto-geométrica. S. 
Tapia S. y J.A. del Río P. 2009. 
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 6.3.6.1. Reflexió de raigs lluminosos sobre la paràbola 

Per realitzar un anàlisis sobre el comportament de la reflexió de raigs lluminosos 

sobre la part interna del segment de la paràbola, es considera la descripció 

geomètrica en una par{bola que s’obre cap al costat positiu del eix Z, com es pot 

veure a la Fig. 6.12. En aquesta paràbola considerem la tangent T en el punt P 

(X1, Z1); en aquest punt P es traça la recta normal N, desprès es genera una recta 

paral·lela a la normal N; a aquesta recta paral·lela l’anomenem xcpc, que tenen la 

propietat de passar pel focus F i d’interceptar el punt Q de la par{bola. Convé 

recalcar que el punt Q es deu trobar entre el vèrtex i el costat recte de la 

paràbola, en el primer quadrant en la Fig. 6.12. De tota la corba de la paràbola 

solament el segment PQ s’utilitza per formar el CPC. 

 

S’estudia la llei de reflexió de raigs, aquesta llei es pot aplicar al nostre sistema 

de concentració degut a que l’an{lisi de reflexió de raig lluminosos sobre les 

superfícies especulars es descriu adequadament mitjançant l’òptica geomètrica. 

Aquesta llei diu: “En un mateix medi, si un raig de llum incideix sobre una 

superfície plana reflectora especular, l’angle d’incidència és igual al angle de 

reflexió, els dos angles mesurats respecte a la normal de la superfície i, on a més, 

els raigs i la normal hauran de trobar-se en el mateix pla”.  

 

Fig. 6.11. Propietats geomètriques del CPC. 
Font: Concentrador Parabólico Compuesto: Una Descripción Opto-geométrica. S. Tapia S. y J.A. del Río P. 

2009. Pag. 3. 
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Per realitzar l‘an{lisi s‘aplicar{ la llei de reflexió suposant que els raigs incidiran 

sobre la tangent T de la Fig. 6.12. 

 

Així doncs, si es considera que un raig lluminós que segueix la trajectòria sobre la 

recta V, i intercepta al punt P, el raig refractat haurà de seguir la trajectòria 

representada per la línia R, que com es pot veure, incideix sobre el focus F. A 

més, es pot veure com la recta R i N formen un angle “ “ i les rectes V i N formen 

un angle “  .  Amb totes aquestes consideracions, es por afirmar que: 

 

 Els angles “ “ i “ “ són iguals. 

 

 Donat que la corba PQ es part de la paràbola i que F es el seu focus, tots 

els raigs verticals paral·lels a la recta V, que incideixin dins del segment 

PQ, són refractats amb direccions de rectes que passen pel focus F i el 

punt d’incidència, com es pot veure a la Fig. 6.12.b). 

 

 Qualsevol raig que segueixi la trajectòria entre les rectes V i T, amb un 

angle “ “, menor a la inclinació de la tangent T i que incideixi a qualsevol 

punt del segment PQ, serà refractat en una trajectòria que intercepti al 

segment FQ, amb una o més refraccions, tal com mostra amb els raigs que 

Fig 6.12. Esquema de la reflexió de raigs lluminosos sobre la superficie interna d‘una par|bola. 
Font: Concentrador Parabólico Compuesto: Una Descripción Opto-geométrica. S. Tapia S. y J.A. del 

Río P. 2009. Pag. 4. 
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segueixen les rectes D i E de la Fig 6.12.a), o les rectes inclinades de la Fig. 

6.12.c). 

 

Com es pot veure la idea es molt simple, com es pot veure a la Fig. 6.12.c), el 

dispositiu reflector està dissenyat per concentrar tots els raigs que entren al 

segment HP sobre el segment FQ, sempre i quan, els raigs lluminosos que 

incideixen sobre el segment PQ, tinguin un angle “ “ major que 0 i menor que 

l‘angle que té la tangent T, els dos respecte la vertical V. 

 6.3.6.2. Descripció geomètrica del CPC 

El segment de paràbola PQ pot ser utilitzat com a concentrador de flux lluminós, 

amb un interval en l’angle       de 0 ≤       ≤     , sempre que es busqui que els 

raigs entrin en un segment sobre la recta N i que el segment tingui una longitud 

igual a |FP|cos( ). Clarament es necessita una altra branca reflectora al costat 

esquerre per construir un dispositiu que sigui útil en les aplicacions de 

concentració solar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Per desenvolupar el CPC, des de un punt de vista geomètric es requereix: 

 

 Generar un eix      perpendicular a     , que tinguin l’origen a (0,0), en 

el punt mitjà del segment FQ. 

 

 Realitzar una corba simètrica del segment de paràbola PQ, respecte al eix 

    , que generarà el CPC com es mostra a les figures 6.11 i 6.13. 

Fig. 6.13. Esquema per definir geométricament el CPC. 
Font: Concentrador Parabólico Compuesto: Una Descripción Opto-geométrica. S. Tapia S. y J.A. 

del Río P. 2009. Pag. 4. 
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 A la Fig. 6.13. es pot  observar que la tangent T es paral·lela al eix     , i la 

recta N es paral·lela al eix     , amb lo que      es el mateix entre: 

o El eix      respecte al costat recte de la paràbola. 

o La recta V respecte la tangent T. 

o La recta T respecte la R. 

 

 Els paràmetres geomètrics del CPC que es poden observar a la Fig. 6.11 

són: 

o Longitud d’obertura de sortida del fluc lluminós “a’”, que 

correspon a la meitat de la longitud del segment FQ sobre l’eix 

      

o Longitud d’obertura d’entrada del flux lluminós “a”, que correspon 

a la longitud entre l’origen dels eios del CPC i la projecció del punt 

P sobre l’eix     , punt que s’indica com K a la Fig. 6.11. 

o Longitud de l’altura L del CPC que correspon a la dist{ncia entre 

l’origen dels eixos del CPC fins la projecció del punt P sobre l’eix 

    . 

 

Un cop s’ha conceptualitzat el CPC a partir d’una par{bola, es pot trobar la 

descripció geomètrica del CPC. 

 6.3.6.3. Descripció de la paràbola en coordenades polars 

Per descriure la paràbola en coordenades polars (r,  ), lo més usual es fer-lo des 

de el focus F com a origen, a més se sol utilitzar la convecció per al angle  , de 

prendre el valor  =0° al costat recte de la paràbola, i considerar valors positius 

en el sentit contrari del gir de les agulles del rellotge. Si es considera una 

paràbola que obre cap a les z’s positives, i si s’anomena f a la distancia focal, 

llavors la paràbola en coordenades polars es pot descriure: 

  
  

        
 

Amb aquesta equació permet trobar els valors dels paràmetres geomètrics del 

CPC. 

 

  

(6.1) 
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6.3.6.4. Paràmetres geomètrics del CPC 

Es comença amb l’avaluació del valor a’, al observar la Fig. 6.14., quan 

         trobem que  r=2a’ i si es considera això a l’equació (6.2): 

 

    
  

            
 

  

           
 

 

D’aquí, la dist{ncia focal pot expressar-se de la següent manera: 

 

                  

 

Ara s’avaluar{ el valor m{xim de r en el CPC, que denominarem rm, aquest s’obté 

al avaluar l’equació (6.2.) per a l’angle     a la Fig. 6.14. es pot observar entre les 

rectes V i S que                 , així doncs rm es troba: 

   
  

          
 

  

      ((
 

 
)      )

 
  (           )

          
) 

La concentració del CPC cilíndric, es trobar al avaluar a + a’, com 

                   (
           

         
) 

I al simplificar-se s’arriba a 

 

   
 

         
                 

Només romandrà trobar la relació per avaluar la longitud L del CPC, la qual es 

pot realitzar observant el triangle PFK a la Fig. 6.14., on s’observa que es 

compleix la relació 

       
 

    
    (

 

 
     )  

 

         
 

On L es l’altura del CPC. Al utilitzar la relació (6.7), es pot escriure la relació per 

la L com 

                  

  

 

 

 
 

(6.8) 

(6.3) 

(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 

(6.7) 

(6.2) 
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Amb la relació (6.8) per la L i les relacions (6.3) i (6.6), s’han completat les 

relacions per avaluar els par{metres geomètrics del CPC. S’ha de dir que, si es 

prenen del conjunt de paràmetres geomètrics PG = {f,  , a, a’, L} dos dels cinc 

paràmetres, els altres es poden trobar com a funció dels paràmetres ja 

seleccionats. Tot i així, es poden obtenir de forma més simple si es seleccionen 

els parells de paràmetres independents (f,  ), (a,    i (a’,  ), i així treure els 

paràmetres restants mitjançant les relacions anteriors. 

 6.3.6.5. Equacions paramètriques del CPC en coordenades 
 polars 

Es pot observar a la Fig. 6.15. els eixos del CPC i el origen d’aquests sistema de 

coordenades estan en el punt mitjà del segment FQ, a més, també es considerarà 

que       , la qual cosa simplificar{ l’expressió de les equacions. Per obtenir 

la relació corresponen a cada eix, s’utilitzar{ l’equació de la par{bola en 

coordenades polars i alguna relació trigonomètrica. 

 

A la fig 6.15. s’observa en el triangle FWP0, que el valor de z, s’obté de 

            (
   (        )

        
)          

 

On s’ha utilitzat les relacions (6.1) i (6.3) per considerar r. 

 

 

 

Fig. 6.14. Esquema per a l’avaluació dels par{metres del CPC en coordenades polars 
Font: Concentrador Parabólico Compuesto: Una Descripción Opto-geométrica. S. Tapia S. y J.A. del 

Río P. 2009. Pag. 5. 

(6.9) 
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Utilitzant el mateix triangle FWP a la Fig. 6.15., per x s’obté 

 

               (
   (        )

        
)              

 

Aquestes equacions tenen un interval d’aplicació per   (    (
 

 
   )). 

L’angle d’acceptació del CPC es    , es pot observar en x = x (        i z= z 

(       , que tant   com a’ son paràmetres que determinen el CPC específic, i 

que   és una variable per construir la corba geomètrica del segment de la 

paràbola que genera el CPC. 

 

Degut a que les coordenades s’utilitzen més per la descripció analítica i 

geomètrica de les corbes, a continuació es realitzarà el desenvolupament del CPC 

en coordenades cartesianes. 

 6.3.7. Descripció del CPC en coordenades cartesianes. 

Aquests anàlisi ens permetrà saber la descripció analítica de la corba completa, 

ja que les relacions (6.9) i (6.10) només descriuen geomètricament el segment 

PQ. 

 

Per començar a desenvolupar el CPC es comença prenent una paràbola vertical 

amb l’origen ubicat al seu vèrtex, sobre els eixos x1 i z1 i, mitjançant de tres 

transformacions de les coordenades, s’obtindr{ una expressió de la par{bola en 

Fig. 6.15. Parametrització del CPC en coordenades polars. 
Font: Concentrador Parabólico Compuesto: Una Descripción Opto-geométrica. S. Tapia S. y J.A. 

del Río P. 2009. Pag. 7. 

(6.10) 
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eixos finals x i z. Posteriorment, es realitzaran dues aplicacions de la funció 

composició per obtenir el CPC. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els passos específics per al desenvolupament fins obtenir les expressions 

analítiques del CPC són: 

1. Es considera una paràbola vertical, com es mostra a la Fig. 6.17.a). 

2. Es descriu la paràbola des de els eixos x’ i z’ que tenen l’origen al focus de 

la par{bola; per fer això, s’utilitzen les relacions de transformació dels 

eixos x’ i z’ respecte els eixos x1 i z1, i es substitueix els valors x1 i z1 per 

trobar l’expressió analítica de la par{bola en els eixos primats (x, z’), com 

es pot veure a la Fig. 6.17.a). 

3. Es descriu la paràbola segons els eixos x’’ i z’’ utilitzant les relacions de 

transformació respecte els eixos x’ i z', que tenen una rotació d’angle  . 

Posteriorment, s’obtindr{ l’expressió de la par{bola agafant com a 

referència els nous eixos. A la Fig 6.17.b) es pot veure aquesta 

transformació. 

4. Es troba el valor del punt de creuament per zero de l’equació de la 

paràbola en els eixos x’’ i z’’, indicat a la Fig. 6.17.c). Un cop trobat aquest 

punt (x0’’) es fixar{ l’origen dels eixos  x i z al punt (x0’’/2, 0) dels eixos 

biprimats. 

5. S’obté la descripció de la par{bola prenent com a referència els eixos x-z, 

utilitzant les relacions de transformació de la translació dels eixos x-z 

Fig. 6.16. Eixos de referencia de la parábola en les transformacions de coordenades i 
generació del CPC. 

Font: Concentrador Parabólico Compuesto: Una Descripción Opto-geométrica. S. Tapia S. y J.A. 
del Río P. 2009. Pag. 7. 
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respecte a x’’-z’’. A continuació, es substituirà els valors x’’-z’’  en la relació 

de la par{bola, per finalment obtenir l’expressió de la par{bola en el 

sistema de coordenades dels eixos x i z (Fig. 6.17.c)) 

6. Es trobarà en els eixos x-z, la funció que descriu el CPC com es mostra a 

les Fig. 6.17.d) i e). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.3.8 Truncament de la paràbola 

Als extrems superiors del CPC, les superfícies son paral·leles al pla central de 

simetria del concentrador, per tant, contribueixen poc a la radiació que arriba al 

absorbidor, i el CPC es pot truncar per reduir la seva altura original h a una 

altura mitjana de h’ estalviant així la superfície del reflector i poc sacrifici de 

l’eficiència del captador. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.17. a) Traslació al focus; b) Rotació dels eixos primats un angle θ; c)Traslació dels eixos 
biprimats al punt x0/2; d) Desenvolupament del CPC en els eixos finals; e) Representació 

geométrica del CPC geométrica.  
Font: Concentrador Parabólico Compuesto: Una Descripción Opto-geométrica. S. Tapia S. y 

J.A. del Río P. 2009. Pag. 8. 

Fig. 6.18. CPC truncat  
Font: Solar Engineering of Thermal Processes. John A. Duffie and William A. Beckman. John 

Wiley & Sons, Inc. 2006. Pag. 342 
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El truncament del CPC no afecta al angle d’acceptació però varia la relació altura-

apertura, el coeficient de concentració i el número mitjà de reflexions que pateix 

la radiació abans d’arribar al absorbidor. A la Fig. 6.19. mostra el rati altura-

apertura, a la Fig. 6.20. es mostra el rati de la superfície del reflector amb l’{rea 

d’apertura, i a la Fig. 6.21. es mostra el número mitjà de reflexions produïdes 

pels raigs  solars que entren per l’apertura del captador abans de ser captats per 

l’absorbidor. Si el truncament es tal que el número mitjà de reflexions està per 

sota de la corba Nmin, el número mitk de reflexions serà almenys (1-1/C). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ús d’aquests arguments podr{ ser il·lustrats de la següent manera. Es vol 

dissenyar un CPC  

Fig. 6.20. Rati de la superficie del reflector amb la superficie d’aperura per a un CPC complet i 
truncat. 

Font: Solar Engineering of Thermal Processes. John A. Duffie and William A. Beckman. John 
Wiley & Sons, Inc. 2006. Pag. 343 

 

Fig. 6.19. Rati Altura-Apertura per un CPC i truncat en funció de C i del angle  θ 
Font: Solar Engineering of Thermal Processes. John A. Duffie and William A. Beckman. John 

Wiley & Sons, Inc. 2006. Pag. 343 
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amb un semiangle d’acceptació    de 12º. A continuació es mostra la variació que 

pateixen els valor: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 CPC ideal CPC truncat 

Rati altura-apertura 2,8 1,4 

Coeficient de concentració 4,8 4,2 

Àrea reflector 5,6 àrea apertura 3 àrea apertura 

Núm. reflexions 0,97 0,76 

Fig. 6.21. Número promig de reflexions dins de l’angle d’acceptació d’un CPC complet i 
truncat. 

Font: Solar Engineering of Thermal Processes. John A. Duffie and William A. Beckman. John 
Wiley & Sons, Inc. 2006. Pag. 344 
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7. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ   

7.1. Introducció  
A aquest capítol s’especifica el disseny de la instal·lació emprat per tal 

d’aconseguir obtenir vapor, es a dir, aigua a una temperatura de més de 100ºC. 

Aquest equip ha estat dissenyat per tal que no sigui necessari l’ús d’un sistema 

de seguiment solar. Amb aquest captador pot ser necessària la instal·lació 

d’escalfadors elèctrics, com per exemple la instal·lació d’una resistència de 2 kW 

al dipòsit, per tal d’arribar a obtenir les temperatures de treball desitjades quan 

la instal·lació no sigui capaç d’obtenir aquestes temperatures, produint un estalvi 

econòmic i millorant així la qualitat de vida de les persones i del medi ambient. 

Al ser útils en comptades ocasions no es realitza un estudi més exhaustiu. 

 

El disseny, basat en els conceptes geomètrics tractats anteriorment, del captador 

no necessitarà de cap tecnologia complexa i requerirà de tractaments de 

manteniment mínims. 

 

Cal mencionar que el dispositiu solar que es realitzarà és de construcció simple i 

ràpida, el que permetrà la seva instal·lació a qualsevol lloc òptim on es necessiti 

la producció de vapor. 

7.2. Paràmetres inicials per al dimensionament 
Primerament, cal especificar tant la potència com l’energia di{ria, ja esmentades 

al apartat 3, que intentarà abastir la nostra instal·lació solar. 

Taula 7.1: Potències aparells generadors de vapor.5 

                                                        
5 Aquestes dades s‘han extret de diferents cat{legs o de visites a tendes especialitzades en el 
sector. 

Aparell 
Quantitat aigua a 

escalfar (l) 
Ús al dia 

(h) 
Potència 

necessària 
Energia 
diària 

Planxa de 
vapor 

2 0‘57 1 kW 0,57 kWh/dia 

Netejadora de 
vapor 

1,3 0,15 1,2 kW 0,18 kWh/dia 

Forn de vapor 1 0,75 3 kW 2,25 kWh/dia 
Sauna de 

vapor 
- 0,86 3,5 kW 3 kWh/dia 

TOTAL   8,7 KW 6 kWh/dia 
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Així doncs, en el cas que durant un període de temps en el que es trobin en 

funcionament tots els aparells indicats anteriorment, en necessitarà una 

potència de 8,7 kW i una energia de 6 kWh. 

 

Degut a que són activitats que normalment no es realitzen a la vegada, no es 

necessitarà una potencia tant elevada. Així doncs, es calcula un coeficient de 

simultaneïtat realitzant el coeficient entre la màxima potència que permeti el 

funcionament de dos de les tres aplicacions i la màxima requerida (8,7 kW). Per 

calcular aquest primer terme, no es té en compte la potència necessària per al 

funcionament de la sauna, ja que es suposa que quan s’utilitza la sauna no hi ha 

res més en funcionament.  

 

Així doncs, el numerador serà la potència resultant de la suma de les dues 

potències més elevades de les tres aplicacions, es a dir, 4,5 kW, donant un 

coeficient de simultaneïtat de: 

   
   

   
       

La instal·lació consta de dos sistemes per tal d’aconseguir traslladar el fluid que 

generarà el vapor en cada un dels aparells. Tal com es mostra en el croquis, el 

sistema principal conté tots els aparells necessaris per a obtenir el fluid 

transportador de calor a la temperatura de més de 100 °C que, posteriorment, 

mitjançant el sistema secundari conduirà aquest fluid fins a cada aparell on es 

generarà el vapor. 

 

Per tal d’aconseguir una instal·lació segura, degut a la impossibilitat de moure els 

conductes que porten el fluid a alta temperatura, els aparells es trobaran en un 

espai dedicat per a realitzar l’acció corresponent. Així per exemple, en el cas de la 

planxa a vapor es disposar{ d’un únic espai on realitzar l’acció de planxar. En el 

punt 8, es mostra la disposició dels aparells que formen la instal·lació. 

 

7.3. Element de la instal·lació 

Per tal de poder proveir aquesta pot potència, la instal·lació necessita dels 

següents elements per a un correcte funcionament: 
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 Captador CPC 

 Canonades 

 Fluid transportador de calor 

 Purgador 

 Vàlvula antiretorn 

 Aerotermo solar 

 Vàlvula de tres vies 

 Interacomulador Solar (Dipòsit) 

 Bomba, antivibradors i filtres. 

 Vas d’expansió / v{lvula de seguretat 

 Vàlvules de pas (representats com a * en el croquis del annex 1) 

 

A continuació es disposa a especificar amb detall  i la selecció d’aquests elements 

en la instal·lació de la instal·lació dissenyada per a aquest projecte. 

 7.3.1. Captador CPC 

Degut a la gran quantitat de variables i coneixements que formen part de l’estudi 

a la creació d’un captador CPC, juntament amb la falta d’informació i programes 

de simulació per a poder dissenyar un CPC del no res, al veure que el temps per 

dur a terme aquest projecte no permet assolir tots aquests coneixement 

adientment,  s´ha optat per realitzar l´estudi de la instal·lació d´un captador solar 

CPC ja existent al mercat.  

 

El captador CPC escollit és el model VTK-1140 del fabricant 

Vaillant. La teoria explicada al punt anterior s´aplica en 

aquest captador i es realitza en sèrie per tal d´aconseguir 

transmetre la màxima temperatura a un seguit de tubs al 

buit. Així doncs, l´estructura es molt semblant a la dels 

captadors de tubs al buit però amb l’aplicació de la teoria 

dels captadors CPC aplicada a l´estructura d´alumini que 

fa que, a tots efectes, es tracti d’un CPC. 

 

Fig. 7.1. Model VTK-
1140 del fabricant 

Vaillant. 
Font: Catàleg Vaillant 
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El tubs de buit s’estructuren en dos tubs de vidre concèntrics que a un costat es 

tanca en forma de semi esfera i al altre costat es fusionen entre si. L’espai 

entremig entre els tubs s’evacua i finalment es tanca de forma hermètica 

(aïllament mitjançant el buit). 

 

Per a poder aprofita l’energia solar, la superfície externa del tub de vidre interior 

es recobreix amb una capa de nitrat d’alumini que es caracteritza per la seva 

ínfima emissió i una òptima capacitat d’absorció.  

 

La geometria del reflector CPC garanteix una incidència de la llum solar directa i 

difusa cap al absorbidor, inclús en els angles de irradiació més desfavorables. 

 

A la caixa recol·lectora es troben els tubs de 

buit de recol·lecció i distribució. A cada tub 

de buit es troba un tub en U de flux directe, 

unit al tub de recol·lecció o distribució de tal 

forma que cada tub de buit presenta una 

resistència hidràulica idèntica.  

 

 A continuació s´indiquen algunes de les propietats energètiques i físiques del 

captador extretes del document BOE d´aquest captador (BOE-A-2014-1990). 

Dimensions (mm) 1640 x 1390 x 100 

Diàmetre nominal, alimentació / retorn (mm) 15 

Àrea d´apertura  (m2) 2,3 

Àrea del absorbidor (m2) 1,01 

Àrea total (m2) 2,28 

Nº tubs  12 

Dimensions tubs  

(diam. ext / diam. int. / amplada paret / longitud) (mm) 
47 / 37 / 1,6 / 1500 

Capacitat captador (l) 1,6 

 

 
Taula.7.2. Propietats energètiques i físiques del captador 

Font: BOE–A-2014-1990 

 

Fig. 7.2. Estructura de tubs. 
Font: Energie Ring 
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Segons el mateix document, el resultat del rendiment tèrmic després de realitzar 

els assaigs de prova son els següents: 

   0,642 

A1 (W/m2K) 0,885 

A2 (W/m2K2) 0,001 

 

Aquests valors ens seran útils quan es disposi de calcular el número de captadors 

necessaris abastir la demanda energètica necessària (punt 8).  

 

Al annex 2 s’adjunta la fitxa tècnica del captador escollir per a la instal·lació. 

 7.3.2. Canonades 

Les canonades són les encarregades de transportar el fluid que circula tant per el 

sistema principal com per el secundari passant per tots els elements indicats 

anteriorment. 

 

Per escollir el diàmetre de les canonades prendrem com a referencia el diàmetre 

de sortida del captador. En aquest cas, tal com s’indica a la taula 7.2., es tracta 

d’un diàmetre de 15 mm o ½ polsada, segons la unitat de mesura que es prengui, 

la DN o la NPS. La norma ISO 6708 és qui defineix aquestes relacions entre 

sistemes de unitats. 

 

El material utilitzat serà en ambdós sistemes serà el coure i les canonades aniran 

aïllades tèrmicament mitjançant l’ús d’un envoltant de suro (coeficient de 

conductivitat tèrmica= 0,04 W/m·K), seguint la normativa que estableix la RITE i 

que es mostra en la següent Taula 7.3.6: 

                                                        
6 Informació extreta del llibre “COMPENDIO DE ENERGIA SOLAR: Fotovoltaica, Térmica y 
Termoeléctrica  (Jose Ma Fernandez Salgado – 2008) 

Diàmetre 

exterior (mm) 

Temperatura del fluid (°C) 

40 a 65 66 a 100 101 a 150 151 a 200 

D ≤ 35 20 20 30 40 

35 < D ≤ 60 20 30 40 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 50 
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Tots aquests valors s’augmenten 10 mm en cas que les canonades es trobin 

ubicades a l’exterior. 

 

En el cas de la nostra instal·lació, el diàmetre no superarà els 35 mm i ens 

trobem amb el rang de temperatures entre 101-150 °C, per tant, s’aplicar{ un 

aïllament tèrmica de 30 o 40 mm segons siguin interiors o exteriors les 

canonades. 

 7.3.3. Fluid caloportador 

Degut a que la temperatura que adquirirà el fluid per tal de poder produir vapor, 

la temperatura que haur{ d’assolir el fluid caloportador en el sistema principal 

ser{ d’uns 130 °C aproximadament. Per aquesta raó, tal com s’ha comentat en el 

punt 4.3, tot i que no es la millor solució econòmicament parlant, s’escull un oli 

tot i que no és la millor solució econòmicament parlant, s’escull un oli tèrmic 

capaç de suportar aquesta temperatura. 

 

L’oli escollit és Dowtherm* Q, un fluid org{nic i sintètic que conté una blenda de 

Difenil età i aromàtics alquilats. Combina una bona estabilitat a altes 

temperatures amb una baixa capacitat de bombeig i ofereix una rang de 

temperatures d’ús entre els -35 °C i els 330 °C. Aquesta temperatura màxima ens 

assegura que el fluid seguirà en perfectes condicions en cas que es produeixi una 

parada en la instal·lació, ja que la màxima temperatura que poden assolir els 

captador escollits és inferior (272 °C). 

 

A continuació, s’indiquen algunes de les propietats rellevants per a poder 

realitzar el dimensionament de la instal·lació segons la temperatura del oli. 

 

 

90 < D ≤ 140 30 40 50 50 

140 < D 30 40 50 60 

Taula 7.3. Gruix aïllament de les canonades. 
Font: Compendio de energía solar: Fotovoltaica, Térmica y Termoeléctrica. (José Mª 

Fernández Salgado – 2008) 
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Temperatura (°C) 
Calor específic 

(kJ/kg·K) 
Densitat (kg/m3) Viscositat (Pa·s) 

80 1,842 920 1,07 

120 1,966 889,8 0,62 

 

 

En el Annex 3 s’adjunta la fitxa tècnica del fluid escollit.  
 

 7.3.4. Purgador 

 

El purgador va instal·lat en instal·lacions solars tèrmiques 

tancades per tal d’eliminar l’aire alliberat en el circuit de 

manera automàtica i així garantir un millor intercanvi tèrmic. A 

més, al extreure l’aire dins del circuit, també permet anular 

petits problemes de sorolls deguts a una circulació incorrecta 

del fluid. 

 

El purgador s’instal·la en el punt més alt, sempre en posició vertical, per tal de 

garantir un correcte funcionament del sistema. 

 

Normalment el tap ve lleugerament enroscat per permetre que surti l’aire de la 

vàlvula a través d’un tall fet sobre la rosca mascle. El tap de tancament serveix 

únicament quan la vàlvula no funciona correctament. En aquest cas, es tanca per 

evitar que gotegi.  Un cop eliminat l’aire en el procés d’ompliment de la 

instal·lació, es necessari tancar la intercepció ubicada sota la mateixa vàlvula. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7.3. Purgador 

Fig. 7.4. Funcionament purgador. 
Font: SOLARFAR 

Taula 7.4. Propietats del fluid caloportador. 
Font: Ficha tècinca Dowtherm Q 

http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_005f/0901b8038005f376.pdf?filepath=/heattrans/pdfs/noreg/176-01600.pdf&fromPage=GetDoc
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Fig.1: En absència d’aire en el circuït, 

l’aigua al interior del purgador, 

manté la bolla en posició per tal de 

tancar l’obturador. 

 

Fig.2 : La presencia d’aire a la 

instal·lació redueix el nivell d’aigua 

en el purgador, fent baixar la bolla i 

permetin la descàrrega d’aire.

 7.3.5. Vàlvula antiretorn 

Aquesta vàlvula deixa circular el fluid en un únic sentit; si, 

per qualsevol circumstancia es produís una circulació en 

sentit contrari, la vàlvula es tanca i impedeix la circulació. 

S’utilitza principalment per a evitar recirculacions inverses. A les instal·lacions 

solars, cal instal·lar-ne una per tal d’evitar el refredament del dipòsit a la nit, 

degut a l’efecte termosifó7 i, a les instal·lacions que el circuit d’ompliment es 

connecta directament a la xarxa de subministrament d’aigua, caldr{ instal·lar 

una v{lvula de retenció per tal d’evitar la fuita de fluid del circuit primari cap a la 

xarxa d’aigua. 

Existeixen dos grans tipus de v{lvules d’auqesta mena, la de “comporta batent” o 

“clapida“ (més usual) i les de tipus ressort “York”. Les dimensions de la rosca de 

connexió oscil·len des de 3/8” fins a 4” en tots dos models. La principal 

diferència entre elles és la posició de col·locació, mentre que la v{lvula “clapida” 

té una única posició de funcionament, la de tipus York permet més joc en aquest 

aspecte. Així doncs, per a aquest projecte s’escull una v{lvula d’acer inoxidable 

de 1/2” de di{metre capaç de treballar a temperatures al voltant dels 100  C. 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Efecte que pateixen els líquids, aquests es dilaten i disminueixen la seva densitat al calentar-se. 

Fig. 7.5. Simbolització 

Fig. 7.6. Parts vàlvula antiretorn 
Font: Ficha tècnica NERO 
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On: 

NÚMERO DENOMINACIÓ MATERIAL 

1 Cos ASTM8 A351 CF8M 

2 Disjuntor ASTM A351 CF8M 

3 Tapa ASTM A351 CF8M 

4 Junta PTFE9 

5 Pern ASTM A276 304 

6 Femella PTFE 

7 Cargol ASTM A193 B8M 

 
 
 
 
Al annex 4 es pot veure la ficha tècnica d’aquesta v{lvula. 

 7.3.6. Aerotermo dissipador (aerotermos dissipador solar) 

Els aerotermos solars generalment s’instal·len a les cobertes dels edificis 

juntament amb els captadors. 

 

Quan no sigui necessari el funcionament de la instal·lació i el fluid caloportador 

es trobi a altes temperatures, una vàlvula de tres vies condueix aquest fluid cap 

el aerotermo dissipador per reduir la temperatura del fluid del sistema, 

d’aquesta manera s’aconsegueix dissipar el excedent de energia cap a l’ambient 

exterior. 

Per tal d’escollir un aerotermos dissipador adient, es necessita calcular la 

potencia mínima necessària a proporcionar aquest aparell per tal de refredar  el 

líquid caloportador fins a una temperatura de 80 °C. Per a això es calcularà  

aquesta potència com: 

            

                                                        
8 Acer inoxidable 
9 Politetrafluoroetilé (tefló) 

Taula 7.5. Parts vàlvula antiretorn 
Font: Ficha tècnica Nero 
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On: 

 Q = Potència en kWh  

 m = Caudal en Kg/h = 800 l/h = 705,78 Kg/h. 

 Ce = Calor específic del fluid caloportador a temperatura màxima en 

 kcal/Kg · K = 1,966 kJ / Kg·K = 0,489 Kcal / Kg·K 

 ΔT = Diferència de temperatura (Tsort – Tent) = 130 – 80 = 50 K 

Dona una potència  de 19, 24 kWh, per tant, necessitaríem un aerotermos 

dissipador capaç de proporciona aquesta potència. 

Tot i així, si extrapolem la corba de 

rendiment dels captadors instal·lats, 

veiem que quan el fluid arriba a 

temperatures molt elevades, com 

podria donar-se el cas quan el sistema 

no es trobi en funcionament i el líquid 

caloportador no es trobi en moviment, 

el seu rendiment és pràcticament 

ínfim, per tant, no s’ha cregut que  

necessària la instal·lació de cap 

aeortermo dissipador, ja que les pèrdues del sistema es produiran als captadors. 

7.3.7. Vàlvula de tres vies 

El propòsit d’una vàlvula de control de 3 vies és tallar el cabal en una canonada a 

la vegada que s’obre i, per tant es redireccciona el fluid cap a una altra canonada, 

per a barrejar el fluid provinent de dos canonades diferents a una sola sortida o 

bé, per separar el fluid provinent d’una canonada entre les altres dues restants.  

La vàlvula de tres vies es caracteritza per disposar de tres ports A, B y C i, 

normalment es defineix per el seu kvs [m3/h], que expressa el volum d’ aigua 

que passa a través de la vàlvula completament oberta durant una hora amb una 

diferència de pressions de 1 bar.  

Fig. 7.7. Rendiment captador. 
Font: Catàleg Vaillant 
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Sabent que el kvs de la nostra instal·lació es el caudal total que circula per les 

canonades del sistema (0,8 m3/h), ja que el fluid 

passarà la totalitat del caudal oper una canonada B o 

una canonada C, s’ha escollit una v{lvula de tres vies 

capaç de fer circular aquest caudal i, sobre tot, capaç 

de fer-lo circular a les temperatures que el fluid 

caloportador pot arribar assolir (130 °C ). En aquest 

cas, s’ha escollit la v{lvula VRG131 de 1/2“ de 

diàmetre, al igual que el diàmetre de les cannonades de la instal·lació dissenyada 

tant per al circuit primari com secundari.  

7.3.8. Interacomulador Solar 

Un interacomulador de calor és un dispositiu dissenyat per a transferir calor 

entre dos medis, que estiguin separats per una barrera o que es trobin en 

contacte.  

Per a aquest projecte, s’ha buscat un intercacomulador amb serpentí com a 

intercambiador que complís amb la capacitat volumètrica que indica l’excel que 

s’explica al apartat 8 d’aquesta memòria. 

L’interacomulador emprat en aquesta instal·lació es el SPU-2-W del fabricant 

Wolf amb capacitat per a 800 litres, i el seu esquema és el següent: 

On:  

A: Sortida fluid cap al circuit 

secundari. 

B: Entrada fluid provinent captadors. 

C:Sortida fluid provinent captadors. 

D: Entrada del fluid que torna del       

circuit secundari. 
Fig. 7.9. Esquema interacomulador. 

Font: Caloryfrio.com 

Fig 7.8. VRG131 
Font: Salvador Escoda 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
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Pel que fa a les diferents parts del interacomulador, cada una té les seves 

particularitats que es comenten a continuació.  

El calderí és d’acer S233JR, aquest acer ha de suportar, sense deformació, les 

tensions que es generen durant el procés de cocció (850 °C) i el posterior 

refredament, un cop les peces han sigut esmaltades. Es tracta d’un producte 

d’alta tecnologia que requereix un seguiment molt estricte de la composició 

química i les condicions de fabricació, per controlar adequadament  les 

propietats metal·lúrgiques del producte. Una altra característica  fonamental és 

que ha de tenir captadors d’hidrogen per a evitar l’aparició de defectes 

superficials. 

Un altre aspecte innovador en el conformat del calderí és el procés de soldadura 

emprat on, a més de la soldadura MIG10, es realitza la soldadura per plasma, un 

revolucionari procés que dota de major durabilitat al producte i que no deixa 

projeccions ni ressalts, per al posterior procés d’esmaltat.   

El serpentí és l’encarregat de transferir el calor del circuit primari al circuit 

secundari. El serpentín es dissenya tenint en compte els criteris establerts per el 

CTE (Código Técnico de la Edificación) i la RITE (Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios). Seguint aquests criteris s’han establert, tenint en compte 

els casos més desfavorables, els càlculs per a determinar els diàmetres i les 

superfícies d’intercanvis per a cada model. D’aquesta manera es garantitza una 

relació entre la superfície d’intercanvi i una captació superior a lo recomanable. 

L’aïllant utilitzat injectat entre l’envoltant i el calderí és poliuret{, lliure de CFC 

com a mesura de respecte i protecció del medi ambient. Es tracta d’una mescla 

de poliol i isocianat que reaccionen químicament mitjançant un agent expansor 

per a produir la espuma. La producció del aïllant es produeix "in situ", al mateix 

lloc de la instal·lació i seguint a unes condicions de temperatura i proporcions de 

mescla controlades. 

Els principals avantatges d’aquest aïllant són:  

                                                        
10 Procés de soldadura per arc baix gas protector amb elèctrode consumible, l’arc es produeix 
mitjançant un elèctrode format per un fil continu i les peces a juntar, quedant aquest protegit de 
la atmosfera circumdant per un gas inert. 
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-          Baix coeficient de conductivitat tèrmica. 

-          Redueix dràsticament les pèrdues per manteniment de temperatura. 

-          Evita pontes tèrmics. 

-          Major uniformitat en la protecció. 

-          Major rigidesa al interacumulador. 

Segons les dades tècniques proveïdes del fabricant i que es poden consultar al 

annex 5, per poder utilitzar de forma segura aquest dipòsit s’haur{ de recobrir el 

dipòsit amb més aïllant del esmentat anteriorment ja que es necessita que sigui 

capa aïllant del esmentat anteriorment ja que es necessita que sigui capaç de 

treballar 20 °C més de lo que està dissenyat. 

7.3.9. Bomba de circulació, antivibradors i filtres 

Per a poder obtenir la potència que ha de subministrar la bomba per tal de fer 

circular el fluid caloportador per tot el sistema, s’ha de calcular les pèrdues totals 

de carrega del sistema. 

 7.3.9.1. Pèrdua de càrrega 

Per a obtenir aquestes pèrdues, s’hauran de sumar a les pèrdues lineals (les 

resultants al fregament amb les parets de les cannonades), les pèrdues en les 

singularitats i les resultants en els captadors; així doncs, s’obtenen aquestes 

pèrdues totals en mm.c.a mitjançant la següent expressió: 

                        · L equivalent) + Pdc singular + Pdc captadors 

 

Les pèrdues de càrrega lineals per metre lineal les obtenim mitjançant la següent 

fórmula: 

            (      
        ⁄  )  

           

     
 

Sent: 

 Q = Caudal expressat en l/h = 800 l/h. 

 D = Diàmetre interior expressat en mm = 15 mm. 

 

Dona unes pèrdues lineals 117,88 mm.c.a / lineal, multiplicat per la longitud 

total de les canonades de 10 m, resulta unes pèrdues totals de 1178,8 mm.c.a. 
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Les  pèrdues de carrega en les singularitat les obtenim consultant la taula de la 

norma UNE-EN 105711, en funció del accessori instal·lat i del diàmetre de la 

canonada. Un cop calculada, es corregirà aquest valor aplicant un marge de 

seguretat del 30% degut a que el fluid caloportador és més viscos que l’aigua. 

 

Es tenen en compte els següents accessoris: 

 

ACCESSORI UNITATS 
PÈRDUDA 

SINGULAR 

PÈRDUDA 

SINGULAR 

TOTAL 

Vàlvula antiretorn 1 0,3 0,3 

Vàlvula de 3 vies 1 2,5 2,5 

Colzes de 90° 4 0,5 2 

Vàlvula de pas 6 0,18 1,08 

Reductor/Ampliador 

de diàmetre 
4 0,65 2,6 

Interacomulador 1 2,1 2,1 

TOTAL 10,58 mm.c.a 

 

 

Corregint les pèrdues degut a la viscositat del fluid caloportador resultarà unes 

pèrdues singulars totals de 13,75 mm.c.a. 

 

Les pèrdues del captador s’obté de la gr{fica que proporciona el fabricant a 

partir del caudal, en aquest cas resulta una pèrdua de 40 mbar per conjunt de 

captador connectats en sèrie. Tal com es veur{ al punt 8, s’instal·lar{ un únic 

conjunt, per tant, les pèrdues totals seràn de 400 mm.c.a. 

 

Finalment, aplicant la fòrmula inicial de sumatori de pèrdues, s’obté un total de 

pèrdues de càrrega al circuit de 1592,55 mm.c.a. 

 

                                                        
11 Aquesta taula es pot consultar a l’Annex 5. 

Taula 7.6. Càlcul de pèrdues singulars. 
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Pel que fa al circuit secundari, les pèrdues lineals per metre seràn les mateixes ja  

que el caudal i el di{metres són idèntics. Aixì doncs, el resultat final d’aquestes 

pèrdues ve donat del producte d’aquest valor per la longitud de canonades, que 

es suposa d’uns 30 m en total aproximadament. 

 

                                  

 

La taula de pèrdues singulars per al circuit secundari conté els següents 

accesoris: 

ACCESSORI UNITATS 
PÈRDUDA 

SINGULAR 

PÈRDUDA 

SINGULAR 

TOTAL 

Vàlvula de 3 víes 7 2,5 17,5 

Colzes de 90° 8 0,5 4 

Reductor/Ampliador 

de diàmetre 
2 0,85 1,7 

TOTAL 23,3 mm.c.a 

 

 

Aplicant una correcció del 30% degut a la viscositat del fluid caloportador 

resultarà unes pèrdues singulars totals de 30,29 mm.c.a. 

Finalment, aplicant la formula 7.1, s’obté un total de pèrdues de càrrega al circuit 

de 3566,7 mm.c.a. 

 7.3.9.2. Bomba de circulació 

La bomba que s’escull ha de ser capaç de subministrar aquesta caiguda de 

pressió amb un marge suficient, al voltat del 20%, per preveure futures pèrdues 

de rendiment del mateix. Es a dir, haurà de proveir pujar un caudal de 800 l/h 

(0,8 m3/h), 1,91 m.c.a.   

 

La potència mínima es calcula com: 

          

 

Taula 7.7. Càlcul de pèrdues singulars. 
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Fig. 7.10. Bomba Wilo-
Stratos 25/1-4. 

Font: Wilo 

On: 

   = densitat fluid caloportador a 130 °C = 882,3 kg/m3. 

 g = gravetat = 9,81 m/s2. 

 H = 1,91 m.c.a 

 Q = 0,8 m3/h  

 

I dona un resultat de 3,67 W. Així doncs, s’instal·lar{ la bomba 

del fabricant Wilo, Wilo-Stratos PICO 25/1-4. Tal com indica a 

la seva ficha técnica, el rang consum de potència es troba ente 

3 i 25 W, els diametres de les connexions són de DN25 (1”) i el 

rang de temperatures que abasteix es de 1 a 4 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Aplicant el mateix procediment per a la bomba del circuit secundari on: 

 

   = densitat fluid caloportador a 110 °C = 901,13 kg/m3. 

 g = gravetat = 9,81 m/s2. 

 H = 4,28 m.c.a 

 Q = 0,8 m3/h  

 

Resulta una potència mínima requerida de 8,4 W.  

 

Fig. 7.11. Corba característica bomba 
Wilo-Stratos PICO 25/1-4. 

Font: Wilo 
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Aixì doncs, per al circuit secundari la bomba del fabricant Wilo, 

Wilo-Stratos ECO-STG 15/1-5. Tal com indica al seu cataleg, el 

model escollit té les conexions de 15 mm de diàmetre (1/2“), 

com les canonades del circuit, el seu consum de potència és de 

5,8 a 59 W per lo que pot subministrar la potència 

calculada anteriorment i l’altura de 4,28 m.c.a està dins 

del marge d’altura d’impulsió nominal (1 – 5 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.10. Vas d’expansió / vàlvula de seguretat  

El vas d'expansió és un dels elements que garanteixen el correcte funcionament 

de la instal·lació. 

Es tracta b{sicament d’un dipòsit que contraresta les variacions de volum i 

pressió que es produeixen en un circuit tancat quan el fluid augmenta o 

disminueix de temperatura. Quan el fluid que circula pel circuit tancat augmenta 

de temperatura, es dilata, augmenta de volum i omple el vas d'expansió. Quan la 

temperatura descendeix, el fluid es contrau i surt del vas d'expansió per tornar al 

circuit. 

 

 

 

 
Fig. 7.14. Funcionament vas d’expansió 

Font: Saincal 

Fig. 7.12. Bomba Wilo-
Stratos ECO-STG 15/1-5 

Font: Wilo 

Fig. 7.13. Corba característica bomba 
Wilo-Stratos ECO-STG 15/1-5. 

Font: Wilo 
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El vas d’expansió tancat es pot situar a la part de la instal·lació que sigui més 

fàcil, ja sigui per manca d’espai o per accessibilitat. De tota manera, hi ha dos 

aspectes a tenir en compte: 

1. Es aconsellable posar el vas d'expansió a la zona d'aspiració de la bomba 

per a evitar depressions en el si del circuit. 

2. En una instal·lació amb molta diferencia de cota entre captadors i sala de 

maquines, es millor que el vas d'expansió se situí a la part més alta del 

circuit evitant que hagi de suportar pressions elevades que obliguen a 

sobredimensionar el vas. 

Per a la nostra instal·lació, la capacitat total del circuit primari resulta de la suma 

de la capacitat dels captadors, dels metres de canonades instalats i la capacitat 

del serpentí del interacomulador solar. Així doncs, la capacitat del circuit  doncs, 

la capacitat del circuit és de 21 litres.  

Suposant que les vàlvules de seguretat treballen a 6 bar (Pe) i que la pressió 

inicial al dipòsit es de 2,5 bar (P0). El volum nominal del vas d’expansió de 

membrana (VN) es calcula com12: 

   
              

 
  19,87 l 

Sent: 

VG : Volum tota de líquid al sistema = 21 l 

VA : Volum de líquid als captadors =        = 6,4 l 

N : rendiment; calculat com Pe – P0 / Pe + 1 = 0,46 

Així doncs, s’instal·lar{ un vas de expansió SOLARVAREM LR de 25 litres de 

capacitat.13   

                                                        
12 Càlculs indicats al catàleg Wolf. Veure Bibliografia (**). 
13 Caracterítiques tècniques indicades al annex 9. 



 
65 

Pel que respecte a la vàlvula de seguretat, tal com s´ha comentat anteriorment, es 

busca una válvula de seguretat de membrana de 6 bar de pressió llindar. La 

pressió exercida pel fluid, contingut a la instal·lació, contra l’obturador, es 

compensada pel motlle de la vàlvula mentre la pressió de la instal·lació no superi 

aquesta pressió . 

 

La vàlvula escollida, del fabricant DUCO14, comença l’apertura quan la pressió del 

fluid arriba a la pressió llindar de 6 bar, quedant totalment oberta quan la 

pressió supera el 20% de la pressió llindar (7,2 bar) i el tancament total sóbté 

quan la pressió decendeix fins als 4,8 bar. 

7.3.11. Vàlvules de pas 

Aquestes vàlvules tenen la funció d'aïllar qualsevol element 

de la resta de la instal·lació per a poder reparar-lo o 

canviar-lo per un de nou sense necessitat de buidar tot el 

circuit: per exemple, la bomba, l’ interacomulador 

solar, etc.  

El tipus més representatiu d’aquestes vàlvules és l’anomenat “d’esfera” o “de 

bola” que rep el nom perquè la forma esfèrica de l’element que obstrueix el pas 

de l’aigua té forma esfèrica. Aquestes vàlvules es fabriquen per a una amplia 

varietat de mides i principalment la seva unió a la canonada o a un altre element 

es realitza amb rosca. 

A les instal·lacions solars, cal posar-hi v{lvules d’esfera per a aïllar cada bateria 

dels captadors solars, col·locant una v{lvula a l’entrada i, l’altra, a la canonada de 

retorn dels captadors. El dipòsit acumulador tambè portarà vàlvules de tall a 

cadascuna de les boques de connexió de canonades i, en general, a qualsevol 

element dels dos circuits susceptibles de canvi per avaries. 

Les vàlvules de pas de la instal·lació d’aquest projecte seran de 1/2 “ (15 mm) de 

diàmetre al igual que les canonades i suporta unes temperatures fins a 175 °C. Es 

tracta de vàlvules de Mueller Industries / B&K amb codi 107-823HC. 

                                                        
14 Veure annex 10. 

Fig. 7.15. V{lvula “de bola” 
Font: Wikipedia 
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8. RESULTATS 
Per a una orientació de   0° i una inclinació  =40°, agafant com a referència els 

eixos indicats a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

Sabent que la superfície bruta que ocupa un captador és de 2,28 m2, es calcula la 

quantitat de m2 necessaris per a proveir la demanda que exigeix escalfar a 133 °C 

un interacomulador de 800 litres. Aquests m2 es calculen com: 

 

            
                                 ⁄  

                                                
 

8.1. Demanda energètica mensual 
La demanda energètica per cada mes es calcula com: 

 

                                          = 2501 MJ/mes 

 Sent: 

 m = consum mensual (m3), que es calcula com el volum total del 

 interacomulador entre els 30 dies de cada mes. 

 Cefluid = Coeficient tèrmic del fluid a 133 °C = 1,966   ⁄         . 

    = Salt tèrmic amb el sistema en regim entre la temperatura que es vol 

 aconseguir i la que entra als captadors = 133 °C - 80 °C = 53 °C. 

 

Si es realitza la suma de demandes mensual, s’obté una demanda anual total de 

30.009 MJ. 

 

Fig. 8.1. Angles orientació i inclinació 
Font: Briconatur blog 
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8.2. Energia mensual produïda per m2 de captador 
Pel que fa a la energia mensual produïda per m2 de captador, es calcula a partir 

de la radiació solar que reben els captadors segons la localització, orientació i 

inclinació dels captadors solars; i el rendiments dels captadors. 

                                                                   

 

Segons les dades que es troben als informes de radiació proporcionats per la 

Generalitat de Catalunya, els informes ICAEN, per a les radiacions mensuals a 

Girona, amb una orientació de 0 ° i una inclinació de 40 °, i aplicant el factor de 

correcció Hc corresponent a contaminació, boires...; el factor k, representa el 

quocient entre l’energia total incident en un dia sobre una superfície orientada 

cap al equador i inclinada un determinat angle i una altra horitzontal; i el factor 

E, corresponent a les pèrdues, les radiacions total efectives a son les següents: 

 

Mes 

 

Radiació 

Solar 

(MJ/m2) 

Factor 

Correcció 

Hc 

Factor 

Correcció 

k 

Factor 

Correcció 

E 

Radiació 

Solar 

Efectiva 

(MJ/m2) 

Radiació 

Solar 

Efectiva 

(Wh/m2) 

Gener 12,68 1,05 1,42 0,94 17,77 4936,11 

Febrer 14,84 1,05 1,31 0,94 19,19 5330,56 

Març 17,47 1,05 1,19 0,94 20,52 5700 

Abril 19,46 1,05 1,06 0,94 20,36 5655,56 

Maig 20,35 1,05 0,97 0,94 19,48 5411,11 

Juny 20,59 1,05 0,94 0,94 19,10 5305,56 

Juliol 20,46 1,05 0,97 0,94 19,59 5441,67 

Agost 19,76 1,05 1,03 0,94 20,09 5580,56 

Sept. 18,08 1,05 1,10 0,94 19,63 5452,78 

Oct. 15,43 1,05 1,30 0,94 19,80 5500 

Nov. 12,97 1,05 1,54 0,94 19,71 5475 

Des. 11,84 1,05 1,52 0,94 17,76 4933,33 

 

 

 

Taula 8.1. Radiacions diàries  
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El rendiment dels captadors es calcula de la següent manera: 

 

     (
      

 
)      

Sent: 

    = Rendiment òptic, valor donat pel fabricant del captador (apartat 

 7.2.1) = 0,642.  

 A1 = Coeficient pèrdues, valor donat pel fabricant del captador (apartat 

 7.2.1) = 0,885 

     = Salt tèrmic amb el sistema funcionant a regim entre la 

 temperatura màxima del fluid caloportador i la temperatura ambient. 

 I = Irradiància, es el quocient entre la radiació total efectiva i les hores de 

 sol efectives. 

 

Un cop calculats els rendiments mensuals, ja es pot conèixer l’energia mensual 

produïda per m2 de captador solar: 

 

Mes 
Hores Sol 

Efectives 

Irradiància 

(W/m2) 

Salt 

tèrmic 

ΔT’ 

Rendiment 

(%) 

Energia 

mensual 

produïda per 

m2 de 

captador (MJ) 

Gener 7,50 658 124 47,53 253,39 

Febrer 8,50 627 123 46,84 269,63 

Març 9,00 633 121 47,29 291,11 

Abril 9,00 628 119 47,44 289,76 

Maig 9,50 570 115 46,33 270,82 

Juny 9,50 559 107 47,25 270,77 

Juliol 9,50 573 106 47,82 281,02 

Agost 10,00 558 103 47,86 288,45 

Setembre 10,00 545 113 45,86 270,06 

Octubre 8,50 647 118 48,06 285,45 
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Novembre 8,50 644 120 47,72 282,20 

Desembre 8,00 617 124 46,41 247,30 

TOTAL     3300 

 

 

Realitzant el quocient de la demanada total anual i l’energia produïda total, 

obtenim uns 9,09 m2 de superfície, que dividits per la superfície bruta de cada 

captador resulta un total de 4 captadors per tal de poder proporcionar l’energia 

necessària. 

Pel que fa al rendiment del captador, com es pot veure a la Fig. 8.2, la majoria de 

captadors plans instal·lats actualment per a la producció de a.c.s, per a aun salt 

tèrmic entre 100-120 °C, el seu rendiment no supera el 25 %. Amb aquesta 

instal·lació augmenten aproximadament un 22% el rendiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal d‘escollir el captador parabòlic compost més adient, s‘ha escollit entre 

una sèrie de fabricants (Vaillant, Wolf...) aquell captador que s‘adaptés millor al 

tipus d‘instal·lació que es vol dissenyar i ens resultes un numero optim de 

captadors a instalar. Finalment, s‘ha escollit el VTK-1140 del fabricant Vaillant, ja 

que les mides del captador són les adients per a la ubicació on es realitzarà el 

projecte, el funcionament del captador és el que es desitja i, cumplint les 

validacions indicades en el següent punt el resultat d´haver de instal·lar 4 

captadors, econòmicament era el més adient també. 

 

Taula 8.2. Energia mensual produïda per m2 de captador 

Fig. 8.2. Gr{fica rendiments d’un captador 
Font: Manual Técnico Salvador Escoda 
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Per exemple, per a aquest projecte també es va realitzar l’estudi del captador  

CRK-12 del fabricant Wolf, però aquest, tot i que els resultats finals energètics 

eren idèntics al tenir les mateixes propietats energètiques que el captador, es va 

declinar l’opció al veure que el preu del model escollit suposa un estavi econòmic 

de 1.200 € aproximadament. 

8.3. Validacions càlculs realitzats  
S’ha validat que el sistema dissenyat compleix amb les normatives de  

contribució solar mínima, la qual tant per al “Codigo tecnico de la edficiación: 

HE-4”, el “decret d’eco eficiència” i l’ordenança municipal de la zona indica que 

aquesta contribució ha de ser superior a un 70%. 

 

A més, també indica que “el dimensionat de la instal·lació estarà limitat per el 

compliment de la condició de que en cap mes del any l’energia produïda per la  

instal·lació pot superar el 110% de la demanda energètica i en no més de tres 

mesos el 100%.”15  

 

Aquesta cobertura solar es calcula com: 

 

                   
                                                   

                          
 

 

On el numerador d’aquest quocient es calcula com l’energia mensual produïda 

per m2 de captador per els m2 totals instal·lats (2,3 * 4 = 9,20 m2). A continuació, 

es mostra el % cobertura solar de cada mes: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Extret del llibre “Compendio de energía solar: Fotovoltaica, Térmica y Termoeléctrica.” (José 
Mª Fernández Salgado – 2008) 
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Mes 

Energia 

mensual 

produïda per 

m2 de 

captador (MJ) 

Energia solar 

total 

subministrada 

pels 

capatadors 

(MJ) 

Demanda 

energètica 

mensual (MJ) 

Cobertura 

Solar (%) 

Gener 253,39 2331 2501 93,22 

Febrer 269,63 2481 2501 99,19 

Març 291,11 2678 2501 107 

Abril 289,76 2666 2501 106 

Maig 270,82 2492 2501 99,63 

Juny 270,77 2491 2501 99,61 

Juliol 281,02 2585 2501 103 

Agost 288,45 2654 2501 106 

Setembre 270,06 2485 2501 99,35 

Octubre 285,45 2626 2501 105 

Novembre 282,20 2596 2501 105 

Desembre 247,30 2275 2501 90,98 

 

 

Donant una cobertura solar mitjana de 98%, per tant, compleix amb les 

especificacions indicades anteriorment. 

 

Pel que fa al dimensionament del interacomulador, també s’ha complert la 

recomanació que el dipòsit acumulador compleixi la següent relació: 

 

            

 

Sent V el volem total del dipòsit i A la superfície total de captadors instal·lats. En 

aquest cas, 800/9,20 = 86,96 i, per tant, també compleix amb el requisit 

esmentat anteriorment.  

Taula 8.3. Percentatge cobertura solar 
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9. INTEGRACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ  

En aquest apartat es disposa a indicar de la manera més detallada possible com 

s’integrar{ la instal·lació en el domicili escollit per a desenvolupar aquest 

projecte.  

 

Tal com es representa a la Fig. 9.1., els quatre captadors s’instal·len a terra, això 

s’ha convigut aixì per tal de tenir els captadors lo més pròxims possible al 

dipòsit. Els captadors s’instal·len de tal manera que els tubs quedin orientats en 

direcció Sud – Nord a la part posterior del domicili de tal forma que no existeixi 

cap element, ja siguin parets, arbres o altres elements que pogui provocar 

ombres durant els transcurs del día. 

 

Tant el dipòsit com les bombes d’impulsió del circuit primari i secundari 

s’instal·len dins d’un magatzem per tal d’evitar que es trobin en contacte amb els 

agents mediambientals externs propis de la zona on es troba localitzat el 

domicili, com per exemple possibles oxidacions provocades per la proximitat del 

mar,  i poguin disminuir el rendiment de la instal·lació. 

 

Pel que respecta al circuit secundari, un cop travessen la paret del magatzem, els 

conductes es bifurquen fins a cada ubicació on es troben el punt de consum 

establerts anteriorment en aquest projecte. 

 

  
Fig. 9.1. Integració de la instal·lació al domicili 
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10. ESTUDI ECONÒMIC 

Una vegada calculats els paràmetres necessaris per escollir els dispositius que 

formaran part de la instal·lació dissenyada en aquest projecte, es procedeix a 

elaborar el pressupost. Per a realitzar-ho, s’ha buscat a catàlegs de diferents 

empreses distribuidores d’equips per a instal·lacions solars. 

 

El pressupost final de la instal·lació s’indica a la següent taula on es detalla el 

número d’elements escollits, el cost unitari i el total. 

 

DISPOSITIU UNITAT 
PREU 

UNITARI(€) 
PREU TOTAL (€) 

Captador Solar VTK-1140 4 1.399,00 5.596,00 

Red de canonades de coure 40 7,48 €/m 300,00 

Aïllant tuberies exteriors  

Diàmetre:40 mm 
10 12,10 €/m 121,00 

Aïllant tuberies interiors 

Diàmetre: 30 mm 
30 6,60 €/m  198,00 

Fluid caloportador 

Dowtherm* Q 
2 litro 70,00 140,00 

Purgador Minivent-sol 

Temp. Màx : 160 °C 
1 9,55 9,55 

Valvula antiretorn NERO 

200LB 

Temp. Màx: 232 °C 

1 37,40 37,40 

Valvula de tres vies VRG131 

DN15-1/2” 

Temp màx: 130 °C 

1 43,97 43,97 

Interacomulador Solar 

WOLF SPU-2-W 
1 1.060,00 1.060,00 

Colzes de 90° 12 0,61 7,32 

Reductors/Ampliadors de 

di{metre de 1” a 1/2 “ 
6 4,86 29,16 
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Unions en T de coure 8 0,75 6,00 

Bomba Wilo-Stratos PICO 

25/1-4 
1 343,00 343,00 

Bomba Wilo-Stratos ECO-

STG 15/1-5 
1 653,00 653,00 

Vas d’expansió 

SOLARVAREM LR 
1 62,14 62,14 

Vàlvula de seguretat 

DUCO 
1 8,94 8,94 

Vàlvules de pas B&K 

DN15 – 1/2” 

Temp màx: 175 °C 

11 11,80 129,80 

TOTAL   8.745,28 

 

 

Per a realitzar un estudi de viabilitat, partim que per realitzar la instal·lació es 

necessita d’un inversió inicial de 8.745,28 €, que és el preu que costa adquirir 

tots els dispositius.  

 

Pel que fa al procés de muntatge de la instal·lació, no es suposa cap despesa 

degut a la facilitat en el muntatge de tots els dispositius i que es pot realitzar amb 

eines que es poden tenir en un domicili. 

 

Així doncs, sabent que gr{cies a la instal·lació d’aquest sistema tèrmic solar cada 

dia s’estalviaran uns 6 kWh/dia, es a dir, uns 2160 kWh al any i suposant que el 

preu del kWh es suposa de 0,14 €/kWh, segons el preu actual que factura la 

companyia elèctrica Gas Natural, s’estableix un estalvi anual de 302,40 €. El que 

suposarà que es recuperarà la inversió inicial al cap de 28,9 anys. 

 

Si apliquéssim aquesta instal·lació per a altres aplicacions domestiques, com per 

exemple per a al producció de a.c.s,  fins a arribar al m{xim d’energia que ens 

proporciona aquesta instal·lació, 8.426,6 kWh/any, aplicant el mateix preu del 

Taula 10.1. Taula de pressupost 
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kWh,  resulta un estalvi anual de 1.685,32 €. El que suposaria que es recuperaria 

la inversió al cap de 5,2 anys. 

 

Donat que es tracta dún projecte d’estalvi energètic, no es descarta la idea de que 

poguis estar subvencionat per alguna empresa del sector. 
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11. ANÀLISI MEDIAMBIENTAL 
En aquest apartat es realitzarà un breu estudi de la reducció d’emissions de CO2 

a l’atmosfera gràcies a la contribució solar a la producció d’energia tèrmica, 

disminuït així el consum d’electricitat. 

 

La generació d’energia útil solar permet que el consum d’electricitat disminueixi, 

ja que l’energia que necessiten els aparells per escalfar l’aigua per produir vapor 

s’aporta de manera gratuïta amb el sistema solar. El c{lcul d’emissions es 

realitzar{ a partir d’uns coeficients d’equivalència dels recursos emprats que 

relacionen l’energia elèctrica consumida en kWh amb la producció de 

contaminants en kg de CO2. 

 

El coeficient que s’utilitza és el corresponent a l’electricitat convencional 

peninsular, extret del document “Factores de emisión de CO2 y coeficientes de 

paso a energia primaria de diferentes fuentes de energía final consumides en el 

sector edificios en España” (Gobierno de España, IDAE, 03/03/2014). 

 

                                                                   
      

   
 

 

Si l’energia útil que s’utilitza per escalfar els aparells és la indicada a la taula 7. 1. 

del apartat 7.2. de 6 kWh/dia, al mes suposa un estalvi de 180 kWh i 116,83 kg 

de CO2.  
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12. PLANIFICACIÓ 
 
Per a una millor organització del projecte, s´ha estructurat mitjançant un 

diagrama de Gantt, la duració estimada de cada fase desde que va sorgir de 

realitzar aquest projecte. 

 

 

 

 

El projecte té planificada una durada de 9 mesos aproximadament. 

 

 Fase disseny 

Aquesta fase és la que s’ha dut a terme per tal de realitzar aquesta memòria i ha 

tingut una durada de 6 mesos aproximadament. Amb la presentació de la 

memòria es dona per finalitzada aquesta fase i es pot procedir a la seva 

instal·lació. 

 

 Fase Instal·lació 

Durant la fase d’instal·lació es realitzarà tot el necessari per a dispossar de la 

instal·lació en el domicili, aquesta fase té una durada aproximada d’un mes. 

Primer s’aconseguir|n tots els elements necessaris i enunciats en aquesta 

memòria, ja sigui necessari per això contactar amb empreses distribuïdores o 

simplement, realitzar les compres dels elements vía internet o anant als punts de 

compra corresponents. Aquesta fase tindrà una durada aproximada de un mes i 

mig. 

 

Fig. 12.1. Planificació 
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Posteriorment es realitzar{ el muntatge de la instal·lació que s’estima una 

durada d’1 mes i mig aproximadament. Arribats a aquest punt es procedirà a la 

posada en funcionament de la instal·lació. 

 

 Fase de proves 

Durant les dues setmanes posteriors al seu muntatge es realitzaran les proves en 

el funcionament de la instal·lació les quals incluirá la revisió i verificació de que 

tots els elements de la instal·lació funcionen correctament, que no existeix cap 

fuga tant en el circuit primari com a secundari i, per últim, que s’obté vapor en 

els punts de consum del domicili. 
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13. CONCLUSIONS 
La realització del present projecte tenia com a objectiu principal la de dissenyar 

una instal·lació solar capaç de satisfer la demanda de vapor en un domicili de la 

manera més eficient possible  tenint en compte tant l’energia solar aprofitable 

del Sol I la viabilitat econòmica del projecte. 

 

A més del disseny de la instal·lació s’ha volgut analitzar de forma detallada els 

principals aspectes de funcionament de cada element que forma la instal·lació 

per buscar amb això la millor resposta possible de la instal·lació en front la 

demanda energètica i l’aprofitament solar m{xim possible. 

 

La localització de l’edificació es troba a la població de Llançà, a la Costa Brava, on 

les condicions climatològiques es creuen òptimes per a la producció solar i on, 

como a quasi tot arreu, l’exigència de reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera 

fa que les instal·lacions solars siguin també uns solució factible. 

 

El dimensionament de la instal·lació solar s’ha realitzat per cobrir la mínima 

imposada per el RITE per a  la població de Llançà, que pertany a la zona climàtica 

que requereix d’un mínim del 70%, sent un total de 4 captadors suficients per a 

cobrir aquest percentatge d’energia per a la producció de vapor. 

 

Per últim, s’ha realitzat un estudi econòmic del projecte, el que si només s’utilitza 

aquesta instal·lació per a les aplicacions indicades en el projecte s’obté un 

resultat d’un temps amortització bastant elevat, aproximadament 28,9 anys. 

Però també s’ha vist que si s’aprofita en altres aplicacions doméstiques (com la 

producció d’a.c.s) i s’aprofita tota l’energia que pot generar la instal·lació, 

l’amortització es redueix a aproximadament 5,2 anys. 
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ANNEX 2: FICHA TÈCNICA CAPTADOR SOLAR 
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ANNEX 3: FICHA TÉCNICA FLUID CALOPORTADOR 
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ANNEX 6: FICHA TÈCNICA DIPÒSIT 
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ANNEX 7: FICHA TÈCNICA BOMBA CIRCUIT PRIMARI 
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ANNEX 8: FICHA TÈCNICA BOMBA CIRCUIT SECUNDARI 
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ANNEX 9: FICHA TÈCNICA VAS D’EXPANSIÓ 
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ANNEX 10: FICHA TÈCNICA VÀLVULA DE SEGURETAT 
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ANNEX 11: FICHA TÈCNICA VÀLVULA DE PAS 
 

 


