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CALDERES MURALS AMB
RENDIMENT DE TRES ES -
TRELLES O MÉS PER CON-
TROLAR LES EMISSIONS

Un dels sectors implicats en
l’emissió de partícules conta-
minants és el relacionat amb
la producció d’aigua calenta,
bé per a calefacció, bé per a
ACS. Sempre que fem servir
algun tipus de combustible
per generar energia, obtin-
drem una sèrie de partícules
contaminants que s’allibe -
raran a l’atmosfera. Aquestes
partícules dependran de la
composició i de la quantitat

del combustible utilitzat, tot i
que principalment seran:
- CO2, responsable de l’efec -

te hivernacle
- CO, responsable de la mort

per inhalació de mo nòxid
de carboni

- NOx, responsable de la
plu ja àcida

- SOx, en combinació amb
aigua podria formar àcid
sulfúric; gairebé no més es
produeix quan utilitzem
gasoli com a combustible

L’única forma que tenim
de disminuir l’emissió de par-
tícules nocives és utilitzar

energies renovables (energia
solar tèrmica, geotèrmica,
etc.) que eliminin en la mesu-
ra del possible el consum de
combustible; o utilitzar d’una
manera molt més racional el
combustible, és a dir, millo-
rar el rendiment de les
calderes de calefacció i aigua
ca lenta sanitària.

Una part important de
l’estalvi de combustible en
una caldera de calefacció es
basa en el millor o pitjor apro-
fitament del combustible cre-
mat i aquesta és precisament
la definició de rendiment:
relació entre el flux calorífic
transmès a l’aigua i el
producte del poder calorífic
in ferior pel consum d’a quest.

Actualment, els requisits
de rendiment de calderes ali-
mentades per combustibles
líquids i gasosos els fixa el
Reial Decret 275/1995, que
estableix les disposicions d’a -
plicació de la Directiva 92/42
CEE.

De les dades de taula 1
podem concloure que a les
calderes estàndards se’ls per-

Tendències en 
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AURELIO LANCHAS i MANUEL HERRERO I Ferroli España

ARTICLE TÈCNIC

Caldera de condensació 4 estrelles de rendiment Bomba de calor geotèrmica

Theknos 138 expe.qxp:NOUTheknos2010  28/12/09  13:39  Página 36



37

met obtenir menors rendi-
ments quan treballen amb
càrrega par cial, i que a les
calderes de gas de conden -
sació se’ls exi geix obtenir
majors rendiments quan tre-
ballen a càrrega parcial.

Dintre d’aquest mateix
Reial Decret, i a fi de classifi-
car el rendiment de cadascu-
na de les calderes, s’estableix
un sistema de mesura per
nombre d’estrelles amb l’ob -
jectiu de poder identificar de
forma ràpida i clara el millor
o pitjor rendiment de cada
caldera (taula 2).

Aquest sistema d’estrelles
s’aplicarà a les calderes que
presentin rendiments supe-
riors als requisits dels estàn-
dards enunciats a la taula 1.

Fins ara, i centrant-nos
en les calderes murals que
representen entorn del 85%
del total de la calderes ins-
tal·lades anualment a Espa-
nya, la immensa majoria
d’aquestes calderes de no
condensació tenien un certi-
ficat de 2 estrelles de rendi-
ment, mentre que les calde-
res murals de condensació
aconseguien un certificat de
4 estrelles de rendiment.

Com podem comprovar
mitjançant les dades de la
taula 2, per aconseguir una
estrella més a igualtat de
potència, s’han de tenir 3
punts percentuals més de
rendiment, la qual cosa supo-
sa un important augment de
rendiment i, per tant, d’es -
talvi de combustible, i a més
es redueixen les emissions
contaminants.

Actualment, ja existeixen
calderes murals no conden-
sació que aconsegueixen una
certificació energètica de 3
estreles de rendiment, fins i

tot en alguns països de la
Unió Europea des de fa
alguns anys únicament es
poden comercialitzar calde-
res murals estanques amb
un mínim de 3 estrelles de
rendiment, un pas molt im -
portant en la consecució de
l’objectiu comú: reducció del
consum i minorització de
l’emissió de partícules conta-
minants a l’atmosfera.

LA BOMBA DE CALOR COM
A OFERTA ENERGÈTICA

Diferències respecte als
equips de climatització con-
vencionals. Fun cionalment
una bomba de calor és exac-
tament un equip d’aire condi-
cionat amb la possibilitat
d’invertir en cicle frigorífic
internament per mitjà d’una
vàlvula de cuatre vies, que
redirigeix el flux de gas ca -
lent del compressor a l’in -
tercanvia dor situat a l’in te -
rior (manera calefacció) o al
situat a l’exterior (refrige -
ració). Per això es de nominen
equips “reversibles”.

Actualment la denomina-
ció “bomba de calor” té un
enfocament diferent del tra-
dicional: dissenyar els equips
perquè el seu funcionament
prioritari sigui en manera
calefacció, fet que implica
algunes peculiaritats en els
components de l’equip.

El canvi més important,
però, és l’ampliació en el seu
àmbit d’actuació del concepte
d’equip al concepte de siste-
ma. És a dir, la bomba de
calor ha de comportar, a més,
una sèrie de funcionalitats
addicionals que sigui capaç
d’aprofitar diferents focus de
fred dels quals es pugui
extreure la calor (vegeu es -
quema), que pugui integrar-
se amb altres sistemes pro-
ductius que, o bé tinguin
millors coeficients energètics
(plaques solars), o bé siguin
capaços de suplementar la
capacitat que pugui requerir-
se eventualment (calderes o
suports elèctrics) i, final-
ment, que el seu funciona-
ment es pugui combinar amb
el d’emissors energèticament

Taula 1
Requisits mínims 
de rendiment útils 
que imposa el 
Reial Decret 275/1995

Taula 2
El mateix Reial Decret
estableix un sistema 
de mesura per nombre
d’estrelles
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eficients (sòl radiant/re-fres-
cant, emissors de baixa tem-
peratura, fan-coil…).

Això fa que avui dia es
parli de les bombes de calor
com d’una segona generació
d’equips desenvolupats per i
per a l’alta eficiència. 

LA BOMBA DE CALOR ÉS
UNA ENERGIA RENOVABLE?
Si anomenem energia reno-
vable l’energia que s’obté de
fonts naturals virtualment
inesgotables, bé sigui per-
què la font és inesgotable, bé
perquè és capaç de regene-
rar-se per mitjans naturals,
la bomba de calor no ho
seria, ja que sempre necessi-
ta una energia convencional
(electricitat o combustibles)
per accionar-la.

Però aquesta definició va
molt més allà i el Parlament
Europeu ja ha establert un
criteri en el sentit de lligar la
consideració d’energia reno -
vable a la reducció d’e mis -
sions de gasos d’efecte hi -
vernacle a l’atmosfera i, en
particular, de CO2 per l’ús de
combustibles fòssils.

Per això, es donarà la con-
sideració d’energia renovable
a tota aquella energia proce-
dent de fonts renovables no
fòssils. Esmentem, específi-
cament, les energies eòlica,
solar, geotèrmica, aerotèrmi-
ca, hidrotèrmica i oceànica,
hidràulica, biomassa, gasos
d’abocador, gasos de plantes
de depuració i biogàs.

En el cas que ens afecta,
es defineix:

- Energia aerotèrmica: l’e -
nergia emmagatzemada
en forma de calor en l’aire
ambient

- Energia geotèrmica: és
l’e ner gia que hi ha em -
magatzemada en for ma
de calor sota la su per -
fície de la terra sòlida

- Energia hidrotèrmica: l’e -
nergia emmagatzemada
en forma de calor en les
aigües superficials.

Així mateix, s’estableixen
uns objectius de quotes d’uti -
lització d’energia procedent
de fonts renovables per als
països membres d’Europa (en
el cas d’Espanya és del 20%
per al 2020; en l’actualitat
estem entorn del 10%), i s’o -
bliga els estats a establir sis-
temes de suport al foment de
l’ús d’e nergia procedent de
fonts renovables en la cale-
facció i la refrigeració.

En el cas concret de les
bombes de calor, s’esmenten
específicament com un siste-
ma a utilitzar, i s’estableix
que només s’han de tenir en
compte les bombes de calor la
producció de les quals superi
de forma significativa l’e -
nergia primària necessària
per utilitzar-les.

Per a això es fomentaran
les bombes de calor que com-
pleixin els requisits mínims
d’etiquetatge ecològic i s’o -
bligarà els estats membres a
establir sistemes de certifi-
cació en les edificacions que
incloguin aquests sistemes.

Sobre la base d’això, es pot
considerar que la bomba de
calor és una forma d’energia
renovable quan se superen
uns valors mínims d’Energia
Produïda (Eres), que serà
fun ció del factor de rendi-
ment mitjà estacional (SPF).

Aquests valors mínims els
establiran els estats mem bres
sobre la base d’unes di rec -
trius que fixarà la Co missió
del Parlament Eu ro peu abans
de l’1 de gener de 2013.� 

La bomba de calor 
ha de poder aprofitar 
diversos focus de fred 
per extreure’n calor

L’objectiu comú és la reducció de
consum i d’emissions contaminants
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