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Denominació: REPLANTEIG D'INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES 
 
Codi: MF0601_2 
 
Durada: 90 hores. 
 

Continguts: 

 

1. Energia solar i transmissió de la calor 
- Conceptes elementals d'astronomia quant a la posició solar. 
- Conversió de l'energia solar. Energia incident sobre una superfície plana 

inclinada. 
- Orientació i inclinació òptima anual, estacional i diària. 
- Radiació solar i mètodes de càlcul. Mètode de càlcul f-Chart i dinàmic. 
- Càlcul d’ombreigs externs i entre captadors. 
- Efecte d’hivernacle en un col·lector. 

 

2. Tipus d'instal·lacions solars tèrmiques de baixa, mitjana i alta temperatura 
- Classificació d’instal·lacions solars. 
- Rendiment dels sistemes solars. 
- Tipus de col·lectors i característiques. 
- Càlcul de pèrdues hidràuliques en muntatges sèrie-paral·lel. 
- Sistemes de protecció superficial. 
- Funcionament global i configuració de les instal·lacions. 
- Sistemes de seguretat en el funcionament de les instal·lacions: 

problemàtica de l'emmagatzematge. 
 

3. Especificacions i descripció d'equips i elements constituents d’una instal·lació 
solar tèrmica 

- Captadors. 
- Circuits primari i secundari. 
- Bescanviadors. 
- Dipòsits d'acumulació. 
- Dipòsits d'expansió. 
- Bombes de circulació. 
- Canonades. 
- Purgadors. 
- Cabalímetres. 
- Vàlvules i elements de regulació. 
- Instal·lacions tèrmiques auxiliars i de suport. Calefacció, aigua calenta 

sanitària, piscines. 
 

4. Refrigeració solar 
- Sistemes d'absorció. 
- Altres tecnologies de refrigeració solar (adsorció, dessecació). 
- Coneixements bàsics de refrigeració solar. 



- Sistemes d'absorció i adsorció. 
- Màquines de simple i doble efecte. 
- Coeficient COP. 
- Torres de refrigeració. 
- Refredament dessecatiu. 

 

5. Normativa aplicable 
- Ordenances municipals. 
- Reglamentació de seguretat. 
- Reglamentació mediambiental. 

 

- Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) i les seves 
instruccions tècniques complementàries (ITE), normes UNE aplicables. 

- Eficiència energètica, estalvi d'energia i protecció del medi ambient. 
 

6. Representació simbòlica d'instal·lacions solars 
- Sistema dièdric i de croquis. 
- Representació en perspectiva d'instal·lacions. 
- Simbologia hidràulica. 
- Simbologia elèctrica. 
- Representació de circuits elèctrics. Esquema unifilar i multifilar. 
- Esquemes i diagrames simbòlics funcionals. Interpretar plànols d’instal·lacions 

d'edificis. 
 

7. Projectes d'instal·lacions solars tèrmiques 
- Concepte i tipus de projectes. 
- Memòria, plànols, pressupost, plec de condicions i pla de seguretat. 
- Plànols de situació. 
- Plànols de detall i de conjunt. 
- Plànols simbòlics, esquemes i diagrames lògics. 
- Diagrames, fluxogrames i cronogrames. 
- Procediments i operacions de replanteig de les instal·lacions. 
- Equips informàtics per a representació i disseny assistit: 

- Programes de disseny assistit. 
- Disseny mitjançant suport informàtic d'instal·lacions solars tèrmiques. 
- Visualització i interpretació de plànols digitalitzats. 
- Operacions bàsiques amb arxius gràfics. 
- Dimensionament d’un sistema solar tèrmic. 
- Aplicacions informàtiques. 

- Càlcul de sobrecàrregues en edificis: 
- Resistències d'ancoratges, suports i panells. 
- Càlcul de pes buit i ple de panells. 
- Càlcul de dilatacions tèrmiques i esforços sobre l'estructura. 

- Desenvolupament de pressupostos. 
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