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3  Captadors solars fototèrmics

3.1  Tipus de captadors

L’objectiu essencial de qualsevol sistema tèrmic solar és transformar l’energia que prové del Sol per
poder-la captar i transportar de la manera més econòmica i eficaç possible. Les aplicacions poden ser
directes, en forma de calor, o bé indirectes, utilitzant aquesta calor per obtenir treball mecànic en un eix.

Quasi tots els sistemes tèrmics que utilitzen l’energia solar com a font primària es poden representar per
un mateix diagrama bàsic (figura 3.1), que consisteix en el que s’entén per captador solar, l’element
essencial, que ens permet absorbir l’energia radiant, més un element d’acumulació, que ens permet
subministrar la citada energia quan ho exigeix la demanda.

Fig. 3.1  Equema bàsic d’un sistema tèrmic solar.

En aquest capítol ens centrarem en l’estudi dels captadors solars en l’àmbit domèstic, perquè és
l’aplicació que més endavant desenvoluparem. Una primera classificació de captadors seria la donada
per la taula 3.1.
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Taula 3.1 Classificació dels captadors solars.

Temperatura del
procés

Temperatura baixa

(30 ºC – 100 ºC)

Temperatura mitjana

(100 ºC – 400 ºC)

Temperatura alta

(400 ºC - 3.000 ºC)

Captador Captador pla

(no concentrador)

Concentrador

lineal o esfèric

Concentrador de disc parabòlic

Concentrador de camp d’heliòstats

Aplicació Aigua calenta sanitària

Calefacció

Escalfament de piscines

Assecatge

Dessalinització

Destil·lació

Processos industrials

Refrigeració (cicles d’absorció)

Processos químics

Dessalinització

Centrals solars:

fototèrmiques

fotovoltaiques

fotoquímiques

Forns solars:

tractaments tèrmics

recerca de materials

De forma general, es pot fer una primera gran divisió entre captadors no concentradors i
concentradors.

Els primers són, de lluny, els més utilitzats en aplicacions domèstiques i el captador pla és el més
conegut. El disseny bàsic dels captadors plans utilitzats per escalfar aigua i aire es mostra a les figures
3.2 i 3.4 respectivament.

Fig. 3.2  Captador pla per a líquid de coberta única i secció transversal.
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3.1.1 Captadors solars plans d'aigua

Els captadors plans d'aigua són els més utilitzats habitualment. Tot i així, la descripció que aquí se'n fa
i els conceptes dels quals es tracta són aplicables a captadors que funcionin amb altres fluids portadors
de calor (com, per exemple, aire o olis tèrmics).

El cor d’aquests captadors és la superfície absorbidora encarregada de transferir l’energia del Sol al
fluid portador de calor. Els materials que formen aquesta superfície inclouen el coure i l’alumini (els
més comuns), així com l’acer, el vidre i el plàstic. En sistemes per aigua, el fluid acostuma a circular
per l’interior de tubs units a supefícies aletejades que serveixen d’absorbidor (figura 3.3).

Fig. 3.3  Detalls dels tubs aletejats dels captadors per aigua: a) extrudit, b) soldat, c) unió forçada, d) multicanal per
absorbidors de baixa conductivitat.

La superfície absorbidora s’acostuma a cobrir amb algun tipus de material que permeti una elevada
absortivitat solar i sovint ens podem trobar amb el que anomenem superfícies selectives. Les superfícies
selectives són superfícies amb tractaments superficials de tipus negre de zenc, negre de crom i pintures
acríliques,  que, a més d’una elevada absortivitat, tenen una baixa emissivitat a la banda infraroja.

D’altra banda, disposem d’una coberta per sobre de la superfície absorbidora que ens redueix les
pèrdues per convecció i radiació tèrmica des del captador. Les cobertes poden ser de vidre, plàstic o
fibra de vidre, però han de ser transparents per permetre el pas de la radiació. Per últim, cal un bon
aïllament a les parts posterior i laterals del captador per limitar les pèrdues per conducció a l’exterior.

3.1.2. Captadors solars plans d’aire

Els sistemes solars per aire tenen una sèrie d’avantatges i de limitacions respecte als sistemes solars en
què el fluid portador de calor és líquid.

En general, tenen una resposta ràpida a la radiació i es poden integrar en sistemes convencionals de
calefacció, ventilació i aire condicionat mitjançant elements fàcils de controlar (com ara els ventiladors).
L’avantatge més important és que no presenten cap mena de problema ni per congelació ni per
corrossió. En aquest sentit, l'estanqueïtat del sistema per evitar fuites es relativitza i, si n'hi ha, no són
tan importants com en el cas de sistemes per líquid.

a) b) c) d)
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Ara bé, els sistemes solars que utlitzen aire pateixen problemes produïts per velocitats a vegades
excessivament elevades, i cal un estudi acurat per minimitzar els consums elèctrics dels ventiladors
(cosa que s’aconsegueix minimitzant les pèrdues de càrrega en els conductes d’aire). També cal
preveure un sistema de proteccions contra la pols i la humitat.

Fig. 3.4  Captador pla per aire de coberta única i secció transversal.

En els captadors solars d’aire, l’aire acostuma a circular entre dues plaques metàl·liques que separen
l’aire de la coberta i l’aïllament posterior. En el captador d’aire, la placa absorbent pot ser metàl·lica o
d’un altre material, però és habitual la utilització de plaques en forma de U o V per augmentar la
superfície de contacte i, en conseqüència, l’acció d’escalfament.

Fig. 3.5  Funcionament de sistema solar d’aire Solarwall (Estats Units) a l'hivern.

∼1 m

∼15 cm

Absorbidor

Aïllament

Contenidor

Coberta transparent

Sortida
d'aire calent

Entrada
d'aire fred

∼2 m

Conductes
 d'aire Absorbidor

Coberta transparent

Conductes

1∼2 cm

2∼3 cm

5∼10 cm



3 Captadors solars fototèrmics 49

Els captadors solars d’aire són més fàcils d’integrar en la pell dels edificis. Poden formar part
estructural de sostres, façanes, etc., i fins i tot poden tenir altres funcions no energètiques, com ara fer
de barreres de so. A l’anterior figura es mostra un exemple de sistema solar d’aire basat en una
superfíce metàlica amb petits foradets perquè passi l’aire i que s’instal·la en façanes sud d’edificis.

3.1.3. Captadors de tub de buit

Altres tipus de captadors no concentradors són els que utilitzen els tubs de buit (figura 3.6). Aquests
captadors aprofiten el buit creat al seu interior per eliminar les pèrdues per convecció i augmentar així
la temperatura del fluid portador de calor amb menys necessitat de superfície de captació efectiva.
També permeten més integració en l’àmbit arquitectònic perquè possibiliten la seva instal·lació, per
exemple, a les arestes de la construcció.

Fig. 3.6  Secció transversal d’alguns tubs de buit.

3.1.4. Captadors concentradors

Pel que fa a la segona família de captadors, els concentradors, i que nosaltres no estudiarem, els podem
classificar en concentradors lineals o bé puntuals, i basen justament el seu mecanisme a concentrar
l’energia solar mitjançant la utilització de miralls i vidres reflectants en un punt específic per on circula
el fluid portador de calor. Per descomptat, aquests captadors poden fer arribar aquest fluid (que no
acostuma a ser ja aigua sinó generalment oli tèrmic) fins a temperatures molt elevades per cobrir
aplicacions en l’àmbit industrial, ja sigui donant energia tèrmica per a determinats processos o
proporcionant vapor per fer funcionar una turbina i obtenir, així, electricitat. Una ullada més a fons
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d’aquest tipus de captadors i la seva utilització la donarem al capítol corresponent a les centrals
tèrmiques solars.

3.2  Mecanismes de transmissió de calor

L’estudi de l’aprofitament de l’energia solar en l’àmbit tèrmic domèstic passa per entendre el principi de
funcionament del captador solar pla. El captador essencialment funciona pels efectes selectius de la
coberta i de la superfície absorbidora, que permeten la transformació de l’energia radiant del Sol en
energia calorífica apta per escalfar el nostre fluid de treball. Ara bé, per entendre aquesta transformació
i aquest efecte selectiu de què parlem, ens cal entendre abans els mecanismes físics que ho regeixen.

Els mecanismes físics que regeixen la transmissió de calor són tres: la conducció, la convecció i la
radiació. Tots ells esdevenen simultàniament a la natura i a vegades costa molt de separar-los. Per a
tots ells, però, s’acompleix que:

R

T
TU

A

Q ∆=∆⋅= (3.1)

On Q  és el flux d’energia per unitat de temps (Joules/s = W), A  és la superfície de transmissió, U  és

un factor de proporcionalitat que anomenem conductància tèrmica i R , el seu invers, és la resistència
tèrmica. És un valor que depèn del tipus de mecanisme de transmissió.

La conducció és deguda a la interacció mecànica entre les molècules veïnes en tots els estats de la
matèria però és un tipus d’interacció que es presenta especialment en els sòlids. Els metalls, per sobre
de tots, es veuen afavorits pel núvol d’electrons lliures que permet el pas fluid de l’ona tèrmica.
L’equació 3.1, per al cas de la conducció, rep el nom de llei de Fourier, i per a una direcció donada
pren la forma
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∆⋅−≈⋅−= λλ (3.2)

On el coeficient λ s’anomena conductivitat tèrmica i és una característica física del medi en si. Si el

medi és un sòlid, λ es considera aproximadament constant. Per a líquids i gasos, λ és funció de T  i no
es pot predir perquè s’ha de mesurar experimentalment. Les seves unitats són
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És a dir, λ = 1 implica el sòlid que, sotmès a una diferència de temperatures d’1 K entre les seves cares,
per cada metre de gruix deixa passar un flux tèrmic d’1W.

L’equació 3.2 ve a dir que el flux de calor en una direcció determinada és proporcional al gradient de
temperatures en aquella direcció (amb el signe canviat, ja que pel principi 0 de la termodinàmica, el flux
va de positiu a negatiu en direcció oposada a l’increment del gradient de temperatures). L’equació 3.2
generalitzada per una direcció qualsevol queda com
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La convecció és el tipus de transmissió de calor característic de les interfícies (superfícies comunes a
sòlid i fluid) ja siguin sòlid-líquid o sòlid-gas. La interacció mecànica entre el cos i el fluid juntament
amb la deformabilitat i densitat variable (en funció de la temperatura) d’aquest últim provoca que tot el
fluid es posi en moviment i es deformi a causa de la temperatura i la transmissió de calor. La convecció
es podria entendre com una conducció acompanyada d’un moviment. Si aquest moviment del fluid és
natural, simplement afectat per la gravetat, parlem de convecció natural. Si, pel contrari, afegim un
moviment artificial (agitació, ventilació, etc) parlem de convecció forçada. L’equació 3.1 per al cas de
la convecció rep el nom de llei de Newton de la convecció i s’expressa com

( )
fluidparet

TThTh
A

Q
−⋅=∆⋅= (3.4)

On h és el coeficient superficial de transferència de calor per convecció i, a diferència de λ, no és una
propietat del fluid ni del sòlid: es calcula a partir de números adimensionals com el nº de Nusselt (Nu),
Reynolds (Re), Prandlt (Pr), i on es tenen en compte les propietats físiques del fluid així com la seva
velocitat i la geometria dels sòlids en contacte amb ell.

Per últim, la radiació no és res més que l’emissió d’energia electromagnètica deguda a la pròpia
temperatura del cos (T > 0 K). Així, com la conducció i la convecció són interaccions mecàniques, la
radiació és una interacció electromagnètica esdevinguda en medis transparents o semitransparents que
permet l’intercanvi energètic en forma d’ones (o també quantums d’energia) entre els cossos a diferents
temperatures. Sovint es pot considerar un fenomen restringit a la superfície de la matèria i no al seu
volum sencer i no necessita cap tipus de suport màssic per transmetre’s. És el fenomen predominant a
altes i baixes temperatures i ve regit per la llei de la radiació, la llei de Steffan-Boltzmann, de la forma:

( )2cos
4

1cos
44 TTT

A

Q −⋅=∆⋅= σσ (3.5)

On σ és la constant de Steffan-Boltzmann i que val 5,67·10-8 W / (m2 ·K4).

Recordem com al capítol anterior (figura 2.1) vèiem quin era l’espectre de la radiació solar (de forma
semblant als espectres d’emissió de tots els cossos) quan consideràvem el Sol com un cos negre emetent
aproximadament a 6.000 K. El concepte de cos negre és una idealització que ens permet quantificar el
fenomen de la radiació com ho fa l’equació 3.5. Un cos negre és un cos ideal capaç d’absorbir totes les
ones incidents, en totes direccions i en totes les longituds d’ona: és un absorbidor perfecte. A la vegada,
per la primera llei de la termodinàmica, cal que sigui un emissor perfecte, que emeti la màxima quantitat
de radiació possible (perquè si no, s’aniria escalfant progressivament).

Ara bé, els cossos reals (també anomenats opacs) no són pas negres, és a dir, absorbeixen i emeten
radiació a diferents nivells sempre per sota del nivell d’absorció i emissió del cos negre a aquella
mateixa temperatura. La relació entre la radiació emesa pels cossos reals, els de la natura, i la del cos
negre ens defineixen les propietats radiants dels primers.
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a) Emitància o emissivitat
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Quocient que ens proporciona la llei de Steffan-Boltzmann modificada per cossos reals

4TE ⋅⋅= σε

Pel cos negre 1
b

=ε  (on el subíndex b indica blackbody).

b) Absortància o absortivitat
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Propietats que, relacionades de la manera següent, permeten obtenir la llei de Kirchoff de la radiació
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És a dir,
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I si volem que el primer principi de la termodinàmica s’acompleixi caldrà que αε ≅  amb el què
tindrem finalment:

1=++ τρε
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3.3  Principi de funcionament d’un captador solar pla

Un captador solar pla és un tipus particular de bescanviador de calor que transfereix l’energia radiant
del Sol a un fluid, augmentant-ne la temperatura i provocant una variació del seu estat energètic. Com
dèiem, el captador funciona segons els efectes selectius de la coberta i de la superfície absorbidora
afavorits pel fet que els espectres de la radiació solar i la radiació tèrmica són disjunts. Expliquem-ho.

La distribució espectral de l’energia per un cos real segueix aproximadament la distribució espectral del
seu homòleg ideal, el cos negre. Ara bé, per a cada temperatura existeix un espectre específic que
desplaça el seu pic energètic cap a longituds d’ona cada vegada més petites a mesura que augmenta la
temperatura. Si ens fixem en la figura 3.7, veiem com un cos a 400 K emetrà energia amb el pic a 8 µm
(radiació tèrmica), mentre que un cos a 6.000 K (radiació solar) tindrà aquest pic als 0,5 µm (rang del
visible).

Fig. 3.7  Distribució espectral normalitzada de la radiació del cos negre a temperatures diferents.

A nivell percentual tindrem el següent:

Tipus de radiació Temperatura d’emissió (K) Rang (µm) % d’energia en el rang considerat

Radiació solar 6.000 0,25 - 4,14 98%

Radiació tèrmica 300 5 - 80 98%

Aquest fet de tan poca consideració aparent és fonamental per entendre el funcionament dels captadors.
Fixem-nos ara en la figura 3.8, la qual ens mostra el valor de la transmitància en funció de la longitud
d’ona per un vidre de 6 mm de gruix amb diferents continguts d’òxids. El cas amb 0,5% de Fe2O3 seria
el d’un vidre normal de finestra. La seva transmitància té un pic a 0,3 µm mentre que més enllà baixa en
picat (i té tot seguit un comportament poc regular).
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És a dir, per longituds d’ona petites, el vidre és transparent a la radiació i deixa passar les ones mentre
que per longituds més enllà de 0,5 - 0,6 µm n’és totalment opac. El cas amb 0,02% de Fe2O3 seria el
d’un vidre utilitzat en energia solar amb menys contingut en òxids per fer-lo més transparent i allargar
aquest comportament d’alta transmitància fins a 3 µm (τ = 0,9 - 1), mentre que més enllà baixa en
picat. És a dir, per longituds d’ona entre 0 i 3 µm, aquest tipus de vidre és transparent a la radiació i
deixa passar les ones mentre que per longituds més enllà de 3 µm és totalment opac a elles, no les
transmet i les ha de reflectir.1

Situem-nos ara en un captador: la coberta de vidre (o en general qualsevol superfície transparent que
actuï com a coberta) deixa passar la radiació solar (ja que el 98% de la seva energia cau entre 0,25 i
4,14 µm) perquè escalfi la superfície captadora del seu interior. Aquesta superfície captadora arriba a
altes temperatures però que resten sempre per sota dels 100 - 150 ºC. La radiació emesa a aquesta
temperatura és de naturalesa tèrmica i el vidre, en aquest cas, no pot deixar sortir aquesta radiació
perquè la seva transmissivitat per a aquestes longituds d’ona és quasi nul·la. L’ambient entre coberta i
superfície augmenta de temperatura i afavoreix la captació energètica i l’eficiència.

Fig. 3.8  Transmitància d’un vidre de 6 mm de gruix amb diferents continguts d’òxid.

En l’àmbit terrestre, el comportament del vidre és imitat per les mol·lècules de CO2 de l’atmosfera en el
que es coneix per efecte hivernacle. Aquest component atmosfèric té les bandes d’absorció desplaçades
majoritàriament al voltant de la banda tèrmica, fet que implica transparència per a l’energia del Sol i
opacitat per a l’energia tèrmica evacuada des de la Terra. Resultat: un augment de temperatura global
del planeta.

                                                       
1 Noteu com el nostre rang de visió va de 0,4 a 0,7 µm; per aquest motiu per als humans, el vidre és transparent
perquè caiem en el seu rang d’alta transmissivitat.
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Fig. 3.9  Absortivitats d’algunes superfícies selectives.

Un últim element per tractar és la superfície captadora o placa absorbidora, que acaba de completar els
efectes selectius del captador. En aquest cas, l’efecte que busquem és d’alguna manera invers: volem
una alta absortivitat en l’espectre solar i molt baixa emissivitat en el rang d’ona llarga (rang del tèrmic).
Això s’aconsegueix mitjançant recobriments selectius com ara negre de platí, negre de crom i alguns
compostos atacats amb àcids, que tenen un comportament com el mostrat a la figura 3.9.

3.4  Equació fonamental d’un captador solar pla

En règim no transitori, permanent, el funcionament d’un captador solar ve descrit mitjançant un balanç
energètic, que ens indica la part de l’energia incident que es transforma en energia útil, en pèrdues
tèrmiques i en pèrdues òptiques. La figura 3.10 ens mostra els fluxos energètics en un captador pla: dels
1.000 W/m2 que ens poden arribar com a radiació incident, només n’aprofitem un 60%.

La radiació solar incident cal, doncs, que sigui absorbida i a la vegada retinguda. És a dir, d’una banda
cal observar quines seran les pèrdues òptiques i, de l’altra, quines seran les pèrdues tèrmiques.

Les pèrdues òptiques tenen en compte la radiació solar que ja no és transmesa pel vidre (a causa de la
reflexió i l’absorció per part del mateix vidre), i la que no és absorbida per la superfície captadora (a
causa de la seva reflexió). És a dir

( )ατ ⋅−⋅⋅= 1op cs AIP (3.6)
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On 
s

I  és la radiació solar incident instantànea sobre la superfície de captació 
c

A  del vidre, τ  és la

transmissivitat del vidre i α  és l’absortivitat de la superfície captadora.

Fig. 3.10  Fluxs energètics en un captador pla.

Les pèrdues tèrmiques avaluen la quantitat d’energia que cedim al medi ambient deguda a pèrdues per
convecció i radiació:

a) Les pèrdues degudes a la convecció vindrien donades per la llei de Newton (equació 3.4)
modificada sensiblement:

( )amp TTAUP −⋅⋅=conv (3.7)

On U és el coeficient global d’intercanvi per convecció, Ap l’àrea de placa (que coincideix amb
Ac en el cas d’un captador pla però no en el cas d’un concentrador), Ta la temperatura ambient i
Tm la temperatura mitjana de placa.

b) Les pèrdues degudes a la radiació vindrien donades per la llei de Steffan-Boltzmann (equació
3.5):
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( )44
rad amp TTAP −⋅⋅⋅= σε (Eq.3.8)

on ε seria l’emissivitat de la placa captadora.

La combinació de les equacions 3.7 i 3.8 ens porta, després d’un cert tractament matemàtic, a una
equació final en funció de la diferència de temperatures i un coeficient global de pèrdues UL que
engloba tant les pèrdues per convecció com per radiació:

( )ampL TTAUPPP −⋅⋅=+= radconvterm (3.9)

Així doncs, la calor utilitzable pel captador serà l’energia incident menys les pèrdues:

( ) ( )

( ) ( )



 −⋅−⋅⋅⋅=

=−⋅−⋅⋅⋅=

=−−=

am
L

sc

ampLcs

TT
C

U
IA

TTAUAI

PPQQ

ατ

ατ
termopincidentutil

(3.10)

On tot és conegut excepte C, la raó de concentració, relació entre l’àrea de captació i l’àrea de placa
(= Ac / Ap), que pel cas de captadors plans val sempre 1 però no així pel cas dels concentradors.

L’equació 3.10 té el petit inconvenient de venir donada en funció de la temperatura mitjana de placa Tm,
variable normalment desconeguda i difícil de trobar. És per això que normalment s’intenta donar en
funció d’una variable més manejable i fàcil de mesurar com és  la temperatura d’entrada del fluid Te. La
modelització en funció d’aquesta última variable transforma l’equació anterior en:

( ) ( )



 −⋅−α⋅τ⋅⋅⋅=

ae

L

sRcutil
TT

C

U
IFAQ (3.11)

On FR és el factor de calor remoguda (de l’anglès removed), que ens avalua l’eficàcia de l’intercanvi
energètic entre la placa i el fluid. El seu efecte és el de reduir l’obtenció d’energia útil calculada,
respecte de la que resultaria si tot el captador estigués a la temperatura d’entrada del fluid. Aquesta
reducció és deguda al fet que la temperatura del fluid es va incrementant a mesura que circula pel
captador i, com a conseqüència, també ho fan les pèrdues.

Els  productes FR(τα) i FRUL, que són dades que utilitzarem als temes que segueixen, s’obtenen
fàcilment a partir de la recta de rendiment de captador o bé a partir de la modelització de les
transferències energètiques existents en el captador. De la seva obtenció en parlem a l’apartat següent.
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3.5  Recta de rendiment d’un captador solar pla

Els captadors es proven generalment seguint el procediment recomanat pel National Bureau of
Standards americà i/o els procediments de l’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and
Air Conditioning Engineers) sota l’Standard 93 77. El procediment consisteix a fer funcionar el
captador en un banc de proves (figura 3.11, per al cas d’un captador d’aigua) sota condicions
estacionàries, és a dir, mantenint pràcticament constants la radiació solar, la velocitat del vent, la
temperatura ambient i d’entrada del fluid al captador, durant un període de temps en què la temperatura
de sortida del fluid i la calor útil extreta no variïn apreciablement.

Fig. 3.11  Banc d’assaig per a l’obtenció de la recta de rendiment d’un captador per aigua.

L’eficàcia o rendiment instantani del captador pla (C = 1) en aquests tipus d’assaigs és la raó entre
l’energia útil expressada per l’equació 3.11 i la disponible, p.ex. el producte cs AI ⋅

( ) ( )
s

ae
LRR

cs I

TT
UFF

AI

Q −⋅⋅−⋅⋅=
⋅

= ατη util (3.12)

Per al banc d’assaig, aquest rendiment es trobarà a partir del salt entàlpic del fluid al seu pas pel
captador mitjançant l’equació 3.13



3 Captadors solars fototèrmics 59

( )
cs

sep

cs AI

TTcm

AI

Q

⋅
−⋅⋅

=
⋅

= fluidutilη (3.13)

On 
fluid

m  és el cabal màssic de fluid (aigua o aire) circulant pel captador, cp n’és la capacitat calorífica i

( )
se

TT −  és el salt tèrmic del fluid entre l’entrada i la sortida del captador.

Tornant a l’equació 3.12 i suposant constant UL , l’eficàcia del captador es pot representar per una recta
de variable independent ( )

ae
TT − / Is, pendent 

LR
UF−  i ordenada en l’origen ( )τα

R
F . Aquests valors de

LR
UF−  i ( )τα

R
F  són els que ens permetran calcular, al capítol 5, el rendiment mitjà d’una instal·lació

solar durant un període de temps determinat.

La figura 3.12 mostra la corba d’eficiència instantània per un captador pla típic, amb el punt
d’estancament o punt de rendiment nul, quan no hi ha circulació de fluid i s’arriba a la màxima
temperatura (temperatura d’estancament).

Fig. 3.12  Corba d’eficiència instantànea per un captador pla típic.

La figura 3.13 ens mostra el comportament de diferents tipus de captadors. La recta de rendiment D
correspondria a un captador d’una sola coberta i superfície no selectiva (coincident amb la de la figura
3.12). El captador sense coberta F (per a piscines) és útil només per als casos en què es volen assolir
temperatures de fins a 28 ºC. El comportament relativament pobre del captador d’aire E es deu
principalment al baix valor de FR. Una segona coberta i/o una superfície captadora selectiva (C i B)
milloren clarament el rendiment. Més enllà dels 100 ºC de temperatura, els captadors de tubs de buit (A)
tenen el millor comportament.
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Fig. 3.13  Corbes d’eficiència instantània per diferents tipus de captador pla.

Exemple 3.1

Escriviu l’expressió de l’eficiència instantània pel captador de la figura 3.12 i determineu la
quantitat d’energia que en podem extreure si Is= 850 W/m2, Ta = 25 ºC i Te = 75 ºC.

De la figura 3.12 tenim que ( ) 830,F
R

=τα . De la intersecció amb l’eix OX i considerant la raó de

concentració C = 1, perquè en un captador pla l’àrea de captació Ac i la de placa Ap valen el mateix,
tindrem:
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098,0

⋅=⋅=⋅⋅ ατατ

Així doncs,
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i de l’equació 3.12 tindrem finalment
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( ) ( ) ( )
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ae
LRR I
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TT
UFF

−⋅−=−⋅−= 47,883,0ταη

Substituint els valors de l’enunciat tindrem

320,=η  i 2
util 28285032,0 mWIQ s =⋅=⋅= η

A vegades, la recta de rendiment del captador es representa en funció de la diferència entre la
temperatura mitjana de placa Tm, o la temperatura de sortida del fluid Ts, i la temperatura ambient. Són
representacions molt similars a la de l’eficàcia del captador en funció de la temperatura d’entrada del
fluid Te, però donen una interpretació diferent al pendent i a l’ordenada en l’origen. Si coneixem el cabal
de fluid circulant pel captador, podem determinar els valors de

LR
UF−  i ( )τα

R
F  corregits per un factor

K definit com:
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On 
fluid

G  és el cabal màssic de fluid que circula pel captador per unitat de superfície captadora

(kg/s·m2). Així, els valors corregits de 
LR

UF  i ( )τα
R

F  s'obtindran aplicant el factor K com:

( ) ( )originalLRcorregitLR UFKUF ⋅⋅−=⋅

( )[ ] ( )[ ]originalRcorregitR FKF ατατ ⋅⋅⋅=⋅⋅
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Fig. 3.14  Recta de rendiment d'un captador comercial (companyia Roca).

Exemple 3.2

La figura 3.14 mostra la recta de rendiment del captador solar fabricat per la casa Roca. Com
podem veure, la variable independent està en funció de la temperatura mitjana de placa i no pas en
funció de la d’entrada del fluid. Suposant que el cabal de fluid circulant (aigua + anticongelant)
sigui de 0,015 kg/s·m2 (cp = 3.350 J / kg·K), trobeu els valors de FRUL i FR(τα) corregits pel canvi de
variable.

En aquest cas, amb Uo = 10 W/m 2·ºC tenim una equació de rendiment com la següent:
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Per obtenir l’equació en funció de 
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i obtenir els valors corregits de FRUL i FR(τα)

( ) 4,9=5,15--0,951=pendent)( ⋅⋅−= KUF LR   [W/m2·K]

( ) 0,784=0,8240,951=origen)l'en  ordenada( ⋅⋅= KFR τα

De l’equació 3.12 tindrem finalment la recta de rendiment que necessitem:
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−⋅−=−⋅⋅−⋅⋅= 9,4784,0ατη
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