
Jornada sobre l’Eficiència energètica a 
les instal·lacions esportives 

Experiències en Gestió Energètica 

Cas Pràctic  “tancament vasos de compensació 
piscines” 

Sant Cugat del Vallès, 9 de Novembre de 2012 



EL VAS DE COMPENSACIÓ: “EL GRAN OBLIDAT” 
Hem de ser conscients que és la mateixa aigua.  
Hem de tenir-ne la mateixa cura que amb el vas principal:  

 
 

 MANTENIMENT + NETEJA 
 



-La recirculació de l'aigua dels vasos de 
les piscines es farà pel desbordament 
de la làmina d'aigua superficial amb 
canals de recollida de la sobreeixida en 
el seu perímetre i conducció a un 
dipòsit regulador de compensació, 
d’una capacitat suficient per 
emmagatzemar l’aigua desallotjada 
pels banyistes. 

 
 
 
 
 

- Els vasos de compensació de la 
piscina han de ser impermeables, 
fàcils de netejar i estar tancats, amb 
accés pel manteniment i ventilació a 

l’exterior. 
 

Realitat amb la que ens 
trobem: volum d’aigua del 3-
20% respecte vas principal.  
Vasos oberts, diferents mides, 
materials de revestiments 
diferents, aïllaments nuls, etc. 

PIEC: 



 
I SI TANQUEM ELS VASOS DE COMPENSACIÓ? 
AVANTATGES (de menor a major): 
 
1.   ↓ Consum producte químic                   POC CONSIDERABLE 

2.   ↓ Consum aigua                                      POC CONSIDERABLE  

3.   ↓ Consum combustible escalfar aigua      CONSIDERABLE 
4.   ↓ Ambient contaminat sales tècniques (humitat + productes 
químics): prevenció d’oxidació i corrosió metalls i altres elements 
de les sales tècniques.                                  MOLT CONSIDERABLE 

5. Ambient sales tècniques menys perjudicial salut operaris.                                                                 
             MOLT CONSIDERABLE 

 



IMATGES D’ELEMENTS SALES TÈCNIQUES OXIDATS I CORROÏTS 



IMATGES D’ELEMENTS SALES TÈCNIQUES OXIDATS I CORROÏTS 



DESAVANTATGES: 
 
1. Major oxidació i corrosió dels elements metàl·lics que queden 
en l’espai tancat del vas de compensació. 
 

 
 



TANCAMENT DELS VASOS: 
 
1. Fer arribar la canonada de l’aigua provinent de les caneletes de la 
piscina fins a uns 20cm del terra del vas de compensació per evitar efecte 
cascada i major evaporació.  



TANCAMENT DELS VASOS: 
 
2. Revisar l’estat del formigó i del elements metàl·lics que  puguin estar 
malmesos i atacats. Fer-ne la neteja i tractament adient en cada cas. 
(UNE-EN1504. Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó). 



TANCAMENT DELS VASOS: 
 
3. Aplicar a tot l’envolupant del vas (terra, parets i sobretot sostre) un 
revestiment protector a base de resines epoxi. Ha de ser un producte 
impermeabilitzant que protegeixi dels productes químics i alhora sigui apte per 
aigua potable. “Tipus SIKA GUARD 62”.  



TANCAMENT DELS VASOS: 
 
4. Mesurar l’obertura i retallar el material (pòrex, fenòlic, foam, alumini...) amb 
que farem el tancament. Ha de ser practicable amb boca-home mínim. 



TANCAMENT DELS VASOS: 
 
5. Cal que quedi tota l’obertura ben tancada. Les parts irregulars (amb cablejats, 
canonades,etc) també s’han de tancar. 



TANCAMENT DELS VASOS 
 
Cost i temps: 
 

Tractament/reparació formigó Depenent de l’estat 

Revestiment d’epoxi 7€ m²  (Temps: 6h) 

Plaques Pòrex 7,5€ m²  (Temps:1h30’) 



VAS 1 

Temperatura aigua 29 °C 

Volum 90 m³ 

% V.aigua vs V.Principal 16,67% 

Humitat sala tècnica 80% 

Temperatura sala tècnica 21,5 °C 

Temperatura aigua 29 °C 

Volum 90 m³ 

% V.aigua vs V.Principal 16,67% 

Humitat sala tècnica 65% 

Temperatura sala tècnica 18°C 



VAS 2 

Temperatura aigua 27,9 °C 

Volum 115 m³ 

% V.aigua vs V.Principal 4,99% 

Humitat sala tècnica 65,5% 

Temperatura sala tècnica 27,3 °C 

Temperatura aigua 27,9 °C 

Volum 115 m³ 

% V.aigua vs V.Principal 4,99% 

Humitat sala tècnica 48,8% 

Temperatura sala tècnica 25,3°C 



VAS 3 

Temperatura aigua 28°C 

Volum 31 m³ 

% V.aigua vs V.principal 3,35% 

Humitat sala tècnica 56% 

Temperatura sala tècnica 26,9°C 

Temperatura aigua 28°C 

Volum 31 m³ 

% V.aigua vs V.principal 3,35% 

Humitat sala tècnica 47,4% 

Temperatura sala tècnica 25,3°C 



VAS 4 

Temperatura aigua 30°C 

Volum 17 m³ 

% V.aigua vs V.principal 7,83% 

Humitat sala tècnica 56% 

Temperatura sala tècnica 26,9°C 

Temperatura aigua 30°C 

Volum 17 m³ 

% V.aigua vs V.principal 7,83% 

Humitat sala tècnica 47,4% 

Temperatura sala tècnica 25,3°C 



VAS 5 

Temperatura aigua 27,5°C 

Volum 47,3 m³ 

% V.aigua vs V.principal 5,03% 

Humitat sala tècnica 70% 

Temperatura sala tècnica 24,4°C 

Temperatura aigua 27,5°C 

Volum 47,3 m³ 

% V.aigua vs V.principal 5,03% 

Humitat sala tècnica 45% 

Temperatura sala tècnica 22,4°C 



VAS 6 

Temperatura aigua 29°C 

Volum 57 m³ 

% V.aigua vs V.principal 11,18% 

Humitat sala tècnica 36% 

Temperatura sala tècnica 25,3°C 

Temperatura aigua 29°C 

Volum 57 m³ 

% V.aigua vs V.principal 11,18% 

Humitat sala tècnica 48% 

Temperatura sala tècnica 27,2°C 



VAS 7 

Temperatura aigua 32°C 

Volum 24 m³ 

% V.aigua vs V.principal 17,14% 

Humitat sala tècnica 49% 

Temperatura sala tècnica 25,6°C 

Temperatura aigua 32°C 

Volum 24 m³ 

% V.aigua vs V.principal 17,14% 

Humitat sala tècnica 59% 

Temperatura sala tècnica 28,8°C 



VAS 8 

Temperatura aigua 29,3°C 

Volum 93,2 m³ 

% V.aigua vs V.principal 14,09% 

Humitat sala tècnica 42% 

Temperatura sala tècnica 26,9°C 

Temperatura aigua 29,3°C 

Volum 93,2 m³ 

% V.aigua vs V.principal 14,09% 

Humitat sala tècnica 47% 

Temperatura sala tècnica 27,5°C 



DADES GENERALS ACCIÓ TANCAMENT VASOS DE COMPENSACIÓ 

  6 Centres Esportius Municipals a Catalunya 
  13 Vasos de compensació tancats 
  Durant el mesos de setembre a octubre 
  Pressa de temperatures i humitats a primera hora del matí i aparell situat 2/3 metres vasos. 

 



CONCLUSIONS 

 Disminució de la temperatura a les sales tècniques. 
 Disminució de la humitat a les sales tècniques. 
 Mínima inversió. 
 Els operaris ja ho estan agraint. Comentari  literal d’un d’ells: 
“Des de que he tancat els vasos aquí baix es respira de conya”. 
 
 
 



 
 
Per a qualsevol consulta/suggeriment, a disposar: 
 
Albert Vinyes i Sánchez 
 
 avinyes@llopgestio.cat 
 
www.llopgestio.cat 
 
 

   MOLTES GRÀCIES! 
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