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RESUM

Estudi i millora del sistema de calefacció de l'EUETIB.  L'objectiu d'aquest 
projecte   és  el  de  fer  un  estudi  ampli  i  complet,  del  complex  sistema  de 
calefacció de la nostra Escola. Per la realització d'aquest estudi ens hem basat en 
algunes  de  les  dades  conegudes  pels  professionals  de  l'Escola;  degut  a 
l'antiguitat  de l'edifici  i  de les instal·lacions estudiades, hem obtingut algunes 
dades noves de les quals no es tenien constancia, que poden ser de gran ajut en 
un futur, tant pel manteniment de les actuals instal·lacions com en l'implantació 
de futures millores.

En aquest projecte també s'ha analitzat  l'actual  sistema de calefactat  i  s'han 
suggerit  tant  algunes  possibles  millores  com  també  s'ha  estudiat  la  seva 
rendibilitat.   

Alguns càlculs com els de les càrregues tèrmiques o alguns planos de pas de 
tuberies  principals  o  sectoritzacions  de  calderes,  son  dades  que  no  hi  havia 
coneixement  d'existència,  estan  fets  acuradament  i  estan  a  la  disposició  de 
l'escola en tot moment pel que es pugui necessitar.

RESUMEN

Estudio y mejora del sistema de calefacción de EUETIB. El objeto de este 
proyecto es el de realizar un amplio y completo estudio, del complejo sistema de 
calefacción de nuestra escuela. Para la realización de dicho estudio, nos hemos 
basado en algunos datos ya conocidos por los profesionales de nuestra Escuela; 
Debido a la edad del edificio y de las instalaciones estudiadas, hemos obtenido 
algunos datos nuevos de los cuales no se sabía existencia, que podrán ser de 
gran  ayuda  en  un  futuro,  tanto  para  el  mantenimiento  de  las  actuales 
instalaciones como en la implantación de futuras mejoras.

En este proyecto también se ha analizado el actual sistema de calefacción y se 
han sugerido tanto  algunas posibles mejoras como también su rentabilidad.  

Algunos cálculos como los de las cargas térmicas o algunos planos como los del 
paso  de  tuberías  principales  o  la  sectorización  de  calderas,  son  datos 
desconocidos hasta el momento y estarán en todo momento a disposición de la 
Escuela  para cuando los pudieran necesitar.
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STUDY AND IMPROVEMENT OF THE EUETIB 

HEATING SYSTEM.

This project has been done in order to carry out a deep and detailed study of the 
complexity  of  the  University  heating  system.  The  study  is  based  on  some 
informations which are already known for those professionals who work on the 
University.  Owing  to  the  building  age,  we  have  obtained  some  unknown 
informations which could be really worthy in the future, not only for the current 
installations maintenance, but also for future installations improvements.

Some possible improvements for the heating system and its profitability have 
been also studied in ths project.

Some calculations as thermal loads and some plans as the piping or the boiler 
areas ones, are new information which are going to be soon available for the 
University. 
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1. 

MOTIVACIÓ

L’escola Universitària industrial de Barcelona  (EUETIB) és un gran recinte de la 
nostra  ciutat,  fou  construït  dins  la  primera meitat  del  segle  XIX.  L’edifici  no 
sempre ha mantingut la mateixa funció, en un principi, l’edifici estava destinat a 
l’activitat industrial (un dels edificis amb més historia en l’àmbit), avui en dia 
està adaptat com a universitat (centre UPC), i rep cents d’alumnes, professors i 
treballadors cada dia. 

Per què l’Escola Industrial sigui un centre acadèmic de rellevant importància a 
àmbit estatal, ha d’estar preparat per poder suportar el pas de tantes persones 
tots els dies, l’arquitectura de l’edifici es antiga, i ha hagut de ser modificada, 
sobretot, quan parlem de les seves instal·lacions.

Totes les instal·lacions han de ser renovades, posades al dia i s’ha de mantenir 
un  manteniment  periòdic  acorat  de  totes  elles,  tot  complint  unes  normes 
establertes. És d’una vital importància  el coneixement de les instal·lacions que 
formen un gran centre docent,  format per 4 plantes amb més d’un centenar 
d’aules  o  despatxos,  sense  comptar  passadissos  i  demés  laboratoris 
d’investigació o magatzems.

Amb aquest  projecte,  hem de  ser  capaços  de  fer  un  acurat  estudi  sobre  el 
sistema actual de calefacció de l’EUETIB, mostrant la seva complexitat, ja que el 
sistema de calefacció ha de calefactar un gran nombre de m2, i també tenint en 
compte  altres  punts  importants  diferenciadors  a  altres  centres  com  pot  ser 
l’adequació i l’adaptació d’aquest sistema en un edifici construït al segle XIX amb 
uns materials  i  uns mètodes molt  diferents  als  establerts  per  les normatives 
actuals.
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També serà interessant averiguar quin son els tipus d’aparells de calefacció que 
hi ha a les diferents aules o despatxos de l’Escola, quines són les necessitats de 
cada una de les aules de l’EUETIB en funció dels m2 de superfície, del tipus de 
paret, de portes, finestres i demés variables que condicionen el calefactat d’una 
habitació.

Tenim moltes mes coses a tenir en compte apart del tipus d’aparells calefactors 
(ja siguin de radiador, de fan-coils etc.), també afectaran d’una manera notable 
als càlculs de la nostra instal·lació altres coses com la planta de situació, sempre 
és mes problemàtica una planta soterrani que una planta àtic, o també el càlcul 
de potència necessària que han de ser capaces de subministrar  les calderes, 
juntament  amb  el  nombre  de  calderes  necessàries,  la  seva  col·locació  i  la 
correcta  sectorització,  és  a  dir,  sobre  plano,  distribuir  quines  aules  son 
calefactades per quina caldera, en funció del nombre de calderes, la potència 
unitària  de cada caldera i  la  potència necessària que es necessita  per  poder 
subministrar un calefactat en una temperatura òptima de confort de 20ºC per a 
cada compartiment de la nostra Escola, tampoc cal descuidar el càlculs de totes 
les dades dels conductes principals.

Tots els càlculs han d’estar sempre pensats en el pitjor dels casos, és a dir, la 
calefacció de l’edifici a l’hivern amb una temperatura exterior d’uns 2ºC, corrent 
al  hivern  de  Barcelona,  tal  i  com marca  la  normativa  de  la  ciutat;  amb els 
corresponents coeficients segons els gruix de les parets i la seva situació, ja sigui 
interior, exterior, finestra o amb porta.
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2. 

OBJECTIU

En aquest  projecte,  els  principals  objectius  que el  domini  de  les  tècniques  i 
manteniment  de  calefacció,  l’estudi  exhaustiu  d’una  gran  instal·lació  de 
calefacció com pot ser la de l’Escola Industrial de Barcelona i un cop assolit un 
ampli domini sobre tècniques de calefacció i la coneixença de l’entramat de les 
instal·lacions  de  calefacció  de  l’EUETIB  desde  el  calefactat  aula  per  aula  al 
dimensionament de tubs o al coneixement de les calderes i la seva potència, ens 
atrevirem a donar una possible solució i millora al problema d’aquesta instal·lació 
dins l’Escola.

L’Escola està composta per  4 plantes:   planta soterrani,  planta baixa,  planta 
primera i planta segona, s’estudiarà cada aula de l’escola pel seu cas determinat, 
es calcularà la càrrega tèrmica de cada aula segons les seves característiques, 
cada aula està numerada i identificada en el plano de l’escola per poder saber 
sobre què es treballa.

Per poder determinar la potència necessària per ser calefactades en situació de 
confort,   fet  tant  per  estudi  exhaustiu  dels  plànols  de  l’escola  i  també  és 
important remarcar el treball fet a peu d’aula, per no perdre detalls que poden 
ser omesos en els plànols.

La Tercera via d’estudi, les calderes. Part molt important del treball, ja que les 
calderes són l’element encarregat de subministrar la calor adequada per a cada 
sala de la nostra Escola.
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3. 

LOCALITZACIÓ

El  recinte  es  troba  a  la  ciutat  de 
Barcelona  al  c/  Urgell  187,  al 
destricte de l’Eixample esquerra,  és 
un  edifici  construït  a  la  primera 
meitat  del  segle  XIX   i  inicialment 
estava  pensat  per  desenvolupar 
l’activitat en l’industria , avui en dia, 
per això està destinat a ser un centre 
docent  que  prepara  la  formació  de 
centenars  d’Enginyers  Tècnics 
Industrials, és un centre adscrit a la 
universitat Politècnica de Barcelona.

FIGURA 1. Emplaçament dins de la ciutat de Barcelona de l'Escola Industrial,  
situada al c/ Urgell 187, limita amb els carrers: París, Rosselló, Viladomat i  
Urgell, compta amb l'estació de metro Hospital Clínic a escassos metres de 
l'entrada.

També cal remarcar que el l’ubicació 
es  just  al  centre  neuràlgic  de  la 
ciutat  de  Barcelona,  ciutat  de 
1.700.000 habitants.

La latitud de la nostra universitat és 
de 41º23’ N i 1º E.       

FIGURA. 2 Fotografia de la façana principal de l'Escola vista desde el c/ Urgell
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4. TEORIA 

ESPECIFICA 

Per  el  desenvolupament  del  nostre  projecte,  es  necessari  definir  alguns 
conceptes específics importants en l'estudi del sistema de calefacció de l'EUETIB. 
Són els següents:                                                                          

4.1 Calefacció

 La calefacció és una forma de climatització que consisteix en satisfer l’equilibri 
tèrmic quan existeix una pèrdua de calor, dissipada cap a l’ambient, mitjançant 
un aportament calòric que permet una temperatura ambient de confort. Aquest 
sistemes  són  destinats  a  climatitzar,  normalment  a  l’hivern,  els  ambients 
interiors dels edificis, cases, locals comercials etc.

La missió de la calefacció és la de regular la pèrdua de calor en el ser humà en 
èpoques  fredes.  Això  també  requereix  adquirir  coneixements  que  afecten  al 
benestar tèrmic, altres aspectes a considerar poden ser l’activitat realitzada dins 
el local calefactat o la roba que solen vestir les persones de dins.

Particularment, el sistema de calefacció de la Escola Industrial és un sistema de 
calefacció  per  aigua  calenta,  aquests  es  basen  en  el  transport  de  l'energia 
calorífica siguent el vehícle l'aigua escalfada per la caldera, la qual, al circular 
entre  els  elements  productors  i  emisors  de calor,  aquests  últims  transmeten 
l'energia calorífica a l'ambient. L'aigua calenta, una vegada cedida una part de la 
seva calor en els emissors, torna al seu punt de partida (caldera) mitjançant la 
xarxa de retorn i obviament, a més baixa temperatura.
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Segons  la  modalitat  de  l'instal·lació,  poden  ser  de  gravetat  o  de  circulació 
forçada per  bomba,  el  cas  estudiat  pertany dins  el  de  circulació  forçada per 
bomba.

Per assolir un òptima presió de circulació, fet que és importantíssim, s'utilitza la 
circulació forçada per bomba o conjunt de bombes com és el cas, ja que hi ha 
fins i  tot 4 equips diferents compostos de 2 o 3 calderes segons el  sector a 
calefectar; no és més que una bomba fa moure l'aigua calenta procedent de la 
caldera, i  que a sobre,  permet dissenyar els  diàmetres menors de tuberíes i 
permet que la posició relativa de les calderes pot ser indistinta, també el salt 
tèrmic és menor. La missió de la bomba aceleradora és la d'impulsar l'aigua i 
produir una ràpida circulació en l'interior del circuit de calefacció, per així igualar 
la temperatura en tota la xarxa de radiadors.

Les instal·lacions segons  la distribució de l'aigua calenta als emissors poden 
distingir-se  dos  conceptes  o  maneres  de  realitzar-les,  poden  ser  de  sistema 
monotubular o de sistema bitubular, en el nostre cas,  l'instal·lació és bitubular.

Els sistemes bitubulars es caracteritzen per l'existencia de dos tubs o tuberia 
doble, una de anada i l'altre de retorn, montades en paral·lel, ja siguin de retorn 
directe  o  de  retorn  invertit  segons  circuli  l'aigua  en  la  mateixa  direcció  o  a 
l'inversa, l'última opció és la més recomenada en les instal·lacions de calefacció 
però tot i així la calefacció de l'Escola disposa de retorn directe.

4.2. Calderes de Calefacció 

Últimament, les calderes han evolucionat considerablement, degut principalment, 
al  encariment  del  combustible,  lo  que  ha  obligat  a  experts  i  fabricants  a 
dissenyar calderes amb un alt nivell  actualment es poden trobar d'alta eficiència 
que superin el 100 %. sempre tenint en compte el PCI.

La caldera és l'element principal en una instal·lació de calefacció. En ella, el calor 
produit  al  cremar-se  un  combustible  es  transfereix  al  fluid  contingut  en  la 
caldera, en el cas estudiat, aigua, són calderes d'aigua calenta.

La combustió que es genera en una caldera es la reaccio que s'origina al estar 
present el combustible, l'oxígen que conté l'aire i una flama, donant a lloc a un 
desprendiment de calor.
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L'aire que es precissa per la combstió s'introdueix en la càmara de combustió de 
modo natural, ja sigui per tir natural i per tir forçat com és el nostre cas. 

Hi  ha  un  grup  de  4  calderes,  aquests  equips  estan  formats  per  diferentes 
calderes. El que s'ha fet es assignar un color  a cada caldera, associant també 
amb l'area que donen servei  aquestes,  en els  planos de  sectoritzat  d'aquest 
projecte  es  podrà  visualitzar  amb  claredat,  els  planos  de  l'escola  amb  les 
diferentes àrees amb els colors, segons la caldera que reben subministrament, 
les calderes amb les que copta l'escola són:

ROCA G 400: aquest equip està format per dos calderes, corresponen al sector 
marcat en vermell en els planos de sectorització de l'escola, tenen una potència 
nominal de 158 kW i donen servei a:

Planta baixa: Gestió acadèmica,  Sotsdirecció,  Secretaria direcció,  sotsdirecció, 
direcció, sotsdirecció, sala de reunions, sotsdirecció, despatx, tècnic de qualitat i 
relacions externes.

Planta  primera:  Sala  d'actes,  CETIB/Master  mertis  school,  Aula  16,  17,18,  5 
despatxos,  Oficina tècnica  DAO, Despatx Matemàtiques 2,  Sala  de reunions i 
Despatx oficina tècnica i DAO 2.

FIGURA 3. Caldera Roca G 400 x2 (sector vermell)

Hidroterm:  Aquest equip està format per tres calderes, corresponen al sector 
marcat en verd en els planos de sectorització de l'escola, tenen una potència 
nominal de 305 kW i un rendiment del 86,4 %, és el grup de calderes més nou, 
donen servei a:

Planta segona: aules 23-33 inclou també 4 despatxos.
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FIGURA 4. Caldera Hidroterm x 3 (sector verd)

ROCA NG 400: Aquest equip està format per tres calderes, correspon al sector 
marcat en blau en els planos de sectorització de l'escola,  tenen una potència 
nominal de 316 kW, donen servei a:

Planta segona: Aula 41,40,44,45; 10 despatxos, LoCom, CIAO, EHEA, Astrofísica 
i Sunenergy.

Planta  primera:  Despatx  schneider,  URT  gricca,  laboratori  de  resistencia  de 
materials i estructures, URT schneider, URT CoDaLob, URT LEM, URT EdePAE, 
URT AACP, 7 despatxos, presidencia CEIB, Sala de reunions CEIB, Direccio CEIB, 
secretaria CEIB, arxiu, 4 despatxos, SSGG, taller/mag, departament d'enginyeria 
elèctrica, àrea de recursos.

Planta  baixa:  aules  5-11;  10  despatxos,  laboratori  automatització  industrial 
domòtica, aula seminari, comitè d'empresa.

Planta soterrani: area electrònica.

FIGURA 5. Calderes ROCA G 400 x3  (sector blau)
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ROCA NG 400: Aquest equip està format per tres calderes, correspon al sector 
marcat en morat en els planos de sectorització de l'escola, tenen una potència 
nominal de 237 kW, donen servei a:

Tota la planta baixa a excepció de l'area d'electrònica.

FIGURA 6. Calderes ROCA NG 400 X3 (sector morat)

4.3 Càrrega tèrmica

El  concepte  de  càrrega  tèrmica  està  associat  a  sistemes  de  calefacció, 
climatització i acondicionament de l’aire així com a sistemes frigorífics, degut a 
l’objectiu  inicial  del  projecte,  sempre  es  farà  servir  per  estudiar  la  part  de 
calefacció  de  l’Escola  Industrial,  no  s’usarà  en  usos  de  climatització  o 
acondicionament de l’aire. 

Aquest concepte fa referència a l’energia en forma de calor a aportar o extreure 
de l’edificació, segon correspongui. És a dir, la sol·licitació tèrmica a controlar en 
sistemes de calefacció.

Ens  dedicarem a  presentar  l’equació  emprada  pel  càlcul  de  càrrega  tèrmica 
emprada en els càlculs adjunts en aquest projecte, també cal  dir que moltes 
empreses especialitzades en el sector, proporcionen als seus clients, a part de 
catàlegs dels seus productes, software creats per ells, per poder facilitar el càlcul 
de  càrregues  tèrmiques  en  els  seus  projectes  edificis,  un  exemple  n’és   el 
software disponible per la companyia Ferroli, de totes maneres, en la realització 
d’aquest  projecte,  s’ha  desestimat  l’ús  d’aquests  softwares  i  s’ha  emprat  un 
estudi més específic i detallat, ja que la complexitat i diversitat d’aules i tipus de 
superfícies i les singulars característiques de la nostra escola així ho requerien.
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L'eina matemàtica emprada en el càlcul de la càrrega tèrmica serà explicat més 
endavant en el desenvolupament d’aquest projecte.

QT = Σ Ki Si (T-Te)

*** K : coeficient global de transmissió de calor en tancament (variable segons 
la superfície de contacte, ja sigui paret massissa, paret d’envà, finestra, porta, 
vidriera etc)

S: superfície d’aquest tancament.

Ti: Temperatura interior

Te: Temperatura exterior

A la nostra escola, hem extret els coeficients globals de transmissió de calor en 
tancament de la pràctica de laboratori realitzada al laboratori de fluids dins la 
mateixa escola, en l'assignatura Fonaments de Climatització.

Els coeficients  globals de transmissió de calor en tancaments són els següents 
(sempre en W/m2 K) :

Pared exterior: 1,8

Pared interior: 2,5

Porta: 3,5

Finestra: 2,9

Terra: 2 

Sostre: 2

D’aquesta  manera  la  càrrega  tèrmica  pot  estar  contrarestada  per  mitjà  de 
diferents  sistemes  tèrmics  així  com  diferents  intercanviadors  de  calor.  En 
sistemes de calefacció, es sol treballar amb calderes alimentades amb diferents 
tipus de combustibles  i radiadors en les aules a calefactar (tal i com és el cas del 
nostre cas a estudiar).

Les càrregues tèrmiques per infiltracions, la normativa especificada a RITE 2008 
dóna uns factors tabulats per poder calcular degudament la càrrega tèrmica total 
en funció de cada característica concreta, com l'orientació: Nord, Sud, Est o Oest 
o per exemple el material del que està fet el vidre o els aillants que pot portar o 
no portar les portes i finestres. En el nostre cas hem realitzat estimat oportunes 
unes correcions que són les  següents,  hem fet  el  càlcul  bàsic  de  la  càrrega 
tèrmica de transmissió i després s' ha afegit  350 W / finestra amb orientació 
sud, est o oest i 525 W/ finestra en aquelles orientades en direcció nord.
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4.4 Necessitat d'un bon aillament.

La normativa vigent,  el CTE, exigeix que es compleixin uns requisits  del que 
podriem anomenar “un bon aillant” imposant unes condicions mínimes en funció, 
d'entre altres factors, de la zona climàtica en la que està ubicada l'edifici, amb la 
finalitat  de  garantitzar  que  no  es  malgasti  energia.  Una  bona  instal·lació  de 
calefacció  comença  per  un  cuidados  estudi  de  l'aillament  i,  en  general,  tots 
aquells punts en els quals puguis produir-se fugues de calor amb una tasa que 
no sigui convenient.

La normativa vigent indica que els coeficients globals de transmissió de calor dels 
tancaments no poden mai superar  1 W / m2 K; però degut a l'antiguitat de 
l'edifici,  tots els  coeficients passen amb escreix la  normativa,  a l'aparatat  de 
millores es parlarà de la necesstiat d'un millor aïllat de l'edifici.
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5. CÀLCUL CÀRREGA 

TÈRMICA DE 

CALEFACCIÓ

En aquest apartat del projecte, tractarem amb detall el procediment emprat pel 
càlcul de la càrrega tèrmica de calefacció de l'Escola Industrial.

Per la realització d'aquests càlculs ha estat indispensable els planos de totes les 
plantes de la nostra escola (d'allà s'ha obtingut dades com la superfície en planta 
de cada aula o despatx de l'Escola o la superficie de parets interiors, exteriors, 
finestres, pareds etc.

S'ha fet servir la fórmula descrita en l'apartat anterior 4.3. Càrrega tèrmica, ara 
a  continuació  es  descriurà  com s'ha  fet  el  procediment  de  càlcul  per  a  una 
habitació en particular de l'Escola:

QT = Σ Ki Si (T-Te)
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  -  Els coeficients  globals de transmissió de calor en tancaments K són els 
següents  (sempre  en  W/m2 K)  ,  aquests  coeficients  han  estat  obtinguts  de 
l'experiència  d'una  pràcitca  al  laboratori  de  fluidomecànica  realitzada  pel 
professor de l'escola Alfred Fontanals.:

Paret exterior: 1,8

Paret interior: 2,5

Porta: 3,5

Finestra: 2,9

Terra: 2 

Sostre: 2

– La superfície de transmissió  S és depenent l'element a considerar:

Parets  exteriors:  distància  en plano de  paret  exterior  de  la  sala  (si  n'hi  ha) 
multiplicat per l'altura mitja dels pisos de l'EUETIB, estimada en 5.5m. En cas 
que hi hagués finestra exterior o porta, s'ha restat la superficie d'aquestes, ja 
que  ha  de  ser  considerada  apart  en  l'aparatat  de  finestres  o  portes  segons 
correspongui.

Parets interiors: distància en plano de pared interior de la sala  multiplicat per 
l'altura mitja dels pisos de l'EUETIB, estimada en 5.5m. En cas que hi hagués 
finestra interior o porta, s'ha restat la superficie d'aquestes, ja que ha de ser 
considerada apart en l'aparatat de finestres o portes segons correspongui.

Portes: en els planos es descriu el nombre de portes que té una habitació, per 
tant, s'han agafat les mides que indica la normativa que pot tenir una porta 2,2m 
d'alt x 1,2m d'ample (2,64m2/ porta); al ser una porta més gran de l'habitual o 
doble, s'ha multiplicat aquesta dimensió per 2 o pel nombre de portes estimat.

Finestres: en els planos també ve descrit el nombre de finestres d'una sala i la 
seva orientació (Nord, Sud, Est o Oest), es van fer unes comprobacions amb 
cinta mètrica a l'escola del tamany d'una d'aquestes finestres, la superfície per 
finestre es de 3,15 m2. Cal recordar també que pel correcte càlcul de la càrrega 
tèrmica, s'han afegit 525 W / finestra en totes aquelles finestres en orientació 
Nord  i  s'ha  afegit  350  W /  finestra  en  totes  les  finestres  en  qualsevol  altre 
orientació, ja sigui Sud, Est o Oest.

Terra: en els planos ve descrit la superfície exacte de cada sala de l'escola, és la 
utilitzada en els càlculs, la superficie del terra és la mateixa superficie que la del 
sostre.
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Sostre: en els planos ve descrit la superfície exacte de cada sala de l'escola, és la 
utilitzada en els càlculs, la superficie del sostre és la mateixa superficie que la del 
terra.

– Temperatures (Ti-Te): per a definir l'increment de temperatura en cada 
cas. S'han utilitzat uns certs criteris extrets de la normativa pertanyent a 
la ciutat de Barcelona, el que ha de ser sempre constant és la temperatura 
interior,  aquesta temperatura és la  de confort i  aquesta està prefixada 
amb 20ºC.

a) per a les pareds exteriors el salt tèrmic serà de 18 ºC, la temperatura interior 
de confort és de 20ºC en tots els casos,  la exterior, és la mitja de mínimes 
diurnes de la ciutat de Barcelona en el mes més fred de l'any, en aquest cas, el 
més de Gener, aquesta temperatura és de 2ºC.

b) per  a  pareds interiors tenim 2 casos,  si  l'habitació  del  costat  està  també 
calefactada, el salt tèrmic seria de 0ºC ja que Te = Ti = 20ºC, en cas que no fos 
calefactat, el salt tèrmic seria de 14 ºC.

c) per a portes, hi ha tres casos, si donguéssin a l'exterior, seria el mateix salt 
tèrmic que el d'una pared exterior, 18ºC. Si és interior hi ha dos casos que el 
local vehí sigui calefactat o no, si ho està, el salt tèrmic seria de 0ºC i si no ho 
fós seria de 14ºC al igual que en el cas anterior.

d) per a finestres es dóna el cas idèntic que per a portes, 18ºC de salt tèrmic si 
dóna a l'exterior, 0ºC si dóna a una habitació calefactada i 14ºC en una habitació 
no calefactada.

e)  pel  sostre  s'ha  considerat  un  salt  tèrmic  de  14  ºC.  Amb  les  mateixes 
condicions anteriors.

f) el salt tèrmic adoptat pel terra és de 13 ºC.
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A continuació explicarem amb un exemple d'una sala de l'Escola el procediment 
emprat  pel  càlcul  de  la  càrrega  tèrmica,  s'han  fet  servir  les  dades  descrites 
anteriorment en aquest apartat; s'ha realitzat una taula en Excel com aquesta 
per a cada una de les sales calefactades de l'Escola:

  (m2)       (W/m2 K)    (ºC)           (W)

TAULA 1: Càlcul càrrega termica total en el despatx de direcció de  
l'escola.

La zona estudiada és el despatx de direcció, situalt a la planta baixa, correspon a 
la zona vermella, és a dir, en aquest despatx dóna servei el conjunt de calderes 
ROCA G400, dos equips en aquest conjunt.

La superfície de pared exterior és de 49 m2, estan excloses les finestres, amb el 
seu corresponent coeficient K i el salt tèrmic 18ºC. El resultat de la multiplicació 
dels 3 membres està a la columna Q i és de 1587,6 W.

La  superfície  de  pared  interior  és  de  29,37m2 excloses  finestres  i  portes, 
coeficient K de 2,5 (W/m2 K) i salt tèrmic de 14ºC. Q és de 1027,95 W.

Té 2 portes que donen a un lloc interior no calefactat, per tant, tenint en compte 
la superfície cada porta i el coeficient K, el resultat ! És de 258,72 W

El sostre te una càrrega tèrmica 0 ja que la sala de dalt del despatx de direcció 
està ja calefactada, el salt tèrmic, per tant es 0.

Hi ha 4 finestres en total, es multiplica pels m2 de superficie de cada fienstra, pel 
salt  tèrmic a exterior  (ja que aquestes donen a exterior) i  pel  seu respectiu 
coeficient K i tenim la càrrega tèrmica, no hem d'oblidar sumar els increments 
d'orientació de les finestres, aquesta sala té dos finestres a Nord, per tant s'hi ha 
sumat (2x525) i 2 finestres a Est (2x350), el resultat total de la càrrega tèrmica 
del despatx per finestres és de 2757,72 W. 
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Un cop tenim totes les càrregues tèrmiques calculades per a cada coeficient K, es 
suma la columna Q de la fig. I tenim la càrrega tèrmica total de 6436,43 W.

Dades a remarcar són la càrrega tèrmica per m2 d'aquest despatx, que tenint en 
compte els 20,94  de superfície surt a 208,04 W/m2. Molts instaladors agafen 
com a referència per a calefectat una unitat de càrrega tèrmica per unitat de 
superfície,  aquesta  en seria una de referència  per poder tenir  en compte en 
segons quins càlculs poc exactes d'alguns instal·ladors en moltes instal·lacions 
convencionals.

També cal ressaltar l'importància de que tenen les finestres sobre el total de la 
càrrega tèrmica Q, resulta el 42,84 % de la càrrega tèrmica total del despatx, 
per això es primordial assegurar un bon aillant per rebaixar el coeficient K, això 
serà tractat amb més detall a l'apartat de millores d'aquest projecte.

A continuació farem un resum de càlcul de les càrregues tèrmiques totals per a 
cada sector corresponent als conjunts de calderes de l'escola subdividides per 
sectors (vermell, blau, morat i verd).

5.1 ROCA G400 (x2) sector vermell:

Segons catàleg de fabricant, la potència d'quest equip és de 158 kW. Sumant el 
càlcul de la càrrega tèrmica de totes les sales que dóna servei aquest conjunt, 
ens surt  un total  de  178,55 kW. Tal  i  com era d'esperar  per  l'estat  de les 
instal·lacions, la demanda tèrmica és major a la que pot treballar la caldera. Així 
serà necessari l'implantació de millores per poder donar una cobertura total de la 
demanda, el tema serà tractat en l'apartat de millores.

També es creu oportú l'inclusió d'algunes altres dades resum importants com per 
exemple el % de càrrega tèrmica total imputada a les finestres, en aquest cas 
seria del  19 %. 

La càrrega tèrmica per  unitat  de superfície  d'aquesta  àrea vermella  seria  de 
149, 46 W/m2, aquesta última dada serà important per comparar i determinar 
amb altres arees o instal·lacions.
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5.2. HIDROTERM (x2) sector verd:

Segons catàleg de fabricant, la potència nominal d'aquest equip és de 305 kW 
amb un rendiment del 86,4 % . Sumant el càlcul de la càrrega tèrmica de totes 
les sales que dóna servei aquest conjunt, ens surt un total de 155kW . 

També es creu oportú l'inclusió d'algunes altres dades resum importants com per 
exemple el % de càrrega tèrmica total imputada a les finestres, en aquest cas 
seria del  23 %. 

La càrrega tèrmica per unitat de superfície d'aquesta àrea verda seria de  160,53 
W/m2, aquesta última dada serà important per comparar i determinar amb altres 
arees o instal·lacions.

5.3. ROCA G400 (x3) sector blau:

Segons catàleg de fabricant, la potència nominal d'quest equip és de 316 kW. 
Sumant el càlcul de la càrrega tèrmica de totes les sales que dóna servei aquest 
conjunt, ens surt un total de  475 kW. Tal i com era d'esperar per l'estat de les 
instal·lacions, la demanda tèrmica és major a la que pot treballar la caldera. Així 
serà necessari l'implantació de millores per poder donar una cobertura total de la 
demanda, el tema serà tractat en l'apartat de millores.

També es creu oportú l'inclusió d'algunes altres dades resum importants com per 
exemple el % de càrrega tèrmica total imputada a les finestres, en aquest cas 
seria del  28 %. 

La càrrega tèrmica per unitat de superfície d'aquesta àrea blava seria de  163,95 
W/m2, aquesta última dada serà important per comparar i determinar amb altres 
arees o instal·lacions.

5.4 ROCA NG400 (x3) sector morat:

Segons catàleg de fabricant, la potència nominal d'quest equip és de 237 kW. 
Sumant el càlcul de la càrrega tèrmica de totes les sales que dóna servei aquest 
conjunt, ens surt un total de  211 kW. 
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També es creu oportú l'inclusió d'algunes altres dades resum importants com per 
exemple el % de càrrega tèrmica total imputada a les finestres, en aquest cas 
seria del  0 %, ja que a la planta soterrani les finestres que donen a l'exterior 
són pràcticament despreciables. 

La càrrega tèrmica per unitat de superfície d'aquesta àrea morat seria de  90,67 
W/m2, aquesta última dada serà important per comparar i determinar amb altres 
arees o instal·lacions.

5.5. RESUM

Per acabar l'apartat de càrrega tèrmica, en aquest últim punt de resum s'inclourà 
una taula en que es pot llegir una ràpida sintesis de totes les dades calculades 
pel que fa a càrregues tèrmiques

TAULA 2. Quadre resum dels resultats finals càrrega tèrmica

Pel que podem veure en la taula 2. hi ha alguns sectors que no queden ben 
coberts pel que fa a la demanda tèrmica, aquests sectors han de ser estudiats a 
part en cura en l'àmbit de millores per poder assegurar un correcte funcionament 
de l'instal·lació, també veiem que la demanda total supera per poc els 1000 kW, 
amb aquest resultat podem veure que es tracta d'una gran i complexa instal·lació 
que ha de donar subministrament a més de 7300 m2 calefactats que té la nostra 
Universitat.
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Q (kW) % Q finestra Area (m2) w/m2 Q teòrica diferència
155,55 0,23 968,97 160,53 305 149,45
178,55 0,19 1194,61 149,46 160 -18,55
475,21 0,28 2898,52 163,95 316 -159,21
211,57 0 2333,35 90,67 237 25,43

TOTAL 1020,88 0,18 7395,45 141,15 1018 -2,88
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6. ENTRAMAT 

PRINCIPAL DE 

TUBERIES

En aquest apartat s'estudiaran totes aquelles característiques importants a saber 
sobre els entramats principals de les xarxes de tuberies. La xarxa de tuberies 
estan  dissenyades  on  surt  una  tuberia  principal  de  cada grup de  calderes,  i 
aquesta tuberia princicipal es multiplica en forma d'arbre amb més xarxes de 
tuberies secundàries, en el projecte s'ha calculat tot referit a les xarxes principals 
de tuberies (n'hi ha 4, tantes com grups de calderes).

En l'apartat de planos, hi ha representat per on cau cada conjunt de tuberies i  
per quines habitacions passen concretament, a continuació exposarem què es 
mostrarà en aquest apartat:

– Estudi  personalitzat  sector  a  sector  de  tots  els  que  corresponen  als 
diferents equips de calderes.

– Cabals  d'anada  i  tornada  en  cada  tram de  les  4  xarxes  principals  de 
tuberies.

– Velocitats d'anada i tornada en cada tram de les 4 xarxes principals de 
tuberies.

– Cabal i potències unitàries que passen per cada radiador de cada sala que 
es atravessada per les 4 xarxes principals de tuberies.

– Dimensionat tèoric i real de cada tram principal de tuberies.
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– Longitud d'aquestes  xarxes principals.

– Càlcul de la pressió total, aquesta pressió ens podrà ajudar a dimensionar 
la bomba o conjunt de bombes que es necessita per poder impulsar l'aigua 
de les tuberies cap a les calderes.

6.1 Definició dels trams principals.

Segons cada sector  hi  ha un grup de tuberies principals  que baixen de cada 
conjunt de calderes cap a les diferentes àrees de subministrament, en el conjunt 
de planos de tuberies principals es poden veure per on son aquests baixants i per 
quines  sales  passen  de  l'Escola  passen,  després  aquest  grup  principal  de 
tuberies, està subidividt en xarxes de tuberies secundaries, que abasten a la tot i 
cadascun dels radiadors que funcionen a l'Escola. Hem escollit com a conducte 
principal aquell més desfavorable en cada cas, els conductes principals de cada 
area passen per les següents sales:

AREA VERDA (HIDROTERM): aules:20,21,22,23,24,25 i 26 (segona planta)

AREA VERMELLA (ROCA G400): gestió acadèmica, sotsdirecció, scretaria direcció, 
sotsdirecció,  direcció,  sots  direcció,  sala  de  reunions,  sotsdirecció,  despatx, 
tècnic  de qualitat  i  relacions externes (planta segona,  planta primera,  planta 
baixa)

AREA BLAVA (ROCA NG400): sala de reuinons, laboratori tecnologia electrònica, 
desaptx  (12),  laboratori  de  projectes,  laboratori  servo-sistemes,  laboratori 
d'automatismes, laboratori de micros, laboratori electrònica (2).  (planta segona, 
planta primera, planta baixa i planta soterrani).

AREA  MORADA  (ROCA  NG400):  despatx  (12),  sala  d'estudis,  professorat 
materials,  laboratori  de física  i  electricitat,  laboratori  de recerca (2),  reactors 
químics, operacions bàsiques i química industrial, magatzem productes quimics, 
laboratori anàlisi  químic instrumental,  laboratori  quimica, aula informatica S9, 
aula informatica s1, laboratori  ccontrol  i  instrumentació  de processos químics 
(planta segona, planta primera, planta baixa i planta soterrani).

La definició dels trams principals i dels sectors sobre plano, no hagués pogut ser 
possible sense la col·laboració dels empleats de l'empresa de manteniment de les 
calderes TOPAIR.
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FIGURA 7. En aquesta imatge feta pel programa AUTO-CAD podem 
veure en 3D l'escola industrial planta a planta i per on passen els  

corresponents conductes de tuberies principals.
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6.2.  Càlculs  de  cabals,  velocitats  reals  i 
dimensionat de tuberies.

En aquest apartat també estudiarem com hem calculat els diferents cabals que 
circulen  per  les  xarxes  principals  de  tuberies,  les  velocitats  reals  teòriques 
calculades i també com s'han dimensionat els trams segons anaven avançant a 
través de radiadors o fonc-oils.

Cal esmentar que s'explicarà el procediment emprat per un dels trams a moda 
d'exemple explicatiu, però que tot i així s'anunciaran i comentaran amb les seves 
pertinents conclusions els resultats en els demés trams.

Tram d'exemple: HIDROTERM (SECTOR VERD): dividim el circuit en trams, cada 
sala té un tram designat ja que te una càrrega tèrmica  coneguda:

-càlcul cabal:    

TcpVQ ∆⋅⋅= ·ρ

En l'equació anterior podem calcular el cabal volumètric en (m3/s). La resta de 
les  dades  són  coneguda;  la  densitat  de  l'aigua  es  1000 Kg/m3,  Q= carrega 
tèrmica de la sala, cp= constant 4.187 i (Ti-Te) = 20ºC. Si apliquem aquestes 
dades en l'equació i fem servir el programa informàtic excel, tindrem el cabal 
volumetric que passa per cada tram. 

Els resultats són els següents:

TRAM Cabal volumètric (m3/s)

0-1 0,00005414

1-2 0,00009335

2-3 0,00002956

3-4 0,00011256

4-5 0,00007256

5-6 0,00004091

6-0 0,00008138

TAULA 3. Perdues de cabal volumètric per tram segons càrrega tèrmica 
en sector HIDROTERM (verd)
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Un cop tenim aquests cabals calculats, el que hem de fer és sumar-los tots, així 
sabrem quin és el cabal inicial, aquest cabal és 0,0004845 m3/s, per calcular els 
cabals de la tuberia d'anada, hem de suposar que aquest cabal total és el del 
primer tram, i que per cada tram es va restant cadascún dels cabals volumètrics 
per  tram  de  l'apartat  anterior,  ja  que  els  cabals  de  la  taula  anterior  són 
extrictament, el cabal que es perd del total en aquella sala segons la càrrega 
tèrmica exigida, per tant,  el cabal real d'anada sera per exemple:

TRAM 0-1 ANADA = TRAM TOTAL – TRAM 0-1 (taula anterior)

TRAM 1-2 ANADA= TRAM 0-1 ANADA – TRAM 1-2 (Taula anterior)

i així successivament amb cadaun dels trams...

cada cop va perdent més aigua ja que incialment en porta més i la va deixant en 
cada grup de radiadors per així satisfer la demanda tèrmica.

Les  tuberies són de retorn directe,  aixo  vol  dir  que de forma paral·lela  a  la 
tuberia d'anada on hem explicat com calcular els cabals anteriorment, n'hi ha 
una altre de tornada que agafa l'aigua calenta dels radiadors i la retorna a la 
caldera, també s'explicarà el procediment de càlcul dels cabals de les tuberies de 
retorn.

En les tuberies de retorn passa just al revés que en les d'anada, primerament té 
menys cabal, però en va guanyant a mida que anem avançant ja que va sumant 
els cabals dels radiadors a mida que avancem per la tuberia principal, per tant, el 
cabal  total  de  0,0004845 l/s  està  en  l'últim  radiador,  el  més  allunyat  de  la 
caldera,  ja  que ha recollit  tota  l'aigua de tots  els  radiadors,  es fa el  mateix 
procediment, pero començant desde l'altre banda.

TRAM 6-0 RETORN = TRAM TOTAL – TRAM 6-0 (taula anterior)

TRAM 5-6 RETORN= TRAM 6-0 RETORN – TRAM 5-6 (Taula anterior)

i així successivament...

la taula resum dels resultats és la de següent pàgina.
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TAULA 4. resultats càlculs de pèrdues de cabals, cabals d'anada i cabals  
de tornada en sector HIDROTERM (verd)

d'aquesta forma tenim ja calculats tots els cabals d'anada i de retorn del circuit 
principal de tuberies de la xarxa hidroterm.

A continuació mostrarem tots els resultats de cadascun dels 3 trams restants per 
completar els cabals:

TAULA 5. resultats càlculs de pèrdues de cabals, cabals d'anada i cabals  
de tornada en sector ROCA G400 (blau)
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HIDROTERM (sector verd)
W (m3/s)

TRAM POTENCIA V V anada V retorn
0..1 4533 0,00005413 0,00048 0,000054
1..2 7816,9 0,00009335 0,000430 0,000147
2..3 2475 0,00002956 0,000337 0,000177
3..4 9426,08 0,00011256 0,000307 0,000290
4,,5 6076 0,00007256 0,000195 0,000362
5..6 3426 0,00004091 0,000122 0,000403
6..0 6815 0,00008138 0,000081 0,000484

24250,98 0,0004845

ROCA G 400 4x (sector blau)
W (m3/s)

TRAM POTENCIA V v anada v retorn
0-1 3214,77 0,00003839 0,00088 0,00003839
1..2 7618,12 0,00009097 0,00084 0,00012936
2..3 7617,77 0,00009097 0,00075 0,00022033
3..4 3390,61 0,00004049 0,00066 0,00026082
4..5 7630 0,00009112 0,00061 0,00035194
5..6 5000 0,00005971 0,00052 0,00041165
6..7 2196,54 0,00002623 0,00046 0,00043788
7..8 2192,7 0,00002618 0,00044 0,00046406
8..9 4928 0,00005885 0,00041 0,00052291
9..10 4843,77 0,00005784 0,00035 0,00058075
10..11 3832,94 0,00004577 0,00029 0,00062653
11..12 3486,75 0,00004164 0,00025 0,00066816
12..13 5167,62 0,00006171 0,00021 0,00072987
13..14 2619,84 0,00003129 0,00015 0,00076116
14..15 2619,84 0,00003129 0,00011 0,00079244
15..16 5113,72 0,00006107 0,00008 0,00085351
16..0 1849 0,00002208 0,00002 0,00087559

55951,97 0,000876
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TAULA 6. resultats càlculs de pèrdues de cabals, cabals d'anada i cabals de 
tornada en sector ROCA G400 (vermell)

TAULA 7. resultats càlculs de pèrdues de cabals, cabals d'anada i cabals  
de tornada en sector ROCA NG400 (morat)
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ROCA NG 400 2x (sector morat)
W m3/s

TRAM POTENCIA V V anada v retorn
0..1 6946,39 0,00008295 0,00078 0,000035
1..2 3463,88 0,00004136 0,00070 0,000118
2..3 2161,67 0,00002581 0,00066 0,000159
3..4 1855,41 0,00002216 0,00063 0,000185
4..5 3006,94 0,00003591 0,00061 0,000207
5..6 4052,01 0,00004839 0,00057 0,000243
6..7 1246,34 0,00001488 0,00052 0,000291
7..8 849,36 0,00001014 0,00051 0,000306
8..9 11753,01 0,00014035 0,00050 0,000316
9..10 3758,73 0,00004489 0,00036 0,000457
10..11 5771,84 0,00006893 0,00031 0,000502
11..12 4547,41 0,00005430 0,00024 0,000571
12..13 4240 0,00005063 0,00019 0,000625
13..14 4845,95 0,00005787 0,00014 0,000675
14..15 3887,59 0,00004642 0,00008 0,000733
15..0 2910,53 0,00003476 0,00003 0,000780

35335,01 0,0007798

CALDERES ROCA G400 2x (sector vermell)
(W) (m3/s)

TRAM POTENCIA V V anada V retorn
0..1 2424,82 0,00002896 0,0004236 0,00002896
1..2 1626,75 0,00001943 0,0003947 0,00004838
2..3 1308,58 0,00001563 0,0003752 0,00006401
3..4 2776,49 0,00003316 0,0003596 0,00009717
4..5 7071 0,00008444 0,0003265 0,00018161
5..6 2380,25 0,00002842 0,0002420 0,00021003
6,,7 3542,08 0,00004230 0,0002136 0,00025233
7,,8 1475,93 0,00001763 0,0001713 0,00026995
8,,9 1475,93 0,00001763 0,0001537 0,00028758
9,,10 2669,82 0,00003188 0,0001360 0,00031946
10,,0 8722,63 0,00010416 0,0001042 0,00042362

SUMATORIS 21129,97 0,00042
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a continuació, amb les dades que tenim la podem calcular les velocitats reals i 
dimensionar els conductes, si seguim l'equació de cabal volumètric:

V = (л/4)· D2 ·C

en aquesta equació tenim 2 incògnites que son els diàmetres i les velocitats, per 
poder fer un càlcul aproximat, es dóna una velocitat 0,75 m/s bastant current en 
totes les instal·lacions, així podem aillar el diàmetre i podem obtenir una dada 
que ens faltava.

Com que aquesta dada ens surt amb decimals, és arrodonida a un número enter, 
ja que per exemple, no hi ha tuberies de 11.343 mm2 sinó que són de 12 mm2, 
sempre s'arrodoneix a l'alta.

Un cop tenim aquests diàmetres calculats, com que no són reals, però si que són 
bones aproximacions, es fa a l'inversa del que haviem fet abans, dins l'equació 
de cabal volumètric, passem a que l'incògnita sigui la velocitat, i al diametre hi 
apliquem el diàmetre nominal anteriorment calculat per a 0,75 m/s, així llavors 
tenim una velocitat real teòrica en cada un dels trams. Sempre és pròxima al 
valor predeterminat al inici.

Un cop tenim aquestes series de velocitats teòriques reals tram per tram, tornem 
un altre  cop  a  l'equació  del  cabal  volumètric  i  fem com haviem fet  a  l'inici, 
l'incògnita torna a ser de nou el diàmetre, ja que a la velocitat hi aplicarem la 
velocitat última calculada, així tindrem amb millor exactitud el diàmetre de les 
tuberies, també cal transformar-lo en diàmetres nominals.

Si  en l'equació de cabal, indiquem el cabal d'anada a l'esquerra de l'equació, 
obtindrem el dimensionat dels diàmetres de la tuberia d'anada i si hi indiquem el 
cabal de retorn, obtindrem el dimensionat de tuberia de retorn, com passava 
amb els  cabals,  es  inversament  proporcional,  és  a  dir,  com més  petit  és  el 
diàmetre de la tuberia d'anada, més gran es la de tornada i a l'inversa.

Els resultats calculats per als 4 sectors de tuberies principals estan a les 4 taules 
d'excels adjuntades a la següent pàgina.
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TAULA 8. resultats càlculs de velocitats reals teòriques i dimensionats de 
tuberies d'anada i de tornada en sector ROCA G400 (blau)

TAULA 9. resultats càlculs de velocitats reals teòriques i dimensionats de 
tuberies d'anada i de tornada en sector HIDROTERM (verd)

 TAULA 10. resultats càlculs de velocitats reals teòriques i dimensionats de 
tuberies d'anada i de tornada en sector G400 (vermell)
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ROCA G 400 4x (sector blau)
W (m3/s) c=0,75m/s ANADA ANADA RETORN RETORN

TRAM POTENCIA V v anada v retorn D nominal c real D(mm) D nominal D (mm) D nominal
0-1 3214,77 0,00003839 0,00088 0,00003839 9 0,603451 25,93702 26 5,4310 6
1..2 7618,12 0,00009097 0,00084 0,00012936 13 0,685391 27,02915 28 10,6249 11
2..3 7617,77 0,00009097 0,00075 0,00022033 13 0,685359 25,51780 26 13,8659 14
3..4 3390,61 0,00004049 0,00066 0,00026082 9 0,636458 23,04303 24 14,5380 14
4..5 7630 0,00009112 0,00061 0,00035194 13 0,686460 23,17991 24 17,5384 18
5..6 5000 0,00005971 0,00052 0,00041165 11 0,628293 20,46686 21 18,1464 19
6..7 2196,54 0,00002623 0,00046 0,00043788 7 0,681585 20,06511 21 19,4933 20
7..8 2192,7 0,00002618 0,00044 0,00046406 7 0,680394 19,47259 20 20,0501 21
8..9 4928 0,00005885 0,00041 0,00052291 10 0,749287 19,81403 20 22,3350 23
9..10 4843,77 0,00005784 0,00035 0,00058075 10 0,736480 18,18526 19 23,3359 24
10..11 3832,94 0,00004577 0,00029 0,00062653 9 0,719489 16,43433 17 23,9568 24
11..12 3486,75 0,00004164 0,00025 0,00066816 9 0,654505 14,40661 15 23,5964 24
12..13 5167,62 0,00006171 0,00021 0,00072987 11 0,649355 13,09553 14 24,5648 25
13..14 2619,84 0,00003129 0,00015 0,00076116 8 0,622404 10,74584 11 24,5596 25
14..15 2619,84 0,00003129 0,00011 0,00079244 8 0,622404 9,52267 10 25,0593 26
15..16 5113,72 0,00006107 0,00008 0,00085351 11 0,642582 8,24775 9 26,4251 27
16..0 1849 0,00002208 0,00002 0,00087559 7 0,573744 4,01614 5 25,2905 26

HIDROTERM (sector verd)
W (m3/s) c=0,75m/s ANADA ANADA RETORN RETORN

TRAM POTENCIA V V anada V retorn D nominal c real D(mm) D nominal D (mm) D nominal
0..1 4533 0,00005413 0,00048 0,000054 10 0,689228 20,61840 21 6,8922 7
1..2 7816,9 0,00009335 0,000430 0,000147 13 0,703275 19,62938 20 11,4915 12
2..3 2475 0,00002956 0,000337 0,000177 8 0,587993 15,88297 16 11,5123 12
3..4 9426,08 0,00011256 0,000307 0,000290 14 0,731227 16,91758 17 16,4200 17
4,,5 6076 0,00007256 0,000195 0,000362 12 0,641553 12,61590 13 17,1994 18
5..6 3426 0,00004091 0,000122 0,000403 9 0,643102 10,00674 11 18,1668 19
6..0 6815 0,00008138 0,000081 0,000484 12 0,719583 8,63486 9 21,0675 22

CALDERES ROCA G400 2x (sector vermell) c=0,75m/s
(W) (m3/s) (mm) ANADA ANADA RETORN RETORN

TRAM POTENCIA V V anada V retorn D nominal c real D(mm) D nominal D (mm) D nominal
0..1 2424,82 0,00002896 0,0004236 0,00002896 8 0,576072 17,62694 18 4,6085 5
1..2 1626,75 0,00001943 0,0003947 0,00004838 6 0,687061 18,58069 19 6,5057 7
2..3 1308,58 0,00001563 0,0003752 0,00006401 6 0,552682 16,24954 17 6,7113 7
3..4 2776,49 0,00003316 0,0003596 0,00009717 8 0,659619 17,37856 18 9,0334 10
4..5 7071 0,00008444 0,0003265 0,00018161 12 0,746613 17,61612 18 13,1389 14
5..6 2380,25 0,00002842 0,0002420 0,00021003 7 0,738591 15,08602 16 14,0537 15
6,,7 3542,08 0,00004230 0,0002136 0,00025233 9 0,664891 13,44679 14 14,6153 15
7,,8 1475,93 0,00001763 0,0001713 0,00026995 6 0,623362 11,65982 12 14,6374 15
8,,9 1475,93 0,00001763 0,0001537 0,00028758 6 0,623362 11,04369 12 15,1076 16
9,,10 2669,82 0,00003188 0,0001360 0,00031946 8 0,634277 10,48166 11 16,0619 17
10,,0 8722,63 0,00010416 0,0001042 0,00042362 14 0,676657 9,47305 10 19,1039 20
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TAULA 11. resultats càlculs de velocitats reals teòriques i dimensionats de 
tuberies d'anada i de tornada en sector ROCA NG400 (morat)

Ara ja s'han dimensionat el diàmetre dels tubs, en principi, perquè tot funcionés 
tal i com està previst en els càlculs cada tram hauria de tenir una secció diferent, 
la que li correspongui, però de fet, a la pràctica, els instal·ladors, el que solen fer 
és posar només dos o tres seccions diferents en tot un tram principal, el nostre 
cas no n'és una excepció, agafen les seccions fruit de l'experiència que preveuen 
que no tindran problemes de cabals, ni presions per donar servei a tota la zona, 
per tant, sabem que els càlculs que hem realitzat en aquestes taules, són els 
càlculs teòrics que haurien de ser, però a la pràctica no és així.

Per saber amb exactitud la velocitat  de l'aigua que circula pels conductes de 
l'escola hauriem de tenir en una taula el dimensionat real de tota l'escola i així 
procedir a fer els càlculs pertinents, aquesta informació és desconeguda per el 
departament de manteniment de l'Escola.

Els resultats calculats són només a fi i a compte els que haurien de ser si tot fos 
montat satisfaent un punt de vista enginyeril, els montatges de només utilitzar 
només dos o tres tipus diferents de diàmetres en les tuberies també tenen l' 
aventatge econòmic
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ROCA NG 400 2x (sector morat)
W m3/s c=0,75m/s ANADA ANADA RETORN RETORN

TRAM POTENCIA V V anada v retorn D nominal c real D(mm) D nominal D (mm) D nominal
0..1 6946,39 0,00008295 0,00078 0,000035 12 0,733456 26,98458 27 5,6971 6
1..2 3463,88 0,00004136 0,00070 0,000118 9 0,650212 24,01775 25 9,8714 10
2..3 2161,67 0,00002581 0,00066 0,000159 7 0,670765 23,65925 24 11,6555 12
3..4 1855,41 0,00002216 0,00063 0,000185 7 0,575733 21,48331 22 11,6416 12
4..5 3006,94 0,00003591 0,00061 0,000207 8 0,714368 23,50566 24 13,7227 14
5..6 4052,01 0,00004839 0,00057 0,000243 10 0,616095 21,17408 22 13,8049 14
6..7 1246,34 0,00001488 0,00052 0,000291 6 0,526394 18,72526 19 13,9735 14
7..8 849,36 0,00001014 0,00051 0,000306 5 0,516570 18,28394 19 14,1916 15
8..9 11753,01 0,00014035 0,00050 0,000316 16 0,698050 21,04125 22 16,7682 17
9..10 3758,73 0,00004489 0,00036 0,000457 9 0,705559 17,92810 18 20,2553 21
10..11 5771,84 0,00006893 0,00031 0,000502 11 0,725281 16,99860 17 21,5220 22
11..12 4547,41 0,00005430 0,00024 0,000571 10 0,691419 14,65556 15 22,4108 23
12..13 4240 0,00005063 0,00019 0,000625 10 0,644678 12,47769 13 22,6465 23
13..14 4845,95 0,00005787 0,00014 0,000675 10 0,736811 11,42122 12 25,1726 26
14..15 3887,59 0,00004642 0,00008 0,000733 9 0,729748 8,68486 9 26,1027 27
15..0 2910,53 0,00003476 0,00003 0,000780 8 0,691464 5,53162 6 26,2007 27
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6.3 Càlcul de caiguda de presions i dimensionats 
de les bombes.

En aquest apartat calcularem les diferents caigudes de presions del sistema en 
els conductes principals, per a fer aquests calculs, es indispensable les mides de 
les longituds de les tuberies, aquestes les hem pogut extreure directament dels 
planos  que tenim de tota l'escola, per tant és una dada coneguda, en la longitud 
de tuberies no s'ha hagut de medir simplement la longitud en planta sino que 
s'han fet una serie de rectificacions  segons els elements que s'anava trobant la 
tuberia al seu pas. Per exemple:

Desnivell per planta : 5.5m

Radiador: 2m

Colzes: 1.5m

Per tant, a moda d'exemple: si hi havien una longitud de tram de tuberia de 
20m. En planta, amb 3 plantes de desnivell, atravessant 4 radiadors i 2 colzes, la 
longitud total final calculada és de: 20 + 3·5,5 + 4·2 + 1,5·2 = 47,5 m. En total.

FIGURA 8. Exemple d'una bomba d'alta pressió com les que utilitzen les 
calderes de l'EUETIB
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Un cop s'han calculat  la longitud, necessitem una dada: ∆P/L . 

Aquesta dada pot ser ser trobada de moltes maneres, hi ha unes gràfiques que 
són força exactes, es poden trobar, per exemple, a la pàgina 73, figura 4.8 del 
llibre  Técnicas  de  Calefacción  Ed.  Marcombo,  però  de  totes  maneres  per  la 
realització  d'aquest  càlcul  s'ha  utilitzat  una equació  per  així  poder  tenir  més 
exactitud i seguretat en els resutlats, l'equació és la següent: 

∆P/L = 66890 · (Creal/150)1,852  · ((1/(D/1000)) 1,167 )

Creal:  és  la  velocitat  real  tèorique  que  passa  per  les  tuberies,  calculada  en 
l'apartat previ.

D:  Diàmetre  nominal  de  la  tuberia,  calculada  també  previament  en  l'apartat 
anterior.

Tal i com em fet amb cadascun dels apartats anteriors, em construit una taula 
d'excel on per a cada tram, hem calculat la longitud de tuberia i el seu  ∆P/L 
corresponent,  com  a  mesura  de  seguretat,  la  longitud  dels  conductes  es 
sobrepassa en un 50%, per tant totes les longituds L, se'ls hi ha aplicat una 
correcció de 3/2 per així poder treballar amb les corresponents garanties.

A continuació adjuntarem les taules corresponents a tots els càlculs de longituds 
de  tuberies,  el  càlcul  de  l'∆P/L  i  també  el  de  ∆P  amb  la  seva  correcció 
corresponent de 3/2, estan els càlculs dels 4 sectors.

També si fem el sumatori de tots els salts de pressió tenim la pressió total que 
perd el sistema en aquest tram de tuberies, aquesta dada es importantíssima per 
poder dimensionar les bombes en el  sistema de calderes,  els resultats  seran 
comentats a posteriori.
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Taula 12. Taula resum de les longituds per trams i dels càlculs de 
pèrdues de pressio parcials i totals. SECTOR ROCA G400 (Vermell)g

dfgsdfgh

Taula 13. Taula resum de les longituds per trams i dels càlculs de 
pèrdues de pressio parcials i totals. SECTOR HIDROTERM (Verd)

- 38 -

CALDERES ROCA G400 2x (sector vermell) c=0,75m/s
(W) (m3/s) (m) (mm) (Pa/m) (pa)

TRAM POTENCIA V L 3/2 L D nominal c real Δρ/L Δρ(F+PM)
0..1 2424,82 0,00002896 40,05 60,08 8 0,576072 629,13 37794,7
1..2 1626,75 0,00001943 6,65 9,98 6 0,687061 1219,7 12166,52
2..3 1308,58 0,00001563 8,1 12,15 6 0,552682 815,08 9903,25
3..4 2776,49 0,00003316 11,6 17,40 8 0,659619 808,47 14067,43
4..5 7071 0,00008444 19,5 29,25 12 0,746613 633,59 18532,52
5..6 2380,25 0,00002842 11,6 17,40 7 0,738591 1164,92 20269,53
6,,7 3542,08 0,00004230 12,2 18,30 9 0,664891 715,11 13086,53
7,,8 1475,93 0,00001763 6,52 9,78 6 0,623362 1018,58 9961,76
8,,9 1475,93 0,00001763 6,52 9,78 6 0,623362 1018,58 9961,76
9,,10 2669,82 0,00003188 13 19,50 8 0,634277 751,89 14661,89
10,,0 8722,63 0,00010416 51,03 76,55 14 0,676657 441,11 33765,12

SUMATORIS 21129,97 0,00042 109,7 164,55 5986 194171,0138

HIDROTERM (sector verd)
W (m3/s) (m) c=0,75m/s (Pa/m) (pa)

TRAM POTENCIA V L 3/2 L D nominal c real Δρ/L Δρ(F+PM)
0..1 4533 0,00005413 28,8 43,20 10 0,689228 675,91 29199,28
1..2 7816,9 0,00009335 20 30,00 13 0,703275 516,59 15497,63
2..3 2475 0,00002956 6,6 9,90 8 0,587993 653,45 6469,15
3..4 9426,08 0,00011256 31,7 47,55 14 0,731227 509,25 24214,98
4,,5 6076 0,00007256 18,7 28,05 12 0,641553 478,44 13420,33
5..6 3426 0,00004091 19,55 29,33 9 0,643102 672,32 19715,65
6..0 6815 0,00008138 34,45 51,68 12 0,719583 591,76 30579,44

SUMATORIS 24250,98 0,0004845 87,1 130,65 2355,2 139096,4512
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Taula 14. Taula resum de les longituds per trams i dels càlculs de 
pèrdues de pressio parcials i totals. SECTOR ROCA G400 (blau)

Taula 15. Taula resum de les longituds per trams i dels càlculs de 
pèrdues de pressio parcials i totals. SECTOR ROCA NG400 (morat)
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ROCA G 400 4x (sector blau)
W (m3/s) (m) c=0,75m/s (Pa/m) (pa)

TRAM POTENCIA V L 3/2 L D nominal c real Δρ/L Δρ(F+PM)
0-1 3214,77 0,00003839 35,55 53,33 9 0,603451 597,57 31865,39
1..2 7618,12 0,00009097 9,5 14,25 13 0,685391 492,52 7018,45
2..3 7617,77 0,00009097 6,5 9,75 13 0,685359 492,48 4801,69
3..4 3390,61 0,00004049 3,4 5,10 9 0,636458 659,51 3363,5
4..5 7630 0,00009112 9,9 14,85 13 0,686460 493,95 7335,1
5..6 5000 0,00005971 13,15 19,73 11 0,628293 509,48 10049,58
6..7 2196,54 0,00002623 2,7 4,05 7 0,681585 1003,9 4065,79
7..8 2192,7 0,00002618 2,7 4,05 7 0,680394 1000,65 4052,64
8..9 4928 0,00005885 11 16,50 10 0,749287 789,02 13018,84
9..10 4843,77 0,00005784 11 16,50 10 0,736480 764,23 12609,73
10..11 3832,94 0,00004577 11,2 16,80 9 0,719489 827,65 13904,56
11..12 3486,75 0,00004164 13,4 20,10 9 0,654505 694,56 13960,67
12..13 5167,62 0,00006171 29 43,50 11 0,649355 541,57 23558,18
13..14 2619,84 0,00003129 6,55 9,83 8 0,622404 726,03 7133,26
14..15 2619,84 0,00003129 6,4 9,60 8 0,622404 726,03 6969,9
15..16 5113,72 0,00006107 16,4 24,60 11 0,642582 531,15 13066,35
16..0 1849 0,00002208 41,2 61,80 7 0,573744 729,72 45096,74

SUMATORIS 55951,97 0,000876 130 195 8325,52 221870,36

ROCA NG 400 2x (sector morat)
W m3/s (m) c=0,75m/s (Pa/m) (pa)

TRAM POTENCIA V L 3/2 L D nominal c real Δρ/L Δρ(F+PM)
0..1 6946,39 0,00008295 30,9 46,35 12 0,733456 613,07 28415,67
1..2 3463,88 0,00004136 12,9 19,35 9 0,650212 686,15 13276,94
2..3 2161,67 0,00002581 6,65 9,98 7 0,670765 974,58 9721,48
3..4 1855,41 0,00002216 6 9,00 7 0,575733 734,41 6609,71
4..5 3006,94 0,00003591 31,5 47,25 8 0,714368 937,13 44279,18
5..6 4052,01 0,00004839 17,5 26,25 10 0,616095 549,12 14414,42
6..7 1246,34 0,00001488 10 15,00 6 0,526394 744,74 11171,14
7..8 849,36 0,00001014 11,3 16,95 5 0,516570 889,73 15080,89
8..9 11753,01 0,00014035 52,5 78,75 16 0,698050 399,86 31489,11
9..10 3758,73 0,00004489 9,85 14,78 9 0,705559 798,22 11793,71
10..11 5771,84 0,00006893 30,1 45,15 11 0,725281 664,65 30008,9
11..12 4547,41 0,00005430 16 24,00 10 0,691419 679,89 16317,46
12..13 4240 0,00005063 16 24,00 10 0,644678 597,23 14333,59
13..14 4845,95 0,00005787 22 33,00 10 0,736811 764,86 25240,49
14..15 3887,59 0,00004642 16,35 24,53 9 0,729748 849,64 20837,42
15..0 2910,53 0,00003476 42,5 63,75 8 0,691464 882,24 56242,84

SUMATORIS 35335,01 0,0007798 179,25 627,38 377648,62
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6.4. COMENTARI DELS RESULTATS FINALS 

Sector  vermell  ROCA G400:  el  resultat  calculat  del  salt  de  pressió  en  les 
tuberies principals aquest grup de calderes, surt de 1,94 bar.

A la següent fotografia podem veure el manòmetre de mesura de pressió en 
aquest equip, surt una lectura de pressió aproximada de 2,2 kp/cm2  . Com que 
són unitats diferent, s'haura d'aplicar el factor de conversió corresponent, per 
tant, passarem els 2,2 kp/cm2 a bar, el factor de correcció és 0,981, quedant així 
una lectura en el manòmetre de 2,15 bar.

FIGURA 9 . Lectura de pressió de les calderes ROCA G400 (vermell)

Veiem  que  el  resultat  calculat  amb  el  que  marca  a  la  pràctica  és  bastant 
semblant, això ens dona la confiança de que el mètode emprat pel càlcul és vàlid 
i que els resultats entren dins d'una lògica.

Aquestes presions calculades en les taules 12, 13, 14 i 15 són molt importants a 
l'hora de poder dimensionar el  tamany necessari  de la bomba que impulsarà 
l'aigua al circuit calefactat.

Longitud total del tram sense aplicació de cap factor de correcció: 109,7 m.

Sector verd HIDROTERM: el resultat calculat del salt de pressió en les tuberies 
principals aquest grup de calderes, surt de 1,39 bar.
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El  sector  de  les  calderes  Hidroterm surt  considerablement  més  baix  que els 
demés sectors ja que la longitud de tuberia és menor a la dels altres sectors, ja 
que només abasteix servei a la segona planta, només una planta per sota d'on 
són situades totes les calderes. 

Longitud total del tram sense aplicació de cap factor de correcció: 87,1 m.

Sector blau ROCA G400: el resultat calculat del salt de pressió en les tuberies 
principals aquest grup de calderes, surt de 2,22 bar.

A la següent fotografia podem veure el manòmetre de mesura de pressió en 
aquest equip, surt una lectura de pressió aproximada de 2,4 kp/cm2  . Com que 
són unitats diferent, s'haura d'aplicar el factor de conversió corresponent, per 
tant, passarem els 2,4 kp/cm2 a bar, el factor de correcció és 0,981, quedant així 
una lectura en el manòmetre de 2,35 bar.

FIGURA 10 . Lectura de pressió de les calderes ROCA G400 (blau)

Veiem  que  el  resultat  calculat  amb  el  que  marca  a  la  pràctica  és  bastant 
semblant, això ens dona la confiança de que el mètode emprat pel càlcul és vàlid 
i que els resultats entren dins d'una lògica.

Aquestes presions calculades en les taules 12, 13, 14 i 15 són molt importants a 
l'hora de poder dimensionar el  tamany necessari  de la bomba que impulsarà 
l'aigua al circuit calefactat.
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Longitud total del tram sense aplicació de cap factor de correcció: 130 m.

Sector  morat  ROCA NG400: el  resultat  calculat  del  salt  de  pressió  en  les 
tuberies principals aquest grup de calderes, surt de 3,49 bar.

El sector de les calderes ROCA NG400 surt considerablement més alt que els 
demés sectors ja que la longitud de tuberia en metres és molt major a la dels 
altres sectors, ja que  abasteix servei a la  part de l'escola més allunyada de la 
sala de calderes, gran part de la planta soterrani.

Longitud total del tram sense aplicació de cap factor de correcció: 179,25  m.

Manteniment ha comentat que aquest sector és el que més problemes dóna a 
l'hora de posada en servei i  manteniment degut a la gran distància entre les 
calderes i  la zona calafectada i ja que està a un planta per sota de terra, la 
majoria d'averies del sistema és troben en aquest tros, és el més problemàtic.

6.5. Càlcul de l'equilibrat

L'equilibrat  d'un  circuit  hidràulic  tancat  amb  diversos  subcircuits  en  paral·lel 
consisteix  a  aconseguir  que  les  condicions  imposades  de  disseny  siguin 
coincidents  amb  les  reals  de  funcionament,  especialment  en  el  trams  que 
connecten nusos amb diferències de pressió elevades. En aquests casos quan es 
calculen les dimensions dels conductes poden no ser les adients degut a l'excés 
de pressió que s'ha de dissipar; en aquests casos és convenient disposar d'unes 
vàlvules reductores de pressió que s'anomenen vàlvules d'equilibrat

Totes  les  instal·lacions  han  d'estar  equilibrades  per  garantir  un  correcte 
funcionament.

Aquest càlcul  és molt laboriós de realitzar i no s'ha vist oportú calcular-lo en 
aquest projecte degut a la dimensió i complicació de tot el sistema de calefacció 
de l'Escola.

De totes maneres s'ha realitzat treball de recerca sobre el pràctic equilibrat del 
sistema a l'escola, manteniment ha manifestat que el sistema no ha estat mai 
equil·librat degut a l'antiguetat d'aquest, si el sistema no ha estat equil·librat, és 
un altre motiu pel qual justifico l'ausència dels càlculs d'equil·librat del sistema 
de calefacció de l'EUETIB.
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7. MILLORES 

PROPOSADES 

PEL SISTEMA 

DE  CELFACCIÓ 

DE L'EUETIB.

En  els  apartats  anteriors  hem  estudiat  estrictament,  l'actual  sistema  de 
calefacció  de l'euetib,  tal  i  com està sense posar-nos en si  és o no el  millor 
sistema per a calafectar un edifici de les característiques del de l'Escola Industrial 
de Barcelona.

En  aquest  setè  apartat  de  la  memòria  del  projecte,  tractarem  el  tema  de 
millores.

Per realitzar algunes millores, ens referim a que aplicant algunes modificacions 
en  l'actual  sistema,  es  puguim  obtindre  uns  estalvis  tant  energètics  com 
econòmics. S'ha d'anar amb molta cura a l'hora de proposar una millora per què 
l'element més important es la rendibilitat d'aquest. 

- 43 -



JOSEP M COLLET CARRERAS                                                                                                                                    

No sortiria rentable cap millora que impliqués un retorn de beneficis a més de 3 
anys vista,  per  tant,  serien  petites  millores  a  curt  termini,  això  és  sobretot, 
tenint en compte que l'Universitat Politècnica de Catalunya ja ha obtingut els 
nous terrenys de Sant Adrià del Besòs per poder realitzar un nou campus, per 
tant, 

l'actual emplaçament de l'Escola Industrial al c/ Urgell té data de caducitat. Seria 
absurt tenir en compte algunes millores a llarg plas per bones que fossin.

7.1 Millora proposada 1

L'actual sistema de calefacció de l'Escola Industrial hi és des de fa molts anys, 
com menys sofisticada sigui,  en més aspectes es poden estudiar les millores 
possibles a realitzar per satisfer amb major satisfacció, la demanda tèrmica de 
l'escola.

Una  de  les  millores  passaria  per  reduir  en  mesura  del  possible  la  demanda 
tèrmica Q de l'Escola Industrial, si recordem l'equació de la demanda tèrmica: 

QT = Σ Ki Si (T-Te)

Si volem reduir la demanda tèrmica, la superficie de transmissió és constant, 
sempre  serà  la  mateixa,  constructivament  no  pot  variar,  i  l'increment  de 
temperatura (Ti-Te) també és constant. Per poder disminuir la demanda tèrmica, 
l'únic element amb el qual podem jugar és amb el foeficient de transferència de 
calor K.

Recordarem  que  en  el  capítol  5  d'aquesta  memòria  :  Càlcul  de  la  càrrega 
tèrmica,  hem anunciat  els  actuals  coeficients  de  transferència  de  calor  K  de 
l'escola

** unitats: (W/m2 K)

Pared exterior: 1,8

Pared interior: 2,5

Porta: 3,5

Finestra: 2,9

Terra: 2 

Sostre: 2
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aquests coeficients incompleixen de llarg l'actual normativa vigent a la ciutat de 
Barcelona, per tant, hauriem d'adoptar alguna mesura per reduir-los en mesura 
del posssible, estudiarem cas per cas: 

Paret exterior: amb la paret exterior de gruix considerable feta amb totxana, és 
la que és i no es possible la utlilització d'aillants en aquest tipus de construcció 
tant  per  l'arquitectura  com  per  l'antiguitat  dels  materias  emprats  per  la 
construcció del mateix.

Paret interior: les parets interiors no es poden retocar, per tant el coeficient de 
transferència de calor quedaria igual.

Terra: el terra no es pot retocar, el coeficient de transferència de calor quedaria 
igual.

Sostre: el sostre és molt difific de retocar, el coeficient de transferència de calor 
quedaria pràcticament igual, nomeés es podria estudiar l'aillament del sostre de 
l'última planta.

Portes: hi ha portes dins el recinte que són de fusta antiga i que no son bones 
aillants, es podria estudiar la substitució d'aquestes portes, extraient tant portes 
com marcs, en substitució de marcs de fusteria d'alumini, amb portes amb major 
aillant , aquest fet, ajudaria sobretot a aillar el cabal d'infiltració que surt per les 
escletxes  d'aquestes  portes,  reduiria  en  un  40  %  aproximadament  el  seu 
coeficient de transferència de calor.

De  totes  maneres  tenint  en  compte  que  la  superfície  de  les  portes,  és 
pràcticament despreciable comparat amb la superficie total  de pareds, terres, 
sostres o finestres, el  descens en % de demanda tèrmica que obtindriem en 
aquesta millora seria també despreciable.  No compensaria el  seu petit  rebaix 
energètic  amb  l'inversió  realitzada  pel  canvi  de  marcs  i  portes  de  tota 
l'universitat.

Per tant també desestimariem aquesta millora, com a no rentable, se n'haurien 
de buscar d'altres.

Finestres:  el  coeficient  de  transferència  de  calor  considerat  per  finestres  és 
elevat: 2,9 (W/ m2 K), els finestrals de l'escola són molt antics, els marcs són 
fets de fusta porosa, per tant, el cabal d'infiltració que passa per les diferents 
escletxes de les finestres és elevat, això hauria de mirar de reduir-se.
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Els vidres que estan en les finestres de l'Escola, són vidres clàssics d'una sola 
fulla prima, que són pèssims aillants tèrmics, una possible solució passaria per la 
substitució dels marcs actuals per marcs d'alumini per així poder reduir el cabal 
d'infiltració per les escletxes de les finestres, i complementar-ho també amb la 
substitució dels actuals vidres amb doble vidre hermètic.

            

                  FIGURA 11. En aquesta fotografia, veiem una aula de l'Escola 
Industrial amb alumnes realitzant classe i a la part superior de la 

          fotografia es pot apreciar com són les actuals finestres de 
l'EUETIB.

El  doble  vidre hermètic  és un component prefabricar  compost per dos vidres 
separats entre si i un espai d'aire sec, hermèticament tancat al pas de l'humitat i 
del vapor d'aigua.

La càmera d'aire redueix la transferència de calor entre interior i exterior metre 
que  una  correcta  elecció  d'un  vidre  permet  apart  de  la  reducció  de  la 
transferència de calor amb l'exterior sinó també un millor aillament acústic que 
amb l'actual sistema.

Les característiques d'aquesta millora serien:

– Millor aillament tèrmic: redueix la transformació de calor fins a un 60 %, el 
qual implica menors costos de calefacció.

– Aillament acústic.
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– Evita les condensacions en el vidre interior.*

– Evita l'efecte “parets fredes”, ja que la temperatura del vidre interior es 
superior.

*el tema de les condensacions és un aspecte molt important a tractar, un 
bon aillant a part de impedir la transferència de calor, també ha de ser 
capaç d'impedir el fluxe de vapor d'aigua entre un medi o un altre a través 
de vidre o paret, aquest fenòmen es indesitjat en mètodes constructius, de 
totes maneres en el nostre projecte no hem vist oportú l'estudi detallat de 
les  condensacions  ja  que  ens  hem  basat  estrictament  en  l'estudi  del 
sistema de calefactat de l'Universitat

FIGURA 12. Esquema dels diferents components de les finestres de 
doble vidre.

En l'apartat  del  càlcul  de  la  càrrega tèrmica remarcàvem l'importancia  de  la 
demanda  de  càrrega  tèrmica  en  les  finestres,  la  reducció  del  coeficient 
detransferència de calor seria mínim d'un 60% això vol  dir  que si  el  noestre 
coeficient original era de 2.9 (W / m2 K) ara passarà a ser de 1,16 (W/m2 K) tot i 
que encara no compleix amb el que anuncia la normativa de RITE (Reglamento 
Instalaciones  Térmica  de  Edificios)  redueix  considerablament  la  consum 
energètic.

La càrrega tèrmica total de l'edifici  és de 1022,88 kW, també sabem que les 
pèrdues totals  per  finestres  són pràcticament  el  19 % del  total,  fent càlculs 
obtenim:

1022,88 kW x 0,19 = 194 ,35 kW és la demanda tèrmica total de l'edifici només 
per finestres.
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Si rebaixem en un 60 % aquesta quantitat, quedaria que la demanda tèrmica 
total de l'edifici per finestres seria:

194,35 kW x 0,4 = 77,39 kW

per tant l'estalvi seria de:

194,35kW -77,39 kW = 116,11 kW

Si volem saber en % l'estalvi energètic que hem obtingut respecte el total:

(116,11/ 1022,88) x 100 = 11,35 % 

Per tant, la nova demanda tèrmica de l'edifici aplicant-hi les millores proposades 
seria de:

1022,88 kW – 116,11 kW = 907,77 kW

No s'ha tingut el consentiment per poder accedir a les diferents factures, per 
poder dimensionar el cost mensual que suposa el funcionament del sistema de 
calefacció, de totes maneres, de manera informal sabem que ronda uns 6000 
€ /mensuals. Agafant aquesta dada com a bona, ens estalviariem mensualment 
una quantitat de:

6000 € X 0,1135 = 681 €/ mensuals.

El pressupost total de col·locació seria de 50.851 € I.V.A. No inclòs.

Per  tant  per  saber  quants  anys haurien de passar  per  què la  inversió  sortís 
rentable, utilitzarem un evaluador econòmic de primer ordre, el Pay-Back

681 € / mensuals  x 12 mesos = 8172 € d'estalvi anual.

PB = 50 851 € / 8172 €/any = 6,22 anys.
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Aquesta opció seria rentable en un termini a partir dels  6 anys,  és una opció de 
millora a tenir en compte, però el temps de recuperació d'inversió és massa llarg 
pel nostre cas i es desestimaria aquesta millora proposada.

7.2 Millora 2

Un dels principals problemes de l'actual instalació es l'irregular sectorització dels 
espais en els diferents equips de calderes.

Primerament, hi havia una única caldera, i  l'espai a abastre servei era un de 
petit. Amb el pas del temps i s'han apliat aquestes àrees a calefactar i s'han anat 
ampliant el grup de calderes, afengint-les a les ja existents.

Per  tant  el  que s'hauria  de  fer  és  una profunda millora  del  sectoritzat,  això 
implicaria una reestructuració de tot el sistema de tuberies, realitzar un estudi 
detallat de les característiques de cada zona, de l'estat de les calderes actuals, i 
resectoritzar-ho de manera adequada segons les prestacions de cada equip i així 
equilibrar potència de les calderes amb la demanda tèrmica dels nous sectors.

Aquesta millora estaria descartada pel seu elevat cost i  per falta material  de 
temps per realitzar-lo ja que implicaria que l'Escola Industrial hauria de deixar de 
fer  classes  durant  un  nombre  de  mesos  que  no  es  pot  permetre  ja  que 
interrompria els cursos acadèmics universitaris.

FIGURA 13. aprofitant que parlem de millores, aquí podem veure els  
nous radiadors que substituiran uns d'averiats en la platna soterrani,  

fotografia del 16 Desembre 2010.

- 49 -



JOSEP M COLLET CARRERAS                                                                                                                                    

7.3 Millora 3

En aquest tercer apartat de millores, tractarem un cas real que va ócorrer a 
principis del passat mes de Desembre. En un control rutinari de manteniment, 
l'empresa encarregada d'aquest, va informar d'una irregularitat en un conjunt de 
calderes.

En tenir aquest problema, l'autor d'aquest projecte i el ponent, ens vam posar en 
contacte amb l'equip de manteniment per saber que havia passar i com actuarien 
front a aquell problema.

El problema era el següent: en una de les calderes ROCA G400 (area vermella) 
es va trencar el serpentí i per tant, va deixa de donar subministrament a una 
part d'aquest sector, més concretament al sector de direcció.

El  serpentí  és  un  element  molt  important  en  una  caldera, el  serpentí  és  un 
intecambiador de calor, és a dir, un dispostiu dissenyar per transferir calor entre 
dos medis, que estan separats per una barrera o que estan en contacte, en el 
cas de la nostra caldera.

En la seguënt imatge podem veure com els agents de manteniment han extret la 
carcassa externa d'un dels grups de calderes per intentar reparar el  serpentí 
averiat.

FIGURA 14. Equip de calderes ROCA G400 sense carcassa, reparació 
serpentí.
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Per  tornar  a  poder  calefactar  correctament  tota  l'area  vermella,  hi  han  dos 
opcions, la primera és la substitució de l'actual grup de calderes per un de nou, 
recordem que la potencia nominal d'aquest grup de calderes és aproximadament 
de 148 kW i hauria de passar a ser de 178 kW com a mínim per a poder abastre 
satisfactòriament tota la totalitat de calefacció de l'àrea vermella.

Un altre solució seria buscar un serpentí per a caldera ROCA G400, seria més 
econòmic que el cas anterior però també més difícil ja que la casa ROCA ja no fa 
peces de recanvi d'aquest model ja que és antic, per tant s'hauria de mirar al 
mercat de segona ma; A continuació és valoraran les dues opcions i veurem que 
es va fer a la realitat.

La primera opció seria la de plantejar cambiar el grup de calderes i ja que hi som 
posats, posar un equip d'alta eficiència, que asseguri un rendiment més alt i que 
superi el 100 % de demanda tèrmica del sector, el que s'ha fet és contactar amb 
l'empresa Salvador Escoda S.A. Situada no gaire lluny de la nostra universitat, 
concretament al c/ Provença 392.

Aquesta empresa es dedica al subministrament de productes per instal·lacions 
per a calefacció, refrigeració i climatització en general.

Al lloc web de Salvador Escoda S A. , podem veure uns catàlegs on hi ha el 
diferent tipus de caldera, la marca, les característiques tècniques i el preu de 
cada una d'elles, buscarem la que ens pugui convenir pel cas de l'Escola. 

Els catàlegs adjuntats a continuació són tots de la marca Ferroli, el que hi han 
diversos models, anem a veure quins són: 
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 FIGURA 15. Catàleg tarifes casa Ferroli models PEGASUS

FIGURA 16. Catàleg tarifes casa Ferroli models GN2 N 2S
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Altres característiques d'aquestes calderes:

RENDIMENT:

– 3*** de rendiment en models estancs, el que garantitza valors superiors 
al  93  %,  que  indica  el  nivell  màxim  d'aprofitament  del  combustible 
consumit, les calderes actuals, cal sobrepassa el 80 % en rendiment.

Estem mirant  calderes que estrictament serveixin per a calefacció, en el catàleg 
adjunt als annexos d'aquest projecte es pot veure com hi han calderes de molt 
tiups, i algunes serveixen a part de per a calefacció, també per a Aigua Calenta 
Sanitaria ACS.

Els  preus  d'aquests  catàlegs  són  sense  I.V.A.  I  tampoc  inclouen  montatge  i 
transport, tot això serà comptat apart en el pressupost corresponent.

Per a substituir la caldera malmesa s'ha considerat la caldera Ferroli PEGASUS 
187 LN 2S, aquesta caldera dóna una potencia nominal de 187 kW, satisfà la 
demanda tèrmica de l'àrea. El preu és de 6.295 €. Aquest preu és brut sense 
comptar  IVA,  ni  montatge o transport,  també hi  ha un catàleg de diferentes 
peces necessaries per el montatge i funcionament de les calderes, aquesta llista 
és la figura de la pàgina següent:
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FIGURA 17. Llistat de preus d'accessoris per a calderes.

A continuació adjuntem el pressupost del canvi de calderes ROCA G 400 per unes 
FERROLI PEGASUS 187 LN 2S de noves.
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Pressupost canvi de grup de calderes ROCA G400:

Ud Model Preu

Caldera Ferroli PEGASUS 187 LN 2S 6.295,00

Transport    350,00

Montatge    650,00

______________

TOTAL BRUT 7295,00 €

+ 18 % IVA 1313,10 €

_______________

TOTAL NET 8608,1 €

==================

Aquest pressupost inclou integrament el que està comptat, no compten altres 
elements necessaris pel correcte montatge i funcionament de les calderes.

Un altre  segona opció contemplada per  la  gent de manteniment era intentar 
buscar  recanvi  per  la  peça  malmesa,  el  serpentí,  aquesta  opció  estava 
pràcticament descartada per la dificultat d'obtenir recanvis, però es va saber que 
una caldera ROCA G400 d'un edifici públic de la diputació de Barcelona havia 
estat substituida per un altre, per tant, es va aconseguir el serpentí per un cost 
mot  baix i  ha  estat  substituit,  aquestes  vacances de Nadal  es  treballava pel 
correcte funcionament del  nou serpentí,  l'equip de calderes i  el  calefactat  de 
l'àrea que havia estat sense servei unes setmanes.

7.3.1 ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA SALA DE CALDERES

Hi  ha  una  altre  millora  necessària  que  també  és  important  pel  correcte 
desenvolupament  de  la  calefacció,  les  sales  de  calderes  han  de  seguir  una 
normativa que està contemplada en el RITE. Extreurem els requisits necessaris 
del nou RITE, de l'apartat IT 1.2.4.1.2 Sales de màquines.

- 55 -



JOSEP M COLLET CARRERAS                                                                                                                                    

Sales de Màquines:

1. àmbit d'aplicació

es  considera  sala  de  màquines  al  local  tècnic  on  hi  ha  els  equips  de 
producció de fred o calor i altres equips auxiliars de l'instalació tèrmica, 
amb potència superior a 70kW. Els locals annexes a la sala de màquines 
que comuniquin amb la resta de l'edifici o amb l'exterior a través de la 
mateixa sala es consideran part de la mateixa.

2. Característiques comuns dels locals destinats a sala de màquines:

els locals que tinguin la consideració de sala de màquines (com és el cas 
estudiat)  ha  de  complir  les  següents  prescripcions,  a  més  de  les 
establertes en la secció SI-1 del Codi Tècnic de l'edificació:

a) No es poden practicar l'acces normal a la sala de màquines a través 
d'una obertura al sostre o terra.

b)Les  portes  tindran  una  permealitat  no  major  a  1  l/(s·m2)  sota  una 
pressió diferencial de 100 Pa, excepte quan estiguin en contacte directe 
amb l'exterior.

c)Les dimensions de les portes d'accés seran les suficients per permetre el 
moviment sense risc o dany d'aquells equips que hagin de ser reparats 
fora de la sala de màquines.

d) Les portes han d'estar previstes de tancament amb obertura fàcil desde 
l'interior, encara que hagin estat tancades amb clau desde l'exterior.

e) a l'exterior de la porta es col·locarà un cartell que dirà el següent: “Sala 
de Màquines. Prohibida l'entrada a tota persona aliena al servei”.

f) no es permetrà cap toma de ventilació que comuniqui amb altres locals 
tancats.

g)  els  elements  de  tancament  de  la  sala  no  permetran  filtracions 
d'humitat.

h) la sala disposarà d'un eficaç sistema de desaigua per gravetat o, en cas 
necessari, per bobmeig.

i) el quadre elèctric de protecció i comandament dels equips intal·lats a la 
sala, o per lo menys, l'interruptor general estarà situal a les proximitats de 
la porta principal d'accés. Aquest interruptor no podrà tallar l'alimentació 
al sistema de ventilació de la sala.

j) l'interruptor del sistema de ventilació forçat de la sala, si existeix, també 
es situarà en les proximitats de la porta principal d'accés.

k) el nivell  d'il·luminació mig en servei  de la sala de màquines serà el 
suficient per realitzar treballs de conducció i inspecció, com a mínim, de 
200 lux, amb una uniformitat mitja de 0,5.
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l)no podran ser utilitzats per altres finalitats, ni podrà realitzar-se en elles 
cap treball aliè als propis de la instal·lació

m)  els  motors  i  les  seves  transmissions  hauran  d'estar  suficientment 
protegits contra accidents fortuits del personal.

n) entre la maquinaria i els elements que delimiten la sala de màquines, 
han de deixar-se els passos i accesos lliures per permetre el moviment 
d'equips, o part d'ells, desde la sala cap a l'exterior i viceversa.

o)  la  conneció  entre  generadors  de  calor  i  ximeneies  ha  de  ser 
perfectament accessible.

p) a l'interior de la sala de màquines figuraran, visibles i  protegits,  les 
indicacions seguents:

   i) instruccions per efectuar la parada de l'instalació en cas necessari, 
amb senyal d'alarma d'emergència i dispositiu de tall rapid.

    ii) el nom, direcció i número de telèfon de l'entitat encarregada del 
manteniment de l'instalacio.

    Iii) la direcció, numeró de telèfon de servei dels bombers més pròxims i 
del responsable de l'edifici.

    iv) Indicació dels puestos d'extinció i extintors propers.

    v) plano amb esquema de principi de l'instalació.

FIGURA 18. Sala de màquines de les calderes de l'EUETIB situada al 
terrat de l'Escola.

7.3.2 DIMENSIONS DE LA SALA DE MÀQUINES

1. Les instalacions tèrmiques han de ser perfectament accesibles en totes les 
parts de forma que puguin realitzar-se adequadament i sense perill totes 
les operacions de manteniment, vigilancia i conducció.
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2. L'altura  mínima de  la  sala  serà  2,5m.  Respectant  una  altura  lliure  de 
tuberies i obstacles sobre la caldera de 0,5m.

3. Els espais mínims lliures que han de deixar-se als voltants dels generadors 
de  calor,  segons  el  tipus  de  caldera,  seran  els  que  es  senyalen  a 
continuació,  o  els  que  indiqui  el  fabricant,  cuan  les  seves  exigencies 
superen les mínimes anteriors:

L'espai mínim serà de 0,5 m. Entre un dels laterals de la caldera i la pared 
permitint  l'obertura total  de la  porta sense necessitat  de desmontar  el 
cremador, i de 0,7m. Entre el fons de la caixa de fums i la paret de la sala.

Quan existeixen varies calderes (com és el cas), la distancia mínima entre 
elles serà de 0,5m. Sempre permitint l'obertura de les portes de la caldera 
sense desmontar els cremadors.

L'espai lliure en la part frontal serà igual a la profunditat de la caldera, 
amb un mínim d'1m.; en aquesta zona es respectarà l'altura mínima lliure 
d'obstacles de 2m.

FIGURA 19: Fotografia de l'interior de la sala de màquines on hi són 
ubicades les calderes.
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7.3.3. VENTILACIÓ DE SALA DE MÀQUINES (generalitats)

a) Tota la sala de màquines estarà tancada, ha de disposar de mitjans suficients 
de ventilació.

b)el  sistema  de  ventilació  podrà  ser  del  tipus:  natural  directe  per  orifics  o 
conductes o forçada

c)Es recomana adoptar,  per  millor  garantia  de  funcionoament,  el  sistema de 
ventilació directe per orificis (que és el opció que adoptariem en aquest cas).

d)en  qualsevol  cas,  s'intentarà  aconseguir,  sempre  que  sigui  possible,  una 
ventilació creuada, colocant les obertures sobre pareds oposades a la sala i aprop 
de terra o sostre.

e) els orificis de ventilació, tant directa com forçada, distaran almenys de 50cm. 
De qualsevol forat practicables o de reixetes de ventilació d'altres locals destinats 
a la sala de màquines. Les opertures estaran protegides per evitar l'ejtrada de 
cosos extranys i que no puguin ser obstruits o inundats.

f)ventilació natural directa a l'exterior mitjançant opertures d'aire lliure mínim de 
5cm2/kW de potència tèrmica nominal.

CONCLUSIÓ:

Per poder aconseguir que la sala de màquines de l'escola pogués adaptar-se a les 
clàusules esmentades anteriorment del nou Reglament d'Instalacions Tèrmiques 
per Edificis (RITE) s'haurien de fer una obra important de remodelació a l'actual 
sala de màquines, aquesta remodelació estarà detallada en el pressupost de la 
pàgina posterior.
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PRESSUPOST  ADAPTACIÓ  SALA  MÀQUINES  ESCOLA  INDUSTRIAL  A  NOVA 
NORMATIVA RITE.

Ud         Concepte                    Preu €             Ud                               Total €  

320 h oficial 6,5 2 4160

320    h peó 5,2 3 4992

extractors ventilació 1700 4 6800

mòduls prefabricats mod.1 1 28375

mòduls prefabricats mod.2 1 23730

Col·locació mòduls 4300

Transports 2500 1 2500

extintors d'incendis 185 12 2220

Permisos   800

TOTAL 77877

+18 % IVA 14017,86

TOTAL NET                 91894,86 €  
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7.4. Millora 4

En la quarta millora, proposarem una millora en el sistema de calefacció, però 
aquesta  vegada  ens  centrarem  en  un  altre  element  important,  tractarem 
l'aillament  en  tuberies,  les  tuberies  de  l'escola  no  tenen  cap  aillant  i  si  en 
tinguessin tindrien menys perdues de temperatura en elles, tinguent en compte 
la  gran  longitud  en  metres,  les  pèrdues  degudes  a  aquest  motiu  són 
considerables.

Pel  correcte  aillament  de  les  xarxes  de  les  tuberies,  hi  han  unes  normes 
compreses dins el nou RITE que s'han de complir, aquestes normes, són les que 
es descriuran a continuació.

4.1. Generalitats

1. Totes les tuberies i accessoris, així com equips, aparells i diposits de 
les  instalacions  tèrmiques  disposaran  d'un  aillament  tèrmic  quan 
contiguin  fluids  amb  temperatura  major  que  40ºC  quan  estiguin 
instalats en locals no calefactats,  entre els que es deuen considerar 
passillos,  galeries,  patis,  aparcaments,  sales  de  màquines,  falsos 
sostres  i  terres  tècnics,  tinguent  excloses  les  tuberies  de  torres  de 
refrigeració  o  les  tuberies  de  descàrrega  de  compresors  frigorífics, 
excepte quan estiguin a l'abast de les persones.

2.  Quan  les  tuberies  o  els  equips  instalats  a  l'exterior  d'edificis, 
l'acabament  final  de l'aillament  haurà de tenir  la  protecció  suficient 
contra la intemperie. En la realització de l'estanquietat de les juntes 
s'evitarà el pas de l'aigua de la pluja.

3. Els equips i components i tuberies, que es subministren aillats de 
fàbrica, han de complor amb la seva normativa específica en materia 
d'aillament  o  la  que  determini  el  fabricant.  En  particular,  totes  les 
superficies  fredes  dels  equips  frigorífics  estaràn  aillats  tèrmicament 
amb el gruix determinat pel fabricant.

4.  Per  evitar  la  congelació  de  l'aigua  en  tuberies  exposades  a 
temperatures  de  l'aire  menors  que  la  de  canvi  d'estat,  es  podria 
récorrer a alguna d'aquestes tècniques: utilització d'una barreja d'aiga 
anticongelant,  circulació  del  fluid  o  aillament  de  la  tuberia  calculat 
d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 12241, apartat 6. També es podrà 
recórrer a l'escalfament directe del fluid inclus mitjançat “traceado” de 
la tuberia excepte en els subsistemes solars.

5.  Per  evitar  condensacions  intersticials,  s'instalarà  una  adequada 
barrera  al  pas  del  vapor;  la  resistencia  total  serà  major  que 
50MPA·m2·s/g.  Es  considera  vàlid  el  càlcul  realitzat  seguint  el 
procediment indicat a l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN ISO 12241.
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6. En tota l'instalació tèrmica per la que circulen fluids no subjectes a 
canvis d'estat, en general les que el fluid calorportador es aigua, les 
pèrdues tèrmiques globals pel conjunt de conduccions no superaran el 
4% de la potència màxima que transporta.

A continuació s'adjunten unes taules extretes també de la nova normativa RITE 
en que d'expliquen els espessors mínims d'aillaments en mm. De tuberies. Tant 
en interior o exterior d'edificis com conductes que transportes fluids tant calents 
com freds.

TAULA 16. Espessors mínims d'aillament (mm) en tuberies i acessoris  
que transporten fluids calents que discorren per l'interior d'edificis.

TAULA 17. Espessors mínims d'aillament (mm) en tuberies i acessoris  
que transporten fluids calents que discorren per l'exterior d'edificis.

TAULA 18. Espessors mínims d'aillament (mm) en tuberies i acessoris  
que transporten fluids freds que discorren per l'interior d'edificis.
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TAULA 19. Espessors mínims d'aillament (mm) en tuberies i acessoris 
que transporten fluids freds que discorren per l'exterior d'edificis.

7.5. Millora 5

En aquest cinquè apartat  de millora proposarem com realitzar  una adequada 
tasca de manteniment de les instalacions, degut a la dimensió i  a l'antiguitat 
d'aquestes, és de vital importancia que el manteniment sigui acurat.

Fa un parell d'anys enrere, el manteniment de les instal·lacions de calefacció i de 
sala de màquines era mensual, degut als problemes que presentava l'instalació, 
es  va  canviar  d'empresa,  contractant  l'empresa  TOPAIR  que  és  la  que  ara 
s'encarrega del manteniment.

Actualment es fa un manteniment acurat cada 15 dies, cosa que ha fet millorar el 
rendiment  genereal  de  l'instalació  i  ha  reduit  el  nombre  d'averies,  de  totes 
maneres, fóra bo saber què diu l'actual normativa RITE referent al manteniment i 
a les periocitats d'inspecció d'aquest tipus d'instalacions.

A continuació adjuntarem unes taules que indiquen l'operació a realitzar amb la 
periodicitat adequada que s'ha de fer.
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TAULA 20. Operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat.
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PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA.

Evaluació peroòdica del rendiment dels equips generadors de calor: L'empresa 
mantenidora realitzarà un anàlisis i evaluació dels equips generadors de calor en 
funció  de la  seva potència  tèrmica  nominal  instalada,  medint  i  registrant  els 
valors, d'acord amb les operacions i periodicitats indicades a la següent taula, 
que  s'hauran  de  mantenir  dins  dels  límits  de  la  norma  IR  4.2.1.2.  a)  del 
reglament RITE.

TAULA 21. Taula de mides de generadors de calor i la seva periodicitat  
segons RITE.

Per aquest manteniment, s'ha demanat pressupost en una empresa espanyola 
(Saunier  Tec)  dedicada  al  manteniment  d'instal·lacions  de  climatització.  El 
pressupost és el següent:
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MA D'OBRA AIRE ACONDICIONAT CALDERES

Intervenció mínima 31,07 27,64

Fins a 30min. Ajudant 15,52 13,81

Fins a 45min. 46,59 41,45

Fins a 45min. Ajudant 23,30 20,73

Fins a 60min. 62,12 55,28

Fins a 60min. Ajudant 31,07 27,64

Sulpement de 1/2h. 31,07 27,64

Suplement de 1/2h. Ajudant 15,52 13,81

DESPLAÇAMENTS EUROS

Fins a 30km. 26,83

De 31 a 50Km. 30,05

Més de 50km. 33,27

ALTRES SERVEIS AIRE ACONDICIONAT CALDERES

Màquina desalcificadora* 30,40

Anàlisis de combustió 11,45

(segons ordre (2910/1995 de la C.A.M.)

Pressupost no acceptat 31,07 27,64

(a sumar a la disposició del servei)

Enmagatzematge dipòsit/dia 12,42 11,06

(a partir de 30 dies)

*s'afegirà la  ma d'obra  i  disposició  del  servei  (desplaçament)  que apareix  al 
pressupost.

MATERIALS: segons preu de tarifa.

IMPOSTOS: sobre els preus s'aplicaran els impostos vigents a la data d'emissió 
de la factura (I.V.A. 18 % ). 
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PRESSUPOST DE SERVEIS ESPECIALS I D'URGENCIA

CLIENTS SENSE CONTRACTE DE MANTENIMENT

TIPUES DE SERVEI PLUS IMPORT IVA TOTAL

Abans de 4h. Per causa urgent i/o 1 74,11 13,34 87,45

en el dia en horari laboral

En el dia, segons disponibilitat fora 2 103,84 18,69 122,53

d'horari laboral, de dilluns a 

divendres, per causa justificada

Cap de setmana i festius 3 74,11 13,34 87,45

Segons disponibilitat fora horari 4 51,92 9,35 61,27

laboral, per causa justificada

CLIENTS AMB CONTRACTE DE MANTENIMENT

TIPUES DE SERVEI PLUS IMPORT IVA TOTAL

Abans de 4h. Per causa urgent i/o 1 37,05 6,67 43,72

En el dia, segons disponibilitat fora 2 51,92 9,35 61,27

d'horari laboral, de dilluns a 

divendres, per causa justificada

Cap de setmana i festius 3 37,05 6,67 43,72

Segons disponibilitat fora horari 4 25,97 4,67 30,64

laboral, per causa justificada

*** TOTES LES REPARACIONS TINDRAN UNA GARANTIA DE 3 MESOS
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8. PRESSUPOST

En aquest apartat farem un resum recopilatori de tots els pressupostos realitzats 
en aquest projecte, alguns ja estan contemplants dins l'apartat de la memòra i 
d'altres no.

8.1 PRESSUPOST CANVI DE GRUP DE CALDERES ROCA G400 (SECTOR 
VERMELL).

8.2. PRESSUPOST ADAPTACIÓ SALA MÀQUINES ESCOLA INDUSTRIAL A 
NOVA NORMATIVA RITE.

8.3. PRESSUPOST PRESENTAT PER UNA EMPRESA DE MANTENIMENT DE 
CALDERES.

8.4. PRESSUPOST DE SERVEIS ESPECIALS O D'URGÈNCIA

8.5. PRESSUPOST ENCÀRREC DEL PROJECTE
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8.1 PRESSUPOST CANVI DE GRUP DE CALDERES ROCA G400 (SECTOR 
VERMELL).

Ud Model Preu

Caldera Ferroli PEGASUS 187 LN 2S 6.295,00

Transport    350,00

Montatge    650,00

______________

TOTAL BRUT 7295,00 €

+ 18 % IVA 1313,10 €

_______________

TOTAL NET 8608,1 €

==================
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8.2. PRESSUPOST ADAPTACIÓ SALA MÀQUINES ESCOLA INDUSTRIAL A 
NOVA NORMATIVA RITE.

Ud         Concepte                    Preu €             Ud                               Total €  

320 h oficial 6,5 2 4160

320    h peó 5,2 3 4992

extractors ventilació 1700 4 6800

mòduls prefabricats mod.1 1 28375

mòduls prefabricats mod.2 1 23730

Col·locació mòduls 4300

Transports 2500 1 2500

extintors d'incendis 185 12 2220

Permisos   800

TOTAL 77877

+18 % IVA 14017,86

TOTAL NET                 91894,86 €  
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8.3. PRESSUPOST PRESENTAT PER UNA EMPRESA DE MANTENIMENT DE 
CALDERES.

MA D'OBRA AIRE ACONDICIONAT CALDERES

Intervenció mínima 31,07 27,64

Fins a 30min. Ajudant 15,52 13,81

Fins a 45min. 46,59 41,45

Fins a 45min. Ajudant 23,30 20,73

Fins a 60min. 62,12 55,28

Fins a 60min. Ajudant 31,07 27,64

Sulpement de 1/2h. 31,07 27,64

Suplement de 1/2h. Ajudant 15,52 13,81

DESPLAÇAMENTS EUROS

Fins a 30km. 26,83

De 31 a 50Km. 30,05

Més de 50km. 33,27

ALTRES SERVEIS AIRE ACONDICIONAT CALDERES

Màquina desalcificadora* 30,40

Anàlisis de combustió 11,45

(segons ordre (2910/1995 de la C.A.M.)

Pressupost no acceptat 31,07 27,64

(a sumar a la disposició del servei)

Enmagatzematge dipòsit/dia 12,42 11,06

(a partir de 30 dies)

*s'afegirà la  ma d'obra  i  disposició  del  servei  (desplaçament)  que apareix  al 
pressupost.

MATERIALS: segons preu de tarifa.

IMPOSTOS: sobre els preus s'aplicaran els impostos vigents a la data d'emissió 
de la factura (I.V.A. 18 % ). 
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8.4. PRESSUPOST DE SERVEIS ESPECIALS O D'URGÈNCIA

CLIENTS SENSE CONTRACTE DE MANTENIMENT

TIPUES DE SERVEI PLUS IMPORT IVA TOTAL

Abans de 4h. Per causa urgent i/o 1 74,11 13,34 87,45

en el dia en horari laboral

En el dia, segons disponibilitat fora 2 103,84 18,69 122,53

d'horari laboral, de dilluns a 

divendres, per causa justificada

Cap de setmana i festius 3 74,11 13,34 87,45

Segons disponibilitat fora horari 4 51,92 9,35 61,27

laboral, per causa justificada

CLIENTS AMB CONTRACTE DE MANTENIMENT

TIPUES DE SERVEI PLUS IMPORT IVA TOTAL

Abans de 4h. Per causa urgent i/o 1 37,05 6,67 43,72

En el dia, segons disponibilitat fora 2 51,92 9,35 61,27

d'horari laboral, de dilluns a 

divendres, per causa justificada

Cap de setmana i festius 3 37,05 6,67 43,72

Segons disponibilitat fora horari 4 25,97 4,67 30,64

laboral, per causa justificada

*** TOTES LES REPARACIONS TINDRAN UNA GARANTIA DE 3 MESOS
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8.5. PRESSUPOST ENCÀRREC DEL PROJECTE

Ud         Concepte                    Preu €             Ud                               Total €  

88 h oficial 26,75 1 2354

Transports visita obra 26,83 2 53,66

revelat fotografies 6.70 1  6,70

impresió, enquadernació 100 1   100

Permisos   800

Visat Col·legi   110

TOTAL 3424,36

+18 % IVA   616,38

TOTAL NET                 4040,74 €  
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9.BIBLIOGRAFIA

La  bibliografia  es  divideix  en  dues  parts.  Primer  es  troben  les  “Referències 
bibliogràfiques”  trobades  en  llibres  o  documents,  aquest  primer  apartat  de 
bibliografes seran classificats per títol de llibre, autors i editorial.

La segona part es correspon a informació de suport trobada per internet que 
consistiran en links. En cada un dels links s'hi inclourà una petita explicació del 
que s'hi  troba ja que el  link en sí  no es prou representatiu  per  saber quina 
informació s'hi ha extret.

9.1. Referències bibliogràfiques

Carnicer Royo E. 2006. Caleracción: Cálculo y diseño de las instalaciones. Ed. Thomson-Paraninfo..

A.L. Miranda and L. Jutglar 2009. Técnicas de Calefacción. Ed. Marcombo.

Muller C.F. 2009. Manual del aire acondicionad y Calefacción Ed. Marcombo.

Nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) Ministerio de Industria.

Regrlamento Instalaciones Térmicas en Edificios. Nuevo RITE 2008 (Ministerio de Industria
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9.2. Bibliografía extreta d'Internet

http://www.construmatica.com/construpedia/Doble_Vidrio_Herm%C3%A9tico

(propietats, aventatges I desventatges del doble vidre com a aillant)

http://www.desarrolloweb.com/articulos/2114.php

(pressupost encàrrec del projecte)

http://www.e-recambios.com/index.php?main_page=index&cPath=16_82

(Recanvis peces de instalacions de calefacció)

http://www.ferroli.es/familia.asp?Familia=4&arbol=0

(Catàlegs amb especificacions tècniques I tarifes de productes Ferroli)

http://www.google.es

(Buscador emprar pet internet)

http://www.jpcalderas.com/bombas.php

(buscar característiques en bombes)

http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=226

(pàgina oficial de l'estat per extreure normativa específica: RITE, CTE, BOE's)

http://www.salvadorescoda.com/tarifas/Calderas_Emisores_Tarifa_PVP_SalvadorEscoda.pdf

(catàleg per pressupostos millores)

http://www.sauniertec.com/sauniertec/index.php?/TARIFAS-Y-SERVICIOS-DE-SAUNIER-TEC.html

(pressupostos empreses de manteniment I reaparació)
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