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Construcció d'un calefactor solar mitjançant el 
reciclatge de llaunes de beguda

Material necessari:

● 64 Llaunes de beguda (8 x 8)

● Extractor 80x80 mm, a 12V

● 3 piles de 4,5 V o transformador 220 V/12 V

● Cable tubular paral·lel, 5 metres

● 10 cm de tub d'estufa de 80 mm

● Tub de silicona amb aplicador

● Vidre 4 mm, cantons polits

● Cargols

● Porexpan en planxa

● Angle galvanitzat o tapajuntes

● Peces d'aglomerat o xapa per a la carcassa



  Llaunes de beguda 



  Traient les anelles



  Traient les anelles



  Traient les anelles



  Traient les anelles



  Traient les anelles



  Foradant el fons



  Foradant el fons



  Foradant el fons



  Rentant



  Assecant



  Sis punts de silicona per enganxar les llaunes



  Sis punts de silicona per enganxar les llaunes



  Sis punts de silicona per enganxar les llaunes



  Pintant de negre les llaunes



  Tub per a la sortida de l'aire



  Carcassa de fusta



  Foradant la fusta de dalt i de baix, per recolzar les llaunes 



  Començant el muntatge



  Sortida de l'aire



  Ventilador d'entrada d'aire



  Suport d'abaix de les llaunes



  Peces de porexpan per a tallar



  Tallant el porexpan



  Pintant de negre



  Muntant la placa



  Muntant la placa



  Muntant la placa



  Muntant la placa



  Muntant la placa



  Rejuntant amb silicona



  Tapes dels conductes d'aire i tapajunts



  Muntant la placa



  Posat el vidre



  Posant els tapajunts



  Placa calefactora acabada



  Placa calefactora acabada



  29.10.2012. Temperatura de l'aire d'entrada: 16 ºC 



  29.10.2012. Temperatura de l'aire de sortida: 67 ºC 



  

Càlcul de la potència calorífica de la placa

Calor específica de l'aire sec a pressió constant, Ce (aire) = 1005 J/K.kg

Densitat de l'aire: 0,00118 kg/L

Potència (W) = 

cabal (L/s) . densitat (kg/L) . Ce (J/K.kg) . increment_temperatura (K)

La constant solar, o potència radiant rebuda del Sol en una superfície 
perpendicular als raigs és de 1366 W/m².
Superfície captadora d'energia de la placa: 88 cm x 55 cm = 4840 cm².
Potència màxima de la placa: 661 W

Experiència 29.10.2012, a les 12:30:
- Cabal d'aire mesurat: 5 L/s
- Temperatura aire d'entrada: 16 °C
- Temperatura aire de sortida:  67 °C
- Potència calculada: 302 W



  

Experiència 07.11.2012
A les 10:30 del matí amb la placa perpendicular al Sol.
Cabal d'aire mesurat: 5 L/s.



  

Altres experiències

Placa calefactora solar 
amb caixa de xapa 
galvanitzada

- 150 llaunes (10 x 15)
- superfície de captació  
  solar: 1,17 m²



  Pot arribar a temperatures a prop de 100 ºC 



  …. fent malbé el porexpan



  …. fent malbé el porexpan



  

L'energia sostenible és possible!

Gràcies per la vostra atenció!

Josep Angelats (Astrobanyoles)
Josep Lluís Diez (Astrobanyoles)
        http://www.deciencia.net/energia_sostenible 

Agraïments

- Preparació de la fusta de les plaques didàctiques:
  Jordi Planella, Jordi Camps, Dept. Fusteria (INS Josep Brugulat)

- Muntatge de les plaques: Josep Turró Jou

- Forn solar: Miquel Graboleda (INS Josep Brugulat)
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