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Resum

En aquest projecte s'efectua la recerca i, posteriorment, la comparació de diferents sistemes de 
calefacció i a.c.s. en habitatges. Es valoren les diferents alternatives en termes d'eficiència, 
d’impacte ambiental  i  de cost  en  la  realització  del  projecte  en  un  edifici  d'habitatges 
plurifamiliar destinats tots al lloguer. L'objectiu, doncs, és determinar quin tipus d'instal·lació 
resulta més favorable en aquest cas.

S'ha dividit la instal·lació de calefacció en quatre blocs principals: el sistema de generació de 
calor, el sistema de distribució  d'aquesta calor generada  als diferents habitatges, el sistema 
d'emissió de la calor dins del propi habitatge i, finalment, el sistema de control.

A partir d'aquí, s'ha fet una recerca i una descripció de les diferents opcions dins de cada bloc. 
Posteriorment se n'han analitzat els avantatges i els desavantatges en el cas concret que s'està 
estudiant, i s'ha escollit un sistema per a cadascun dels blocs.

Una vegada definit el sistema que es vol utilitzar, s'ha procedit a fer els càlculs de la demanda 
energètica  de  cada  habitatge  de  l'edifici  per,  posteriorment,  dimensionar  l'instal·lador 
necessari segons aquesta demanda calculada.

Per tal d’eliminar certs dubtes que s’han plantejat respecte al temps que tarda un sistema de 
calefacció per terra radiant a escalfar un habitatge, s'ha decidit fer una simulació d'aquest 
sistema d'emissió de calor amb un programa d'elements finits.

Finalment,  havent  dimensionat  la  instal·lació,  s'ha  confeccionat  el  pressupost  d'execució 
material i una anàlisi d'impacte ambiental. 
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1. Glossari

A.C.S: Aigua Calenta Sanitària. És l'aigua calenta que s'utilitza per a usos d'higiene, com ara a 
les dutxes, als lavabos i a les cuines, entre d'altres.

COP:  Coefficient  of  Performance.  És  el  coeficient  de  rendiment  d'una  bomba  de  calor. 
Equival a la relació entre la calor entregada a la sortida i l'energia utilitzada per a la realització 
d'aquest treball.

CTE-DB-HE: Còdigo Tècnico de la Edificación - Documento Bàsico. El Codi Tècnic de 
l'Edificació és el marc normatiu que estableix les exigències que han de complir els edificis en 
relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts a la Llei 38/1999 de 5 de 
novembre,  d'ordenació  de  l'Edificació  (LOE).  El  cas  del  document  HE,  és  el  d'estalvi 
d'energia.

IDAE:  Instituto  para  la  Diversificación  y Ahorro  de  la  Energía.   És  una  entitat  pública 
empresarial  adscrita  al  'Ministerio  de  Industria,  Turismo  y Comercio'  que  porta  a  terme 
accions  de  difusió,  assessorament  tècnic,  desenvolupament  i  finançament  de  projectes 
d'innovació tecnològica i caràcter replicable.

ICC: L'Institut Cartogràfic de Catalunya, és una  entitat de dret públic de la Generalitat de 
Catalunya. Li correspon la confecció i el manteniment de les bases de dades topogràfiques de 
la Generalitat, i també dóna suport a la planificació territorial i urbanística, al cadastre rústic i 
urbà, i a les activitats anàlogues a les quals sigui aplicable. 

MEF: Mètode dels Elements Finits. És un mètode numèric general per a l'aproximació de 
solucions d'equacions diferencials parcials.

PCI: Poder Calorífic Inferior. És la quantitat total de calor despresa en la combustió completa 
d'una unitat de volum de combustible, sense comptar la part corresponent a la calor latent del 
vapor d'aigua de la combustió, ja que no es produeix cap canvi de fase i s'expulsa com a 
vapor.
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2. Introducció

En aquest  projecte  es  farà  una recerca dels  diferents  sistemes  existents  de calefacció  en 
habitatges.  A partir  d'aquí  es  farà  una anàlisi  comparativa  d'aquests  sistemes  emprats  en 
aquests tipus d'instal·lacions. Cal remarcar que, en compliment de la llei, ambdós sistemes 
estan  obligats  a  disposar  de  captadors  solars  tèrmics.  També  s'estudiarà  una  possible 
implementació d'un sistema de lectura de registres telemàtica.

Els  criteris  que  inicialment  es  faran  servir  per  a  comparar  i  per  a  avaluar  els  sistemes 
comparats genèricament seran els següents: 

Eficiència:  Es  valorarà  l'eficiència  de  funcionament  en  termes  energètics,  del 
material emprat i del temps d'instal·lació. 

Cost: Es tindran en compte els costos tant d'execució com de manteniment i els 
factors ambientals de la instal·lació.

Comoditat: Es valorarà tant per part de la propietat com per part dels usuaris que en 
faran ús. Es valoraran els sistemes que puguin subministrar fred i calor. Com 
que són habitatges en règim de  lloguer, es valorarà especialment la facilitat a 
l'hora de fer les lectures dels diferents subministres.

Havent escollit ja el sistema més favorable d’entre tots els estudiats, es durà a terme un cas 
pràctic sobre un projecte real d'edificació.

L'edifici en què s'aplicarà el cas, és un edifici plurifamiliar de planta baixa més 4 altures i una 
planta soterrani, situat a la ciutat d'Olot, zona climàtica D1. Consta de 12 habitatges (tres per 
planta), locals comercials a la planta baixa i places d'aparcament a la planta soterrani. Disposa 
de golfes practicables en les quals es poden ubicar components de les diferents instal·lacions. 

Segons els plànols, es determinaran les diferents variables necessàries per a calcular tant la 
demanda energètica com l'envolvent tèrmica característica dels habitatges.

Una vegada calculades aquestes característiques, s'ha procedit al dimensionat dels diferents 
components  de  la  instal·lació  i,  posteriorment,  s'han  dibuixat  els  esquemes  i  plànols 
corresponents.
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3. Realització del projecte

3.1. Descripció dels sistemes de calefacció en habitatges

3.1.1. Introducció

La instal·lació  de  calefacció  d'un  habitatge  està  formada  pels  elements  de  producció  de
calor, els elements de distribució d'aquesta energia calorífica, el sistema de regulació de la
instal·lació i els elements que emeten la calor a l'ambient. 

La generació de calor es portarà a terme mitjançant captadors solars i aportació de calor amb 
gas,  els  quals  es  dimensionaran  en els  propers  apartats,  tenint  en compte  les  necessitats 
energètiques de calefacció. Cal, doncs, procedir a l'estudi i a l’elecció del sistema emissor de 
calor, i realitzar el seu dimensionat i càlculs, que inclouen els elements de distribució i el 
sistema de regulació. 

3.1.2. Principals sistemes de generació de calor per a calefacció i A.C.S.

En  aquest  apartat  es  descriuen  cadascun  dels  principals  sistemes  generadors  de  calor  a 
l'ambient viables per a aquest projecte. Per a poder determinar quin és el més adequat, es 
tindran en compte la sostenibilitat, l'eficiència energètica, el confort i el cost. S'han descartat 
els dispositius de gasoil, ja que en l'actualitat estan quasi en desús, sobretot en habitatges de 
nova edificació. 

Cal dir que la normativa penalitza qualsevol dispositiu que serveixi per a escalfar aigua, ja 
sigui per ús sanitari o per calefacció, que es basi en l'efecte Joule perquè és altament ineficient. 

Així mateix, amb la finalitat de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, d’evitar la 
dependència de tercers països i de fomentar l'estalvi energètic, la UE insta als seus països 
membres a promocionar l'ús de sistemes de captació solar tèrmica, establint com a objectiu 
per a l'any 2010 disposar d'un total de 100 milions de m² de captadors solars.

Adaptant-se a aquesta directiva,  l'actual Codi Tècnic de l'Edificació obliga que tota nova 
construcció en la qual hi hagi una demanda d'Aigua Calenta Sanitària disposi d'un sistema 
solar tèrmic que cobreixi un percentatge d'aquesta demanda, entre un 30 i un 70%.

La fórmula més utilitzada normalment és la combinació de dos o més sistemes dels descrits a 
continuació, un dels quals ha de ser el de captadors solars.
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3.1.2.1. Escalfadors de gas

En l'actualitat són els models més comuns que s'instal·len en habitatges de nova construcció. 
A grans trets es poden diferenciar en dues grans famílies: els escalfadors instantanis i els 
escalfadors amb acumulació o calderes.

Els primers són unitats que estan apagades, sense consumir energia, esperant un sensor de flux 
que  s'activa  quan  detecta  circulació  d'aigua.  Llavors  és  quan  s'inicia  el  procediment 
d'escalfament.  Els  models  de  gas  domèstics  poden  assolir  les  potències  de  45kW  en 
instal·lacions murals, o fins a 110kW en instal·lacions de peu. Aquests tipus d'escalfadors 
instantanis funcionen amb una flama que escalfa un intercanviador de calor per on circula 
l'aigua.  L'eficiència  de  les  calderes  simples,  és  a  dir,  amb  el  funcionament  descrit 
anteriorment,  és  d'entre el  80% i  el  90%. La resta  d'energia  es  perd a través  dels  gasos 
d'escapament.

Al mercat hi ha les anomenades calderes de condensació, que aconsegueixen rendiments de 
quasi  el  110% respecte  al  poder calorífic  inferior  (PCI) del  gas. Ho poden fer gràcies a 
l'aprofitament  de  la  temperatura  i  la  condensació  dels  gasos  d'escapament  del  cremador, 
normalment a temperatures bastant altes, per pre-escalfar l'aigua freda que entra a l'escalfador.

 Els  gasos de sortida d'una caldera de gas contenen vapor d'aigua,  a causa del hidrogen 
contingut en el  gas. Aquest vapor condensa per sota d'aproximadament  55°C, de manera 
similar a la humitat de l'aire quan es precipita com rosada al matí.

La calor que s'allibera durant la condensació es pot extreure i utilitzar per a la calefacció. En 
relació a tota l'energia de combustió, el gas natural disposa aproximadament d'un 11% de 
calor per condensació.

En les calderes convencionals, el vapor d'aigua no s'ha de condensar durant el funcionament 
normal perquè no estan preparades per a aquest fet i podria arribar a causar danys per corrosió. 
Per tant, els gasos de sortida s'expulsen amb una temperatura de 150-200 ºC, molt més calents 
que en una caldera de baixa temperatura.

En el  cas de les calderes de condensació,  l'intercanviador de calor  és l'adequat  per a un 
funcionament  amb condensació.  Per això  es  poden aprofitar  les  extraccions  de calor per 
condensació,  i  així  es  produeix  una  posterior  refrigeració  dels  gasos  de  sortida  a 
aproximadament 5 o 20°C per sobre de la temperatura de retorn de l'aigua de la calefacció. 
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Figura 3.1.1. Escalfador de condensació

Per  a  un  bon aprofitament  de  l'efecte  de  condensació,  és  necessari  que  el  circuit  de  la 
calefacció estigui a una temperatura relativament baixa. Aquesta s'ha de regular depenent de la 
càrrega de calefacció (per exemple, mitjançant una centraleta amb sonda exterior). A més, és 
oportú tenir circuits de calefacció bi-tub, atès que la divisió entre el circuit d'anada i el circuit 
de retorn garanteix una baixa temperatura de retorn. Les temperatures òptimes màximes del 
circuit de calefacció per a una caldera de gas d'aquest tipus no han d'estar per sobre de 75ºC la 
temperatura  d'anada,  ni  dels  55ºC  la  temperatura  de  retorn  amb la  màxima  càrrega  de 
calefacció.

Els  models  més  avançats  estan  equipats  amb  controls  electrònics  de  temperatura  i 
cabalímetres. D'aquesta manera, l'usuari pot seleccionar la temperatura que desitja directament 
en graus. El controlador electrònic mesura el flux d'aigua que està circulant, la temperatura 
d'entrada, i gradua la grandària de la flama. 

Per a seleccionar la potència d'un escalfador instantani, s'ha de conèixer la quantitat d'aigua 
que es necessita escalfar i  a quina temperatura es vol elevar. El gas natural té una calor 
específica de 7300 kcal/m³. El mètode que aplicarem per a calcular la potència requerida per 
alimentar una habitatge, doncs, és el següent.

Es calcula una certa demanda en litres per minut [d]. Si la temperatura d'entrada de l'aigua és 
de Ti °C i s'ha d'elevar a To ºC, s'ha d'aplicar la fórmula següent:

P [kW/h] = (Ti-To) · d · 4,18/ 6

Escalfadors amb acumulació: aquests escalfadors són els més econòmics d'explotació; tenen 
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un tanc on s'acumula l'aigua i s'escalfa fins a aconseguir la temperatura seleccionada en el 
termòstat. La capacitat del seu dipòsit és molt variable i va des dels 15 litres fins a models de 
1000 L. Utilitzen com a energia el gas natural, el gas propà (GLP), l'electricitat, el carbó, la 
llum solar, la fusta o el querosè. Per a la selecció de la mida s'ha de considerar la quantitat 
d'aigua calenta que es pugui requerir en un determinat moment, la temperatura d'entrada de 
l'aigua i l'espai utilitzable.

Aquests escalfadors tenen l'avantatge de subministrar aigua calenta a temperatura constant per 
tants litres com gairebé la totalitat de dipòsit. A més, admet que s'obrin diverses aixetes al 
mateix temps sense que es vegi afectada la temperatura de l'aigua, coa que no és possible en 
els escalfadors instantanis. El seu desavantatge rau en la grandària del seu dipòsit si està mal 
triat, ja que si s'esgotés l'aigua calenta acumulada, pot passar una estona llarga abans no es 
recuperi la temperatura, la qual cosa depèn també de l'energia utilitzada.

En el moment d'escollir un model d'acumulador, s'ha de tenir en compte el tipus i la qualitat 
d'aïllament  tèrmic que posseeix.  Si se selecciona un model econòmic pot pagar-se aquest 
estalvi després en el compte d'electricitat o gas, perquè un aïllament deficient permet que 
s'escapi la calor de l'aigua a l'ambient, i així obliga a l'escalfador a gastar més energia per a 
tornar a recuperar la temperatura. 

3.1.2.2. Bomba de calor reversible

Una bomba de calor és una màquina tèrmica que permet transferir energia en forma de calor 
d'un ambient a un altre, segons es requereixi. Per a aconseguir aquesta acció cal una aportació 
de treball d'acord amb la segona llei de la termodinàmica, segons la qual, la calor es dirigeix 
de manera espontània d'un focus calent a un altre de fred, i no al revés, fins que les seves 
temperatures s'igualen.
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Figura 3.1.2.Cicles de calefacció i refrigeració d'una bomba de calor.

Aquest  fenomen  de  transferència  d'energia  calorífica  es  fa  principalment  per  mitjà  d'un 
sistema de  refrigeració per compressió de gasos refrigerants. La seva particularitat rau en una 
vàlvula inversora de cicle (5) que forma part del sistema, la qual pot invertir el sentit del flux 
de refrigeració, transformant el condensador en evaporador i viceversa. (2 i 4)

Una bomba de calor de refrigeració per compressió fa servir un fluid refrigerant amb un baix 
punt d'ebullició.  Aquest fluid requereix energia (anomenada calor latent d'evaporació) per 
evaporar-se i, per tant, l'obté del seu voltant en forma de calor.

El fluid refrigerant a baixa temperatura i en estat gasós passa per un compressor (1) que eleva 
la seva pressió i augmenta la seva energia interna. Aquest, en passar per l'intercanviador de 
calor anomenat condensador, cedeix calor al focus calent perquè està encara més calent que 
aquest,  i  canvia  el  seu  estat  a  líquid.  Després  es  fa  passar  el  líquid  per  una  vàlvula 
d'expansió(3), on recupera la pressió inicial i es refreda bruscament. Tot seguit, passa per un 
altre intercanviador de calor, l'evaporador, on absorbeix calor del focus fred, perquè està més 
fred que aquest focus. El fluid, que s'ha evaporat, torna al compressor, tancant el cicle.

La  vàlvula  inversora  de  cicle  o  vàlvula  inversora  de  quatre  vies  es  troba  a  la  sortida 
(descàrrega) del compressor i, segons la temperatura del medi a climatitzar, inverteix el flux 
del refrigerant. 

La quantitat de calor que es pot bombejar depèn de la diferència de temperatura entre els focus 
fred i calent (interior i exterior en el nostre cas). Com més gran sigui aquesta diferència, 
menor serà el rendiment de la màquina.
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Les bombes  tèrmiques  tenen un rendiment,  denominat  COP (coefficient  of  performance) 
major que la unitat.  Encara que això pot semblar impossible,  és perquè en realitat  s'està 
movent calor fent servir energia, en lloc de produir calor com en el cas de les resistències 
elèctriques. Una part molt important d'aquesta calor es pren de l'entalpia de l'aire atmosfèric. 
En tota bomba de calor es  verifica que el calor transmès al focus calent és la suma de la calor 
extret del focus fred més la potència consumida pel compressor, que es transmet al fluid.

Qc = Qf + W

Ja que l'efecte útil d'una bomba de calor depèn del seu ús, hi ha dues expressions diferents del 
COP. Si la màquina s'està usant per a refrigerar un ambient, l'efecte útil és el calor extret del 
focus fred:

COP = Qf / W

Si la bomba de calor s'utilitza per a escalfar una zona, l'efecte útil és la calor introduïda:

COP  = (Qf + W) / W

Una bomba de calor típica té un COP d'entre dos i sis, depenent de la diferència entre les 
temperatures d'ambdós focus. 

S'observa en la taula següent el COP d'una bomba de calor reversible aire-aire del fabricant 
Carrier, extreta de la fitxa tècnica:

Figura 3.1.3. Coeficients COP, en funció de les temperatures exterior i la de sortida de l'aire interior.

3.1.2.3. Bomba de calor geotèrmica

Una bomba de calor geotèrmica és un sistema de calefacció i/o de refredament que intercanvia 
calor amb el sòl. S'utilitza el sòl com a font de calor (a l'hivern) o com a dissipador de calor (a 
l'estiu).  Aquest  disseny  fa  servir  les  temperatures  moderades  del  terra  per  augmentar 
l'eficiència i reduir els costos operatius de la calefacció i la refrigeració, i es pot combinar amb 
la calor solar per a formar un sistema geo-solar amb una eficiència encara més gran. 
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Les bombes de calor geotèrmiques també són conegudes amb una varietat de noms, incloent 
GeoExchange en anglès, energia de la terra, o  bombes de subministrament d'aigua i calor. No 
s'han de confondre amb l'energia geotèrmica tradicional, que utilitza una font de calor d'alta 
temperatura per generar electricitat. 

Depenent de la latitud,  els primers tres metres de la superfície de la Terra mantenen una 
temperatura gairebé constant d'entre 10 i 16 ºC. El funcionament de les bombes de calor 
geotèrmiques s'assimilen molt al funcionament descrit de les bombes de calor convencionals, 
amb la diferència que aquests sistemes utilitzen una bomba de calor per forçar la transferència 
de calor a partir del sòl. Això és molt més eficient energèticament perquè les temperatures 
subterrànies són més estables que les temperatures de l'aire al llarg de l'any. Aquests sistemes 
poden arribar a coeficients de rendiment COP de 3 a 6 en nits fredes d'hivern, en comparació 
amb 1.75 a 2.5 per a bombes de calor aire-aire en dies freds 

Les variacions estacionals es redueixen en augmentar la profunditat i es pot considerar que 
desapareixen per sota de set metres a causa de la inèrcia tèrmica, que és més calenta que l'aire 
durant l'hivern i més freda a l'estiu. Una bomba de calor geotèrmica extreu la calor del sòl a 
l'hivern (calefacció) i transfereix la calor de nou a terra a l'estiu (refrigeració). Alguns sistemes 
estan dissenyats per funcionar d'una manera única, calefacció o refrigeració, depenent del 
clima. 

3.1.2.4. Captadors solars

L'energia solar presenta dues característiques molt importants que la diferencien de les fonts 
energètiques convencionals. Per una banda, és una forma d'energia que presenta una gran 
dispersió,  ja que la seva densitat  de flux,  en condicions favorables, difícilment  arriba als 
1100W/m2, valor que està molt per sota dels altres valors amb què es treballa normalment en 
enginyeria.  Això  significa  que,  per  obtenir  energies  elevades,  es  necessiten,  o  bé  grans 
superfícies de captació, o bé sistemes de concentració dels raigs solars. 
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Segons  les  dades  consultades  a  l'Atles  solar,  la  radiació  mitja  a  la  ciutat  d'Olot,  és 
d'aproximadament 14,15MJ diaris, amb el mínim mensual al desembre, amb 6.7 MJ/m2 diaris, 
i el màxim al mes de juny, amb 21.34 MJ/m2 diaris. S'observa a continuació l'últim atles de 
radiació solar a Catalunya, realitzat per l'ICC.Figura 3.1.4. Atles solar de Catalunya, any 2000, 
publicat per l'ICC.

D'altra banda, l'altra característica específica de l'energia solar és la seva intermitència, és a 
dir, que l'energia solar només es produeix durant unes certes hores al dia. Aquest fet provoca 
la necessitat d'incorporar sistemes acumuladors d'energia en totes les aplicacions on el consum 
no coincideix exactament amb el moment de producció.

El col·lector solar tèrmic és l'encarregat de captar la radiació solar i convertir-la en energia 
calorífica.  L'energia  solar  arriba  al  col·lector  en  forma  d'ona  electromagnètica,  amb  una 
potència màxima a l'estiu de 1100W/m2 i una longitud d'ona d'entre 0,3 i 3μm. Aquesta 
energia  va escalfant  el  captador,  que al  seu torn pateix  pèrdues  de calor  per  conducció, 
convecció i radiació. Les pèrdues augmenten amb la temperatura, fins que s'arriba a un punt 
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d'equilibri on l'energia captada és igual que la perduda i, en conseqüència, el cos ja no s'escalfa 
més.  A aquesta  temperatura  d'equilibri  se  la  coneix  com la  temperatura  d'estagnació del 
col·lector i està condicionada per la radiació incident i les característiques pròpies de cada 
col·lector. 

Hi ha diferents tipus de col·lectors, i la seva elecció ve determinada per les característiques de
la instal·lació. Es pot fer una divisió en tres grans grups: captadors concentradors, captadors 
de tub de buit i captadors plans. 

El més adequat i utilitzat per aconseguir aprofitar la radiació solar per a escalfar aigua o aire a 
baixa i mitjana temperatura a climes mediterranis és el col·lector de placa plana. Per aquest 
motiu, la seva descripció serà més detallada que la dels altres dos tipus de col·lectors.

3.1.2.4.1 Captadors concentradors

Per a obtenir temperatures superiors a 150ºC és necessari disminuir les pèrdues per calor  i 
incrementar la intensitat de l'energia solar. Per tal d'incrementar-ne la intensitat,  s'utilitzen 
sistemes  concentradors.  La seva  característica  principal  és  el  factor  de  concentració  que 
relaciona l'energia que arriba a l'absorbidor amb l'energia que arribaria si no hi hagués el 
sistema concentrador.

Els  sistemes  d'aquest  tipus  que tenen factors  de  concentració  superiors  a  2  presenten  el 
problema que han de ser contínuament orientats cap a la direcció de màxima radiació si no es 
vol que el seu rendiment es vegi molt perjudicat. Això genera una dificultat constructiva que 
repercuteix en el preu final dels captadors concentradors. A més, com a conseqüència de les 
altes temperatures que es poden arribar a aconseguir (en alguns sistemes més desenvolupats es 
pot arribar als 500ºC), és obligatori treballar amb superfícies selectives i materials aïllants de 
més  qualitat  que  en  el  cas  dels  col·lectors  plans.  Aquestes  característiques  els  fan 
desaconsellables per sistemes d'ús domèstic.
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Figura 3.1.5. Captadors solars concentradors.

Les principals aplicacions dels col·lectors concentradors són, doncs,  la producció de calor per 
a processos industrials i la generació d'electricitat a través de la connexió del fluid que surt del 
col·lector amb una planta d'energia tèrmica convencional. 

3.1.2.4.2 Captadors de tubs al buit

Els col·lectors de buit troben la seva principal aplicació en sistemes de mitja temperatura, ja 
que la temperatura de sortida del fluid dels tubs es troba al voltant dels 200ºC. Això els fa 
útils, per exemple, en sistemes de condicionament d'aire o en alguns processos industrials. 
També són especialment apropiats per a llocs freds on hi ha una gran diferència entre la 
temperatura del col·lector i la de l'ambient. En aquestes condicions, la millora substancial del 
rendiment de la instal·lació pot compensar l'augment de preu d'aquest tipus de tecnologia. El 
fet que la tècnica del buit ja fos utilitzada per les indústries fabricants de tubs fluorescents ha 
permès una producció rendible i en gran quantitat d'aquest tipus de col·lectors.

El captador està format per diversos tubs solars que transformen la radiació solar en energia
tèrmica  útil.  Els  tubs  van  inserits  al  col·lector  per  on  circula  el  fluid  solar  i  que  actua 
d'intercanviador de calor. D'aquesta manera, la calor captada en els tubs es transfereix al 
circuit hidràulic, aprofitant tota l'energia per produir ACS o donar suport a la calefacció. 

La radiació solar és captada per l'absorbidor del tub interior transformant-se en calor útil.
L'envolvent  de doble camisa  de vidre al  buit  evita  les  pèrdues  de calor  per conducció i 
convecció.  Al seu torn, les pèrdues de radiació es redueixen gràcies al tractament superficial 
del vidre interior. L'energia tèrmica que es genera a l'interior del tub de buit s'absorbeix com a 
calor latent per un fluid de treball i es cedeix al fluid del circuit solar al condensador.

Segons el mètode utilitzat per a l'intercanvi de calor entre la placa i el fluid calo-portador, es 
diferencien dos tipus de col·lectors de buit: els de flux directe i els de tub de calor. En els de 
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flux directe el fluid circula directament per un tub en contacte amb la placa absorbent; en els 
de tub de calor s'utilitza un fluid que, mitjançant la seva evaporació i condensació, transfereix 
calor de la placa absorbent al líquid a escalfar.

Figura 3.1.6. Captadors solars de tubs al buid.

Els captadors de tub de buit permeten una major producció de calor que amb captadors plans 
per  a  la  mateixa  acumulació,  aprofiten  la  radiació  difusa  fins  i  tot  en  dies  ennuvolats, 
aconsegueixen temperatures de treball que permeten el suport a sistemes de calefacció amb 
radiadors i redueixen en gran mesura les pèrdues calorífiques de tota mena.

3.1.2.4.3 Captadors de placa plana

Un col·lector de placa plana està format per quatre elements bàsics: la carcassa, l'aïllament, 
l'absorbidor i  la coberta transparent superior, que actua com a tancament que redueix les 
pèrdues per radiació i convecció, i ajuda a produir l'efecte hivernacle al col·lector. 

Quan la radiació electromagnètica incideix sobre el col·lector, una part és reflectida per la 
coberta transparent, una altra part és absorbida i una tercera part travessa la coberta. La fracció 
de cadascuna d'elles depèn del gruix del material transparent, de la seva composició i de 
l'angle d'incidència de la radiació. El vidre és transparent per a longituds d'ona d'entre 0,3 i 
3μm, resultant opac per a la resta. La major part de l'espectre visible es troba comprès entre 
longituds  d'ona  de  0,3-2,4  micres,  motiu  pel  qual  la  llum  solar  travessa  el  vidre  sense 
problema i només una petita part és reflectida o absorbida. 

Uns centímetres  per  sota  de la  coberta  transparent  hi  ha l'absorbidor,  que és  la  part  del 
col·lector  on s'efectua la  conversió  d'energia  electromagnètica  en tèrmica.  A mesura que 
s'escalfa, l'absorbidor emet radiació amb una longitud d'ona d'entre 4,5 i 7,2 micres. Per a 
aquestes  longituds  d'ona,  el  vidre  resulta  opac  i  la  major  part  de  la  radiació  emesa  per 
l'absorbidor és absorbida pel vidre. Només una petita part és reflectida per la part interior del 
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vidre. En conseqüència, el vidre es va escalfant gràcies a la radiació emesa per l'absorbidor i 
també emet radiació, la meitat de la qual es perd cap a l'ambient i l'altra meitat es retorna a 
l'absorbidor, creant el que es coneix com a efecte hivernacle. 

Figura 3.1.7. Captador solar de placa plana.

Per reduir les pèrdues per convecció, existeixen col·lectors amb una doble coberta. Aquest 
tipus de col·lectors ofereixen temperatures més elevades que els de coberta simple, encara que 
s'ha de tenir en compte que la reflectivitat i absorció per part de la coberta és superior. En el 
moment  de  decantar-se  per  una  o  altra  s'ha  de  valorar  si  la  disminució  de  pèrdues  per 
convecció compensa la reducció d'energia incident sobre l'absorbidor. 

Aquesta decisió dependrà de la climatologia. Com a resultat de l'experiència, es pot dir que el 
col·lector de doble vidre és més adequat que el de vidre simple per a diferències entre les 
temperatures del fluid de treball i de l'exterior superiors a 50ºC. En general, doncs, la doble 
coberta resulta interessant com més gran sigui la diferència entre la temperatura del fluid i la 
temperatura exterior. 

Podem diferenciar entre col·lectors de placa plana selectius i no selectius. Els primers han 
estat tractats electroquímicament, amb la finalitat que tinguin una superfície amb alt coeficient 
d'absorció i baix coeficient de reflexió fins a una temperatura de 250 ºC. Aquest tractament 
electro-químic consisteix generalment en una capa de crom negre sobre níquel, ambdós sobre 
la placa captadora (generalment de coure-coure, de coure-alumini o d'acer). D'aquesta manera 
es poden augmentar notablement les prestacions del col·lector solar.

Actualment, els col·lectors solars plans no són tecnològicament complexos, per la qual cosa el 
seu marge de evolució és molt limitat. No obstant això, actualment aconsegueixen captar al 
voltant del 80% de l'energia rebuda del sol. Això equivaldria, segons les dades anteriors, a uns 
5.5 MJ/m2 al mes de desembre i a aproximadament 17 MJ/m2 al mes de juny.
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3.1.2.5. Combinació de sistemes de generació de calor

En els apartats anteriors s'han exposat els sistemes de producció de calor de forma individual, 
però ja que la instal·lació solar tèrmica que es realitzarà en aquest projecte no es pretén 
emprar  únicament  per  a  la  producció  d'ACS,  sinó  que  també  s'utilitzarà  de  suport  a  la 
calefacció, serà necessari utilitzar un segon sistema de generació de suport per aconseguir la 
quantitat de calor necessària per cobrir la demanda. 

S'ha de tenir present, a més, que els sistemes de captació solar no sempre poden garantir el 
100% del servei al qual es destinen, sobretot en situacions de baixa radiació solar. És per això, 
doncs, que es combinen amb sistemes tèrmics convencionals. Aquesta combinació, a més, 
evita haver de disposar d'una gran superfície de captació solar, que seria necessària si es 
volgués generar  la totalitat de la demanda d'energia amb aquest sistema.

Cal tenir present que en sistemes de calefacció i, en general, en circuits tancats, la connexió 
del sistema solar ha de fer-se on es trobi la temperatura més baixa del circuit. Normalment 
aquest  punt  és  el  retorn  de  la  instal·lació,  que  es  fa  passar  pels  tancs  solars  quan  els 
acumuladors solars estan més calents que el retorn, d'aquesta manera es pre-escalfa el retorn i 
estalviem combustible a la caldera de suport. 

Tot i que està bastant clar que el punt de connexió del sistema solar ha de ser sempre el punt 
més  fred de la  instal·lació  de la  calefacció,  de vegades  cal  fer  un anàlisi  acurada de la 
instal·lació per poder determinar quin és aquest punt. En instal·lacions clàssiques en què hi ha 
un únic col·lector d'impulsió i un altre de tornada, el punt de connexió del sistema solar serà 
sempre  entre  el  col·lector  de  retorn  i  la  caldera.  En  instal·lacions  de  calefacció  més 
complexes, decidir el punt exacte de connexió del sistema solar a la calefacció pot ser menys 
immediat. 

A  més  del  correcte  connexionat dels  dos  sistemes  de  producció,  un  altre  element  molt 
important per a un bon rendiment dels sistemes combinats de calefacció amb energia solar i 
convencional és l'element d'emissió de la calor. Aquests sistemes tindran millor rendiment 
amb els sistemes que treballen amb temperatures de retorn més baixes: terra radiant o sistemes 
de radiadors dimensionats per a temperatura d'impulsió de 60ºC o inferior, entre d'altres. En 
aquest sentit, treballar amb calderes que puguin operar amb temperatures de retorn més baixes 
(calderes  de  baixa  temperatura  o  condensació)  sempre  simplifica  el  funcionament  de  la 
instal·lació en el seu conjunt, a més d'aconseguir un estalvi energètic global molt més gran. 



Comparatiu, elecció i disseny d'un sistema de calefacció i a.c.s. Pàg. 19

3.1.3. Principals sistemes de distribució de la calor solar generada.

Ja que per normativa  s'han d'instal·lar  obligatòriament  captadors solars a tots  els  edificis 
d'habitatges de nova construcció, passem ara a estudiar els sistemes de distribució de la calor 
generada a aquests captadors. Per a edificis plurifamiliars, on els consums es produeixen de 
forma separada en els diferents habitatges,  hi ha tres possibles tipologies d'instal·lació des 
d'aquest  punt  de  vista:  sistema  individualitzat,  sistema  col·lectiu  i  sistema  de  captació 
col·lectiu i de acumulació individualitzada.

3.1.3.1. Sistema Individualitzat

El  sistema  individualitzat  consisteix  a  posar  per  a  cada  habitatge  una  instal·lació 
completament  independent  des  del  captador  fins  l'acumulador  i  l'escalfador.  Resulta 
generalment  inadequat  com  conseqüència  de  la  gran  duplicitat  de  components  de  la 
instal·lació  i  la  gran quantitat  de canonades  que requereix  (dues per habitatge).  Presenta 
l'avantatge que cada instal·lació és absolutament independent i no hi ha cap consum a repartir 
entre els diferents propietaris.

En un altre tipus d'instal·lacions tèrmiques,  com per exemple les d'aire condicionat o les
instal·lacions  convencionals  de producció  d'aigua  calenta  sanitària,  cada  habitatge  té  una 
instal·lació independent. En aquests casos es valora més la simplicitat de la gestió dels costos 
del sistema per sobre de la inversió inicial o l'eficiència energètica. En el cas d'instal·lacions 
d'energia solar per a edificis plurifamiliars és una configuració més atípica com més elevat és 
el nombre d'habitatges.

3.1.3.2. Sistema Col·lectiu

El  sistema  col·lectiu  consisteix  en  realitzar  la  captació  de  forma  conjunta  per  tots  els 
habitatges i una acumulació centralitzada. Això comporta clars beneficis a nivell de captació, 
d'eficiència energètica del conjunt i de cost d'inversió inicial.

Dels sistemes proposats és el més econòmic, ja que s'estalvia l'acumulació individual i la 
regulació  en  cada  habitatge.  A l'hora  és  el  sistema  amb  major  eficiència  energètica  per 
diversos  motius. Primerament, es tracta d'un sol volum d'acumulació: com que la superfície 
de l'acumulador per a contenir un determinat volum és inferior que la suma de superfícies de 
diversos acumuladors petits, les pèrdues són també inferiors. En segon terme, l'acumulació 
pot estar molt més a prop del sistema de producció, reduint així la talla del circuit primari, que 
es troba a una temperatura més elevada que el secundari i que, per tant, presenta pèrdues 
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superiors. Aquesta reducció de la talla del circuit primari comporta també un guany econòmic, 
ja que es necessita molt  menys líquid anticongelant,  el  fluid que normalment  circula pel 
circuit primari. Finalment, l'acumulació centralitzada assegura que tot el volum d'acumulació 
és útil. En el cas de l'acumulació individualitzada es mantenen volums calents que poden no 
ser  utilitzats  durant  llargues  temporades  perquè  l'habitatge  pot  ser  que  no  estigui 
permanentment ocupat.

Malgrat tots aquests avantatges cal esmentar alguns desavantatges: el primer seria que s'ha de 
preveure un espai comú normalment amb un forjat reforçat per a la ubicació de l'acumulador. 
Igualment,  s'ha  de  preveure  un  sistema  de  re-circulació  per  a  apropar  l'aigua  calenta  de 
l'acumulador a totes les habitatges. Finalment, cal tenir en compte que la facturació de l'aigua 
és  col·lectiva,  i  també  la  de  la  energia  auxiliar,  si  es  decideix  instal·lar  una  caldera 
comunitària. És per aquests últims motius que sovint aquesta solució no resulta operativa en 
comunitats de propietaris amb interessos i perfils de funcionament i consum molt diferenciats.

3.1.3.3. Sistema de captació col·lectiu i acumulació individualitzada.

Aquest sistema consisteix a realitzar un sistema de captació col·lectiu i, mitjançant un bucle 
central primari, distribuir de forma homogènia l'energia captada als diferents acumuladors de 
cada habitatge. Aquest sistema permet combinar els beneficis d'un sistema de captació i grup 
hidràulic conjunts amb una acumulació individualitzada per a cada habitatge. Això comporta 
clars beneficis en la captació, d'eficiència energètica del conjunt i de cost d'inversió inicial.

L'acumulació  individualitzada,  tot  i  la  despesa  econòmica  inicial  i  la  menor  eficiència 
energètica que un sistema d'acumulació centralitzat, presenta el gran avantatge de la facturació 
individual tant de l'aigua com de l'energia auxiliar utilitzada per a l'escalfament de l'ACS. Els 
únics  consums col·lectius  són el  de la  bomba de circulació  i  els  elements  de regulació, 
consums  que  són  poc  significatius  en  una  comunitat  de  veïns.  L'aspecte  més  complicat 
d'aquest tipus de sistemes consisteix a assegurar, d'una banda un repartiment equitatiu a tots 
els habitatges de l'energia produïda pel camp de captació, i de l'altra impedir que es continuï 
escalfant un acumulador que, pels motius que sigui, ja ha aconseguit la temperatura desitjada.

Per assegurar una repartició equitativa de l'energia, el que es fa és un equilibrat hidràulic del 
circuit  primari,  de manera que per  cada habitatge circuli  el  mateix  cabal  de líquid  calo-
portador.  Realitzar  aquest  equilibrat  amb  vàlvules  de  seient  o  vàlvules  micromètriques 
resultaria molt complicat i implicaria la col·locació d'algun element de mesura de cabal en 
cada ramal del circuit. Per evitar aquesta complicació, el que es fa és utilitzar el que es coneix 
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com  vàlvules  de  regulació  dinàmiques  de  cabal.  Aquestes  vàlvules  asseguren  un  cabal 
determinat  dins  un rang de pressions  suficientment  elevat  perquè totes  les  derivacions  a 
l'habitatge es troben dins d'aquest rang.

Per controlar que un acumulador no es continuï escalfant un cop ha aconseguit la temperatura 
necessària, o bé per evitar que pugui circular líquid calo-portador per l'interior del seu serpentí 
quan es  trobi  en  menor  temperatura  que l'aigua  acumulada,  es  fa  necessari  instal·lar  un 
sistema  de  regulació  en  cada acumulador  de cada  habitatge.  Aquest  sistema  consta  d'un 
termòstat diferencial amb una sortida de relé que regula la posició d'una vàlvula de dues o tres 
vies, segons la tipologia del circuit. Així, si no hi ha una diferència de temperatura mínima 
entre el fluid que circula pel primari  solar i l'aigua que es troba dins de l'acumulador, la 
vàlvula de tres vies es troba en una posició en què fa un 'bypass' al fluid del circuit primari. Si 
la vàlvula és de dues vies, simplement impedeix la circulació del fluid a aquella part del 
circuit.  Aquest termòstat  també disposa d'una funció de màxima que fa que,  una vegada 
l'aigua acumulada ha assolit una determinada temperatura, el líquid del primari no circuli per 
l'intercanviador de l'acumulador, tot i que aquest líquid estigui a una temperatura superior que 
l'aigua, així s'evita que es doni calor a punts del circuit on no fa falta.

3.1.4. Principals sistemes d'emissió de calor per a calefacció

En aquest apartat es descriuen els principals sistemes emissors de calor a l'ambient viables per 
a aquest projecte.

3.1.4.1. Radiadors d'aigua

Un radiador és un intercanviador de calor, un dispositiu sense parts mòbils ni flames, destinat
l'aportació de calor a algun element o estança. L'emissió de calor d'un radiador depèn de la
diferència de temperatures entre la seva superfície i l'ambient que l'envolta i de la quantitat de
superfície en contacte amb aquest ambient. A més superfície d'intercanvi i més diferència de 
temperatura, més gran és l'intercanvi. 

Q= h · A · (Tr – Ta)
 on: 

h = Coeficient de convecció tèrmica [W/m2·K]

A = Superfície de transmissió de calor del tancament [m2]

Tr = Temperatura de la superfície del radiador [ºC]

Ta = Temperatura ambient [ºC] 
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Un radiador necessita un manteniment consistent en un purgat periòdic, pel qual s'elimina 
l'aire que arriba des de a les canonades i que impedeix l'entrada d'aigua calenta al radiador.

A part del purgador, un radiador ha de tenir una clau de pas, una entrada per a aigua calenta
i una sortida per a l'aigua refredada. Aquesta última ha de tenir una clau de pas, coneguda com 
detentor, que serveixi per l'equilibrat hidràulic.

La diferència entre un radiador i una estufa és que en el radiador no hi ha producció d'energia, 
es limita a ser un dissipador de la calor que arriba al radiador generalment per una xarxa de 
canonades per les quals circula aigua escalfada en un dispositiu productor de calor (caldera, 
generalment) situat en un altre lloc. 

Els radiadors més utilitzats són els d'alumini, ja que són millors transmissors de la calor i 
s'escalfen molt més ràpid que els de ferro fos. No obstant això, quan s'apaga la calefacció es 
refreden molt abans a causa de la seva menor inèrcia tèrmica, en només uns deu minuts, 
mentre que els de ferro mantenen la calor durant unes dues hores més.

Segons la seva forma es poden trobar fonamentalment tres tipus de radiadors, encara que
qualsevol d'ells complirà amb la funció per la qual han estat dissenyats, escalfar.

Els  més  habituals  en  els  habitatges  són  els  radiadors  compostos  per  diferents  mòduls  o 
elements d'acer. El seu disseny recorda al d'un acordió i, gràcies a això, poden tenir diferents 
mesures, ja que permet afegir més elements fàcilment. En l'actualitat es fabriquen en acer, un 
material molt més lleuger i amb un millor coeficient de transmissió del calor que el ferro de 
fosa.

Els  que més s'utilitzen actualment  són els  radiadors modulars  amb aletes.  Finalment,  els 
radiadors de front llis estan altament indicats per a persones al·lèrgiques, perquè com que no 
porten aletes de convecció, no retenen la pols. 

3.1.4.2. Terra radiant

El principi bàsic del sistema consisteix en la impulsió d'aigua a temperatura mitjana a través
de circuits  de canonades situades sota el  paviment  de les estades a calefactar. Segons el 
sistema tradicional de calefacció per terra radiant, les canonades s'incrusten en una capa de 
morter de ciment. Aquest, situat sobre les canonades i sota el paviment, absorbeix la energia 
tèrmica dissipada per les canonades i la cedeix al paviment que, al seu torn, emet aquesta 
energia al local mitjançant radiació i, en menor grau, convecció natural. 
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Els  circuits  emissors  parteixen  des  dels  col·lectors  d'alimentació  i  retorn.  Des  d'allí 
s'equilibren hidràulicament els circuits i, a través de capçals electrotèrmics, es regula el cabal 
impulsat en funció de les necessitats tèrmiques de cada estança. 

L'emissor tèrmic és tot el sòl de l'àrea a calefactar. Això dóna lloc al fet que l'emissió tèrmica 
sigui uniforme en tota la superfície. Aquest fenomen es contraposa al de "zones calentes" i 
"zones fredes" que s'obté amb altres sistemes de calefacció en els quals hi ha un nombre 
limitat d'emissors de calor. 

La velocitat de migració de les capes d'aire calent cap a les zones fredes és proporcional a la 
diferència  de  temperatures  de  l'aire  entre  les  dues  zones,  calenta  i  freda.  Com  que  la 
temperatura de la superfície emissora (paviment) d'un sistema de calefacció per terra radiant 
és baixa, aquesta diferència de temperatures de l'aire és molt reduïda, el que origina que el 
moviment  d'aire  a  causa  del  sistema  de  calefacció  sigui  imperceptible.  Una absència  de 
moviment d'aire produeix menor moviment de pols i un entorn més higiènic i saludable, fent 
del terra radiant un sistema de calefacció molt aconsellable per a persones al·lèrgiques o amb 
problemes respiratoris. 

Aquesta menor temperatura fa que es produeixi un factor d'estalvi energètic, que aconsegueix 
una  disminució  de  pèrdues  de  calor  en  tot  el  sistema,  des  de  la  sala  de  calderes  i  les 
conduccions fins als col·lectors. Això és degut al fet que aquest sistema és el que té una 
temperatura de treball més baixa i, com més petita és la diferencia de temperatures entre les 
diferents parts, més poca calor es transmet. 

3.1.4.3. Sistemes de convecció forçada

El  principi  bàsic  d'aquests  sistemes  consisteix  en  la  impulsió  d'aigua  a  través  d'unitats 
individuals d'intercanvi,  denominades en l'argot  fan coil.  Són unitats  del  tipus aigua aire. 
Estan situades a cada ambient que s'ha de condicionar, als quals arriba l'aigua. Allà, l'aire és 
tractat i impulsat amb un ventilador a l'estança a través d'un filtre. D'aquesta manera, quan 
l'aire s'escalfa o es refreda és enviat a l'ambient, i absorbeix o aporta respectivament calor a 
l'aigua que retorna seguint el circuit.
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Figura 3.1.8. Unitat fan coil.

Són  unitats  que  consten  d'una  carcassa  d'acer  galvanitzat,  una  safata  recollidora  d'aigua 
condensada aïllada tèrmicament, un filtre extraïble, un grup moto-ventilador i una o vàries 
bateries d'intercanvi tèrmic:

El filtre, d'eficàcia G2 o superior, està compost d'un marc d'acer i un filtre substituïble. Sol ser 
accessible des de la part del darrere o inferior de l'equip. Depenent del grau d'embrutiment, 
generalment requereix una neteja o la substitució almenys dues vegades l'any, ja que un filtre 
brut augmenta la pèrdua de càrrega.

Els intercanviadors o bateries de refrigeració i calefacció es componen de tubs de coure i 
làmines d'alumini. La longitud i la profunditat del paquet aletejat de cada bateria va d'acord 
amb les prestacions requerides, que estan proveïdes de vàlvules per purga i drenatge.

Depenent de la grandària dels fan coils, cada unitat disposa d'un o més ventiladors centrífugs 
de doble sentit, de pales endavant, dinàmicament equilibrats per evitar vibracions. Existeixen 
rotors realitzats en material sintètic o de rotor d'alumini i voluta de xapa galvanitzada. Els 
conjunts s'han de dimensionar de manera que s'obtinguin les pressions estàtiques requerides 
amb reduïts nivells de  sonoritat. En un fan coil estàndard els motors són monofàsics amb un 
condensador de 230 V, 50/60 Hz, aïllament classe B, i tipus de protecció IP 42. El ventilador, 
mitjançant un transformador escalonat, funciona a vàries velocitats. El conjunt no necessita 
manteniment ja que té els rodaments blindats i autolubricats. El motor disposa d'un sistema de 
seguretat per sobreescalfament.

Cal destacar que cada fan coil, disposa d'una safata a la seva part inferior per captar l'aigua 
procedent de la condensació del cicle. La safata sol ser d'acer galvanitzat amb un recobriment 
plàstic per evitar la corrosió de l'aigua captada. Necessita,  per tant,  d'un punt de desguàs 
pròxim a cada unitat.
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Cal tenir present que amb aquest sistema podem fer dos tipus de disposició. La primera, amb 
un  sol  fan  coil que  produeixi  tot  l'aire  calent  o  fred  necessari  per  l'habitatge  i  que, 
posteriorment, es distribueixi per tot arreu a través de canalitzacions d'aire.

El segon tipus d'instal·lació consta de diferents fan coils, un per cada estança que es vulgui 
climatitzar  independentment.  En aquest  cas,  la unitat  d'escalfament  o refredament  central 
envia la calor o el fred a cada unitat a través del líquid refrigerant que circula per un circuit 
tancat.

3.1.4.4. Emissors tèrmics d'efecte joule

Un emissor tèrmic de calor o sistema de calefacció elèctrica directe és un equip de calefacció 
molt similar exteriorment a un radiador d'aigua, que emet calor per convecció. La diferència 
entre el primer i el segon és que l'emissor tèrmic, disposa d'una resistència interna que genera 
calor, és a dir, no necessita cap circuit d'aigua calenta ni una unitat d'escalfament independent 
de l'aigua del circuit, que si que necessiten els radiadors d'aigua.

Els emissors tèrmics, anomenats també emissors termoelèctrics, poden ser de dos tipus: 

De fluid

De tecnologia seca

La  majoria  dels  que  estan  disponibles  al  mercat  són  de  fluid.  Els  de  tecnologia  seca 
proporcionen una resposta més ràpida a la generació de calor, mentre que els de fluid tenen 
una major inèrcia tèrmica que fa que, encara que triguen més a escalfar-se, també mantenen la 
calor en el seu interior durant més temps. En ambdós casos consten d'un cos d'alumini i una 
resistència que en un tipus escalfa el fluid i, en l'altre, escalfa directament unes plaques d'alta 
capacitat calorífica. 

La mida dels aparells de fluid tèrmic varia en funció de la potència, que ve determinada pel 
nombre de mòduls o elements que presenten. Cada mòdul augmenta el consum i la capacitat 
calorífica en aproximadament 125 watts. Tenen una amplada compresa entre 8 i 10 cm. 

En els emissors de tecnologia seca no és aplicable aquesta relació ja que es tracta d'un cos de 
calefacció d'alumini sense fluid que varia la capacitat de generació de calor en funció de la 
potència aplicada sobre la resistència que fa funcionar l'aparell.  Per això els emissors de 
tecnologia seca són lleugerament més estrets, més petits i amb un disseny més flexible perquè 
no estan definits físicament per mòduls de fluid independents.
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3.1.5. Sistemes de control

La gamma de productes de control existents al mercat és molt àmplia i varia des d'un simple 
termòstat  o comptador  de pas,  a productes digitals  molt  més evolucionats  amb múltiples 
funcions. Aquests han d'oferir un ús simple, efectiu i confortable, i un estalvi d'energia. El 
sistema de control serà un component principal del sistema de calefacció i aigua sanitària.

3.1.5.1. Control del sistema de captació solar

Per a un funcionament automàtic, la instal·lació solar ha de tenir un sistema de regulació que 
permeti posar en marxa la bomba del circuit primari quan hi hagi prou energia en les plaques 
solars per ser aprofitada, i que pari la bomba quan ja no hi hagi l'aportació solar suficient.

Per a això, es farà servir un termòstat diferencial que, a partir d'una diferència de temperatura 
entre el fluid que es troba en plaques i el que es troba en les canonades de distribució de 
sortida del circuit primari a les màquines integrades, comenci a fer circular el líquid calo-
portador. Per evitar contínues posades en marxa i parades de la bomba en els moments inicials 
del dia, es dota aquest termòstat diferencial d'una tolerància descendent, el que provoca que la 
bomba es posi en marxa quan hi ha una diferència de temperatura determinada i que no s'aturi 
fins que aquesta diferència sigui inferior  a la que ha servit per a la posada en marxa (a la 
mesura que s'ha programat).

La norma ITE 10.1.5 de la normativa d'energia solar indica que les bombes no poden estar en 
marxa quan la diferència de temperatures sigui menor a 2º C, i no poden estar parades si la 
diferència de temperatures és més gran que 7º C. La temperatura diferencial de posada en 
marxa de la bomba ha de ser, doncs, de 7º C entre captadors i canonada de distribució de 
sortida de la sala de màquines i la de parada, de 2º C. 

Aquesta regulació també fa circular el fluid en cas de risc de gelada. Es posa en marxa la 
bomba si es detecten temperatures un parell de graus superiors a la temperatura de gelada del 
fluid. En aquest cas, només circula el fluid per el circuit primari.
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Aquest  termòstat  també  incorpora  una  funció  de  màxima  que  fa  que,  quan  l'aigua  del 
acumulador arribi a una temperatura màxima, establerta la vàlvula de tres vies, es farà un 
'bypass'. És a dir, pontejarà el circuit fent que el cabal circuli directament sense passar per 
l'acumulador,  tot  i  que el circuit solar pugui elevar encara més aquesta temperatura. Així 
s'aconsegueix que no hi hagi un augment de temperatura excessiva de la instal·lació i la 
conseqüent sobrepressió que podria trencar els captadors i danyar parts de la instal·lació, a 
part de perdre líquid calo-portador.

El sistema de control integrat en les màquines disposa dels següents sensors: sensor de l'avanç 
solar,  sensor  del  retorn  solar,  sensor  dels  captadors,  sensor  d'ambient  exterior,  sensor 
d'ambient interior, sensor superior acumulador i sensor de la caldera. Tots aquests sensors 
permeten al sistema de control integrat actuar sobre la posada en marxa o parada de la caldera, 
sobre la posada en marxa  o aturada de la bomba de circulació del líquid caloportador que va a 
panells solars, sobre la posada en marxa de la bomba de circulació de ACS, sobre la vàlvula 
motoritzada que obre i tanca el pas del líquid caloportador a l' intercanviador de calor de la 
màquina, etc.

3.1.5.2. Control de la despesa individual

Gràcies a els sistemes informatitzats de lectures i control d'instal·lació, existeixen al mercat 
nous  sistemes  de  producció  de  A.C.S.  i  calefacció  amb  importants  millores  davant  els 
sistemes convencionals. Combina les millors qualitats de les instal·lacions centralitzades:

 Seguretat

 Gran producció d'aigua calenta

 Estalvi

Amb els avantatges de solucions individuals:

 Independència de funcionament

 Racionalització del repartiment de despeses.

Per aconseguir-ho el sistema es basa en una idea recolzada per un suport tecnològic. Obrint 
d'aquesta manera una sèrie de possibilitats tant per al control i gestió de la instal·lació, com 
per  a  l'usuari.  El  sistema  està  especialment  ideat  per  blocs  d'habitatges,  oficines  i  grups 
d'habitatges unifamiliars ja siguin de nova construcció o en rehabilitacions.
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El  sistema  disposa  d'una  cambra  de  calderes  de  reduïdes  dimensions,  que  únicament 
s'encarrega de mantenir un circuit tancat de aigua o circuit primari a una temperatura constant. 
Aquesta aigua calenta serveix als habitatges com a energia primària per obtenir els serveis 
individualitzats d'aigua calenta i calefacció.

La cambra de calderes es compon d'un nombre determinat de calderes i bombes depenent de 
les característiques de la instal·lació, i que funcionen independentment, donant resposta a cada 
moment a les necessitats d'energia i el cabal que demana la instal·lació. No hi ha cap tipus 
d'acumulació ni dispositiu addicional, aconseguint d'aquesta forma una cambra de calderes de 
mida reduïda i poc pes. 

Figura 3.1.9. Esquema de la sala de calderes del sistema.

La línia blava representa una import d'aigua freda, la vermella i la verda representen l'anada i 
el retorn del circuit primari respectivament. 

Les  subcentrals,  una  per  cada  habitatge,  són  l'element  innovador  del  sistema.  Tots  els 
elements que la componen, excepte el panell de control situat a l'interior de l'habitatge, se 
situen en una caixa al replà de l'escala en grups de dos o tres subcentrals. Aquestes, utilitzant 
l'energia disponible en el circuit primari,  ofereixen a cada usuari, un servei individualitzat 
d'aigua calenta i calefacció.

Cada subcentral  disposa d'un intercanviador de calor que,  juntament  amb els  aparells  de 
regulació, donen un servei individualitzat de producció d'aigua calenta i calefacció. El sistema 
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de mesurament  comptabilitza  l'energia (calor)  cedida pel circuit  primari  a cada habitatge, 
utilitzant aquesta calor tant per producció d'aigua calenta com per a calefacció, reduint a una 
única lectura els consums de calefacció i aigua calenta.

 L'usuari, a més, disposa en temps real de la lectura dels seus consums a la pantalla del tauler 
de comandaments situada en el seu habitatge, i de la possibilitat des d'aquesta, de regular la 
temperatura desitjada de calefacció i aigua calenta. La subcentral disposa d'una targeta micro-
processada que recull tota la informació i controla el funcionament dels serveis. Totes les 
targetes estan connectades a un bus troncal, que envia la informació a la targeta central i, 
aquesta, via internet al centre de manteniment.

3.1.5.3. Control de la temperatura interior

Aquesta funció la realitza un mecanisme dotat de termòstat, que és un sistema de control que 
permet  tancar o obrir  un circuit  elèctric en funció de la temperatura.  Aquests  dispositius 
mantenen el grau de calor i d'humitat, si estan preparats per a això, en un punt predeterminat. 

Actualment, existeixen termòstats de molts tipus: digitals, analògics, mecànics, electrònics, 
proporcionals i d'una o més etapes, entre d'altres. Avui en dia, els termòstats tenen un disseny 
estètic,  estan  concebuts  com comandaments  ergonòmics  d'ús senzill  amb una electrònica 
capaç d'integrar-se plenament amb la màquina a la qual donen servei.

Mitjançant la modulació de la temperatura, els termòstats posen en marxa o no els aparells de 
climatització,  ajudant  a reduir  la  factura energètica i  aconseguint  un estalvi  important  de 
recursos i emissions de CO2. 

Els termòstats actuals més moderns són aparells programables fàcilment per l'usuari. Es pot 
donar el cas que en un habitatge es trobin àrees massa calentes a causa de la seva exposició als 
rajos solars, o àrees més fredes per ser cara nord on no hi incideix directament la radiació 
solar, per exemple. S'ha de considerar, en aquests casos, utilitzar un termòstat programable 
amb diversos sensors, els quals ens permetran conèixer la temperatura d'aquestes diferents 
àrees. A través d'altres sensors, a més, es pot apagar automàticament la calefacció a la nit o 
quan no s'estigui en una part o en tota la casa. Una mesura d'estalvi fàcil consisteix únicament 
en crear un control automàtic o un sistema programable per ajustar les hores en què es vulgui 
encendre el sistema de climatització, de calor o fred. D'aquesta manera, el sistema funciona 
segons un horari preestablert i  només on se li indiqui que l'habitatge o part d'aquest estigui 
ocupat.  



Pàg. 30 Memoria

Un crono-termòstat modulant és un aparell de regulació i control que ajusta la potència de la 
caldera depenent de la temperatura de l'habitació,  de la temperatura desitjada i  de l'hora. 
Combina la funció de rellotge i la funció de termòstat en un sol aparell. Aquests mecanismes 
d'última generació poden arribar a estalviar un 3% més d'energia que un termòstat normal. 
L'estalvi respecte a una instal·lació sense termòstat pot arribar a ser d'un 20%.

La compartimentació per estances es farà a través de la col·locació de vàlvules termostàtiques 
en els radiadors, les quals regulen la calor de cada un d'ells. La seva funció consisteix a tancar 
el pas dels que estiguin situats en habitacions amb major radiació solar o obrir-lo en els llocs 
situats al nord o en ombra. També es pot utilitzar per tancar la calefacció en zones on no es 
desitgi gastar calor.

En  el  sistema  descrit  anteriorment,  el  panell  termòstat  és  l'únic  element  a  l'interior  de 
l'habitatge. Connectat a través d'un bus de dades a la seva subcentral corresponent, ofereix de 
forma senzilla informació i  control sobre els serveis d'aigua i calefacció. Permetent  entre 
d'altres:

Programar la temperatura de l'aigua calenta.

Programar el funcionament de la calefacció en cicles diaris, setmanals o anuals.

Visualitzar els consums parcials i totals d'energia i  aigua freda en temps real en 
kW/h i litres sensibilitzant a l'usuari per un ús racional del sistema.

Supervisar l'estat de funcionament del sistema.

Informar, a més, de paràmetres generals referents al sistema temperatura exterior, 
hora, data, alarmes etc. 

3.1.5.4. Sistema de control a telemàtic

La informació i accessibilitat són dos de les característiques fonamentals d'aquest sistema. La 
connexió de totes les subcentrals (habitatges) a la targeta de la cambra de calderes i a través 
d'aquesta a un mòdem, ens permet el control de cadascun dels habitatges i de la cambra de 
calderes per tele-gestió, suportant:

Realitzar lectures de comptadors tant d'aigua freda com d'energia consumida, sense 
haver  d'anar  habitatge  per  habitatge,  oferint  si  es  desitja  una  factura 
automàtica.

Accés  i  programació de tots  els  paràmetres  de cada subcentral,  tant  paràmetres 
tècnics com dels encesos i apagats.

Manteniment i diagnòstic de la instal·lació, facilitant d'aquesta manera la detecció i 
reparació d'errors. 



Comparatiu, elecció i disseny d'un sistema de calefacció i a.c.s. Pàg. 31



Pàg. 32 Memoria

Controlar  el  correcte  funcionament  de  cada  habitatge  així  com del  sistema  de 
mesurament.

Encesa  telefònica:  es  pot  habilitar  cada  habitatge  perquè  es  pugui  encendre  o 
apagar, i programar la temperatura desitjada a través de via telefònica.

La targeta central disposa d'una àmplia memòria que cada hora recull i emmagatzema les 
dades més significatives de cadascun dels habitatges i de la sala de calderes. Es genera així un 
registre al qual es pot recórrer en qualsevol moment per analitzar l'evolució de la instal·lació, 
així com la de cada habitatge en particular. Les dades es presenten de manera senzilla en 
forma de gràfics, i permet conèixer la dinàmica de la instal·lació en forma detallada.

3.2. Valoració dels diferents sistemes descrits

3.2.1. Introducció

Després  d'haver  descrit  les  diferents  parts  dels  sistemes  de  calefacció,  es  passa  ara  a 
l'avaluació d'aquests, segons els barems mencionats anteriorment: eficiència, comoditat i cost. 

3.2.2. Eficiència

S'entén per eficiència energètica l'obtenció d'un resultat, en aquest cas l'entrega de calor o fred 
a  un  habitatge,  minimitzant  el  consum  d'energia.  Així  mateix  eficiència  energètica  fa 
referència a totes les accions que tendeixen a reduir el consum d'energia.

L'eficiència energètica ha de portar a obtenir el mateix resultat anterior, mantenint o millorant 
la seva qualitat, però amb un menor consum d'energia. Per això no s'ha de confondre amb 
l'estalvi  d'energia o la reducció del consum. Per a augmentar l'eficiència  doncs,  el  servei 
prestat per la mateixa energia s'ha de mantenir o millorar.

Per conèixer l'eficiència energètica de, per exemple, equips processos o serveis, s'utilitzen 
indicadors d'eficiència o consums específics. Un indicador d'eficiència energètica és la relació 
entre una quantitat d'energia, de producte, de servei o valor i l'energia consumida per proveir o 
aconseguir  aquesta  energia.  Un  indicador  de  consum  específic  d'energia  és  l'invers  de 
l'anterior, és a dir el consum d'energia per cada unitat de producte, procés o valor. Aquests 
permeten realitzar comparacions amb altres alternatives o veure l'evolució en el temps.

Es valorarà l'eficiència energètica dels sistemes productors, distribuïdors i transmissors de 
calor a l'ambient.



Comparatiu, elecció i disseny d'un sistema de calefacció i a.c.s. Pàg. 33

3.2.2.1. Sistema de generació de calor

Segons la normativa, s'ha d'utilitzar una contribució  mínima d'energia solar tèrmica, per tant, 
s'ha  de  comptar  amb  captadors  solars.  Tal  com s'ha  comentat  en  apartats  anteriors  serà 
necessari  també,  un sistema de suport.  S'analitzaran,  doncs,  els  captadors i  el  sistema de 
suport. 

3.2.2.1.1 Captadors de solars

Es passa, doncs, a analitzar el rendiment dels diferents tipus de col·lectors solars descrits 
anteriorment. Per determinar quin col·lector solar serà més favorable per al nostre projecte, 
observem el rendiment d'aquests en el gràfic que ve a continuació, on es mostra el rendiment 
versus un factor (Tm-Ta) / Gk, que està confeccionat amb dades del U.S. Department of 
Energy (DoE).

Figura 3.2.1. Rendiment dels diferents tipus de col·lectors solars. 

En el  gràfic  s'observa  com el  rendiment  disminueix  a  mesura  que  el  coeficient  Tm-Ta 
augmenta. Aquest és equivalent a la diferència de temperatura entre la mitja de l'aigua als 
col·lectors i la temperatura ambient. Aquest coeficient queda dividit per Gk, que és equivalent 
a la radiació solar, normalment s'agafa com a valor mitjà d'aquest coeficient 1000 W/m2.

En condicions normals, el valor de Tm oscil·la entre 30 i 80 ºC, mentre que en el pitjor dels 
casos, Ta estaria al voltant dels 10ºC. Això, juntament amb un Gk estàndard de 1000 ens dona 
un punt de servei al gràfic d'entre 0.02 i 0.07. En aquest rang, s'observa com els col·lectors 
més eficients són els de tipus: Tub de buit i plans selectius.
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3.2.2.1.2 Escalfador suplementari

En el camp dels escalfadors hi ha dues variants principals: els instantanis i els d'acumulació. 
Per als habitatges només es justifica l'ús de calderes d'acumulació en països de climes amb 
períodes estacionals molt marcats, on es requereixi calefacció continuada en diversos mesos a 
l'any. En el  cas del projecte,  no és eficient,  ja que tant  la calefacció com l'aigua calenta 
s'engeguen  intermitentment  i,  per  tant,  no  té  sentit  tenir  un  cert  volum  d'aigua  a  una 
temperatura elevada contínuament, amb les pèrdues que això comporta. Per tant, doncs, en 
aquest aspecte s'optarà per un sistema d'escalfament instantani.

En quant als combustibles, n'existeixen principalment de gas natural LNG (metà, en un 90%), 
gas liquat LPG i de gasoil. Els rendiments dels escalfadors en aquests tipus de combustibles és 
molt similar. En el cas del projecte, per disponibilitat, s'utilitzarà com a combustible el gas 
natural.

S'observarà que l'escalfador compleixi amb la directiva “2005/32/CE del Parlament Europeu i 
del Consell,  de 6 de juliol  de 2005, per la qual s'instaura un marc per a l'establiment de 
requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia i per la qual es 
modifica la Directiva 92/42/CEE del Consell  i  les Directives 96/57/CE i  2000/55/CE del 
Parlament Europeu i del Consell”. El compliment d'aquesta ens garanteix uns processos de 
qualitat i d'eficiència tant en la seva fabricació com en el seu funcionament. 

Tal com s'ha comentat, existeixen els escalfadors de condensació que obtenen un rendiment 
de quasi el 110% sobre el PCI. Cal concretar però, que aquests rendiments de més del 100% 
només s'aconsegueixen en determinats intervals de funcionament, tant de temperatures com 
de potències (explicats en la descripció) i, per tant, fora d'aquests, l'escalfador es comportarà 
de forma similar a un esclafador normal.

3.2.2.2. Sistema de distribució del calor

El sistema de distribució del calor generat  també és una peça clau per a aconseguir  una 
eficiència del sistema màxima. Una de les característiques que fa que els sistemes siguin més 
eficients  és  un  reduït  número  d'intercanviadors  de  calor  entre  diferents  fluids.  Això 
s'aconseguirà, doncs, amb un sistema que disposi del mínim d'intercanviadors necessaris per 
separar el mínim de circuits independents d'aigua, que són tres. 

Els circuits són: el circuit primari de les plaques, que transporta la calor d'aquestes i el cedeix 
al dipòsit d'acumulació; un segon circuit que distribueix la calor del dipòsit d'acumulació a 
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cada un dels habitatges, i, finalment, un intercanviador per l'aigua calenta que aquest necessiti. 
Cal dir que hi ha sistemes en què l'intercanviador de l'habitatge només s'utilitza per escalfar 
l'a.c.s.; la calefacció, per la seva part, funciona directament amb el circuit que distribueix la 
calor des de l'acumulador central del sistema. En l'esquema següent es pot observar un sistema 
com el descrit anteriorment, en què l'intercanviador només s'utilitza per l'a.c.s.

Figura 3.2.2. Esquema de distribució del calor provinent del dipòsit acumulador central.

El tubs blaus són els de l'aigua freda; els verds són els retorns cap al dipòsit acumulador tant 
de l'aigua calenta provinent de la calefacció com de l'intercanviador per escalfar l'a.c.s. de 
l'habitatge, i els vermells són els de l'aigua calenta provinent del dipòsit acumulador central. 

3.2.2.3. Sistema de d'emissió del calor

Tot i que respecte a l'eficiència total del sistema, el mètode elegit per l'emissió de la calor 
produïda  a  l'ambient  no  aporta  ni  resta,  sí  que  s'han  d'utilitzar  radiadors  que  estiguin 
dissenyats per funcionar a la temperatura de l'aigua del circuit, és a dir, que si s'ha elegit un 
sistema de calefacció de temperatura mitja (entre 50ºC i 65ºC) s'han de col·locar emissors 
dissenyats per aquesta temperatura de l'aigua i afavorir l'intercanvi de calor amb el medi. 
Aquesta demanda limita les eleccions a dos sistemes: radiadors de baixa temperatura i terra 
radiant.

3.2.2.3.1 Radiadors de baixa temperatura

En cas dels radiadors, si  s'utilitzen models convencionals en un sistema de calefacció de 
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temperatura mitja, no funcionaran al seu punt òptim, i no transmetran tota la calor que haurien 
de transmetre a l'ambient. Com s'ha comentat, això no influiria en l'eficiència del sistema, 
però si en l'efectivitat i la capacitat de transmetre tota la potència generada per la caldera. Per 
tant,  no es perdria calor, però si que es desaprofitaria part de potència de la caldera, que 
funcionaria a un percentatge de la seva capacitat.

Per exemple, si en un radiador convencional s'hi fa passar aigua a una temperatura inferior a la 
òptima per el seu disseny perquè el diferencial de temperatura entre el radiador i l'ambient és 
més baix que el seu òptim i, com que té una superfície de convecció més reduïda (pensada per 
un diferencial més alt), no serà capaç d'intercanviar tota la calor que hauria d'intercanviar a 
l'ambient. Això provocarà que la temperatura de retorn de l'aigua del sistema sigui massa alta, 
cosa que farà que l'escalfador redueixi la seva aportació de calor i per tant que no funcioni al 
100% de capacitat.

Un radiador pensat per a temperatures d'impulsió baixes o mitges, doncs, té un intercanviador 
pensat per obtenir el seu màxim rendiment entre els 45ºC i 65ºC. Això és degut al fet que 
tenen una gran superfície d'intercanvi entre l'aigua i el propi tub de coure portador d'aquesta, 
una baixa resistència tèrmica de contacte entre el tub de coure i el propi radiador d'alumini, 
com també una gran superfície d'aletes del propi alumini, per afavorir la convecció amb l'aire 
ambient.

Unes temperatures de funcionament de l'aigua d'impulsió al voltant de 40ºC inferiors a les 
temperatures d'impulsió dels sistemes estàndard, poden arribar a reduir fins a un 50% les 
pèrdues del sistema de distribució.

3.2.2.3.2 Terra radiant

De la mateixa forma que els radiadors de baixa temperatura estan concebuts com a tal degut a 
la seva gran àrea de convecció, es pot establir d'alguna manera un paral·lelisme amb el terra 
radiant, també amb superfícies de convecció molt grans. El terra radiant es basa a tenir molta 
superfície de radiació i molts metres lineals de canonades per sota del sòl, d'aquesta manera es 
pot transmetre a l'ambient calor o fred amb un salt tèrmic de pocs graus, un baix consum i un 
alt rendiment. 

Amb els terres radiants és possible escalfar un habitatge i mantenir-lo a 21ºC de temperatura 
ambient amb una temperatura de circulació de l'aigua dels tubs del terra radiant baixa, (només 
amb  una  temperatura  d'entre  25ºC  i  40ºC,  menys  inclús  que  els  radiadors  de  baixa 
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temperatura) fet que proporciona un alt rendiment sobretot si es combina amb una calefacció 
de plaques solars tèrmiques, tal com disposarà la instal·lació. Això és degut al fet que, tot i 
que la temperatura exterior sigui baixa,  les plaques solar tèrmiques  les poden aconseguir 
fàcilment,  de manera que quasi  no es necessitarà  calor suplementari  per fer  funcionar la 
instal·lació.

Cal tenir en compte però, que no és compatible amb determinats paviments, com el parquet, ja 
que aquest és un material aïllant i  provocaria una baixada de rendiment de la instal·lació 
perquè els serpentins hi van instal·lats a sota i, per tant, la calor no es transmetria a l'ambient 
de forma satisfactòria. Aquesta contraindicació és extensible a qualsevol paviment que sigui 
aïllant.

3.2.3. Confort

El  confort  és  allò  que  produeix  benestar  i  comoditats.  Qualsevol  sensació  agradable  o 
desagradable que senti l'ésser humà li impedeix concentrar-se en el que ha de fer. La millor 
sensació global durant l'activitat, doncs, és la de no sentir res, indiferència davant del ambient. 
Aquesta situació és el confort. Al cap i a la fi, per a realitzar una activitat l'ésser humà ha 
d'ignorar l'ambient, per tant, ha de tenir confort.

3.2.3.1. Confort de l'usuari

Per analitzar el confort de l'usuari tindrem en compte 3 factors: el confort de l'ambient,  el 
confort de la instal·lació física i el confort del control. 

La temperatura confort  de l'ambient  és la temperatura en la qual el  cos se sent còmode, 
aquesta temperatura, per tant, és la que s'ha d'aconseguir a l'interior dels habitatges.

Per analitzar aquest ambient generat per el sistema de calefacció, doncs, es consideraran els 
perfils verticals de temperatura i com aquests s'ajusten al perfil òptim de temperatures del cos 
humà. Aquest perfil és aquell segons el qual la temperatura de l'aire a l'alçada dels peus és 
lleugerament superior a la temperatura de l'aire a l'alçada del cap. Això es tradueix en una 
percepció  d'una  major  sensació  de  confort.  A  continuació  es  mostra  un  esquema  de  la 
distribució vertical de temperatures en funció del sistema de calefacció.
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Figura 3.2.3. Perfils de temperatura en obtinguts utilitzant diferents sistemes de calefacció.

Es pot observar en el  quadre dels perfils  de temperatures que, respecte a la creació d'un 
ambient confortable per les persones, és a dir, un perfil similar al primer, el terra radiant és el 
que més bé ho aconsegueix. S'observa també que en el que més diferència tèrmica hi ha entre 
la part inferior i la part superior, és el sistema de calefacció per aire calent. 

Respecte al confort de la instal·lació física, es pot dir que entre els sistemes contemplats, el 
més confortable és també el de terra radiant, per diferents motius. El primer és l'absència total 
de cap tipus de dispositiu visible o que ocupi algun espai útil dins de l'habitatge. Primer de tot, 
això implica que la distribució interior de l'habitatge no es veu compromesa per cap element 
fixe de la calefacció. També fa que sigui molt més fàcil la neteja de l'habitatge, ja que no hi ha 
tampoc cap tipus d'obstacle i el propi element calefactor, a diferència dels radiadors i altres 
sistemes, està amagat a sota el terra i, per tant, no cal netejar-lo tampoc. Per últim, com que és 
una convecció més lenta, fa que s'aixequi menys pols a l'ambient i evita també les esteles de 
brutícia que es formen a sobre els radiadors.

Cal dir, també, que un altre avantatge del sistema per terra radiant és l'absència quasi total de 
manteniment d'aquest, a diferencia sobretot de sistemes d'impulsió d'aire i, en menor mesura, 
de sistemes amb radiadors convencionals. 

Respecte al confort de control,  cal dir que s'ha d'instal·lar  un termòstat  programable,  per 
diverses raons que faran que l'experiència de l'usuari sigui més satisfactòria. Avui en dia, el 
sistema de control de la calefacció és molt més que un simple termòstat, és a dir, un dispositiu 
que activa la calefacció quan la temperatura baixa per sota d'un determinat valor.

Els models més actuals tenen una gran varietat de funcions que augmentaran el confort de 
l'usuari i a l'hora ajudaran a estalviar energia. Algunes de les funcions més o menys estàndard 
en els controladors d'avui en dia són per exemple:
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Total llibertat de programació. Control setmanal amb dos nivells de temperatura i 
possibilitat de definir un nivell diferent cada hora.

Protecció addicional del sistema en cas d'absència. Monitorització de temperatura 
exterior per evitar gelades.

Informació permanent a l'usuari sobre el sistema: indicació de l'hora, temperatura 
ambient i programa diari per pantalla.

Senzillesa d'instal·lació: connexió mitjançant radiofreqüència amb l'escalfador amb 
una cobertura de vint metres dins de l'habitatge. 

Queda  justificat  doncs,  de  cara  al  confort  de  l'usuari,  d'instal·lar  un  sistema  amb  les 
característiques mencionades anteriorment.

3.2.3.2. Confort de la propietat

S'ha de tenir en compte també el confort per part de la propietat de la instal·lació, ja que tots 
els habitatges de l'edifici seran destinats al lloguer. Es valorarà doncs, la facilitat d'utilització 
d'alguns aspectes concrets de la instal·lació,  com per exemple la lectura de consums o la 
monitorització de tot el sistema per poder detectar averies i anomalies de funcionament a 
distància, entre d'altres.

També és molt important  la durabilitat i la robustesa del sistema. Es valoraran els sistemes en 
què l'usuari  no pugui accedir  o forçar el funcionament  del sistema,  així  com també dels 
elements de la calefacció interns de cada habitatge. Per tant, un dels sistemes indicats, altra 
vegada, serà un sistema amb caldera i acumulador centralitzat, fora de l'abast de l'usuari, i un 
sistema d'emissió de calor mitjançant terra radiant, també fora de l'abast de l'usuari. Aquest 
només disposarà dins del seu habitatge i accessible a ell del sistema de control. Això evitarà 
averies per mala utilització o utilització negligent d'aquest sistema.

3.2.4. Cost

En aquest apartat s'analitzen els costos, sense entrar en detall, de les diferents instal·lacions. 
Pels elements de generació o d'emissió de calor, s'ha suposat una potència necessària, per 
habitatge d'aproximadament 70 m2 estàndard, de 25 kW. S'han utilitzat les dades del programa 
de càlcul de costos PRESTO. 

3.2.4.1. Sistema de generació de calor

En aquest apartat es valoraran els dos elements que confeccionen el sistema generador de 
calor, els captadors solars i la caldera suplementària.



Pàg. 40 Memoria

Respecte als costos específics dels col·lectors solars, es compararan els dos sistemes més 
comuns. Segons els preus consultats a diferents instal·ladors, els col·lectors solars de tub són 
substancialment  més cars (el seu preu és aproximadament de 1150 €/m² de superfície de 
col·lector ja instal·lats), que els col·lectors de placa plana, amb uns preus al voltant dels 700 
€/m². A continuació es presenten les taules de costos d'ambdues solucions.

Cost dels col·lectors solars plans, amb instal·lació.

Cost dels col·lectors solars de tubs de buid, amb instal·lació.

Respecte als escalfadors de suport,  poden ésser de condensació o no. Un escalfador amb 
sistema  de  condensació  d'alt  rendiment  d'uns  25kW  se  situa  al  voltant  dels  2200€,  un 
escalfador  sense  la  tecnologia  de  condensació  i,  per  tant,  menys  eficient  resulta 
aproximadament un 15% més barat. Es poden observar les taules de costos a continuació.
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Cost d'una caldera domèstica mural amb sistema de condensació, amb instal·lació.

Si la decisió final és un sistema col·lectiu amb una caldera central de condensació, de 200kW 
com a referència, el seu preu instal·lada és de 15.700€, mentre que una caldera estàndard pot 
arribar a costar un 30% menys. S'observa a la taula de costos següent. 

Cost d'una caldera central amb sistema de condensació, amb instal·lació.

3.2.4.2. Sistema de distribució de calor

En aquest apartat es valoraran els elements que confeccionen els dos sistemes de distribució 
del calor generat. Per fer una comparativa acurada entre la solució amb calderes individuals i 
el  sistema  de  caldera  única,  cal  considerar  els  imports  dels  conceptes,  ja  inclosos  o 
innecessaris  en el  sistema de caldera única.  En aquest  cas es poden equiparar els  costos 
d'execució de les dues solucions.

Caldrà considerar la distribució  d'aigua freda des de la connexió  interior  al  col·lector  de 
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comptadors i d'aquest a cada habitatge amb muntants individuals, connexió de la canonada 
d'aigua freda a la caldera dins de l'habitatge, escomesa elèctrica a l'escalfador amb el seu 
magneto-tèrmic, desguàs la condensació i per buidatge i vàlvules de seguretat, xemeneies i 
tubs d'extracció, aixetes de ventilació i passamurs i altres acabats que requereix l'escalfador i, 
finalment, els quadres de comptadors.

S'estimen aquests punts en un cost d'aproximadament 500€ per habitatge. 

3.2.4.3. Sistema d'emissió de calor

En aquest apartat es valoraran els dos tipus de sistemes d'emissió de calor per l'habitatge. Per 
una banda, el sistema de radiadors i, per altra banda, un sistema d'emissió per terra radiant.

En el primer punt, per una banda es troben els radiadors de baixa temperatura d'una potència 
de 500W, el preu dels quals està al voltant de 250€ per unitat, cal dir que no es disposa a la 
base de dades i  s'ha consultat  en catàleg del  fabricant.  Per contra,  el  preu d'un radiador 
d'alumini de potència similar (en el cas valorat de 520W)  està al voltant de 130 euros.

Cost d'una radiador d'alta temperatura, amb instal·lació.

El terra radiant, per la seva banda, es comptabilitza a un preu mitjà instal·lat i amb tots els 
elements de 62€ per metre quadrat calefactat,  això dona un preu de 3100€ per habitatge, 
suposant una quantitat de sòl calefactat d'uns 50 metres quadrats.



Comparatiu, elecció i disseny d'un sistema de calefacció i a.c.s. Pàg. 43

Cost del metre quadrat de terra radiant, amb instal·lació.

A aquest preu, se li haurà de sumar el preu dels col·lectors, en el cas valorat de 5 circuits, que 
tenen un cost al voltant de 450€, sumant un total de 3500€ per habitatge.

3.2.4.4. Sistema control

En aquest apartat es valorarà els sistema de control de la calefacció. Es tracta d'un sistema 
digital amb les característiques mencionades en l'apartat anterior, amb diferents sensors per 
regular cada circuit de calefacció independentment.

Cost del sistema de control, amb instal·lació.

El cost de cada una de les centrals regulació és de 1130€, sent necessària una unitat  per 
habitatge.
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3.2.5. Elecció del sistema

Avaluats els anteriors productes segons el barems proposats, es porta a terme la l'elecció del 
sistema.

Les dades indiquen que el sistema de calefacció per radiadors és el més instal·lat al nostre 
país. És especialment adequat per a zones amb temperatures mínimes baixes. No obstant això, 
el  sistema  de  calefacció  mitjançant  radiadors  provoca  una  distribució  heterogènia  de 
temperatures, alterant la sensació de  confort de l'usuari segons el punt on es trobi aquest. Tot i 
que  aquests  equips  ofereixen  cada  dia  un  millor  rendiment,  les  seves  característiques 
desaconsellen la seva implantació per al cas que ens ocupa, que és el de la recerca de la 
sostenibilitat, eficiència energètica i confort. 

El sistema que millor compleix amb els punts anteriors és un sistema de captació solar de 
placa plana, conjuntat amb un sistema de suport consistent en una caldera central de gas amb 
tecnologia  de  condensació,  la  calor  de  la  qual  es  distribuirà  a  cada  habitatg  amb 
intercanviadors controlats per un sistema digital de monitorització. Dins de l'habitatge s'opta 
per un sistema de calefacció per terra radiant.

3.2.5.1. Eficiència

En front del terra radiant, el sistema de radiadors requereix d'un gran consum energètic, ja que 
ha de escalfar l'aigua a temperatures que oscil·len entre 70ºC i 90ºC els d'alta temperatura i 
entre 50ºC i 65ºC els de baixa temperatura, mentre que a terra radiant està entre 30ºC i 45ºC. 
El sistema de calefacció per terra radiant, a més de l'estalvi energètic provocat per la reducció 
de pèrdues en el generador de calor i les conduccions, ens ofereix la possibilitat de instal·lar 
un generador de calor de baixa temperatura. Aquests equips es caracteritzen pel seu elevat 
rendiment i el seu baix nivell d'emissions de NOx.

Com s'ha comentat, per l'interior del circuit circula aigua a una temperatura moderada de 35 a 
45ºC,  això  disminueix  el  salt  tèrmic  que  ha  d'assolir  el  generador  de  calor,  disminuint 
notablement l'energia consumida per aquest. Sumats aquests factors i segons dades de l'IDAE, 
es pot arribar a obtenir un estalvi d'un 20% a un 30% en habitatges. Aquest fet fa que siguin 
ideals per combinar amb sistemes de captació solar tèrmica, que és el cas del projecte actual. 

El sòl radiant actua més com un acumulador de calor: permet consumir energia en hores de 
baix cost garantint una sensació de confort durant les 24 hores del dia tenint el generador en 
funcionament entre 6 i 8 hores, ja que un cop fora de servei el generador, el sòl disminueix 
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entre 0,5-1ºC per hora la seva temperatura, és a dir, té una inèrcia tèrmica alta.

3.2.5.2. Confort

Per altra banda el cos humà percep una temperatura de confort que és la mitjana aritmètica 
entre la temperatura ambient i la temperatura mitjana de les superfícies que l'envolten. Així 
doncs, s'ha demostrat  que amb aquest sistema es pot garantir la sensació de confort amb 
temperatures de 18-19ºC mentre que amb els sistemes tradicionals serien necessaris 20-21ºC. 
Per tant, i considerant, segons l'IDAE, un estalvi energètic del 5% per cada grau, es podria 
arribar fins a un 15% d'estalvi respecte a altres sistemes de calefacció. Aquest estalvi és amb 
referència a la temperatura a la qual situaria l'usuari el termòstat per al seu confort, que seria 
més baixa. 

Els  sistemes habituals  de calefacció provoquen un corrent  d'aire calent  ascendent que va 
directament al sostre, on es refreda, el que fa que a la temperatura de confort a nivell del sòl 
s'hi arribi molt més tard. 

La distribució de calor pel sòl proporciona un gradient tèrmic corporal ideal, mantenint els 
peus calents i el cap fred. S'eliminen els punts freds de l'habitatge, i també els corrents d'aire 
interior. 

El sòl es troba de 25ºC a 30ºC. El fet de treballar a baixa temperatura no resseca l'ambient ni 
les  mucoses  nasals  i  la  baixa  velocitat  a  la  qual  s'eleva  l'aire  no  aixeca  pols  ni 
microorganismes. S'eliminen també les superfícies calentes exposades, que poden provocar 
cremades.

Cal destacar l'absència d'elements visibles. Aquest punt és molt favorable, tant de cara als 
usuaris de l'habitatge, com de la propietat. Els primers, perquè guanyen en comoditat tant a 
l'hora d'escollir la distribució de l'habitatge sense cap tipus de limitació, com també a l'hora 
del manteniment i la neteja d'aquest, per la mateixa raó. La propietat guanya en la tranquil·litat 
que ofereix el sistema, ja que la major part d'aquest roman inaccessible per l'usuari, de forma 
que no en pot  fer  un ús  ni  incorrecte  ni  negligent,  evitant  doncs  els  problemes  derivats 
d'aquests usos.

El  manteniment  de la instal·lació és el  principal  aspecte reprotxable  a aquest  sistema de 
calefacció. En cas que es produeixi qualsevol avaria en la instal·lació serà necessari aixecar el 
sòl de la zona afectada per procedir a la reparació. La mala distribució de les canonades en 
una estança també pot produir gradients tèrmics i problemes corporals, amb un elevat cost de 
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reparació. La utilització de materials inadequats de paviment en pot provocar l'aixecament. Hi 
ha més punts de risc de deteriorament a causa d'un major nombre de canonades.

3.2.5.3. Cost

Comparant els costos dels diferents tipus de sistemes una vegada instal·lats, contant material i 
mà d'obra s'arriba a les següents conclusions. Cal dir que per una banda es compararà el cost 
només del sistema de generació de la calor i, per altra banda, el cost del sistema d'emissió 
d'aquesta calor generada.

En quant  al  sistema de generació de calor,  s'observa que resulta  molt  més  econòmic  un 
sistema  de  generació  centralitzat  amb un cost  d'aproximadament  15.700€ en contra  d'un 
sistema individualitzat, amb un cost de 2200€ per dotze unitats, essent un total de 26.400€. 
Cal sumar en el cost de la caldera col·lectiva un sobrecost de 500€ per habitatge per els punts 
explicats anteriorment, donant un total de 21.700€. Per tant doncs, respecte als costos s'ha 
escollit el sistema de caldera col·lectiva. 

El preu de l'instal·lació de terra radiant està al voltant dels 3500€ per habitatge, en comparació 
un sistema de la mateixa potència d'emissió amb radiadors de baixa temperatura a 250€ la 
unitat,  es necessiten 8 unitats, essent el seu cost d'aproximadament 2000€. Un sistema de 
radiadors normals costaria al voltant de 1040€.

D'entrada, comparant els dos sistemes de baix consum proposats, es pot comprovar fàcilment 
que els costos de construcció d'un sistema de radiadors de baixa temperatura, és de l'ordre d'un 
30% més econòmic als d'un sistema de calefacció per terra radiant.  Un de calefacció de 
radiadors convencionals, resulta mot més econòmica. 

Per altra banda, també s'ha de computar l'estalvi que es produeïx en energia al llarg de la vida 
útil d'aquest. Generalment aquest estalvi és suficient per contrarestar aquest sobrecost inicial. 
Aquest diferencial respecte el terra radiant és d'aproximadament 2.500€ i 1.500€.

Comptant una vida útil mitjana de 30 anys, i sense comptar la inflació, aquest diferencial és de 
6,94€  i  4,17€  mensuals  respectivament.  Comptant  una  despesa  mensual  en  calefacció 
d'aproximadament  40€  i  comptant  un  estalvi  d'aproximadament  entre  el  10% i  el  30%, 
comparant el terra radiant amb els radiadors de baixa temperatura i els radiadors tradicionals 
respectivament, resulta un estalvi d'entre 4€ i 12€ mensuals.  Queda, per tant,  amortitzada 
econòmicament la instal·lació d'un sistema de baix consum com el del terra radiant.
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S'ha de comptar a més que en un futur el preu dels productes relacionats amb petroli, com és 
el cas del gas, pot augmentar bastant, cosa que encara fa més favorable instal·lar un sistema 
que estalvi d'energia.

També es important, en el cas del terra radiant, una bona instal·lació d'aquest, ja que en cas de 
mal funcionaments o fuites és molt més crític que qualsevol altre sistema. Cal pensar que, per 
reparar una fuita en el sistema, s'hauria d'aixecar tot el paviment fins a trobar la capa dels tubs. 
Aquestes reparacions, doncs, comporten molta feina i un cost elevat.

Per tant, la diferència econòmica entre els tres sistemes d'emissió comparats al llarg de la seva 
vida útil no és molt elevada, però obté un lleuger avantatge el sistema de terra radiant.
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3.3. Càlculs

3.3.1.Introducció

En aquesta secció es descriurà de forma breu la metodologia que s'empra per fer els càlculs 
necessaris per dimensionar l'instal·lació de calefacció i A.C.S. de l'edifici en qüestió.

3.3.1.1. Càrrega tèrmica

El coneixement de les càrregues tèrmiques dels habitatges que s'han de calefactar és un pas 
previ per al dimensionament de la instal·lació. La càrrega tèrmica d'un local indica les pèrdues 
energètiques (expressades en W) que han de ser compensades pel sistema de calefacció per 
aconseguir les condicions interiors de confort desitjades.

L'expressió de càlcul de la càrrega tèrmica d'un local segueix la següent expressió:

 Q = Qt + Qv – Qi

on:

 Q = Càrrega tèrmica de calefacció [W]

 Qt = Càrrega tèrmica de transmissió de calor [W]

 Qv = Càrrega tèrmica de ventilació [W]

 Qi = Guany intern de calor [W]

3.3.1.1.1 Càrrega tèrmica per transmissió de calor

 Expressa el concepte de pèrdues de calor a través dels tancaments del local a causa de la 
desigualtat tèrmica entre l'interior i l'exterior.

 Qt depèn de les temperatures interior i exterior, de la conductivitat tèrmica dels tancaments 
del local i de la magnitud de les superfícies de transmissió de calor segons l'expressió:
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Qt = Σ [K · A · (Ti-Te)]

on:

 K = Coeficient de transmissió tèrmica del tancament [W/m2 °C]

 A = Superfície de transmissió de calor del tancament [m2]

 Ti = Temperatura interior de disseny del local [ºC]

 Te = Temperatura de càlcul exterior [ºC]

En el cas de tancaments compostos de diverses capes amb materials diferents, el coeficient de 
transmissió tèrmica del tancament (K) es calcula de la manera següent:

K = 1 / [Σ (i / λ) + ΣR + (1/hi) + (1/he)]

on:

 i = Gruix de la capa [m]

 R = resistència tèrmica superficial [m2 ºC / W]

 λ = Conductivitat tèrmica del material de la capa [W / m °C]

 hi = Coeficient superficial de transmissió de calor interior [W/m2 °C]

 he = Coeficient superficial de transmissió de calor exterior [W/m2 °C]

Mitjançant la taula 'CTE-DB-HE1 Tabla E.1' es pot conèixer el valor dels coeficients 
superficials de transmissió de calor interior i exterior.

Figura 3.3.1. Resistències térmiques superficials de tancaments en contacte amb l'aire.
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3.3.1.1.2 Càrrega tèrmica per ventilació

La ventilació és la renovació de l'aire interior del local a fi de mantenir  unes condicions 
sanitàries adequades dins del local. Pot ser espontània (infiltracions a través d'escletxes de 
portes  i  finestres)  o  forçada.  La  càrrega  tèrmica  de  ventilació  consisteix  en  la  pèrdua 
energètica derivada de condicionar tèrmicament l'aire entrant d'acord a la temperatura interior 
de disseny de l'habitatge.

Qv = n · (Va  / 3600) · ρ · Cp · (Ti-Te) [kW]

on:

n = n ° de renovacions d'aire del local per hora [h-1]

Va = Volum del local [m3]

ρ = Densitat de l'aire en c.n. [Kg/m³] 

Cp = Calor específica a pressió constant de l'aire [kJ / Kg ºC] 

Ti = Temperatura interior de disseny del local [°C]

Te = Temperatura de càlcul exterior [ºC]

Alternativament,  si les unitats de la taula de dades són en [l/s], la fórmula que s'ha d'emprar 
serà diferent.

Qv = ( C / 1000 ) · ρ · Cp · (Ti-Te) [kW]

on:

C = Cabal d'aire renovat [l/s]

La resta de variables són les mateixes que la fórmula anterior.

3.3.1.1.3 Guany intern de calor

Els habitatges per escalfar solen comptar amb guanys interns de calor. Per exemple, deguts a 
la calor humana, xemeneies, estufes elèctriques, entre d'altres. Serà un sumand negatiu degut 
al  seu  caràcter  de  guany energètic.  Han  d'incloure  qualssevol  aportació  d'una  magnitud 
representativa per al càlcul de la càrrega tèrmica de l'habitatge. El guany calorífic derivat de la 
radiació solar incident no es considera perquè aquest factor serà inexistent en la consideració 
de les condicions exteriors per càlcul en calefacció. 
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Els guanys deguts a la calor humana es troben tabulats a la següent taula, extreta de l'anterior 
normativa NBE-CT-79.

Tot i que no és una càrrega despreciable en comparació amb les pèrdues per habitatge, el 
problema de dimensionar el sistema de calefacció comptant amb aquest guany de calor és que 
només el tenim si realment hi ha el o les persones al local en qüestió. Per tant, en cas que 
aquell habitatge o estança no estés ocupat, aquesta aportació no existiria i el càlcul seria irreal.

3.3.1.2. Aportació solar 

Un altre aspecte a tenir en compte a l'hora de realitzar aquestes instal·lacions és el càlcul de 
l'aportació solar al sistema. Aquesta aportació ve regulada pel “DECRET 21/2006, de 14 de 
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.”

L'objecte del decret  de la Generalitat  de Catalunya és, d'una banda, obligar als  edificis  a 
implementar una sèrie de mesures de millora en termes ambientals i, per l'altra, proposar una 
sèrie d'actuacions també dirigides en aquest sentit, però de les que s'ha de "triar" un nombre 
suficient per obtenir un "mínim de punts ambientals ". Per tant, hi ha dos nivells d'exigència: 
els que s'apliquen sistemàticament a tots els edificis i els que es trien "voluntàriament" encara 
que amb l'obligació d'obtenir una qualificació "suficient ".

L'àmbit d'aplicació d'aquesta llei és en edificis nous o renovacions "substancials" per a edificis 
d'usos residencial, administracions, docents, sanitaris o esportius. En el cas estudiat doncs, es 
tracta d'una obra de nova construcció destinada a un ús residencial.

Els passos que cal seguir per a calcular l'aportació solar necessària seran, en primer lloc, el 
càlcul de la demanda d'aigua calenta sanitària de tot l'edifici. En aquest punt hi ha discòrdia a 
l'hora de calcular  aquesta  demanda,  ja  que la  norma Catalana  i  el  RITE utilitzen  valors 
diferents de demanda per persona a l'habitatge. Per una banda, el decret de la Generalitat de 
Catalunya, que segons la taula “ANNEX 1, Criteris de determinació de la demanda d’aigua 
calenta  sanitària  segons la  tipologia  dels  edificis”  exigeix  per el  càlcul  28 [litres  /  dia  · 
persona] en habitatges plurifamiliars i en canvi el RITE n'exigeix 22 per la mateixa tipologia. 
S'ha agafat la normativa catalana, ja que és més exigent. 

Repós Moderada Forta Pesada
H. Adult 114 174 290 580

D. Adulta 97 148 247 493
Nen 86 131 218 435
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Respecte a l'ocupació per determinar la quantitat  de litres per habitatge, les dues normes 
concorden, i es considera que a als habitatges de 2 habitacions a efectes de càlcul hi viuen 3 
persones; i en els de 3 habitacions, 4 persones. Respecte a la temperatura de l'aigua de xarxa, 
ve determinada per la normativa “UNE 94002”.

Una vegada calculada la demanda, s'ha de comprovar en quina classificació de zona climàtica 
i  en  quin  rang  de  [l/d]  es  troba  l'edifici  i  així  saber  quin  percentatge  d'aportació  solar 
necessitem per complir la normativa. En el cas estudiat, la demanda calculada és inferior a 
5000 litres diaris. Respecte a la zona climàtica, segons el Decret 21/2006 d'ecoeficiència, la 
Garrotxa està dins la zona III.

Figura 3.3.2. Taula Annex 2, del Decret 21/2006, especifica la contribució solar mínima.

Amb aquestes dades doncs, es pot calcular ja la demanda mensual d'energia de l'edifici i, 
juntament amb el percentatge requerit de col·laboració solar, es podrà calcular la quantitat de 
captadors que s'han d'instal·lar.

3.3.2. Càlcul de la càrrega tèrmica

Un  cop  coneguda  la  metodologia  de  càlcul  de  les  càrregues  tèrmiques,  es  procedirà  a 
comentar els càlculs realitzats en el cas concret de l'edifici d'habitatges que ens ocupa. 

En primer lloc, s'ha de fer una recopilació prèvia de dades dels habitatges. Es recullen una 
sèrie de taules dividides en primera instància per plantes i, en segon lloc, per habitatges. En 
aquestes taules s'han disposat la superfície del sòl, la superfície del sostre i la superfície de 
cadascun dels tipus de tancaments exteriors. 

Aquestes dades serviran tant per a calcular la càrrega tèrmica deguda a la transmissió de calor 
a través dels tancaments, com per a calcular els cabals de ventilació de cada estança i, a partir 
d'aquí, la carrega tèrmica deguda a la ventilació.
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3.3.2.1. Càlcul de la càrrega tèrmica per transmissió de calor

Pel  càlcul  de la  calor de transmissió,  en aquestes taules  també s'han disposat els  metres 
quadrats dels diferents tipus de parets, multiplicant els metres lineals per l'alçada d'aquestes. 
Les parets fan 2.4m d'altura en els habitatges de les plantes que van de la planta primera a la 
planta quarta. La planta baixa fa 2.9m d'alçada, però ja que aquesta està pensada per un ús 
comercial, el forjat que limita amb aquest local es considerarà que està en contacte amb un 
local interior no calefactat. 

Només  s'han  comptat  els  metres  quadrats  dels  diferents  tipus  de  parets  que  estiguin  en 
contacte amb l'exterior o amb un local no calefactat, ja que els metres quadrats que estiguin en 
contacte  amb  un altre  local  calefactat  es  queden anul·lats  en  realitzar  els  càlculs  de  les 
càrregues tèrmiques, ja que la diferència de temperatura serà zero. Aquest és el mateix motiu 
pel qual no s'han tingut en compte els tancaments interiors. 

Cal tenir en compte que, per exemple, en calcular les càrregues tèrmiques d'un menjador on la 
temperatura de càlcul (segons el RITE ha d'estar d'estar entre 21ºC i 23ºC) sigui de 22ºC, les 
parets del qual estiguin en contacte amb per exemple una lavabo o una estança en la qual la 
temperatura pugui ser inferior degut a una diferent tipologia de tancaments o una superfície 
major  i,  per  tant,  amb  una  temperatura  diferent,  no  es  compleix  que  el  diferencial  de 
temperatura sigui 0. Per evitar aquests casos, se suposarà, per exemple, que està a 22ºC perquè 
la seva diferència amb els altres locals  de l'habitatge passi a ser zero i  poder simplificar 
d'aquesta manera els càlculs. No fer-ho així complicaria molt els càlculs i no aportaria una 
càrrega tèrmica significativa.

El sostre dels habitatges de la planta quarta tenen trossos que donen a l'exterior, altres que 
donen a local no calefactat, i altres a local no calefactat, però ventilat a l'exterior, cosa que els 
converteix  a  locals  de  tipologia  'exterior'.  Com que  seria  molt  molest  anar  dividint,  se 
suposarà que el sostre dels habitatges dóna en la seva totalitat amb l'exterior, que és el cas més 
desfavorable.

Seguidament s'han de calcular els coeficients de transmissió tèrmica dels tancaments [K]. 
Aquí es procedirà a la seva explicació:

Primerament,  es divideix  l'edifici  en els  tipus  de tancaments  existents,  aquests  es troben 
detallats a l'annex dins l'apartat de “Càlcul de transmitàncies”. En el cas dels tancaments 
compostos  per  diverses  capes  s'han  de dividir  i  anar  realitzant  els  càlculs.  En les  capes 
referents a materials es necessitarà conèixer la seva espessor i, a partir del tipus de material i la 
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seva constant [λ], es coneixerà la seva conductivitat tèrmica.

Finalment se li  dóna valor als coeficients superficials de convecció [h] de calor interior i 
exterior en funció de les taules. Els murs exteriors són tancaments verticals amb transmissió 
de calor horitzontal de separació amb espai exterior, el sòl dels habitatges és un tancament 
horitzontal amb transmissió de calor descendent de separació amb un altre local i, finalment, 
el sostre dels habitatges és un tancament horitzontal amb transmissió de calor ascendent de 
separació amb un altre local. Una vegada conegudes aquestes dades es procedeix al càlcul del 
coeficient la transmissió tèrmica de cada tancament a través de la fórmula ja explicada. 

K = 1 / [Σ (i / λ) + ΣR + (1/hi) + (1/he)]

S'observarà com en certs tancaments hi han capes de materials que no aporten res al càlcul del 
coeficient  de transmissió  tèrmica,  tot  i  això,  hi  són presents.  Per exemple, el  sostre dels 
habitatges de la quarta planta, que es corresponen al sòl de la planta sotacoberta i que està 
compost per les capes exposades, s'ha inclòs el film impermeabilitzant, però ja que el seu 
gruix és molt petit, no aporta res al càlcul del coeficient de transmissió tèrmica del tancament.

Aquests coeficients de transmissió tèrmica dels diferents tancaments, han de complir amb els 
requeriments generals del “CTE-DB-HE1, Tabla 2.1” que regula les transmitàncies màximes 
de qualsevol pany de paret i, també, amb els requeriments de transmitàncies mitges màximes 
(per cada tipus de tancament) per les zones climàtiques D1.

Aquests coeficients varien segons l'orientació de les façanes en les quals estan ubicats els 
tancaments en qüestió. Les façanes de l'edifici són paral·leles i estan situades perpendiculars 
respecte a una línia desviada 62º a l'oest respecte al nord, es pot determinar observant el 
diagrama del codi tècnic “CTE-DB-HE1, Figura 3.1”, que l'orientació és oest (O) en la façana 
que dóna al carrer i sud-est (SE) a la que dóna al pati interior.

A continuació hi ha el diagrama d'orientació i les dues taules de transmitàncies màximes 
mencionades anteriorment.
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Figura 3.3.3. Taula 2.1 de requeriments generals mínims, del CTE-DB-HE1

Figura 3.3.4. Taula D1 de requeriments mitjans mínims de la zona climàtica D1, del CTE-DB-HE1 

Figura 3.3.5. Figura 3.1 orientacions de les façanes del CTE-DB-HE1

Un cop calculats els coeficients de transmissió tèrmica dels tancaments [K], es poden calcular 
les càrregues tèrmiques per transmissió de calor [Q]. Aquests càlculs es troben en l'apartat 
“Càrrega calorífica de l'edifici” de l'annex. En aquest apartat hi ha unes taules dividides en 
habitatges. En cadascuna es calcula primerament [Qto] mitjançant la fórmula ja explicada:

Qto = Σ [K · A · (Ti-Te)]

El coeficient de transmissió tèrmica del tancament [K] ja és conegut, igual que la superfície de 
transmissió d'aquest [A]. La temperatura interior de disseny del local es determina a partir de 
les taules del codi tècnic,  mentre  que la  temperatura exterior  de disseny, tal  com ja s'ha 
explicat,  es  determina  a partir  de les  dades  del  Servei  Meteorològic  de Catalunya i  està 
expressada en [ºC]. Les temperatures interiors de disseny de les estances s'igualaran a 22ºC 
per poder comptabilitzar tot l'habitatge com a un bloc a ser calefactat. 

La temperatura exterior que s'utilitzarà per al càlcul de la càrrega energètica, és la mitjana del 
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mes de gener, que és el mes més fred de l'any. S'ha recercat dins de l'Atles Climàtic de 
Catalunya i s'ha trobat una temperatura mitja de 5ºC, tal com es pot observar a la següent 
il·lustració.

Figura 3.3.6. Mapa de temperatures mitges del mes de Gener de l'Atles Climàtic de Catalunya 

Seguidament es descriurà cadascun dels tipus de murs dels que es composaran els tancaments 
de l'edifici. 
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3.3.2.1.1 Mur tipus M.1

El mur tipus 1 és el mur que es troba en les parets mitgeres de l'edifici. Per tant (a l'espera de 
la construcció d'un altre edifici a la finca adjacent), en un primer moment, una cara donarà a 
l'interior de l'habitatge i  l'altre cara donarà a l'exterior.  És, doncs,  un mur que ha de ser 
especialment impermeable, per evitar qualsevol tipus d'humitats a l'interior de l'habitatge. Ha 
de complir els requeriments del CTE-DB-HE1, taula 2.1, zona D, referent a murs de façana, 
que demana un coeficient global de transferència U màxim de 1 W/m²K.

Per tal d'aconseguir els requeriments,  s'ha dissenyat un mur que es conforma, d'interior a 
exterior, per una primera capa de cartró-guix d'1,3cm, una capa d'aïllament, en aquest cas de 
llana mineral, d'aproximadament 4cm, una fàbrica de maó de 20cm i com que aquesta dóna a 
l'exterior,  encara  que  sigui  provisionalment,  una  segona  capa  d'aïllament  de  projectat 
d'espuma de poliuretà i una capa pluvial exterior per prevenir les filtracions d'aigua a l'interior. 

Els càlculs de la transmitància total del mur tipus 1, es troben a l'annex dins l'apartat de 
“Càlcul  de  transmitàncies,  M.1.”.  Amb  les  capes  descrites  anteriorment  dels  diferents 
materials i gruixos mencionats, el coeficient global de transferència U, és de  0,38 W/m²K. 
Per tant, compleix amb el  CTE-DB-HE1.

3.3.2.1.2 Mur tipus M.2

El mur tipus 2 és el mur que es troba en les façanes de l'edifici. En aquest tipus de mur, una de 
les seves cares donarà a l'interior de l'habitatge i l'altre cara donarà a l'exterior. És, per tant, un 
mur que ha de ser especialment impermeable, per evitar qualsevol tipus d'humitats a l'interior 
de l'habitatge. Ha de complir els requeriments del CTE-DB-HE1, taula 2.1, zona D, referent a 
murs de façana, que demana un coeficient global de transferència U màxim de 0,86 W/m²K. 
El mur en la seva totalitat ha de complir també els requeriments del CTE-DB-HE1, taula D1, 
pel qual el coeficient global de transferència U mitjà de tota la façana ha de ser inferior a 0,66 
W/m²K.

Per tal d'aconseguir els requeriments,  s'ha dissenyat un mur que es conforma, d'interior a 
exterior, per una capa de cartró-guix d'1,3cm, a continuació una capa d'aïllament de llana 
mineral de 4cm, després es troba una fàbrica de bloc de ciment alveolar 'Ytong' de 25cm, a 
sobre d'aquest s'hi aplica una capa de ciment-cola d'1cm i, com a capa de protecció a l'exterior, 
un aplacat d'1cm de gruix
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Els càlculs de la transmitància total del mur tipus 2, es troben a l'annex dins l'apartat de 
“Càlcul  de  transmitàncies,  M.2.”.  Amb  les  capes  descrites  anteriorment  dels  diferents 
materials i gruixos mencionats, el coeficient global de transferència U, és de  0,29 W/m²K. 
Per tant, compleix amb el  CTE-DB-HE1.

3.3.2.1.3 Mur tipus M.3

El mur tipus 3 és el mur que fa de separació entre els habitatges i els locals no calefaccionats a 
l'interior de l'edifici, és a dir, principalment amb la caixa d'escala. És, per tant, un mur que no 
ha  de  ser  especialment  impermeable  perquè  separa  dues  zones  que  estan  a  l'interior  de 
l'envolvent de l'edifici. Ha de complir els requeriments del CTE-DB-HE1, taula 2.1, zona D, 
referent a particions interiors en contacte amb espais no habitables, que demana un coeficient 
global de transferència U màxim de 0,86 W/m²K. El mur en la seva totalitat ha de complir 
també  els  requeriments  del  CTE-DB-HE1,  taula  D1,  pel  qual  el  coeficient  global  de 
transferència U mig de tota la façana ha de ser inferior a 0,66 W/m²K.

El mur es conforma, d'interior a exterior, d'una capa de cartró-guix d'1,3cm; després es troba 
l'aïllament, de 4cm de llana mineral; a continuació, la fàbrica de maó de 15cm i, finalment, 
per la part vista de l'escala, s'hi troba l'enlluït de guix d'1cm.

Els càlculs  de la transmitància total  del  mur tipus 3 es troben a l'annex dins l'apartat  de 
“Càlcul  de  transmitàncies,  M.3.”.  Amb  les  capes  descrites  anteriorment  dels  diferents 
materials i gruixos mencionats, el coeficient global de transferència U és de  0,65 W/m²K. Per 
tant, compleix amb el  CTE-DB-HE1.

3.3.2.1.4 Tancaments F.1

Els tancaments són tots aquells elements que serveixen per tancar l'edifici en els espais que no 
hi  ha mur,  és a  dir,  principalment  són finestres  i,  en menor  part,  portes.  La seva major 
superfície és de vidre i, secundàriament, del marc d'alumini amb trencament del pont tèrmic. 
Han de complir els requeriments del CTE-DB-HE1, taula 2.1, zona D, referent a vidres i 
marcs, que demana un coeficient global de transferència U màxim de 3,5 W/m²K. 

En el cas de les obertures, la mitjana de totes les obertures de cada una de les orientacions ha 
de complir també els requeriments del CTE-DB-HE1, taula D1, per un percentatge de forats 
del 58% per la façana O i un 43% per la façana SE. Aquest percentatge ve donat per la 
superfície de tancaments en front de la superfície total de la façana, que és de 165m² i 285m² 
respectivament per la O i de 97m² i 226m² respectivament per la SE, aquestes superfícies 
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estan detallades en l'annex a la secció de “Plànols”. 

Aquest  percentatge  determina  que  el  coeficient  global  de  transferència  U  mitjà  de  les 
obertures de la façana d'orientació O ha de ser inferior a 2,4 W/m²K, mentre que el coeficient 
U mig de les obertures de la façana que dona al pati interior, d'orientació SE, ha de ser inferior 
a 3,2 W/m²K.

El tancament es conforma, d'interior a exterior, d'una capa de vidre de 4mm de gruix, seguit 
d'una càmara de 6mm i una altre capa de vidre de 4mm.

Els càlculs de la transmitància total dels tancaments tipus F.1 es troben a l'annex dins l'apartat 
de  “Càlcul  de  transmitàncies,  F.1.”.  Amb les  capes  descrites  anteriorment  dels  diferents 
materials i gruixos mencionats, el coeficient global de transferència U és de  2,12 W/m²K. Per 
tant, compleix amb el  CTE-DB-HE1.

3.3.2.1.5 Tancament horitzontal H.I

El tancament horitzontal tipus inferior és el tancament que fa de separació entre els habitatges 
de la planta primera i els locals no calefaccionats de la planta baixa. És, per tant, un tancament 
que no ha de ser especialment impermeable, ja que separa zones que estan a l'interior de 
l'envolvent de l'edifici. Aquest ha de complir els requeriments del CTE-DB-HE1, taula 2.1, 
zona D, referent a particions interiors en contacte amb espais no habitables, que demana un 
coeficient global de transferència U màxim de 0,86 W/m²K. El mur en la seva totalitat ha de 
complir també els requeriments del CTE-DB-HE1, taula D1, pel qual el coeficient global de 
transferència U mig de tot el tancament ha de ser inferior a 0,66 W/m²K.

El tancament es compon, descrit des de la part inferior a la part superior d'aquest, d'una capa 
d'enlluït  de  guix,  que  dóna  al  sostre  del  local  no  calefaccionat  de  la  planta  baixa;  a 
continuació, es troba el forjat de formigó armat de 30cm; a sobre d'aquest, s'aplicarà una capa 
de 3cm d'espuma de poliuretà; a sobre d'aquest, una capa de formigó autonivellant de 5cm i, 
per últim, el paviment. Cal dir que s'ha escollit per als càlculs un paviment genèric ceràmic 
amb una conductivitat tèrmica λ de 0,3 W/mK.

Els càlculs de la transmitància total del tancament horitzontal H.I. es troben a l'annex dins 
l'apartat  de  “Càlcul  de  transmitàncies,  H.I.”.  Amb  les  capes  descrites  anteriorment  dels 
diferents materials i gruixos mencionats, el coeficient global de transferència U és de  0,54 
W/m²K. Per tant, compleix amb el  CTE-DB-HE1.
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3.3.2.1.6 Tancament horitzontal H.S

El tancament horitzontal tipus superior és el tancament que fa de separació entre els habitatges 
de la planta quarta i les golfes. És, per tant, un tancament que ha de ser impermeable, ja que 
separa habitatges de zones que es consideren exteriors perquè estan totalment ventilades. S'ha 
de tenir en compte també la humitat que es pot acumular en aquestes zones, la qual cosa fa 
que, efectivament, aquest tancament hagi de ser impermeable. Ha de complir els requeriments 
del  CTE-DB-HE1, taula  2.1,  zona D,  referent  a les  cobertes.  Es defineix  coberta  com a 
particions  interiors  en contacte  amb golfes no habitables.  La norma,  doncs,  requereix  un 
coeficient global de transferència U màxim de 0,49 W/m²K. El mur en la seva totalitat ha de 
complir també els requeriments del CTE-DB-HE1, taula D1, pel qual el coeficient global de 
transferència U mig de tot el tancament ha de ser inferior a 0,38 W/m²K.

El tancament es compon, descrit des de la part inferior a la part superior d'aquest, d'una capa 
d'enlluït de guix, que dona al sostre dels habitatges de la planta 4; a continuació, es troba el 
forjat de formigó armat de 30cm; a sobre d'aquest, s'aplicarà una capa de 6cm d'espuma de 
poliuretà; a sobre d'aquest, una capa pluvial de tela asfàltica i, per últim, el paviment.

Els càlculs de la transmitància total del tancament horitzontal H.S. es troben a l'annex dins 
l'apartat  de  “Càlcul  de  transmitàncies,  H.S.”.  Amb  les  capes  descrites  anteriorment  dels 
diferents materials i gruixos mencionats, el coeficient global de transferència U és de  0,37 
W/m²K. Per tant, compleix amb el  CTE-DB-HE1.

3.3.2.1.7 Càrrega tèrmica de transmissió de calor total  

Una vegada  calculats  els  coeficients  globals  de  transferència  U's  dels  diferents  tipus  de 
tancaments i les respectives àrees de cadascun d'ells, s'ha procedit a calcular la càrrega tèrmica 
total  de transmissió de l'edifici, separat per habitatges.

Es pot observar aquí un resum dels resultats obtinguts, una vegada sumades totes les estances 
de cada habitatge.
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Figura 3.3.6. Resultats obtinguts, pèrdues per transmissió tèrmica per habitatge.

Els càlculs detallats de la càrrega tèrmica de transmissió es troben a l'annex dins l'apartat de 
“Càlcul de transmitàncies”,  “Superfícies lineals de càlcul de càrrega calorífica per transmissió 
en tancaments ” i  “Càrrega calorífica de l'edifici”. Amb les dades utilitzades anteriorment, la 
potència necessària total per compensar les pèrdues de calor per transmissió de tot l'edifici és 
de  13.809 W.

El  total  per  tot  l'edifici  és  de  25.569 W,  per  tant,  la  càrrega  tèrmica  de  transmissió  és 
aproximadament un 54% de la càrrega total. 

3.3.2.2. Càlcul de la càrrega tèrmica per ventilació

Un cop calculada la càrrega tèrmica de transmissió de calor (Qt) s'ha de calcular la càrrega 
tèrmica de ventilació (Qv). Aquests càlculs es troben a l'annex dins l'apartat de “Càlcul de 
transmitàncies”,   “Superfícies  lineals  de  càlcul  de  càrrega  calorífica  per  transmissió  en 
tancaments ” i  “Càrrega calorífica de l'edifici”. 

Segons l'estança en el qual estiguem calculant el cabal, aquest dependrà, o bé de la superfície 
del local, o bé de les persones que es consideri que hi poden estar. Aquest cabal està regulat 
per la norma CTE-DB-HS3, a continuació s'en pot veure un resum.  Aquesta taula dóna la 
quantitat d'aire exterior necessari per mantenir un ambient salubre en [l/s] depenent del tipus 
d'estada. 

1ª  2ª 3ª Total
1r 1342,55 1354,85 1249,89 3947,29
2n 937,63 854,58 880,88 2673,09
3r 937,63 854,58 880,88 2673,09
4t 1523,16 1578 1414,48 4515,65
TOTAL 13809,13

Q Tr. [W]
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Figura 3.3.7. Taula 2.1 de cabals de ventilació mínims, del CTE-DB-HS3 

 Es comença, doncs, per recopilar les dades dels diferents habitatges. Cal dir que només s'ha 
calculat la demanda per cada habitatge tipus, és a dir, independentment de la planta en la que 
es trobi aquest, ja que la demanda de ventilació no en depèn.

Una vegada recopilades les dades necessàries es procedeix a fer el càlcul:

Qv = ( C / 1000 ) · ρ · Cp · (Ti-Te) [kW]

Consistirà en  calcular la demanda en [l/s], passar-la a [Kg/s] i, llavors, multiplicar-la per la 
calor  específica  de  l'aire.  Havent  resolt  aquest  càlcul,  es  multiplica  per  la  diferència  de 
temperatura entre l'exterior i l'interior. 

Tant la temperatura interior  de l'aire ambient,  com la de l'aire que entra de l'exterior,  es 
consideren la mateixa que per les pèrdues de conducció, és a dir 22ºC per la temperatura 
interior i 5 per la temperatura exterior.

Es pot observar, aquí, un resum dels resultats obtinguts, una vegada sumades totes les estances 
de cada habitatge.

Figura 3.3.8. Resultats obtinguts, pèrdues tèrmiques ventilació per habitatge.

Els càlculs detallats de la càrrega tèrmica de ventilació es troben a l'annex dins l'apartat de 
“Cabals de càlcul de càrrega calorífica per ventilació” i “Calor transferida per ventilació”. 
Amb les dades utilitzades anteriorment, la potència necessària total per a compensar el cabal 

Habitatge 1 46 0,05 0,06 945,76
Habitatge 2 50 0,05 0,06 1028,01
Habitatge 3 43 0,04 0,05 884,08
TOTAL 139 0,14 0,17 2857,85

Cabal [l/s ] Cabal [m³/s ] Cabal [kg/s ] Q [W]
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de ventilació és de  0,946 kW per l'habitatge 1; 1,028 kW per l'habitatge 2 i 0,884 kW per 
l'habitatge  3.  Amb  les  dades  utilitzades  anteriorment,  la  potència  necessària  total  per 
compensar les pèrdues de calor per ventilació de tot l'edifici és de  11.760 W.

El  total  de  l'edifici  és  de  25.569  W,  per  tant,  la  càrrega  tèrmica  de  ventilació  és 
aproximadament un 46% de la càrrega total. 

3.3.2.3. Demanda energètica total

Una vegada calculades, doncs, les demandes de calor per cada una de les vies de pèrdua, a 
continuació  s'hauria  de  calcular  el  guany interna  de  calor  (Qi).  No obstant,  com ja  s'ha 
comentat, s'ha calculat el sistema per dimensionar la instal·lació en el cas més desfavorable 
que és quan no hi ha cap persona en l'estança.

Finalment, ja només queda sumar cada càrrega tèrmica de cada habitatge i la càrrega tèrmica 
total de l'edifici.  Aquests càlculs es troben a l'annex dins l'apartat de “Càrrega calorífica de 
l'edifici”.

Figura 3.3.9. Resultats obtinguts, pèrdues tèrmiques totals per habitatge.

La demanda energètica de calefacció total de tot l'edifici és, doncs, de 29,2 kW.

P.1 2320,69 2430,98 2206,27 6957,95
P.2 3005,5 3126,73 2940,79 9073,02
P.3 2193,32 2265,34 2128,62 6587,28
P.4 2193,32 2265,34 2128,62 6587,28
TOTAL 29205,54

Q 1ª [W] Q 2ª [W] Q 3ª [W] Q Total [W]
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3.3.3. Càlcul de l'aportació solar 

Els  passos  a  seguir  per  a  arribar  a  calcular  la  superfície  de  captació  solar  i  el  volum 
d’acumulació d’ACS per complir amb la normativa són els següents:

1. Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona en habitatges, Ddp

2. Nombre de persones, P

3. Demanda diària d’ACS de l’edifici, Dd

4. Zona climàtica

5. Contribució solar mínima, CS

6. Demanda d’ACS anual de l’edifici, Da

7. Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS, EACS

8. Determinació de la normativa més exigent. Demanda energètica anual a cobrir 
amb energia solar, EACSsolar

9. Àrea de captadors solars, ACAPTADORSsolars

10. Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar, VACSsolar

Per fer més entenedora l'explicació, es considerarà que aquests passos s'agrupen en dos grans 
grups, el càlcul de la demanda (1 a 6), que seria la condició inicial en funció del qual s'ha de 
calcular i dimensionar l'instal·lació (7 a 10), causada per aquesta demanda.

3.3.3.1. Càlcul de la demanda d'A.C.S.

Per estimar la demanda d'aigua calenta sanitària s'utilitzaran les dades especificades per el 
Decret d'ecoeficiència, que són les més restrictives. La demanda d’ACS de l’edifici per dia es 
pot obtenir mitjançant la següent fórmula:

Dd = Ddp x P

on:

Dd = demanda diària d’ACS en litres a 60 ºC [l/d]

Ddp = demanda diària d’ACS en litres a 60 ºC [l/p · d]

P = Nº de persones que ocupen l’edifici

Aplicant l'anterior fórmula, s'arriba a un consum total de l'edifici de 1120 [l/d]. Els càlculs 
detallats es troben a l'annex, a l'apartat de càlculs “Contribució Solar i A.C.S.”
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Per no tenir un sobredimensionat de l'instal·lació, es pot considerar que no sempre tots els 
habitatges estan en plena ocupació, per tant, la demanda real serà menor a la demanda teòrica 
calculada. S'aplica, doncs, un factor de simultaneïtat, que el que fa és reduir aquesta demanda 
per adaptar-la millor a la realitat. Es considera un factor de simultaneïtat k de 0,75, quedant la 
demanda minorada a  840 [l/d]

La demanda energètica anual per a la producció d’aigua calenta sanitària està en funció del 
consum d’aigua i del salt tèrmic entre la temperatura de la xarxa i la de consum. Es passa 
doncs a calcular la demanda energètica anual de l'edifici.

EACS = Da x Δ T x Ce x δ

on:

EACS = Demanda energètica anual d’ACS de l’edifici [KWh/any]

Da = Demanda anual d’ACS a 60 ºC de l’edifici [l/any]

ΔT = Diferència de T entre l'aigua d’acumulació de l’aigua solar i la de la xarxa 
[ºK]

Ce = Calor específica de l’aigua 0,001163 [KWh/ ºK· Kg] 

δ = Densitat de l’aigua 1 [Kg/l]

Aplicant l'anterior fórmula, s'arriba a una demanda energètica d'A.C.S. total de l'edifici de 
17.705,23  Kwh  anuals.  Els  càlculs  detallats  es  troben  a  l'annex,  a  l'apartat  de  càlculs 
“Contribució Solar i A.C.S.”

3.3.3.2. Dimensionat de la instal·lació

La instal·lació solar es dimensionarà perquè garanteixi una Contribució Solar mínima (CS) de 
la demanda d’energia anual necessària per a la producció d’ACS. Cal tenir en compte que la 
radiació solar rebuda és variable al llarg de l’any, cosa que fa que en els mesos d’estiu es 
cobreixi, i fins i tot se superi, la demanda energètica i que en els mesos d’hivern no s’assoleixi 
la  mitjana.  En  aquest  sentit,  podrà  ser  necessari  adoptar  mesures  per  al  control  de 
sobreescalfament de la instal·lació en els mesos d’estiu.



Pàg. 66 Memoria

3.3.3.2.1 Càlcul de l'aportació solar mínima

A partir del valor de la demanda energètica anual d’A.C.S. de 17.705,23 KWh/any segons el 
Decret d’Ecoeficiència i aplicant els valors de contribució solar, CS, del 50% segons el mateix 
decret, es determina el valor que s’haurà d’aplicar en el càlcul final del àrea de captadors 
solars.

EACSsolar = EACS x CS

on:

EACSsolar = Aportació anual d’energia solar exigida per A.C.S. [KWh/any]

EACS = Demanda energètica anual d’ACS [KWh/any]

CS = Contribució solar mínima, un 50% segons la norma

Aplicant l'anterior fórmula, s'arriba a una aportació solar mínima a la demanda energètica 
d'A.C.S. total de l'edifici de 8.852,61 Kwh anuals. Els càlculs detallats es troben a l'annex, a 
l'apartat de càlculs “Contribució Solar i A.C.S.”

3.3.3.2.2 Predimensionat de la superfície de captació

L’àrea necessària de captadors solars està determinada per la demanda energètica a cobrir amb 
energia solar; la radiació solar rebuda, que depèn de l'emplaçament geogràfic de l'instal·lació, 
i el rendiment de la pròpia instal·lació. A títol orientatiu, en edificis plurifamiliars i per a 
captadors solars plans, la superfície de captació es troba al voltant dels 0,5 m2 per persona. El 
predimensionat ve determinat per la següent expressió.

ACAPTADORSsolars = EACSsolar / ( I · r · α · δ )

on:

ACAPTADORSsolars = Àrea útil de captadors solars [m²]

EACSsolar =  Demanda  energètica  anual  d’ACS  a  cobrir  amb  energia  solar  en 
Kwh/any, ja calculada, amb un valor de  8.852,61 Kwh anuals.

I  =  Valors  d’irradiació  solar  òptima.  El  valor  està  extret  de  l'Atles  Solar  de 
Catalunya,  amb  un  valor  extrapolat  mitjà  d'aproximadament  14,15  MJ/m² 
·dia, equivalent a 1434,65 Kwh/m²·any 
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α  =  Coeficient  de  reducció  per  orientació  i  inclinació  no-òptima  del  captador. 
Aquest valor s'obté del següent gràfic del CTE-DB-HE4, a on s'ha d'entrar per 
la desviació respecte el sud, de 62º i la inclinació respecte la horitzontal, que 
és de 25º. Segons els valors expressats, α = 0,9

Figura 3.3.10. Gràfic per obtenir el valor del paràmetre α

δ = Coeficient de reducció per ombres. En el cas estudiat, no hi ha ombres sobre els 
captadors, per tant δ = 1

r = Rendiment mig anual de la instal·lació. Depèn del rendiment dels captadors i de 
la resta de components de la instal·lació. Es pot considerar un valor mitjà de 
0.30  a  0.60  per  a  instal·lacions  amb  captadors  solars  plans  de  baixa 
temperatura. Aquest valor, però, s’haurà d'ajustar en el dimensionat definitiu 
en  funció  del  tipus,  la  qualitat  i  altres  característiques  de  la  instal·lació 
projectada. Per el predimensionat, s'utilitzarà un coeficient r = 0,5

Aplicant l'anterior fórmula, s'arriba a determinar una superfície útil de captadors solars plans 
tèrmics  de  13,62  m².  Els  càlculs  detallats  es  troben  a  l'annex,  a  l'apartat  de  càlculs 
“Contribució Solar i A.C.S.”

3.3.3.2.3 Predimensionat del volum d'acumulació

L’aigua  escalfada  per  la  instal·lació  solar  s’ha  d’emmagatzemar  en  un  o  més  dipòsits 
específics que, com s'ha comentat en la primera part del projecte, poden ser comunitaris o 
individuals per a cada habitatge. En el cas estudiat,  s'ha determinat que l'acumulació serà 
col·lectiva, ja que aporta un millor rendiment energètic. El volum del dipòsit pot determinar-
se en funció de la superfície de captació,  considerant el  desfasament  que normalment  es 
produeix entre els períodes de captació, emmagatzematge i el consum. 
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Segons el CTE-DB-HE4, el volum d’acumulació d’aigua escalfada per la instal·lació solar ha 
de satisfer la següent relació:

50 < V/A < 180

on:

V = Volum d’acumulació [ l ]

A = Superfície útil dels captadors instal·lats [m²] 

Com  a  referència,  com  que  es  tracta  d'habitatges  plurifamiliars  d’ús  continu,  on  el 
desfasament entre el període de captació i emmagatzematge, i el de consum és inferior a 24 h, 
es pot considerar que el volum d’acumulació està entre els 50 i 85 litres per m² de captador. 

Es recomanen els valors més baixos per als llocs on hi ha menys radiació i els valors més alts 
per als llocs més assolellats. És molt important que l’acumulador estigui ben dimensionat ja 
que una acumulació insuficient pot provocar sobreescalfaments al sistema i una acumulació 
excessiva  pot  provocar  un  augment  de  pèrdues  energètiques.  Per  tal  d’augmentar  el 
rendiment, és recomanable col·locar el dipòsit en posició vertical per afavorir l’estratificació. 
Finalment, el dipòsit d’acumulació ha de poder resistir temperatures continuades de, en el cas 
dels acumuladors centralitzats, 70ºC segons el CTE-DB-HE4.

Havent tingut en compte la fórmula anterior, el volum d’acumulació es pot situar entre 681 i 
2450 litres. Si es pren en consideració, també, que a Olot la radiació solar incident no és 
elevada en comparació a l'àmbit en que s'aplica la norma, es prendrà un punt mig del mig tram 
inferior del rang anterior (de 681 l. a 1500 l.). Per tant, es dimensionarà el dipòsit en 1100 
litres.  

3.3.3.2.4 Càlcul i comprovació del predimensionat mitjançant el mètode F-Chart

Aquest procediment, que està àmpliament acceptat com un procés de càlcul suficientment 
exacte per a llargues estimacions, no s'ha d'aplicar per a estimacions de tipus setmanal o diari.

Per a la comprovació i dimensionat de les instal·lacions d'energia solar tèrmica normalment es 
suggereix el mètode de les corbes f (F-Chart), que permet realitzar el càlcul de la cobertura 
d'un sistema solar, és a dir, la seva contribució a l'aportació de calor total necessari per cobrir 
les càrregues tèrmiques i del seu rendiment mitjà en un llarg període de temps. 

Per desenvolupar-lo s'utilitzen dades mensuals meteorològiques, i és perfectament vàlid per 
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determinar el rendiment o factor de cobertura solar en instal·lacions d'escalfament, en tot tipus 
d'edificis, mitjançant captadors solars plans o de tubs de buit. 

La seva aplicació consisteix a identificar les variables adimensionals del sistema d'escalfament 
solar i utilitzar la simulació de funcionament mitjançant ordinador per poder dimensionar les 
correlacions entre aquestes variables i el rendiment mitjà del sistema per a un ample període 
de temps. 

L'equació utilitzada en aquesta tècnica es pot apreciar en la següent fórmula: 

f = 1,029 D1 - 0,065 D2 - 0,245 D1² + 0,0018 D2² + 0,0215 D1³

La seqüència que sol seguir-se en el càlcul és la següent: 

1. Valoració de les càrregues calorífiques per a l'escalfament d'aigua destinada a la 
producció d'A.C.S. o calefacció. 

2. Valoració de la radiació solar incident en la superfície inclinada del captador o 
captadors. 

3. Càlcul del paràmetre D1. 

4. Càlcul del paràmetre D2. 

5. Determinació de la gràfica f. 
6. Valoració de la cobertura solar mensual. 

7. Valoració de la cobertura solar anual i formació de taules. 

Els  punts  1  i  2,  on es  determinen  les  càrregues  calorífiques  i  la  radiació  solar  incident, 
estableixen la quantitat de calor necessària mensual per escalfar l'aigua destinada al consum 
domèstic,  i  la calor captada de forma òptima pels  captadors.  Aquests  ja s'han calculat  a 
l'apartat anterior. 

El paràmetre D1 expressa la relació entre l'energia absorbida per la placa del captador pla i la 
càrrega calorífica total d'escalfament durant un mes: 

D1 = Energia absorbida pel captador / Càrrega calorífica mensual 

L'energia absorbida pel captador ve donada per la següent expressió: 

Ea = Sc F'r(τα) R1 N

on: 
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Sc = Superfície del captador [m² ]
R1 = Radiació diària mitjana mensual incident sobre la superfície de captació per 

unitat d'àrea [KJ/m² ] 
N = Nombre de dies del mes 

F'r(τα) = Factor adimensional, que ve donat per la següent expressió: 

F'r(τα) =Fr(τα)n [(τα) / (τα)n] (F'r/ Fr)

on: 

Fr(τα)n = Factor d'eficiència òptica del captador, és a dir, ordenada en 
l'origen de la corba característica del captador. 

(τα) / (τα)n = Modificador de l'angle d'incidència. En general es pot prendre 
com a constant: 0,96 (superfície transparent senzilla) o 0,94 
(Superfície transparent doble). 

F'r/ Fr= Factor de correcció del conjunt captador-bescanviador. Es recomana 
prendre el valor de 0,95. 

El paràmetre  D2 expressa la relació entre les pèrdues d'energia en el captador, per a una 
determinada temperatura, i la càrrega calorífica d'escalfament durant un mes. 

D2 = Energia perduda pel captador / Càrrega calorífica mensual 

L'energia perduda pel captador ve donada per la següent expressió: 

Ep = Sc F'r UL (100 – ta) Δt K1 K2

on: 

Sc = Superfície del captador [m² ] 
F'rUL = Fr UL (F'r/ Fr)

on: 

Fr UL = Pendent de la corba característica del captador (coeficient global de 
pèrdues del captador) 

ta = Temperatura mitjana mensual de l'ambient 

Δt= Període de temps considerat en segons [s] 
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K1 = Factor de correcció per emmagatzematge que s'obté a partir de la 
següent equació: 

K1 = [kg acumulació /(75 Sc)]–0,25

37,5 <(kg acumulació) / (m² captador) <300

K2 = Factor de correcció, per a ACS, que relaciona la temperatura mínima d'ACS, la 
de  l'aigua  de  xarxa  i  la  mitjana  mensual  ambient,  donat  per  la  següent 
expressió:

 K2 = 11,6 + 1,18 tac + 3,86 tr – 2,32 ta / (100 – ta)

 on:

 tac  = Temperatura mínima de l'A.C.S.

 tr = Temperatura de l'aigua de xarxa

 ta = Temperatura mitjana mensual de l'ambient

Aquests  coeficients  anteriors  depenen  del  model  escollit  de  captador  i  els  proveeix  el 
fabricant. Es calculen, doncs, els termes, i un cop obtinguts D1 i D2 , aplicant l'equació inicial, 
es calcula la fracció de la càrrega calorífica mensual aportada pel sistema d'energia solar. 
D'aquesta manera, l'energia útil captada cada mes, Qu, té el valor:

Qu = f Qa

 on:

Qa = Càrrega calorífica mensual de A.C.S.

Mitjançant un procés operatiu igual que el desenvolupat per a un mes, s'operarà per a tots els 
mesos de l'any. La relació entre la suma de les cobertures mensuals i la suma de les càrregues 
calorífiques, o necessitats mensuals de calor, determinen la cobertura anual del sistema. Tot 
aquest procediment s'aplica mitjançant un full de càlcul per realitzar sistemàticament tots els 
mesos de l'any i d'aquesta forma obtenir un resultat més fidedigne a la realitat. 

Es comença amb la superfície del predimensionat i, una vegada s'obtenen els resultats anuals 
calculats de forma precisa, es pot iterar, redimensionant aquesta superfície a l'alça o a la baixa 
segons els resultats obtinguts. Cal tenir en compte que els captadors ténen una superfície fixe, 
generalment  es  pren d'aproximadament  2m²  com a estàndard,  per  tant  la  superfície  total 
considerada haurà de ser múltiple d'aquesta mida.

Aplicant l'anterior fórmula, s'arriba a determinar una superfície útil de captadors solars plans 
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tèrmics de 11.65 m². Aquesta superfície equival a 5 mòduls del model escollit, el Viessmann 
Vitosol 200F-SV2 de 2,33 m² cadascun. En el següent gràfic es poden comprovar els resultats.

Figura 3.3.11.  Gràfic amb la demanda i l'aportació solar mensual, segons el mètode f-chart.

Amb  aquest  dimensionat,  s'aconsegueix  una  aportació  del  51,67%  complint  amb  les 
demandes del CTE i del Decret d'Ecoeficiència.

Amb  el  dimensionat  i  disposició  dels  captadors  solars  tal  com  s'han  plantejat,  no  es 
compleixen les pèrdues límit per orientació i inclinació, que són d'un 16% essent-ne el límit 
del 10%. Aquest factor fa que, tot i que les pèrdues per ombres siguin de 0%, tampoc es 
compleixi la pèrdua límit total, que és del 15% en el cas general.

El CTE, però, contempla dos casos més, el de superposició i el d'integració arquitectònica, 
amb requeriments menys exigents que el cas general. Es poden observar a la següent taula.

Figura 3.3.12.  Taula de pèrdues límit del sistema de captació solar, segons cada cas.

Segons el CTE, es considera que hi ha superposició arquitectònica quan la col·locació dels 
captadors es realitza paral·lela a l'envolvent  de l'edifici, no acceptant en aquest concepte la 
disposició horitzontal amb en fi d'afavorir l'autoneteja dels mòduls. Una regla fonamental a 
seguir per aconseguir justificar la integració o superposició de les instal·lacions solars és la de 
mantenir, en la mesura que sigui possible, l'alineació amb els eixos principals de l'edificació. 
En aquesta suposició es permeten unes pèrdues de fins a 20% per orientació i inclinació, un 
15% per ombres i un total sumat del 30%.
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Es considera que hi ha integració arquitectònica quan els mòduls compleixen una doble funció 
energètica i arquitectònica i, a més, substitueixen elements constructius convencionals o són 
elements constituents de la composició arquitectònica. En aquesta suposició es permeten unes 
pèrdues de fins a 40% per orientació i inclinació, un 20% per ombres i un total sumat del 
30%.

Cal remarcar que en tots els casos s'han de complir les tres condicions: pèrdues per orientació 
i inclinació, pèrdues per ombrejat i pèrdues totals inferiors als límits estipulats respecte als 
valors obtinguts amb orientació i inclinació òptims i sense ombra.

En el  cas  estudiat,  es  justifiquen  les  pèrdues  per  superposició  arquitectònica,  ja  que  els 
captadors estan alineats a la coberta de l'edifici, seguint els eixos principals de l'edifici. Per 
tant, es compleix amb el CTE dins del cas mencionat.

Els càlculs detallats es troben a l'annex, a l'apartat de càlculs “Contribució Solar i A.C.S.”
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3.4. Simulació

3.4.1. Introducció

Una de les eternes discussions del terra radiant és la de la inèrcia tèrmica i el temps que tarda a 
climatitzar una estança versus una calefacció  de sistema tradicional, com ara de radiadors. És 
per això que, davant d'aquesta disjuntiva, s'ha plantejat de fer una simulació d'una secció de 
terra radiant per comprovar-ho.

Un dels mètodes més eficaços de simulació de fenòmens físics, ja siguin tèrmics, mecànics, o 
de fluïds entre d'altres, és el mètode dels elements finits.

El mètode dels elements finits (MEF / FEM) ha adquirit, doncs, una gran importància en la 
solució de problemes d'enginyeria, ja que permet resoldre casos que fins fa poc temps eren 
pràcticament  impossibles  de  resoldre  amb  mètodes  matemàtics  tradicionals.  Aquesta 
circumstància  obligava  a  realitzar  prototips,  assajar  i  anar  realitzant  millores  de  forma 
iterativa, cosa que portava un elevat cost, tant econòmic, com en temps de desenvolupament.

 El MEF permet fer un model matemàtic de càlcul del sistema real, més fàcil i econòmic de 
modificar que un prototip. No obstant això, no deixa de ser un mètode aproximat de càlcul a 
causa de les hipòtesis bàsiques del mètode.

Se seleccionarà, doncs, un software adequat per a aquesta simulació que en el cas estudiat serà 
el programa Ansys. S'ha seleccionat aquest programa per la disponibilitat i pels coneixements 
previs  adquirits  durant  algunes  assignatures  cursades  anteriorment.  En concret  s'utilitzarà 
l'ANSYS 10 ED.

3.4.2. Ansys

ANSYS  està  dividit  en  tres  eines  principals  anomenats  mòduls:  el  pre-processador,  el 
processador  i  el  post-processador.  Tant  el  pre-processador  com el  post-processador  estan 
previstos d'una interfície gràfica. Aquest processador d'elements finits és apte per a la solució 
de problemes  mecànics, electromagnètics, de fluïds i tèrmics (que és el que en aquest cas ens 
ocupa), entre d'altres.  Dins d'aquests mòduls, inclou anàlisis de tipus estàtic i dinàmic, és a dir 
en  règim  estacionari  i  transitori.  Aquest  programari  és  usat  també  en  enginyeria  civil, 
elèctrica, física i química. Tal com s'ha comentat, cada problema a resoldre es divideix en tres 
grans passos. 
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3.4.2.1. Pre-procés

 Establiment  del  model,  es  construeix  la  geometria  del  problema,  creant  línies,  àrees  o 
volums. Cal tenir present en aquest apartat totes les possibilitats, com poden ser simetries, per 
simplificar el problema tant a l'hora de generar el model com també a l'hora de calcular la 
solució. Sobre aquest model s'haurà d'establir la malla d'elements. 

 En aquest apartat es defineixen els elements i els materials que han de ser usats en base a les 
seves  constants.  Tota  línia,  superfície  o  volum ha de tenir  assignat  un tipus  d'element  i 
material particular. 

L'element és el tipus d'estructura física que s'utilitzarà, sobre el qual es poden fer consultes. Hi 
ha molts tipus d'elements de una dues o tres dimensions, i cadascun té una utilitat a l'hora de 
resoldre diferents tipus de parts dels problemes. 

El material és el material de que està fet cada element. Ansys no conté materials en sí, sinó 
que cada element admet unes característiques com ara densitat, resistència, mòdul de young o 
calor específica, entre d'altres, que s'han d'introduïr, i que totes juntes definiran el material del 
qual volem que estigui compost el nostre element.

 Es genera la malla  sobre la geometria  definida anteriorment,  realitzant  una aproximació 
discreta del problema sobre la base de punts o nodes. Aquests nodes es connecten per formar 
elements finits que junts formen el volum del material. La malla pot generar-se a mà, o fent 
servir les eines de generació automàtica o controlada de malles.

Per generar la malla s'ha de tenir en compte la mida d'aquesta en els diferents punts de la 
geometria, ja que en les àrees que resultin de geometries més complicades, serà aconsellable 
d'establir una malla més densa amb més elements i nodes.

Cal tenir en compte, també, que s'està utilitzant una versió educativa d'Ansys, estant aquesta 
limitada per les següents característiques.

ANSYS ED Simulation Limits  

Max. Elements Number 1,000 

Max. Nodes Number 10,000 
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ANSYS ED Solid Modeling Limits 

Max. Keypoint Number 200 

Max. Line Number 200 

Max. Area Number 100 

Max. Volume Number 10 

3.4.2.2. Procés o solució

Aplicació de càrregues i condicions de contorn o inicials al model generat. En aquest apartat 
de la resolució del problema s'apliquen les condicions de contorn en els nodes o elements, que 
en  el  cas  d'elements  tèrmics,  es  poden  manejar  valors  de  temperatura,  flux  de  calor, 
convecció, generació i radiació.

En aquest  apartat  també es selecciona el  tipus  d'anàlisi  que es  vol  dur a terme sobre el 
problema plantejat. Es pot triar entre una anàlisi estàtica o transitòria.

En l'anàlisi dinàmica, el programa calcula la solució al llarg d'un període estipulat de temps i 
cada uns certs instants definits de temps. En aquest cas, cal definir les condicions inicials, ja 
que tot i que no influeixen en l'estat final, Ansys començarà a calcular les solucions de cada 
instant a partir d'aquesta condició inicial. En aquest cas, es guardarà la solució calculada en 
cada  salt  de  temps  per  després  poder-les  visualitzar  de  forma  animada  i  observar  el 
comportament al llarg del temps del model plantejat. 

En l'anàlisi estàtica, com el seu nom indica, el programa busca la solució en estat estacionari, 
és a dir, quan tots els fluxos de calor i temperatures s'han estabilitzat al cap d'un cert temps de 
posada en marxa del sistema. En aquest cas no cal  definir  condicions inicials,  ja que no 
influeixen en l'estat final.

Cal dir que Ansys permet calcular molts tipus de variables sobre cada element. En anàlisis 
tèrmics es pot calcular per exemple, la temperatura, el flux de calor o la dilatació causada per 
la temperatura, entre d'altres. S'han de definir també, doncs, en aquest punt, les variables que 
es volen calcular a la resolució. En el cas estudiat, només es calcularà la temperatura.

3.4.2.3. Post-procés

Visualització de resultats.  Una vegada calculada la solució,  en aquest últim apartat  de la 
resolució del problema, es visualitza i s'analitzen els resultats obtinguts. 
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Per visualitzar les dades calculades durant la solució del problema, aquestes s'han de cridar. 
Com s'ha comentat,  per  a  cada tipus  d'element  es poden cridar  els  resultats  de diferents 
variables específiques de l'element, sempre i quan aquestes s'hagin calculat durant la solució.

La visualització dels resultats es pot configurar també en aquest apartat,  per exemple,  els 
trams de temperatures, el rang d'aquestes o els colors, entre d'altres.     

Ansys ofereix visualitzacions tant estàtiques com dinàmiques. En la simulació realitzada serà 
interessant visualitzar tant els resultats pas a pas, és a dir els dinàmics, com també la resolució 
en estat estacionari.

També es poden visualitzar els resultats fer un llistat numèric dels valors de la variable en 
cada node o element, en una taula.

3.4.3. Simulació

La simulació té com a objectiu determinar el temps que es tardarà a calefactar una superfície 
determinada d'una habitació a partir del moment en que es comença a impulsar aigua per els 
tubs del terra.

Tenint clar els objectius que es volen aconseguir, es determinarà una geometria adequada i 
representativa  d'una  secció  de  terra  radiant,  a  partir  d'aquí,  es  calcularan  les  variables 
desitjades al llarg d'un cert temps, així com l'estat final que assolirà aquesta secció estudiada 
de terra radiant.

Un punt molt important a tenir en compte amb el programa Ansys és que en aquest no es pot 
definir  ni  assumeix  per  ell  mateix  cap  sistema  de  mesures,  que  hauran  de  ser,  doncs, 
consistents  entre  totes  elles,  és  a  dir,  que  si  per  exemple  les  mesures  son  en  [m],  els 
coeficients de conductivitat tèrmica hauran de ser en [W/m·K]. Per fer més pràctic el maneig 
de les unitats, s'utilitzaran només unitats del sistema internacional (S.I.)  

3.4.3.1. Pre-procés 

3.4.3.1.1 Geometria 

Per a realitzar aquesta simulació, doncs, s'ha determinat primer quina serà la geometria que cal 
introduir en el programa. Serà una secció en dos dimensions, per tant, del terra radiant que 
s'instal·larà als habitatges, tal com s'ha explicat anteriorment.
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De cara a simplificar el  model al  màxim,  es farà servir la longitud de secció horitzontal 
representativa més petita possible. Tenint en compte, doncs, que el pas és de 20 centímetres, i 
que  s'intercalen un tub d'impulsió i un de retorn a temperatures diferents, per tant, el tram 
mínim de simulació per aconseguir un resultat representatiu serà de 20 centímetres de llarg, 
d'eix a eix dels dos tubs. Tot i així, s'ha decidit que, per motius de comoditat de visualització, 
s'agafarà una secció de 40 centímetres de llarg. 

La secció, per tant, començarà a partir de l'eix del primer tub, que serà de retorn i tindrà una 
temperatura  més  baixa,  als  20  centímetres  hi  haurà  el  tub  d'impulsió  a  una temperatura 
lleugerament superior i, a 20 centímetres més, el segon tub de retorn per completar la secció 
simètrica.

Cal remarcar que, perquè la simulació sigui més acurada i així poder aplicar posteriorment les 
condicions de contorn de forma adequada i representativa, la secció començarà a partir de l'eix 
del mencionat tub de retorn i acabarà a l'eix del segon tub de retorn, és a dir, que s'hi trobaran 
dues meitats de tub i un de sencer. D'aquesta forma, el perfil de temperatures serà simètric i es 
podran aplicar en aquestes línies de simetria la condició que siguin adiabàtiques, és a dir, que 
a través de les quals no hi passa calor.  

Respecte a la cota vertical, es consideraran totes les capes tant del forjat i del paviment per fer 
la simulació més acurada. Aquestes capes són, ordenades en sentit ascendent: 

Formigó armat: És el forjat de l'edifici, que consta d'un encofrat de 30 centímetres 
de formigó armat amb vares metàl·liques, té funció estructural. Àrea 1.

Poliestirè expandit o EPS: Sobre del formigó es col·loquen les plaques de tetons, 
que fan 3 centímetres d'alçada la seva part contínua i, a sobre d'aquesta, 1,3 
centímetres de cada tetó. Aquestes plaques tenen la doble funció de porta-tubs 
i d'aïllament a la vegada. Àrea 2.

Morter de ciment: Per recobrir els tubs i els panells, i crear una capa protectora i 
transitable perfectament a nivell, s'aplica una capa de 5 centímetres de morter 
autonivellant. Aquest morter és especialment líquid per aconseguir arribar a 
tota la geometria dels panells i aconseguir un bon anivellat. Àrea 3.

Recobriment:  L'última  capa  de  la  simulació  és  el  recobriment,  que  es  fixa 
directament  a  sobre  del  morter.  Aquest  recobriment  s'ha  considerat  d'1 
centímetre i  de material  ceràmic.  Té una funció estètica i  sanitària alhora. 
Àrea 4.

Tubs de polietilè reticulat  o PE-X: A sobre dels  panells  de poliestirè expandit  i 
entremig dels seus tetons, hi trobem els tubs del circuit de la calefacció. Fan 
16 mil·límetres de diàmetre exterior i 14,2 mil·límetres de diàmetre interior. 
Àrea 5.
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S'ha de tenir en compte, també, que com que és una simulació amb dues dimensions que 
representa una secció tridimensional, se suposa sempre una fondària d'un metre. Per tant, la 
superfície simulada serà de 1m x 0.4m.

Es comença, doncs, a introduir la geometria al simulador. Es generaran les superfícies del 
model a través de rectangles, amb la següent comanda.

Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Rectangle>By 2 Corners.

Com que el paviment està format per diferents capes de diferents materials, s'han de generar 
tantes superfícies com capes componen la secció per poder assignar el material a cadascuna 
d'elles. 

Una vegada introduïdes, es representen les superfícies corbes, que són els tetons de la capa 
d'aïllament a on van collats els tubs i els propis tubs amb la següent comanda. 

Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Circle>Solid Circle.

Quan totes les superfícies ja estan pintades,  es procedeix a interseccionar i a enganxar o 
retallar  les parts que sobren o que estan superposades amb altres. Aquestes comandes es 
poden trobar dins del grup següent.

Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>...

Per tal d'estalviar elements a la simulació, sobretot a causa de les limitacions, no es generarà la 
superfície  que  representa  l'aigua  que  passa  per  dins  dels  tubs,  sinó  que  es  consideraran 
aquestes superfícies buides, i les superfícies de secció dels tubs, a la temperatura d'impulsió i 
de retorn de l'aigua respectivament.
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Figura 3.4.1. Geometria de la secció del terra radiant amb les diferents capes de materials.

Una vegada introduïda tota la geometria a l'espai de treball, s'ha de dir al programa Ansys que 
tots aquests elements estan amb contacte entre ells i que no hi ha cap tipus de resistència. 
Això es realitza amb la comanda 'glue' que vol dir 'cola' o 'enganxa'. 

 Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Glue>Areas

Una vegada executada aquesta comanda,  es pot considerar que la geometria  del model a 
simular ja està complerta. 

3.4.3.1.2 Tipus d'element

Per realitzar aquesta simulació, doncs, una vegada introduïda la geometria s'ha d'assignar quin 
és l'element que s'utilitzarà.

En el cas estudiat, s'ha d'utilitzar un element tèrmic que ens permeti introduir paràmetres tals 
com el calor específic i el coeficient de transmissió, entre d'altres. També ha de ser un element 
que sigui sòlid. Aquest element, a més, ens ha de permetre consultar els paràmetres que ens 
interessin, que en aquest cas només serà la temperatura.
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Amb aquestes condicions, el més adequat és elegir un element dintre del grup 'Thermal Mass'. 
El tipus d'element seleccionat és el PLANE77.

PLANE77 és l'element tèrmic de major ordre dins dels 2D. L'element té un grau de llibertat, la 
temperatura, a cada node. Aquests elements de 8 nodes tenen formes compatibles amb la 
temperatura i s'adapten bé a models de fronteres corbes, molt interessant en el cas estudiat. 
L'element  tèrmic  PLANE77  serveix  tant  en  l'estat  estacionari,  com  en  l'anàlisi  tèrmic 
transitori.  

La geometria, la ubicació del node, i el sistema de coordenades per a aquest element es mostra 
a la figura següent. 

Figura 3.4.2. Geometria de l'element PLANE77 amb els seus nodes i punts d'aplicació de 
condicions.

L'element es defineix per vuit nodes i propietats de material ortotrópiques. Un element de 
forma triangular es pot formar per mapejar superfícies més complicades, aquesta geometria es 
forma agrupant els nodes K, L i O.

 La capacitat calorífica específica i la densitat no es tenen en compte per a les solucions en 
estat estacionari. 

Les càrregues dels elements es descriuen en l'apartat 'Node and Element Loads'. Es pot aplicar 
convecció o flux de calor (però no tots dos a l'hora) i la radiació es pot entrar com a càrregues 
superficials en les cares de l'element que estan encerclades al gràfic de la descripció. Els 
valors de generació de calor es poden entrar com a càrregues al cos de l'element en els nusos. 
Si al node I la generació de calor val HG(I), i en tots els altres no s'especifiquen, aquests 
valors s'ajusten per defecte a HG(I). 

 Les orientacions de producció de flux de calor dels elements són paral·lels a l'origen del 
sistema de coordenades de l'element. Per l'orientació del flux respecte a una cara, el valor 
d'aquesta està en una base de 360°. Respecte al signe, el flux de calor per convecció de sortida 
és positiu respecte l'element, el flux de calor aplicat és positiu en l'entrada. 
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Aquest  element,  per  tant,  compleix  totes  les  característiques  que es  necessiten  en el  cas 
estudiat per dur a terme la simulació.

3.4.3.1.3 Assignació de materials, propietats de l'element.

Una  vegada  s'ha  definit  l'element  que  s'utilitzarà,  es  passa  a  definir  els  materials  que 
s'aplicaran a cada superfície.  Tal com s'ha comentat,  Ansys no disposa d'una llibreria de 
materials, sinó que cada tipus d'element admet unes certes propietats físiques, químiques o 
mecàniques entre d'altres, que són les que acabaran fent que l'element de la simulació s'ajusti a 
les propietats globals dels materials utilitzats a la realitat.

En el cas que s'estudia, les variables que intervenen en els càlculs de l'anàlisi que es vol dur a 
terme són de tipus tèrmic i físic. Les variables són: densitat  en [Kg/m³],  conductivitat  en 
[W/m·K]  i  calor  específic  en  [J/Kg·K].  S'utilitzarà  sempre  el  sistema  internacional  de 
mesures.

Es passen a introduir a la simulació els valors de les propietats descrites anteriorment. Ansys 
disposa d'un menú on s'introdueix cadascun d'aquests valors i els guarda dins de cada material 
com a 'Material Model' i, posteriorment, un número. La comanda que permet entrar al menú 
d'introducció d'aquests és la següent.

Preprocessor>Material Props>Material Models>Define Material Model Behavior

A dins d'aquest menú podem trobar cadascuna de les propietats anteriors dins de les carpetes. 
En aquest cas seran, per l'ordre descrit anteriorment:

Material Models Available>Thermal>Density

Material Models Available>Thermal>Conductivity>Isotropic

Material Models Available>Thermal>Specific Heat

Els materials que componen la simulació són els 5 mencionats anteriorment: el formigó del 
forjat, el poliestirè expandit o EPS dels panells de tetons aïllants, el morter de ciment que 
cobreix els tubs de la calefacció, el recobriment o alicatats del terra i, finalment, el polietilè 
reticulat o PE-X dels tubs del circuit de calefacció. Aquests materials s'han descrit amb els 
següents valors de les variables.
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Formigó armat 

Densitat en [Kg/m³] 2500

Conductivitat tèrmica [W/m·K]1,63

Calor específic en [J/Kg·K] 880

Poliestirè Expandit o EPS 

Densitat en [Kg/m³] 25

Conductivitat tèrmica [W/m·K]0,033

Calor específic en [J/Kg·K] 1320

Morter de ciment 

Densitat en [Kg/m³] 2350

Conductivitat tèrmica [W/m·K]1,63

Calor específic en [J/Kg·K] 880

Recobriment  

Densitat en [Kg/m³] 2000

Conductivitat tèrmica [W/m·K]1,05

Calor específic en [J/Kg·K] 840

Polietilè reticulat 

Densitat en [Kg/m³] 941

Conductivitat tèrmica [W/m·K]0,48

Calor específic en [J/Kg·K] 2200

Cal mencionar que no s'han trobat les dades exactes de tots els materials, i que en alguns casos 
s'han assimilat dades d'altres materials del mateix tipus a el material de què no es tenien les 
dades.  Aquestes, però, s'han assumit  com a correctes ja que com que són de la mateixa 
composició o molt similar, es poden considerar dins del rang de valors.

En el cas del recobriment ceràmic del terra, s'ha assumit amb les mateixes característiques que 
els blocs ceràmics de construcció estàndard. En el cas del polietilè reticulat, s'ha agafat la 
mitja del rang de valors dels diferents tipus de PE-X. 
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3.4.3.1.4 Mallat

En aquest  punt  del  modelat,  una vegada  definits  els  materials,  es  procedeix  a  mallar  la 
geometria generada anteriorment.

El mallat consisteix a dividir la geometria en els diferents elements per procedir després al 
càlcul de les variables desitjades. Aquestes divisions o mallat han de ser acurades en les zones 
on es preveu que la variable que es vol calcular sofreixi un diferencial més gros entre nodes o 
en zones a on la geometria sigui més complexa. 

En el cas estudiat, aquesta variable és la temperatura, per tant, en les zones on es preveu que 
aquest diferencial  sigui més gran, com ara al voltant dels tubs, el mallat  serà més fi.  En 
aquestes zones es compleix també, en el cas estudiat, que la geometria és més complexa, per 
tant amb aquest mallat més fi s'aconsegueix el doble objectiu especificat anteriorment.

Per aconseguir el mallat desitjat, doncs, es farà servir una malla rectangular en l'àrea 1, ja que 
aquesta àrea és rectangular, i un mallat triangular, que permet una millor adaptació a àrees 
corbes i amb geometries més complicades, en les àrees 2, 3, 4 i 5, com és el seu cas. Així 
mateix, es selecciona una mida del costat de l'element de referència de 0.02 metres per a tota 
la figura. Les comandes que permeten fer aquestes funcions són les següents.

Mida del costat dels elements del mallat

Preprocessor>Meshing>Size Cntrls>ManualSize>Areas>All Areas>0.05

Mallat de les àrees amb elements triangulars o quadrats

Preprocessor>Meshing>Mesh Tool>Shape>Tri or Quad

Mallat de les àrees amb el tamany desitjat.

Preprocessor>Meshing>Mesh Tool>Shape>Mapped

A partir d'aquest pas, la geometria ja està preparada per començar la segona part del procés de 
simulació.

El resultat de la figura mallada i amb els diferents materials aplicats es pot observar en la 
següent figura.
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Figura 3.4.3. Mallat de la figura amb els diferents materials aplicats en cada secció d'aquests.

3.4.3.2. Procés o solució 

3.4.3.2.1 Assignació de condicions de contorn i inicials.

En aquest punt s'aplicaran les condicions de contorn de la simulació. Aquestes condicions són 
les que, en base a les propietats dels materials assignats, definiran el curs de la simulació. 
Ansys  permet  un  rang  ampli  de  condicions  inicials  tèrmiques,  com  ara  temperatura, 
convecció,  radiació  i  flux  de  calor  entre  d'altres.  Aquestes  es  poden  aplicar  en  nodes, 
elements, línies o àrees. 

En el cas estudiat, s'en faran servir només dues d'entre els tipus de condicions inicials i de 
contorn: temperatura i convecció. 

Es diferenciaran dos casos a l'hora d'aplicar les condicions de contorn, que seran el de l'anàlisi 
en estat transitori i l'anàlisi en estat estacionari. 

Aquests  casos  es  diferencien,  bàsicament,  pel  fet  que  en  l'anàlisi  transitòria  és  necessari 
establir una condició inicial de temperatura a cada àrea per, a partir d'aquesta, poder començar 
els càlculs. En el cas del càlcul en estat estacionari, tot i que es pot introduir aquesta condició, 
no és necessària ja que el mapa final de temperatures no en dependrà.
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En ambdós casos sí que és necessari  establir  la temperatura dels  tubs d'impulsió d'aigua. 
Aquesta temperatura ve determinada per la potència que volem assolir en el nostre sistema de 
calefacció. Tal com s'ha determinat anteriorment, les temperatures d'impulsió i de retorn són 
de 48ºC i 40ºC respectivament. Aquests valors provenen del càlcul de la temperatura mitja del 
circuit per assolir la potència desitjada ±4ºC. 

En la simulació s'han escollit 47ºC i 41ºC respectivament per les temperatures d'impulsió i de 
retorn. Aquesta decisió s'ha pres perquè les temperatures de ±4ºC són les que es mesuren en 
els col·lectors del sistema, i aquests no estan dins de l'estança a calefaccionar, per tant, s'ha 
considerat que el diferencial de temperatura en l'estança és menor, de ±3ºC. Així, aquestes 
temperatures seran de 44±3ºC.

Es  procedeix,  doncs,  a  aplicar  la  temperatura  en  les  superfícies  desitjades.  Aquestes 
temperatures s'aplicaran a les superfícies de la secció del tub, és a dir, a les àrees 5. Els tubs de 
retorn són les dues meitats de tubs representades als laterals de la simulació, per tant, s'hi 
aplicarà la temperatura de 41ºC. El tub d'impulsió és el tub que es troba al punt mig de la 
figura; en aquesta superfície, s'hi aplicarà la temperatura de 47ºC. Aquestes condicions de 
contorn, s'apliquen amb el programa Ansys de la següent forma.

Solution>Define Loads>Apply>Thermal>Temperature>On Areas 

Respecte a les condicions de convecció, aquestes són les que permetran simular aquest efecte 
en les  superfícies  tant  inferior  com superior  de la  geometria.  Cal  mencionar,  en aquesta 
condició, que s'ha fet una recerca en diferents fonts del valor aproximat de convecció entre un 
sòlid, en aquest cas un material ceràmic, i l'aire, ja que aquest valor és variable en funció 
principalment de la temperatura, dels material a on hi ha convecció i de la velocitat v de l'aire 
sobre aquest, entre altres factors. Cal recordar que la pròpia convecció genera corrents d'aire i, 
per tant, tot i que l'ambient estigui en calma, es genera una velocitat.

Així doncs, s'ha recercat i s'han trobat els següents valors.

M. M. Rathore, R. Kapuno. Engineering Heat Transfer (Exercicis, p350)

h @ 8ºC = 20 [W/m²·K]

h @ 15ºC = 20 [W/m²·K]

h @ 20ºC = 25 [W/m²·K]

Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Daisie D. Boettner, Margaret B. Bailey. 
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Fundamentals of Engineering Thermodynamics 

h = 6,2·v 0.8 [W/m²·K]

Elert, G. The Physics Hypertextbook. <http://physics.info/convection>

h=10,45 − v + 10√v [W/m²·K]

Davant d'aquests diferents valors, s'ha optat per agafar un valor mig d'entre els recercats. Per 
tant, s'aplicarà un coeficient de convecció h de 15 [W/m²·K]. Es procedeix, doncs, a aplicar 
aquest  coeficient  en  les  dos  superfícies  mencionades  anteriorment,  representades  a  la 
simulació per la línia superior de l'àrea 4 i la línia inferior de l'àrea 1. La ruta utilitzada en 
Ansys per aplicar la condició és la següent.

Solution>Define Loads>Apply>Thermal>Convection>On Lines 

En el moment d'assignar la convecció d'aquestes línies s'ha d'introduir la temperatura amb la 
qual la superfície genera la convecció, ja que el calor transmès per convecció depèn del salt 
tèrmic  entre  la  superfície  i  l'aire  ambient.  Per  simplificar  la  simulació,  se  suposa  una 
temperatura de l'aire ambient constant de 13ºC.

Una vegada assignada la condició de convecció en les línies mencionades anteriorment, s'ha 
d'assignar, també, el valor de convecció de les línies laterals de la geometria. Per complir amb 
el principi d'adiabacitat, aquesta ha de ser 0. S'aplica, doncs, el valor de convecció igual a 0 en 
aquestes línies.

Una vegada assignades les condicions de contorn necessàries per al càlcul en estat estacionari, 
s'assignarà la temperatura inicial de tota la geometria. Aquesta temperatura se suposarà de 
13ºC, que és aproximadament la temperatura a què es trobaria l'interior de l'habitatge en cas 
que el sistema de calefacció no estigués en funcionament durant un llarg període de temps. 

Aquesta condició de temperatura inicial, no és necessari fer-la en el moment de llençar el 
càlcul de l'estat estacionari. Per tant, només s'aplicarà en el moment de fer el càlcul de l'estat 
transitori.  La  comanda  que  s'ha  d'utilitzar  en  el  programa  Ansys  per  introduir  aquesta 
temperatura és la següent.

Solution>Define Loads>Apply>Initial Condit'n>Define>Pick All 
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Una vegada realitzats aquests passos, la geometria, amb les condicions, ja està preparada per 
ser llançada al procés de càlcul. Es pot observar la geometria preparada amb les càrregues en 
la següent figura.

Figura 3.4.4. Aplicació de les condicions de contorn a la secció.

3.4.3.2.2 Càlcul, règim estacionari i transitori

Una vegada preparada la geometria i les condicions de contorn i inicials, cal preparar el càlcul 
que es realitzarà.. Com ja s'ha comentat, Ansys permet dos tipus d'anàlisis, l'estacionari i el 
transitori, per tant, és en aquest moment, abans de llençar el càlcul, que es defineix quin dels 
dos es vol dur a terme.

Es començarà realitzant el càlcul en estat estacionari. En aquest càlcul, Ansys determinarà el 
mapa de temperatures de la figura que resultaria al cap d'un cert temps. Aquest temps és el 
necessari per què, donat un cert diferencial de temps, el diferencial de temperatures sigui nul o 
quasi nul. Aquest anàlisis es defineix en el següent menú

Solution>Analysis Type>New Analysis>Steady-State
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En  el  cas  estacionari,  les  opcions  que  té  per  defecte  el  programa  seran  suficients  per 
aconseguir un resultat satisfactori. 

Una vegada aconseguits els resultats desitjats, es passa a realitzar l'anàlisi transitòria. Aquesta 
anàlisi  servirà  per  determinar  el  temps  que  tarda  tot  el  sistema  a  assolir  el  règim  de 
funcionament de disseny. En aquesta anàlisi, Ansys no calcula cada un dels instants de temps, 
sinó que calcula uns punts de pas limitats i definits alhora de configurar l'anàlisi. Els punts 
entre aquests punts de pas es calculen mitjançant interpolacions. Aquesta anàlisi es defineix 
en el següent menú

Solution>Analysis Type>New Analysis>Transient

En el cas transitori, caldrà revisar les opcions que permet el programa per arribar a aconseguir 
un resultat satisfactori. Bàsicament, es tracta de definir el temps de duració de la simulació, 
quants passos intermedis es vol que el programa calculi i quines variables es volen calcular. 
En la resta d'opcions es deixaran els valors per defecte que té el programa, que es defineixen 
en el següent menú

Solution>Analysis Type>Sol'n Controls

Dins de la pestanya 'Bàsic' s'hauran de modificar les següents opcions. 

Temps de duració de la simulació: Dintre l'apartat 'Time Control' trobem el camp 
'Time at end of loadstep'. En aquest camp, s'hi ha d'introduir el temps desitjat 
de duració de la simulació. Cal comentar, en aquest cas, que les unitats han 
d'anar en concordança amb les unitats fetes servir a la resta de simulació, per 
tant, seran segons, sempre seguint el sistema internacional. El valor escollit 
serà  de  25200  segons,  és  a  dir,  7  hores.  Cal  notar  que  s'han  realitzat 
prèviament unes quantes proves fins a determinar el rang de temps en què es 
pogués observar que les temperatures deixen de variar substancialment. 

Passos  intermedis:  Dintre  l'apartat  'Time Control'  trobem els  camps 'Number  of  
substrats', 'Max no. Of substeps' i 'Min no. Of substeps'. En el primer camp, el 
valor  a  introduir  correspon  als  passos  intermedis  'Substeps',  que  Ansys 
calcularà dins de l'interval definit de temps. Com més passos intermedis, més 
precisa serà la solució, amb la contrapartida d'un major temps de càlcul. Cal 
marcar la casella de 'Number of substeps' per tal que el programa faci servir 
les indicacions que s'han introduït. En el cas estudiat, com que el càlcul no és 
molt  complicat,  es  determina  un  nombre  de  9000  passos  intermedis. 
D'aquesta  forma,  Ansys  calcularà  un  pas  cada  2,8  segons.  En  les  dues 
següents caselles s'haurà d'introduïr en el segon camp un nombre superior al 
definit i en el tercer camp un nombre inferior.
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Variables  que  cal  calcular:  Dintre  l'apartat  'Write  Items  to  Results  File'  se 
seleccionen  quines  variables  es  voldran  calcular  i  escriure  en  la  taula  de 
resultats  durant  els  càlculs.  En  aquest  cas,  només  es  desitja  calcular  la 
temperatura, que és el grau de llibertat de l'element utilitzat (DOF).  S'haurà 
de seleccionar, doncs, el camp 'User selected' i, a continuació, 'Nodal DOF 
Solution'.  En  aquest  apartat,  també s'hi  ha de seleccionar  quins  passos  es 
voldran  escriure  a  la  taula  de  resultats.  En  el  cas  estudiat,  interessa  que 
s'escriguin tots els passos per després poder generar l'animació corresponent.

Havent configurat les opcions mencionades anteriorment, i havent deixat la resta d'opcions 
que incorpora per defecte el programa, s'aconseguiran uns resultats satisfactoris.

Figura 3.4.5. Configuració de la simulació en règim transitori.

Una vegada configurades totes les opcions i completats tots els camps necessaris, es llança el 
càlcul. A partir d'ara, Ansys començarà a calcular la solució desitjada segons les condicions 
establertes. La comanda que té Ansys per llançar el càlcul és la següent.

Solution>Solve>Current LS

Una vegada completats els càlculs es pot passar al següent pas de la simulació per visualitzar 
els resultats.
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3.4.3.3. Post-procés 

És en aquest apartat on es visualitzen els resultats obtinguts en el càlcul de la solució del 
problema. Ansys disposa d'un visualitzador de resultats que permet seleccionar la variable 
'DOF' que es vol representar. En el cas estudiat, només s'ha calculat la 'Nodal Temperature', és 
a dir, la temperatura als nodes, per tant, serà l'única variable que es podrà seleccionar. La ruta a 
seguir amb Ansys per veure els resultats és la següent.

General Postproc>Results Viewer

Una vegada dins el visualitzador,  se selecciona la visualització de la temperatura amb la 
següent comanda.

Nodal Solution>DOF Solution>Nodal Temperature>Contour Plot 

Aquestes comandes són vàlides tant per l'anàlisi estàtic com pel dinàmic, en funció del càlcul 
realitzat.

En la  visualització,  cal  tenir  sempre  presents  els  valors  de  partida  i  una  referència  dels 
resultats  a obtenir,  per així  detectar possibles  errors de magnitud o de representació que 
podrien ser deguts a la mala introducció de dades o unitats de mesura. 

3.4.4. Resultats

Es visualitzen en aquest apartat els resultats de les diferents solucions obtingudes.

3.4.4.1. Règim estacionari

Els resultats en l'anàlisi en règim estacionari es poden observar en la següent imatge. Es tracta 
de la representació per trams del grau de llibertat del node, la temperatura.
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Figura 3.4.6. Mapa de temperatures de la secció en estat estacionari.

Com que s'aplica calor pels tubs a una temperatura de 47ºC i un retorn de 41ºC, s'observa com 
la superfície que s'ha de calefactar assoleix una temperatura més o menys uniforme d'entre 
29ºC i 32,5ºC, trobant-se el màxim al punt de la superfície més pròxim al tub d'impulsió i el 
mínim al punt de la superfície situat al punt mig de la distància entre els dos tubs.

S'observa com la calor es propaga molt més cap a la part superior que cap a la part inferior. 
Això és degut al fet que la capa immediatament inferior als tubs del sistema és una placa 
aïllant, la feina de la qual és precisament aquesta, la de no deixar passar la calor cap a zones 
que  no  interessen,  en  aquest  cas,  el  forjat.  S'observa  l'efectivitat  d'aquesta  placa,  ja  que 
aguanta un gradient de quasi 26º entre el tub d'impulsió, a 47ºC, i la temperatura a la junta 
d'aquesta placa amb el forjat, a aproximadament 22ºC. Tot i això, s'observa com el forjat ha 
passat d'una temperatura inicial de 13ºC a una de 22ºC, aproximadament. Això implica que 
s'està perdent calor  cap a una zona que no interessa.

Aquesta determinació ha portat a fer un segon anàlisis estàtic, per determinar el 'Thermal 
Flux', és a dir, el flux de calor per unitat de superfície, i determinar la potència perduda a 
través de la part inferior dels panells aïllants.
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En la nova solució s'haurà de calcular, doncs, apart de la solució nodal del grau de llibertat de 
l'element, altres variables complementàries, en aquest cas, la variable 'Element Nodal Fluxes'. 
Aquesta se selecciona per la següent ruta. 

Solution>Analysis Type>Sol'n Controls

Basic>User Selected>Element Nodal Fluxes

Els resultats obtinguts amb la nova anàlisi en estat estacionari descrita anteriorment es poden 
observar en la següent imatge. Es tracta de la representació per trams de la suma vectorial dels 
fluxos tèrmics de cada node. Es representa la suma de vectors, ja que, com s'ha comentat, 
l'element és ortotròpic. Tots els càlculs vectorials, per tant, estan desgranats per les direccions 
X, Y i Z, tot i que, en el cas de la direcció Z no hi haurà flux perquè una simulació bi-
dimensional. Aquests valors estan  expressats en [W/m²].

Figura 3.4.7. Mapa del flux de potència de la secció.

Es pot observar en la representació que s'ha fet una aproximació per tal d'observar amb més 
claredat els diferents trams de flux de potència transmesa.
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Com era d'esperar, la major potència per unitat de superfície es troba a la part immediatament 
superior als tubs d'impulsió, arribant a un màxim de 1627 W/m². Com es pot veure, el flux de 
potència que es dirigeix cap al forjat és mínima en comparació a la que flueix cap a la part 
superior, que està en contacte amb el morter de ciment. 

En  la  llista  de  resultats  adjunta  a  l'annex  juntament  amb  el  plànol  dels  nodes,  es  pot 
comprovar com la potència perduda en els punts inferiors dels forjats és inferior a 10 W/m², 
mentre que la potència emesa en la part superior del paviment va de 101 W/m² a 150  W/m². 
Per tant,  les pèrdues cap a la part inferior de l'habitatge són al voltant del 8%. Aquestes 
potències estan calculades sempre en base a una temperatura de l'ambient exterior de les 
superfícies de convecció de 13ºC. Per  tant,  el  cas estudiat  és, respecte a les pèrdues de 
potència, el pitjor dels casos possibles.

3.4.4.2. Règim transitori

L'objectiu d'aquest càlcul és determinar el temps que passarà des que es posa en marxa la 
instal·lació  fins  a  aconseguir  la  temperatura  ambient  desitjada  en  la  estança que s'ha de 
calefaccionar. Per a aquest fi, s'ha realitzat un càlcul des de t=0s fins a t=25000s (7 hores) i 
així  comprovar  l'evolució  de  les  temperatures.  A partir  d'aquest  càlcul  s'ha  generat  una 
animació del mapa de temperatures al llarg del temps, i també s'ha realitzat una gràfica de la 
temperatura respecte al temps. 
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Figura 3.4.8. Temperatura dels nodes descrits en funció del temps.

Per realitzar la gràfica s'han agafat tres nodes representatius de la part superior del paviment. 
Estan situats a sobre dels dos tubs d'impulsió (vermell) i retorn (blau) i en el punt mig d'entre 
aquests dos (lila). Les unitats de l'eix de les ordenades son graus centígrads [ºC], mentre que 
les unitats de l'eix de les abscisses són decasegons [s·10]. La gràfica obtinguda es pot observar 
a continuació.

En la gràfica s'observa com les temperatures dels  tres nodes tenen el  seu origen en una 
temperatura de 13ºC quan el t=0s. A partir d'aquí, es posa en marxa la instal·lació, i les tres 
temperatures comencen a augmentar. Es pot comprovar com a mesura que el temps va passant 
es va obrint un diferencial entre elles a igual instant de temps.

Tot i que no s'assoleix el règim estacionari fins al cap de 7 hores aproximadament, sí que, al 
cap de dues hores, la temperatura del terra ja és bastant elevada.
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Una vegada obtinguda la gràfica de la temperatura respecte el temps, es procedeix a generar 
l'animació del mapa de temperatures, també al llarg del temps de la secció. Els resultats es 
poden observar en el set d'imatges de les dues pàgines següents. Es tracta de la representació 
per trams del grau de llibertat del node, la temperatura. S'han pres instants de temps amb un 
interval més petit al principi, ja que els diferencials són més alts i amb un interval més gran a 
partir d'un terç del recorregut temporal total. 
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Figura 3.4.9. Mapa de temperatures de la secció al llarg del temps de la simulació.

Una  vegada  determinada  la  temperatura  superficial  del  terra,  cal  tenir  en  compte  la 
transferència d'aquesta calor a l'ambient.

3.4.4.3. Transmissió del calor a l'ambient

L'objectiu d'aquest càlcul era determinar el temps que passaria des de la posada en marxa de la 
instal·lació  fins  a  aconseguir  la  temperatura  ambient  desitjada  en  la  estança  que  cal 
calefaccionar. Per tant doncs, falta la última part, que és calcular el temps aproximat que 
tardarà aquesta estança a assolir la temperatura desitjada.

Per tenir una referència a l'hora de calcular aquest temps, s'ha simplificat el model, prenent 
intervals petits tant de temperatura com de temps. 

Els  càlculs  demostren que el  salt  tèrmic  mínim necessari  per  a  aportar  calor  a  totes  les 
estances dels  habitatges,  tenint  en compte  una temperatura inicial  interior  de 13ºC i  una 
exterior (constant en tots els casos) de 5ºC és d'entre 3ºC i 4ºC. A mesura que la temperatura 
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interior augmenta, en augmentar les pèrdues amb l'exterior, aquest salt ha de ser major. A una 
temperatura  interior  de  22ºC,  per  exemple,  el  terra  radiant  a  25ºC  no  és  suficient  per 
aconseguir una aportació neta de calor a totes les estances perquè n'hi haurà on les pèrdues 
amb l'exterior seran majors degut a un major salt tèrmic que no la calor aportada. Els dos 
exemples es poden observar a les següents taules.

Figura 3.4.10. Aportació neta de potència per estança, amb Tint de 13ºC. Totes les aportacions 
positives.

Figura 3.4.11. Aportació neta de potència, per estança, amb Tint de 22ºC. Hi apareixen aportacions 
negatives.

També cal observar que, en l'estat estacionari, amb el terra radiant a una mitjana aproximada 
de 31ºC, la temperatura ambient s'estabilitzarà entre els 27ºC i els 28ºC. Això és degut al fet 
que les pèrdues a l'exterior, en augmentar la temperatura ambient, també augmenten, fent que 
el  balanç  net  d'aportació  de  potència  tèrmica  sigui  insuficient  per  seguir  augmentat  la 
temperatura  ambient.  Es  pot  veure  en  la  següent  taula  com,  a  partir  de  la  temperatura 
esmentada, la majoria de valors d'aportació de potència neta ja són negatius.

S/M H1 H2 H3
1r 1a 29,59 24,21 22,19 - 13
1r 2a 30,52 25,63 28,22 29,69 16
1r 3a 26,64 24,46 26,88 -
2n 1a 32,54 27,17 25,14 - Coeficient de convecció
2n 2a 33,47 28,58 31,17 32,64 15
2n 3a 29,6 27,41 29,83 -
3r 1a 32,54 27,17 25,14 - Potència del terra 
3r 2a 33,47 28,58 31,17 32,64 45
3r 3a 29,6 27,41 29,83 -
4t 1a 28,56 17,61 15,58 -
4t 2a 29,49 19,02 21,61 23,08
4t 3a 25,61 17,85 20,27 -

P [W/m²] Temperatures [ºC]
Tint
Tterra

h [W/m²·K]

p [W/m²]

S/M H1 H2 H3
1r 1a 12,25 0,83 -3,47 - 22
1r 2a 14,22 3,84 9,34 12,46 25
1r 3a 5,99 1,34 6,49 -
2n 1a 18,53 7,11 2,81 - Coeficient de convecció
2n 2a 20,5 10,12 15,61 18,74 15
2n 3a 12,27 7,62 12,77 -
3r 1a 18,53 7,11 2,81 - Potència del terra 
3r 2a 20,5 10,12 15,61 18,74 45
3r 3a 12,27 7,62 12,77 -
4t 1a 10,06 -13,21 -17,51 -
4t 2a 12,04 -10,2 -4,71 -1,58
4t 3a 3,8 -12,7 -7,55 -

P [W/m²] Temperatures [ºC]
Tint
Tterra

h [W/m²·K]

p [W/m²]
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Figura 3.4.12. Aportació neta de potència, per estança, amb Tint de 28ºC. La majoria de les 
aportacions són negatives.

Respecte al temps que tarda l'ambient a assolir la temperatura desitjada, s'ha realitzat també un 
càlcul  simplificat,  tenint  en compte la  massa d'aire a escalfar  per metre  quadrat de terra 
radiant. D'aquesta manera s'ha pogut calcular la calor necessària per augmentar a una certa 
temperatura el volum d'aire per sobre d'aquest. A continuació es pot observar una taula del 
temps necessari per augmentar un grau la temperatura en les estances, tenint en consideració 
la hipòtesi de l'aportació de potència neta de la primera de les dues taules (Tint de 13ºC i salt 
de 3º).

Figura 3.4.13. Temps necessari per augmentar un grau la temperatura de l'aire, amb les 
condicions descrites.

S'observa que, amb un salt tèrmic de 3º de la temperatura ambient respecte el terra, el temps 
necessari per augmentar un grau aquesta temperatura, varia entre aproximadament un i tres 
minuts, en funció de l'estança.

S/M H1 H2 H3
1r 1a 98,1 119,88 130,81 -
1r 2a 95,11 113,25 102,87 97,77 1,005 1,204
1r 3a 108,94 118,69 107,99 -
2n 1a 89,2 106,84 115,44 - Volum
2n 2a 86,72 101,55 93,12 88,92 2,4
2n 3a 98,07 105,9 97,3 -
3r 1a 89,2 106,84 115,44 - Capacitat Calorífica
3r 2a 86,72 101,55 93,12 88,92 2,9
3r 3a 98,07 105,9 97,3 - 2902,6
4t 1a 101,64 164,87 186,28 -
4t 2a 98,43 152,59 134,32 125,76 Calor necessari
4t 3a 113,33 162,64 143,2 - 2902,6

T [s] Propietats aire [C.N.]
Cp [kJ/Kg·K] Rho [Kg/m³]

V  [m³]

Cp [kJ/K]
Cp [J/K]

Q [J]

S/M H1 H2 H3
1r 1a 0,69 -14,76 -20,58 - 28
1r 2a 3,36 -10,69 -3,25 0,98 31
1r 3a -7,78 -14,07 -7,1 -
2n 1a 9,18 -6,27 -12,08 - Coeficient de convecció
2n 2a 11,86 -2,2 5,24 9,47 15
2n 3a 0,72 -5,57 1,39 -
3r 1a 9,18 -6,27 -12,08 - Potència del terra 
3r 2a 11,86 -2,2 5,24 9,47 45
3r 3a 0,72 -5,57 1,39 -
4t 1a -2,27 -33,76 -39,58 -
4t 2a 0,4 -29,69 -22,25 -18,02
4t 3a -10,74 -33,06 -26,1 -

P [W/m²] Temperatures [ºC]
Tint
Tterra

h [W/m²·K]

p [W/m²]
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3.4.5. Avaluació dels resultats 

La simulació ha estat satisfactòria tant des del punt de vista de la simulació en si, com dels 
resultats obtinguts. Els resultats han permès resoldre els dubtes plantejats al principi de la 
simulació, pels quals s'havia realitzat aquest estudi.

Aquests  resultats  demostren  que la  temperatura  ambient  sofreix  un decalatge  de  mitjana 
d'aproximadament  3ºC  de  temperatura  i  150  segons  de  temps  respecte  a  les  corbes  de 
temperatura del terra. Observant les corbes de la temperatura del terra respecte al temps, es pot 
observar com aquesta quantitat de temps és pràcticament menyspreable en front a l'evolució 
de la temperatura del terra radiant. 

S'ha arribat a la conclusió ,doncs, que la temperatura ambient és la temperatura mitjana del 
terra, menys 3º. Amb aquesta equació s'ha realitzat una gràfica de la temperatura respecte al 
temps de la temperatura mitja del terra i la de l'ambient. La primera s'ha calculat sumant la 
temperatura dels tres nodes representatius i dividint aquest resultat per tres, i la segona s'ha 
calculat restant tres graus a la mitjana del terra. 

Cal dir que aquest decalatge de les dues corbes és a causa d'un decalatge temporal en l'eix de 
les abscisses i d'un altre decalatge de temperatura, en l'eix de les ordenades. D'alguna manera, 
aquest decalatge total no depèn de quina diferència de temperatura es prengui, ja que a menys 
diferència de temperatura, més diferència temporal, i viceversa. Per tant, s'ha de fixar una de 
les dues variables per obtenir la següent, que en el cas estudiat, s'ha decidit que fossin aquests 
3ºC.

A més, ja que la temperatura inicial és de 13ºC per ambdós medis, restant 3ºC la temperatura 
inicial de l'ambient, resultarà de 10ºC, cosa que és una falsedat. Per evitar aquest problema, 
s'ha retocat la gràfica per fer que la temperatura de sortida no sigui de 10ºC. Tot i aquesta 
modificació per aproximar-la a la realitat, s'ha de considerar aquesta gràfica vàlida per valors 
de la temperatura ambient superior als 14ºC. 
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Figura 3.4.14. Temperatura mitja del terra i temperatura ambient, calculades segons la 
descripció anterior.

Finalment, doncs, en aquesta última s'observa gràfica l'evolució de la temperatura mitjana del 
terra i la temperatura ambient estimada respecte el temps. Com ja s'esperava, aquest sistema 
de calefacció resulta un sistema més aviat lent a l'hora d'aconseguir una temperatura ambient 
acceptable. El que s'ha aconseguit, però, és quantificar aquest 'més aviat lent'.

Es pot considerar acceptable, segons la normativa, un rang de temperatures interiors d'entre 
21ºC i 23ºC. Segons els càlculs realitzats, s'arribaria a aquesta temperatura aproximadament al 
voltant  de  5500  segons  després  de  posar  en  marxa  el  sistema,  partint  sempre  d'una 
temperatura inicial de 13ºC. 5500 segons equivalen aproximadament a una hora i mitja, la 
qual cosa és un temps acceptable.
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3.5. Estudi econòmic

En aquest apartat s’adjunten els càlculs econòmics derivats del projecte. Es comptaran tant els 
que corresponen a l’elaboració de l’estudi com els de la seva realització.

S’han establert uns honoraris base per al projectista i s’ha calculat el preu de tots els materials 
necessaris per dur-lo a terme, incloent-hi les hores de treball. 

3.5.1. Descripció

3.5.1.1. Realització del projecte

3.5.1.1.1 Transport

Aquest estudi s’ha realitzat des del mes de Febrer del 2011 fins al mes de Maig de 2011 entre 
les localitats de Barcelona i Olot, a on se situarà l'edifici en qüestió. Aquest fet ha afegit uns 
costos de transport per a cada desplaçament.

El detall dels costos de transport es troben el Capítol 1.

3.5.1.1.2 Honoraris

Durant el temps de realització del projecte la dedicació de l'enginyer no ha estat única en el 
que  respecte  al  projecte  en  qüestió  sinó  que  s'ha  combinat  també  amb  la  seva  activitat 
professional. Els honoraris s’han calculat en base al sou d’un enginyer i s'han inclòs, també, 
els costos de formació en el software utilitzat. 

El detall dels honoraris es troben el Capítol 1.

3.5.1.1.3 Material

S'ha  comptabilitzat  també  el  cost  del  material  d'oficina  utilitzat  durant  la  realització  del 
projecte.

El detall del cost del material es troba el Capítol 1.
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3.5.1.2. Materials i construcció

S'inclouen aquí els costos de la execució material del projecte.

3.5.1.2.1 Captació i acumulació

En el primer apartat s'inclouen els captadors solars i el sistema d'acumulació així  com la 
caldera d'escalfament de suport. En cada element s'inclouen els seus costos derivats.

El detall dels costos de transport es troben el Capítol 2.

3.5.1.2.2 Distribució

En el segon apartat s'inclouen totes les conduccions necessàries del el sistema de distribució. 
En aquest apartat s'han utilitzat costos mitjans extrets d'altres obres realitzades anteriorment 
en l'empresa en la qual l'autor treballa.

El detall dels costos de transport es troben el Capítol 2.

3.5.1.2.3 Emissió 

En l'últim apartat es comptabilitza el sistema d'emissió i control, és a dir el sistema de terra 
radiant i també el termòstat digital.

Cal apuntar que s'ha considerat que només a un 66% de la superfície total construïda dels 
habitatges s'implementarà el sistema de terra radiant.

El detall dels costos de transport es troben el Capítol 2.
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3.5.2. Pressupost

3.5.2.1. Capítol 1. Realització del projecte

Unitats

Transport

Desplaçament Olot – Barcelona 8 20 160

Total 160

Honoraris

Hores d'enginyer júnior 400 15 6000
Hores d'enginyer sènior 20 50 1000
Hores d'arquitecte 30 50 1500

Total 8500

Material

Ordinador portàtil 0,1 1200 120
Varis oficina 1 250 250
Llicencies Software 0,1 300 30

Total 400

Total Capítol 9060

Preu U. [€] Total [€]
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3.5.2.2. Capítol 2. Materials i construcció

3.5.2.3. Suma total dels capítols.

Captació i Acumulació

3 captadors solars, superfície total de 6,9 m²
 amb suports, connexionat i muntatge 2 2196 4392

Acumulador d'aigua calenta, 1000 litres
amb suports, connexionat i muntatge 1 3032 3032

Caldera de gas amb tecnologia de condensació,
de 200kW, amb connexionat i muntatge 1 15774 15774

Total 23198

Distribució

Sistema de distribució del calor generat: muntants,
 passamurs, vaines i altres, amb instal·lació 12 1185 14220

Total 14220

Sistema d'emissió

Sistema d'emissió de calor per terra radiant
segons especificacions descrites, amb instal·lació 540 62 33480

Col·lectors del circuit de terra radiant
segons especificacions descrites, amb instal·lació 12 450 5400

Controlador del sistema de calefacció
segons especificacions descrites, amb instal·lació 12 1137 13644

Total 38880

Total Capítol 76298

Capítol 1. Realització del projecte 9060
Capítol 2. Materials i construcció 76298
Total Pressupost 85358
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3.6. Estudi d'impacte ambiental

En aquest apartat s'avaluarà l’impacte de la realització del projecte en qüestió sobre el medi 
ambient.

Es dividiria l'impacte en tres punts, que són la realització de l'estudi, la implementació de les 
instal·lacions i per últim el seu propi ús.

3.6.1. Realització de l'estudi

Es considera que en la realització de l’estudi en si no hi ha un impacte directe sobre el medi 
ambient  excepte  en els  desplaçaments  de l'autor.  Podem avaluar aquests  impactes com a 
consums de la següent forma: 

Consum elèctric:  Ordinador  portàtil,  impressora,  climatització  i  il·luminació  en 
general.

Material d’oficina:Paper, bolígrafs, CD's i tinta d'impressora

Desplaçaments: Gasolina SP95 i desgast general del vehicle utilitzat.

Es consums elèctrics es poden reduir minimitzant  l’ús del portàtil  i  mantenint-lo en estat 
d'hibernació amb la pantalla tancada o apagar-lo quan no s’utilitzi, i amb l’ús de bombetes de 
baix consum i aprofitant la llum solar sempre que sigui possible. També cal pensar en una 
utilització racional dels sistemes de calefacció i refrigeració.

Així mateix, per minimitzar l'impacte cal reduir l'ús del material d'oficina, per exemple, amb 
l’ús de paper reciclat, reutilitzant els esborranys o les impressions errònies per les dues cares, i 
sempre separant correctament  tots  els  residus generats  per tipus,  per tal  de facilitar-ne el 
reciclatge. 

Respecte  al  consum per  desplaçaments,  per minimitzar-los  cal  utilitzar  sempre que sigui 
possible l'ús del transport públic, i en cas que no sigui possible, assumint que no  s'adquirirà 
cap vehicle nou per fer el projecte (en cas de que es fes, caldria pensar amb un vehicle de 
tecnologia híbrida o de baix consum) cal realitzar una conducció eficient del vehicle del que 
disposi l'autor per aquests desplaçaments.
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3.6.2. Implementació de les instal·lacions

Respecte  a  la  realització  de  les  obres  del  projecte,  bàsicament  s'han  de  contemplar  dos 
impactes ambientals diferents: un és el dels residus generats durant la construcció, i l'altre 
seria l'energia, principalment elèctrica, utilitzada en la pròpia construcció.

En aquest cas el consum elèctric de la construcció difícilment es pot reduir, perquè les eines 
elèctriques només consumeixen electricitat durant el funcionament. Per tant, l'únic que es pot 
fer de cara a reduir la despesa energètica, és l'optimització de processos. D'aquesta forma, si 
optimitzem el procés, s'utilitzarà menys temps la maquinària amb la corresponent disminució 
de l'energia consumida.

Respecte als residus generats, aquests són principalment runa i retalls dels productes utilitzats 
en la realització de les canalitzacions. Cal, també, mencionar els envasos on vénen embolicats 
aquests productes.

Per minimitzar l'impacte, doncs, caldrà separar els residus per classes i reciclar tots els que ho 
permetin.

3.6.3. Ús de les instal·lacions

L'impacte més gran en el medi en quant a emissions és el que suposa l'ús de les instal·lacions. 
Tal com s'ha comentat en la memòria, aquest és un punt molt important. 

Tota  la  instal·lació  s'ha  dissenyat  de  cara  a  fer  un  ús  mínim  d'energia  per  aconseguir 
calefaccionar l'habitatge. Cal dir que, per molt exigent que sigui la normativa que s'apliqui i 
per més eficient que sigui el sistema, si els usuaris no en fan un ús correcte, tots aquests 
esforços encarats a la optimització i a la recerca de la màxima eficiència i sostenibilitat poden 
quedar reduïts a no res.

Per tant, doncs, de cara a minimitzar emissions s'ha d'educar i familiaritzar l'usuari amb  l'ús 
correcte de les instal·lacions.
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4. Conclusions

La finalitat d'aquest projecte era estudiar i determinar quin és el sistema de calefacció per a un 
edifici plurifamiliar d'habitatges. 

De les combinacions possibles, ha estat escollida la combinació d'un sistema amb captadors 
solars  de  placa  plana,  juntament  amb  un  sistema  d'acumulació  i  distribució  col·lectiu  i, 
finalment, un sistema d'emissió del calor dins de l'habitatge per terra radiant.

Ha quedat demostrat que aquesta combinació escollida és la més econòmica, no en quant a 
instal·lació, però si dins del termini de 30 anys, considerat el de vida útil. Tot i això, aquest 
temps sol ser molt més llarg de l'esmentat,  fent la instal·lació encara més rendible a llarg 
termini.

Deixant  de  banda  l'aspecte  econòmic  de  la  instal·lació,  i  enfocant  l'anàlisi  en  termes 
d'eficiència  i  sostenibilitat,   aquest  sistema  també  és  el  més  eficient  i  sostenible 
indiscutiblement.  La  major  eficiència,  per  tant,  comporta  un  menor  consum  de  fonts 
energètiques i, a la seva vegada, menors emissions de productes contaminants.

Cal dir que, avui en dia, l'eficiència energètica i la rendibilitat econòmica van més que mai 
lligades. Les constants pujades i baixades dels preus dels hidrocarburs de forma imprevisible i 
obeint tant a factors intrínsecs com a factors no relacionats amb el mercat, provoquen que ara 
més  que  mai  s'hagin  de  buscar  sistemes  que  necessitin  els  recursos  energètics  mínims 
possibles  per  fer  el  treball  pel  qual  estan  dissenyats.  Aquest  objectiu,  doncs,  només 
s'aconsegueix per la via de l'eficiència.

Entrant més, ara, en en l'aspecte de la pròpia realització del projecte, un dels punts que l'autor 
voldria destacar és l'excés de normativa. Hi arriben a haver, fins i tot, contradiccions  entre les 
normes de diferents àmbits geogràfics existents, que també es poden solapar. Això causa que 
el treball i la realització de projectes d'aquest tipus acabi resultat molt feixuc i complicat, no 
pel projecte en sí, sinó per la mencionada normativa i les seves demandes.

Un altre punt a mencionar és el de l'educació dels usuaris. Aquest és un punt molt important, 
ja que per molt exigent que sigui la normativa que s'apliqui a l'hora de limitar la demanda 
energètica, si aquests no fan un ús correcte de les instal·lacions, tots aquests esforços encarats 
a l'optimització i a la recerca de la màxima eficiència i sostenibilitat poden quedar reduïts a no 
res.
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