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Resum 

El següent projecte té com a objectiu el disseny d’una instal·lació de renovació d’aire 

mitjançant sistemes de ventilació pel col·legi de La Gleva situat en el municipi de Les Masies 

de Voltregà a la comarca d’Osona. Aquesta instal·lació és necessària per a complir la 

normativa i poder obrir un centre educatiu. Per una banda el sistema aspira aire de l’exterior, 

l’impulsa i el distribueix a les diferents zones d’ús de l’escola. Per una altra banda, recupera 

l’aire ja viciat i el retorna a l’exterior. El projecte es desenvolupa a partir d’uns plànols i d’un 

projecte executiu d’arquitectura realitzats per a la rehabilitació de l’antic edifici de la casa 

d’Espiritualitat de la Gleva que es vol transformar  en un centre docent. 

Per la realització del projecte s’ha aplicat la normativa exigida actualment per satisfer les 

necessitats de renovació d’aire segons la capacitat de les estances del col·legi. La 

configuració arquitectònica de l’edifici ha requerit una sectorització en diferents sistemes de 

ventilació per tal d’optimitzar costos i per donar un plantejament real d’execució. 

En primer lloc s’han definit els diferents sistemes de ventilació i s’han plantejat les equacions 

corresponents. A continuació, s’ha procedit a fer un estudi i selecció dels elements 

necessaris pel seu funcionament: recuperadors de calor, conductes, difusors, reixes, etc. A 

partir d’aquests requeriments i condicionaments, s’ha calculat el punt de funcionament de 

cada grup impulsor. I finalment s’han seleccionant les màquines més adequades i els seus 

paràmetres d’operació. 

El disseny s’ha modelat en tres dimensions amb el programa Revit Architecture i Revit MEP 

per extreure tots els amidaments i dimensionar completament les diferents instal·lacions. 

També, s’han programat unes fulles de càlcul Excel pel càlcul de la corba resistent d’un 

circuit impulsor i la seva representació gràfica, així com l’observació dels diferents resultats 

parcials en termes de cabal, velocitat i pèrdues de càrrega. El resultat final obtingut és 

l’especificació completa i detallada de les instal·lacions necessàries que garanteixen una 

renovació d’aire de l’edifici segons la  normativa exigida per a ús com a col·legi. També 

forma part del resultat del projecte el punt de funcionament de les màquines, la potència 

consumida per aquestes, el seu rendiment, la planificació d’obra, els plànols i les 

observacions pel contractista per a que les tingui en compte en l’execució de l’obra. 

Es tracta d’un projecte que destaca per  l’ús de la tecnologia Building Information Modeling 

mitjançant un software que extreu informació a partir d’un model de tres dimensions.  Un 

altre punt important és que els fulls de càlcul Excel poden ser fàcilment utilitzats per a altres 

projectes. Finalment, es vol fer constatar que el treball representa l’aplicació d’un conjunt de 

coneixements apresos durant la carrera d’Enginyer Industrial per a la resolució d’una 

instal·lació de ventilació aplicada a un cas real d’un projecte de reforma d’un edifici. 
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1.  GLOSSARI 

En aquest apartat s’exposen els signes, símbols, abreviatures i acrònims que es troben en el 

text de la memòria  per tal de conèixer el seu significat. 

-   : Àrea de pas en la secció ‘i’ [m2]  

-      : velocitat del so de l’aire  [m/s] 

-   : Diàmetre hidràulic de la secció del segment A de la conducció [m] 

-        Diàmetre hidràulic del difusor ‘1’ [m] 

-     Diàmetre del silenciador de la instal·lació [m]  

-     : Variable característica segons on estigui confinat el flux, en el nostre cas al ser 

estudiat en canonades és el diàmetre hidràulic del tub [m] 

-      : Diàmetre del tub corrugat que connecta amb la sortida 1 on hi ha el difusor 1 

[m] 

-    : Variable característica segons on estigui confinat el flux, en el nostre cas al ser 

estudiat en canonades és el diàmetre hidràulic en el tram ‘1-2’ [m] 

-  : Gravetat [m/s2] 

-     : Alçada de la bomba [m] 

-      : Alçada resistent del sistema [m]  

-   : Pèrdues de càrrega [m] 

-     : Pèrdues de càrrega entre les seccions ‘1’ i ‘2’ [m] 

-   
   : Pèrdues de càrrega lineals [m] 

-     
   : Pèrdues de càrrega lineals del tub corrugat [m] 

-      
   : Pèrdues de càrrega lineals del tub corrugat de la sortida 1 [m] 

-    
   : Pèrdues de càrrega lineals entre les seccions ‘1’ i ‘2’ [m] 

-   
    

: Pèrdues de càrrega singulars [m] 

-            
    

  Pèrdues de càrrega singulars a causa de la contracció de la canonada de 

la instal·lació [m] 

-          
    

  Pèrdues de càrrega singulars a causa de l’expansió de la canonada de la 

instal·lació [m] 

-        
    

: Pèrdues de càrrega singulars a causa del filtre  de la instal·lació [m] 



Pàg. 6  Memòria 

 

-       
    

  Pèrdues de càrrega singulars a causa de la reixa d’entrada de la instal·lació 

[m] 

-    
    

: Pèrdues de càrrega singulars entre les seccions ‘1’ i ‘2’ [m] 

-     : Constat de singularitat del difusor [-] 

-        Constat de singularitat del difusor 1 [-] 

-          : Constat de singularitat de l’element ‘n’ [-] 

-       : Constat de singularitat de la reixa d’entrada de la instal·lació [-] 

-      : Constat de singularitat de les unions mascle-femella dels conductes rectes.  

-        : Constant de singularitat de les unions mascle-femella a l’assaig ‘i’ [-] 

- K90º: Constat de singularitat dels colzes de 90º als tubs corrugats 

-    : Número de Mach en la secció ‘i’ 

- n: Coeficient de Manning per a tub corrugat 

-     Distància del tram A [m] 

-     Distància del tram ‘1-2’ [m] 

-       Distància del tram del silenciador [m] 

-       Distància del tub [m] 

- Ltub1: Longitud del tub corrugat que connecta amb la sortida 1 on hi ha el difusor 1 [m] 

- P: Pressió [Pa] 

- Pd: Pressió dinàmica [Pa] 

- Pe: Pressió estàtica [Pa] 

- Pt: Pressió total [Pa] 

-   : Pressió a la secció ‘i’ [Pa] 

- Ph: Potència hidràulica [W] 

-  : Cabal que circula pel tub [m3/s] 

-   : Cabal en [m3/s] en la secció ‘1’ [m3/s] 

- Q/n: Cabal per cada difusor 

-    : Número de Reynolds al segment A [-] 

-    : Número de Reynolds a l’assaig ‘i’ [-] 

-  ̅: Velocitat efectiva [m/s] 

-  ⃗  : Velocitat mitjana de l’aire per dins del tub a l’assaig ‘i’ [m/s] 

-  ⃗  : Velocitat mitjana a l’entrada de l’element singular ‘n’ [m/s] 

-  ⃗  : Velocitat mitjana en la secció ‘1’ [m/s] 

-  ⃗   : Velocitat mitjana en el tram ‘1-2’ [m/s] 
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-   : Cota la secció ‘1’ [m] 

-   : Factor corrector de l’energia cinètica en la secció ‘1’ 

-  : Pes específic de l’aire [kg/(m2·s2)] 

-  : Rugositat absoluta de la conducció de la instal·lació [m] 

-   : Rugositat absoluta de la conducció a l’assaig ‘i’ [m] 

-   : Coeficient de fricció en el segment A de la conducció [-] 

-   : Coeficient de fricció de la canonada a l’assaig ‘i’ [-] 

-   : Coeficient de fricció de la canonada a l’assaig ‘i’ [-] 

-      : Densitat de l’aire [kg/m3] 

-      : Viscositat cinemàtica de l’aire [m2/s]  

- c.d.a: Columna d’aigua 

- CH4: Metà 

- CO: Òxid de carboni 

- CO2: Diòxid de carboni 

- CPM: Mètode del camí crític 

- CTE: Codi Tècnic de l’Edificació 

- dB:  Decibels 

- DF:  Direcció facultativa (arquitectes) 

- HR: Protecció front el soroll 

- IDA: Qualitat d’aire interior 

- IVA : Impost sobre el Valor Afegit 

- mm c.d.a: mil·límetres de columna d’aigua 

- NOx: Compostos de nitrogen 

- NPS:  Nivell de pressió sonora [dB] 

- LOE: Llei d’Ordenació de l’Edificació 

- LWA:  Nivell de potència sonora [dB] 

- PFC: Projecte final de carrera 

- SO2: Anhídrid sulfurós 

- SI: Sistema Internacional 

- SWL: Nivell de potència sonora, es mesura en decibels [dB] 

- S&P:  Soler & Palau. Sistemes de ventilació 

- UNE: Una Norma Espanyola 

- 3D: Tres dimensions 
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2. INTRODUCCIÓ 

El present projecte pretén especificar el disseny, el càlcul i la descripció del funcionament de 

la instal·lació de ventilació de renovació d’aire del col·legi de La Gleva a les Masies de 

Voltregà. La motivació del treball és la reforma integral de l’edifici antic i el canvi del seu ús 

per la docència escolar. Aquesta reforma afecta a les aules, el laboratori, el menjador, els 

serveis, les sales de reunions i els despatxos. 

La normativa vigent exigeix una demanda de ventilació en l’àmbit d’actuació de l’edifici 

existent de l’escola, per tant, en aquest projecte es pretén mostrar la solució tècnica i 

econòmica per satisfer la necessitat exigida. 

El projecte dels sistemes de ventilació s’ha realitzat a partir dels plànols de la reforma 

realitzats per les arquitectes Sandra Villaseñor i Mercè Badal conjuntament amb la 

constructora contractista general, Croxley Construcciones. Es vol fer constar que el projecte 

parteix de cero i es desenvolupa totalment sense haver-hi cap tipus de col·laboració amb 

cap empresa. 

2.1. Objectius del projecte 

Plantejar una solució tècnica i econòmica pel disseny d’una instal·lació de ventilació en la 

zona a reformar d’un edifici existent. 

Per a això, es veu necessari prèviament: 

- Conèixer la normativa existent per a satisfer les necessitats de ventilació dels espais 

rehabilitats de l’escola. 

- Realitzar càlculs fluidodinàmics per a conèixer la resposta i el comportament físic de 

les instal·lacions previstes. 

- Dimensionar les instal·lacions de ventilació de renovació d’aire de l’escola. 

- Seleccionar dels grups impulsors i aspiradors d’aire de les diferents instal·lacions de 

renovació d’aire distribuïdes per l’escola. 

- Optimitzar la solució de la instal·lació de ventilació. 
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2.2. Abast del projecte 

L’abast de la part pràctica del projecte contempla: 

- Estudiar la situació regulatòria europea i espanyola. Extreure les dades necessàries 

per dissenyar la instal·lació de ventilació dins dels intervals d’actuació exigits per 

normativa. 

- Estimar les demandes de renovació i extracció d’aire en els diferents espais del 

col·legi. 

- Editar un software de càlcul basat en les equacions del flux intern per conductes. 

- Descriure i proposar l’equipament tècnic dels elements principals de la instal·lació. 

- Dimensionar a partir d’un software 3D les diferents instal·lacions de ventilació del 

col·legi. 

- Quantificar les peces, panells i grups impulsors necessaris pel muntatge de les 

instal·lacions de ventilació. 

- Proposar la inversió necessària per disposar de les instal·lacions projectades. 
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3. ASPECTES TEÒRICS 

3.1. Definicions i conceptes bàsics 

3.1.1. Definició de fluid 

Per classificar els elements que es troben a la natura es poden utilitzar diversos criteris. Des 

del punt de vista de l’enginyeria, un dels més interessants es basa en considerar el 

comportament dels elements davant les situacions especials. Segons aquest criteri es 

defineixen els estats bàsics de sòlid, plàstic, fluid i plasma. 

Aquesta classificació depèn fonamentalment de l’estat i no del material en si. De fet, un 

mateix material pot comportar-se com un fluid o no depenent de les condicions en les que es 

troba. 

Entre les propietats que diferencien l’estat de la matèria, la que permet una millor 

classificació des del punt de vista mecànic és la que es basa en la relació entre la forma com 

reacciona el material quan se li aplica una força. 

Els fluids reaccionen de manera característica a les forces tangencials. Si es compara el que 

succeeix en un sòlid i en fluid quan són sotmesos a un esforç tallant s’obtenen reaccions 

característiques que es poden verificar experimentalment i que permeten diferenciar-los. 

Quan a un cos sòlid se li aplica una força tangencial, el material es deforma fins arribar una 

nova situació d’equilibri. Les partícules de sòlid es reordenen de tal manera que en la nova 

posició són capaces d’equilibrar la força aplicada. Aquesta reordenació comporta un canvi 

en la forma del seu aspecte inicial. Si es deixa d’aplicar la força al cos és capaç, dintre de 

certs límits elàstics, de recuperar la seva forma inicial. 

Si es fa la mateixa experiència amb un fluid la reacció és diferent. En aquest cas s’observa 

com una vegada aplicada la força el fluid comença a deformar-se contínuament mentre 

aquesta segueix aplicada  i adquireix certa velocitat de deformació. 

En base a aquest comportament s’acostuma a definir un fluid de la següent manera: 'Fluid 

és tota substància que es deforma contínuament quan està sotmès a una força tangencial, 

encara que aquesta sigui molt petita’. 

D’aquesta definició es desprèn que un fluid en repòs no suporta cap esforç tallant. 
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3.1.2. Unitats de mesura de la mecànica de fluids 

En aquest apartat s’esmenten i es quantifiquen les unitats de les propietats del fluids. Entre 

totes es destaquen les de pressió, densitat, rugositat absoluta i relativa, velocitat, cabal 

volumètric, cabal màssic i diàmetre hidràulic. 

Pressió 

La pressió ‘P’ és una magnitud física que mesura la força aplicada en direcció perpendicular 

per unitat de superfície. Determina la força resultant sobre una superfície real o fictícia. En el 

Sistema Internacional la pressió es mesura amb una unitat derivada que es denomina 

pascal (Pa) que és equivalent a una força total d'un Newton actuant uniformement en un 

metre quadrat.  

La P es pot expressar amb alçades de columna de fluid indicador [m].  

Amb l’equació 3.1 on tenim la pressió P [Pa], la densitat   [kg/m3], la gravetat g en [m/s2] i 

l’alçada de columna de fluid en metres de columna de fluid [m.c.fluid] podem relacionar 

aquestes dues expressions: 

             (Eq.  3.1) 

I desenvolupant l’equació anterior a 3.2 , si la pressió és coneguda, es possible conèixer la 

seva equivalència estàtica: 

   
 

    
     (Eq.  3.2) 

Les unitats de pressió sovint utilitzades en ventilació són el ‘mm c.d.a’ mil·límetre de 

columna d’aigua, i el ‘Pa’ - Pascal. A la pràctica, 1 mm c.d.a ~ 10 Pa. 

Densitat 

La densitat ,  , és una magnitud escalar referida a la quantitat de massa continguda en un 

determinat volum d'una substància.  

La densitat de l’aire és ρ aire1,22 kg/m3 a condicions estàndard de pressió i temperatura. La 

densitat la considerem constant ja que en ventilació d’edificacions treballem en règim 

incompressible (veure número de Mach al capítol 3.1.5). 
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Diàmetre hidràulic 

El diàmetre hidràulic de una canonada Dh és la distància característica que s’utilitza en 

canonades de seccions no circulars pel càlcul de les pèrdues de càrrega i nombres 

adimensionals.  

 El Dh es defineix com quatre vegades la secció transversal del fluid, dividit pel 

perímetre mullat pel fluid. 

 

     
                            

                          
                (Eq.  3.3) 

Si es té una canonada rectangular de secció transversal A·B, i per dins seu passa un fluid 

que té de secció transversal a·b. 

- La ‘Secció tranversal del fluid’ seria: a·b 

- El ‘Perímetre mullat pel fluid’ seria: 2a+b 

 

 En canonades circulars el diàmetre hidràulic és igual al diàmetre de la canonada. 

                                                         (Eq.  3.4) 

Rugositat 

La rugositat, , representa la mitjana de l’alçada de les irregularitats de la superfície interior 

d’una canonada i s’expressa en unitats de longitud. La rugositat relativa, /Dh, és la rugositat 

absoluta dividida pel diàmetre hidràulic de la canonada i és adimensional. 

 

 

Figura 1: Secció 

transversal no 

circular. 
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Velocitat 

La velocitat, v, és una magnitud física de caràcter vectorial que expressa la distància 

recorreguda per les partícules fluides per unitat de temps. La seva unitat en el sistema 

internacional és el [m/s]. 

Cabal 

El cabal volumètric, Q, és la quantitat de volum de fluid que avança o travessa una secció 

tranversal d’una canonada en una unitat de temps. 

    ̅    [m3/s]                                               (Eq.  3.5) 

 

En aquest cas es calcula la velocitat mitjana  ̅ del fluid en la secció on es quantifica.  

El cabal màssic,  ̇, és la quantitat de massa de fluid que travessa una secció tranversal 

d’una canonada per  unitat de temps.  

 ̇       [kg/s]                                           (Eq.  3.6) 

Viscositat 

La viscositat és l'oposició d'un fluid a les deformacions 

tangencials. És la mesura quantitativa de la resistència d’un fluid a 

fluir. Determina la velocitat de deformació del fluid quan se li 

aplica un esforç tallant ,τ, donat que equival a la força tangencial 

dividida per l’àrea d’aplicació.  

La tensió  té relació amb  l'existència d'un gradient de velocitats 

en un fluid. Com més gran és el valor del gradient de velocitat 

major serà el mòdul de τ. Newton va proposar un model que 

suposa una relació lineal entre ambdós. La Llei de Newton de la 

viscositat pels anomenats fluids newtonians és la següent: 

     
  

  
                                                    (Eq.  3.7) 

Un fluid que no presenta efectes de viscositat es diu ‘fluid ideal’.   

La viscositat d'un fluid es mesura per un paràmetre depenent de la temperatura anomenat 

viscositat dinàmica,  , que en el SI s’expressa en unitats de Pascals per segon [Pa·s]. 

També s’utilitza sovint el coeficient de viscositat cinemàtica,  ,que és igual al quocient entre 

el coeficient de viscositat dinàmica i la densitat del fluid. 

Figura 2: Perfil de 

velocitats en un fluid 

Newtonià. 
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]                                                         (Eq.  3.8) 

Les viscositats dinàmica i cinemàtica de l’aire a temperatura ambient són 1,8·10-5 Pas i  

1,5·10-5 m2/s, respectivament. 

Pes específic 

El pes específic, , és la relació entre el pes d'una substància, en aquest cas l’aire i 

s’expressa amb l’equació: 

  = ·g [kg/(m·s)]                                           (Eq.  3.9) 

3.1.3. Principis del flux intern per canonades 

La mecànica de fluids és la branca de la ciència que estudia l'equilibri i el moviment dels 

fluids, és a dir, dels líquids i dels gasos. En els fluids, es pot produir un moviment relatiu 

entre els àtoms tant en moviment com en repòs, situació que no es produeix mai en els 

sòlids. 

La mecànica de fluids es pot dividir en dues branques diferenciades. La primera d'elles és la 

que estudia el moviment de fluids que circulen canalitzats per l'interior de conduccions o 

canonades i que s'anomena flux intern.  L’altre branca és el denominat flux extern, quan el 

fluid circula al voltant de cossos sòlids i no està confinat.  

En el cas d’aquest projecte de ventilació, es farà ús de canonades per distribuir l’aire per les 

diferents zones a ventilar de l’escola de La Gleva, per tant, es tractarà com un flux intern per 

canonades. Per donar l’energia necessària al fluid dins les conduccions caldrà també 

seleccionar una màquina hidràulica adequada. L’estudi de les necessitats del sistema 

combinat amb les prestacions de la màquina permetrà trobar el punt de funcionament final i 

optimitzar-lo. Per tant, en els següents apartats es plantegen els principis del flux intern per 

canonades i dels anomenats grups impulsors que s’utilitzen en la part pràctica d’aquest 

projecte: 

 Equacions bàsiques en forma integral  

 Càlcul de pèrdues de càrrega 

 Números i paràmetres adimensionals  

 Grups impulsors 

 Corbes característiques 

 Punt de funcionament 
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3.1.4. Equacions bàsiques en forma integral de la mecànica de fluids 

Per tal d’entendre aquest projecte de ventilació s’ha de tenir coneixement de dos equacions 

bàsiques de la mecànica de fluids, que són l’equació de continuïtat i l’equació de 

conservació de l’energia. 

Equació de continuïtat 

L’equació de continuïtat ens serveix per relacionar les quantitats de matèria que entren i 

surten del volum de control. En un volum de control la suma de cabals d’entrada ha de ser 

igual a la suma de cabals de sortida: 

∑         ∑                                              (Eq.  3.10) 

 

Segons la Figura 3 l’equació de continuïtat queda:  

                                                          (Eq.  3.11) 

i recordem que:  

    ̅                                                      (Eq.  3.12) 

Equació de conservació de l’energia 

L'equació de l’energia ens permet relacionar els estats energètics en forma de pressió, 

velocitat i cota  de dos seccions diferents d'un conducte, recorregut per un mateix fluid 

incompressible en règim estacionari. 

Figura 3: Esquema d’un volum de control amb dues entrades i una sortida. 
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 ⃗⃗  
 

  
         

  

 
    

 ⃗⃗  
 

  
                         (Eq.  3.13) 

On Hbom és l’alçada manomètrica del grup impulsor, els termes  
 

 
 i 
 ⃗⃗  

  
 són respectivament la 

pressió estàtica i dinàmica. Finalment,    són les pèrdues de carrega. 

 

3.1.5. Pèrdues de càrrega 

El terme        de ‘l’equació 3.13’ fa referència a l’energia que es perd degut al desplaçament 

del fluid dins de la conducció entre les seccions ‘1’ i ‘2’.  

Tenim que l’ equació de les pèrdues de càrrega entre les seccions ‘1’ i ‘2’ és la suma de les 

pèrdues de càrrega lineals, més la suma de les pèrdues de càrrega singulars entre les 

seccions ‘1’ i ‘2’: 

        
       

    
                                          (Eq.  3.14) 

Pèrdues de càrrega lineals      

L’energia del fluid necessària per vèncer la fricció en un conducte, que és la que determina 

una part important de la despesa d’energia del grup impulsor, se'n diu pèrdua de càrrega 

lineal. Es calcula a base a la longitud de la conducció, el diàmetre hidràulic, la velocitat 

mitjana del fluid, la densitat i el coeficient de fricció que dependrà de  la rugositat de les 

parets interiors del conducte, de les seves dimensions i disposició. 

 

Figura 4: Esquema d’una canonada amb un grup impulsor (bomba). 
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L’equació de les pèrdues de càrrega lineals es defineix com: 

   
    

         ⃗⃗   
 

       
                                              (Eq.  3.15) 

Alternativament, en aquest projecte es fa ús de la fórmula de Manning que s’utilitza per 

calcular les pèrdues de càrrega lineals en tubs corrugats i que  

es defineix com: 

    
    

       

    
      

                                             (Eq.  3.16) 

Pèrdues de càrrega singulars  
    

 

A l’energia del fluid necessària per vèncer la resistència d’un element característic o singular 

en un conducte se'n diu pèrdua de càrrega singular. Aquests elements característics poden 

ser filtres, reixes, colzes, vàlvules, etc. Aquesta quantitat es calcula a base d’una constant 

d’obstrucció del fluid, que depèn exclusivament de la dinàmica del fluid a través de l‘element 

singular i de la velocitat mitjana del fluid a l’entrada de la singularitat. 

L’equació de les pèrdues de càrrega singulars entre dos seccions ‘1-2’ es defineix com el 

sumatori de cadascuna de les pèrdues singulars que es troben entre elles: 

   
    

 ∑         
           

    
          

  ⃗⃗ ⃗⃗  
 

   
            

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗
 

   
                  (Eq.  3.17) 

El valor de la constat de singularitat, Kelement, ha de ser proporcionat pel fabricant en els 

catàlegs tècnics dels seus elements singulars. El seu valor pot ser obtingut a partir de 

càlculs i mesures en laboratori. 

3.1.6. Números i paràmetres adimensionals de mecànica de fluids 

Per calcular el flux intern en canonades cal tenir en compte dos nombres adimensionals que 

són el nombre de Reynolds i el de Mach. Aquests valors ens permetran triar les equacions 

representatives del flux. 

Número de Reynolds 

Segons el comportament de les partícules de fluid, els fluxos poden ser laminars o 

turbulents. Un flux és laminar quan les seves línies de corrent són paral·leles ja que les 

partícules es mouen de forma ordenada. En canvi, quan aquestes línies de corrent es veuen 

alterades i no son paral·leles, llavors parlem d’un flux turbulent. El moviment turbulent es 
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caracteritza per ser caòtic i on  les seves partícules es mouen desorganitzadament i les 

trajectòries de les partícules poden formen remolins. 

Per determinar si el flux a estudiar es laminar o turbulent disposem del ‘Número de 

Reynolds’, que és una magnitud adimensional definida com el rati entre les forces d’inèrcia i 

les forces viscoses :  

    
 ⃗⃗     

 
                                            (Eq.  3.18) 

Segons aquest número de Reynolds classifiquem els fluids que van per canonades com: 

- Re<2000 – Laminar 

- 2000<Re<8000 – Transició 

- 8000<Re – Turbulent  

Número de Mach 

Segons si la densitat del fluid ‘’ és constant o bé canvia, podem determinar si el fluid es 

incompressible o compressible.  

Una forma de predir aquest comportament és mitjançant el número de Mach que és un 

paràmetre adimensional que es calcula com el rati entre les forces d’inèrcia i les forces 

elàstiques: 

    
 ̅ 

 
                                                      (Eq.  3.19) 

Segons aquest número de Mach classifiquem els fluids com: 

- Ma<0,2 – Incompressible 

- Ma>0,2 – Compressible 

Factor de fricció 

El factor de fricció o coeficient de resistència de Darcy-Weisbach, λ, és un paràmetre 

adimensional que s'utilitza per calcular la pèrdua de càrrega en una canonada deguda a la 

fricció mitjançant l’equació 3.15. 

El càlcul del factor de fricció es veu influït per dos paràmetres, el nombre Reynolds ,Re, i 

rugositat relativa ,εr, i també depèn del règim de flux.  
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Per règim laminar (Re <2000) el factor de fricció és independent de la rugositat relativa i 

depèn únicament del nombre de Reynolds. Es calcula com: 

   
  

   
                                                     (Eq.  3.20) 

a) Per règim turbulent (Re> 8000) el factor de fricció es calcula en funció de l’equació 

de Karmann-Prandtl: 

1. Per parets llises dels conductes (rugositat molt baixa): 

 
 

√  
      (    √  )                                    (Eq.  3.21) 

 

2. Per flux dominat per la rugositat (rugositat molt gran): 

 

√  
       (

  
  

   
)                                           (Eq.  3.22) 

 

3. De la combinació d’elles s’obté (casos entremitjos): 

 

√  
       (

  
  

   
 

    

    √  
)                                (Eq.  3.23) 

3.1.7. Grups impulsors 

Les màquines de fluids són dispositius mecànics dissenyats per aconseguir un intercanvi 

energètic entre un fluid i una massa en rotació al voltant d’un eix. 

Les màquines de fluids es poden classificar segons el sentit de transferència d'energia: 

- GENERADORES: Subministren energia al fluid: bombes, ventiladors, compressors. 

- RECEPTORES: Extreuen energia del fluid: turbines, motors. 

La potència hidràulica dels grups impulsors està definida pel pes específic del fluid que 

passa pel grup impulsor, pel cabal i per l’energia per unitat de pes generada o rebuda: 

                                                       (Eq.  3.24) 

Les màquines hidràuliques presenten un rendiment inferior a la unitat degut a la pèrdua 

d’energia en diferents formes: 

- Pèrdues hidràuliques 

- Pèrdues volumètriques 

- Pèrdues mecàniques 
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Rendiment hidràulic 

Les pèrdues hidràuliques disminueixen l'energia útil que la bomba transmet o extreu al fluid i 

conseqüentment, l'altura útil teòrica. Es poden produir pel fregament del fluid amb les parets 

de la màquina pels canvis de direcció, pels fluxos secundaris, etc... 

El rendiment  hidràulic ve donada per la següent equació: 

    
     

        
                                                       (Eq.  3.25) 

Rendiment volumètric 

Les pèrdues volumètriques són degudes a fuites de cabal que poden ser:  

- Fuites internes 

- Fuites externes 

Les fuites externes constitueixen una sortida de fluid a l'exterior de la màquina a través dels 

diferents jocs o folgances entre parts mòbils i fixes. 

Les fuites internes són les més importants i redueixen considerablement el rendiment 

volumètric d'algunes bombes i consisteixen en fluxos que re-circulen dins la pròpia màquina 

sense arribar mai a entravessar-la. 

El rendiment volumètric té en compte les pèrdues volumètriques i s'expressa com: 

    
     

       
                                                   (Eq.  3.26) 

Rendiment mecànic 

Les pèrdues mecàniques s'originen principalment per les següents causes: 

- Fregament de les juntes d’eix amb l'eix de la màquina. 

- Fregament als coixinets. 

El rendiment mecànic té en compte les pèrdues mecàniques i s'expressa com     . 

Rendiment total del grup impulsor 

El rendiment total del grup impulsor es té en compte totes les pèrdues hidràuliques, 

volumètriques i mecàniques i la seva expressió és: 

                                                    (Eq.  3.27) 
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3.1.8. Corbes característiques 

El comportament d'una màquina hidràulica ve especificat per les seves corbes 

característiques que representen la relació del cabal a través de la mateixa amb altres 

paràmetres com l'alçada manomètrica, el rendiment hidràulic, la potència requerida i l'alçada 

d'aspiració. Aquestes corbes depenen de la mida, el disseny i la construcció de la màquina. 

Aquestes corbes, obtingudes experimentalment en un banc de proves, són proporcionades 

pels fabricants a una velocitat de rotació determinada. Aquestes es representen gràficament, 

col·locant en l'eix d'abscisses el cabal i en l'eix d'ordenades la resta de variables.  

Corba alçada manomètrica - cabal. Corba H-Q 

En el cas d’una màquina generadora tipus bomba, per determinar experimentalment la 

relació H (Q) corresponent a unes revolucions, donades, s'ha de posar un vacuòmetre en 

l'aspiració i un manòmetre en la impulsió, o bé un manòmetre diferencial acoblat a aquests 

punts. A la canonada d'impulsió, aigües avall del manòmetre, s’instal·la una clau de pas que 

regula el cabal. La velocitat de rotació es pot mesurar amb un cinemòmetre o amb un 

estroboscopi i s’ha de mantenir constant. Per exemple, amb un accionament per motor de 

corrent altern, aquesta velocitat hauria de variar molt poc amb la càrrega. El cabal es 

mesura amb un cabalímetre i amb l’equació de l’energia es determina l’altura manomètrica 

H. 

 

Corba rendiment-cabal 

El rendiment de la bomba o rendiment global és la relació entre la potència útil o hidràulica i 

la potència al fre. Aquesta corba és, en general, subministrada pels fabricant de la bomba. 

Figura 5: Corba característica Q-H. 
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Normalment, el rendiment és petit per cabals baixos i per cabals elevats. Entre ambdós 

règims el rendiment varia, arribant al màxim en un punt corresponent a un cert cabal 

intermedi, anomenat cabal nominal de la bomba, que és aquell pel qual ha estat dissenyada. 

 

Corba potència - cabal 

La potència absorbida per l'eix de la bomba o potència al fre, és la potència que necessita la 

bomba per realitzar una determinada quantitat de treball sobre el fluid. És superior a la 

potència hidràulica ,Ph, o potència que necessita la bomba per elevar l'aigua ja que també 

inclou la potència dissipada per pèrdues. 

La potència absorbida per la bomba és la que ha de subministrar el motor, ja sigui elèctric o 

de combustió o hidràulic.  

 

Figura 6: Corba característica de l’eficiència d’una màquina generadora. 

Figura 7: Corba característica de potència d’una màquina generadora. 
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Corba característica de la instal·lació o corba resistent 

El sistema d'impulsió, també anomenat sistema de distribució, queda definit per la topografia 

del seu traçat i per la longitud, diàmetre i rugositat de les seves canalitzacions, així com pels 

accessoris instal·lats com poden ser: vàlvules, colzes, claus, tes, reduccions, etc. A partir de 

l’equació de l’energia (3.13) és possible calcular l'altura que ha de subministrar el grup 

impulsor perquè es distribueixi un cabal de fluid determinat. Matemàticament, la corba 

resistent ve definida per: 

   
     

 
  (     )   

 ̅ 
   ̅ 

 

   
                               (Eq.  3.28) 

 

3.1.9. Punt de funcionament 

La corba característica del grup impulsor només pot variar si la màquina funciona a una 

velocitat de rotació diferent.  Per tant, en principi la corba característica és totalment 

independent del sistema de conductes al qual s'acobli. 

No obstant això, cal considerar que la màquina pot funcionar movent diferents cabals i 

comunicant diferents pressions, de manera que tots els punts possibles de funcionament 

estiguin representats sobre la corba característica (Pe) de la Figura 12. 

Per saber exactament en quines condicions funcionarà la màquina, hem de interseccionar la 

seva corba característica amb la corbar resistent de la instal·lació. Podem trobar de forma 

fàcil el punt de treball d’una màquina simplement superposant la corba característica i la 

resistent segons es mostra a la en la Figura 12. 

Figura 8: Corba resistent d’un sistema de transport de fluid. 
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El punt d‘intersecció entre les dues corbes característiques, la de la màquina i la del sistema, 

és el punt de funcionament. Per a un disseny òptim de la instal·lació, aquesta intersecció 

hauria d’ocórrer en la regió de millor rendiment del ventilador.  

La intersecció de dues corbes vol dir que comparteixen un punt on l’alçada resistent del 

sistema és igual a l’alçada de la bomba: 

                                                             (Eq.  3.29) 

3.2. Tecnologies de ventilació 

3.2.1. L’aire 

L'aire és un gas que envolta la Terra i que resulta absolutament imprescindible per a la 

respiració de tots els éssers vius. Està compost d’una barreja de diversos gasos, 

pràcticament sempre en la mateixa proporció i en la qual destaca el Nitrogen que és neutre 

per a la vida animal i l'Oxigen, que és essencial per a la vida en totes les seves formes. 

Aquest aire ha de ser net i renovat d’oxigen en aquells espais edificats per l’ésser humà on 

hi viu, hi treballa o hi passa temps en el seu interior. 

La contaminació de l'aire consisteix en la presència de substàncies que normalment no 

componen l’atmosfera del nostre planeta. L'atmosfera terrestre es compon d'un 78% de 

nitrogen, un 20% d'oxigen i la part restant d'altres gasos en petites quantitats, com el vapor 

d'aigua, diòxid de carboni, hidrogen, heli i alguns gasos nobles. Qualsevol substància que no 

formi part dels elements gasosos normals de l'aire es diu contaminant. Hi ha molts tipus de 

contaminants de l'aire: fum, pols, cendres, pol·len, altres gasos i substàncies. Molts d'ells 

provenen de fonts estranyes a l'ésser humà i de les seves activitats. També es pot 

Figura 9: Corba característiques del ventilador. Corba característica del sistema. 

Punt de funcionament. 
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considerar un aire contaminat aquell en que els gasos com el CO, CO2, SO2, NOx i CH4 es 

trobin en unes proporcions superiors a les permeses per la salut humana a llarg termini. 

La  Taula 1 mostra la composició d'aires reals com el que pot considerar ‘net’ i un exemple 

de ‘aire contaminat’: 

 

 AIRE NET [mg/m3] 
AIRE CONTAMINAT [mg/m3]  

Mesura anual en una gran ciutat 

CO màx. 1000 6.000 a 225.000 

CO2 màx. 65·104 65 a 125·104 

SO2 màx. 25 50 a 5.000 

NOx màx. 650 15 a 600 

CH4 màx. 12 650 a 13.000 

Partícules màx. 20 70 a 700 

A la Figura 10 es pot veure la  composició mitjana de l’aire sec, que es representa de forma 

sinòptica.  

Aclarir que s'esmenta ‘aire sec’ i no simplement 

‘aire’. Això és degut a que l'aire que ens envolta 

és ‘aire humit’, que conté una quantitat variable 

de vapor d'aigua que té gran importància per les 

condicions de confort de l'ésser humà. A més de 

l'aire sec i vapor d'aigua esmentats, l'aire que 

respirem conté altres elements de gran incidència 

sobre la salut, com són els gasos, fums, pols, 

bacteris, etc. 

La finalitat de la proposta de ventilació presentada 

en aquest projecte és garantir un confort 

respiratori a les persones i nens que imparteixen o 

reben docència a l’Escola de la Gleva, evitant que 

respirin aire contaminat. 

Taula 1: Composició d’aires reals. Dades de IEAL, John Shenfield, 

Madrid 1978. 

Figura 10: Composició mitjana de l’aire 

sec. 
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3.2.2. Funcions de la ventilació 

S'entén per ventilació la substitució d'una porció d'aire que es considera indesitjable, per una 

altra que aporta una millora en puresa, temperatura, humitat, etc. 

Per a les persones principalment, la ventilació resol funcions vitals com el subministrament 

d'oxigen per a la seva respiració i el control de la calor, alhora que proporciona confort, 

incidint en la temperatura, la humitat i la velocitat de l'aire. 

La ventilació de màquines o de processos industrials permet controlar la calor, la toxicitat 

dels ambients o l'explosivitat potencial dels mateixos, garantint en molts casos la salut dels 

operaris que es troben en aquests ambients de treball. 

Per efectuar una ventilació adequada cal atendre a: 

a) Determinar la funció a realitzar. 

b) Calcular la quantitat d'aire necessària. 

c) Establir el trajecte de circulació de l'aire. 

3.2.3. Tipus de ventilació 

Es poden distingir dos tipus de ventilació: 

1. General 

2. Localitzada 

Ventilació general 

La ventilació general, o anomenada també dilució o renovació ambiental, és aquella que es 

practica en un recinte, renovant tot el volum d'aire del mateix amb un altre de procedència 

exterior. 

Ventilació localitzada 

La ventilació localitzada pretén captar l'aire contaminat en el mateix lloc on es produeix 

aquests tipus d’aire, evitant que s'estengui pel local. Les variables a tenir en compte són la 

quantitat de pol·lució que es genera, la velocitat de captació, la boca o campana de captació 

i el conducte a través del qual es portarà l'aire contaminat fins l'element netejador o la seva 

descàrrega. 

En aquest projecte de ventilació de l’escola de la Gleva s’ha dissenyat la ventilació de 

renovació d’aire de les aules, despatxos, sales de reunions, biblioteca i menjador. Totes 
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aquestes zones pertanyen a la zona d’actuació en la rehabilitació de l’escola i no tenen un 

focus contaminat propi. Per tant, s’ha aplicat el tipus de ventilació general. 

3.2.4. Ventiladors 

Els ventiladors són màquines rotatòries capaces de moure una determinada massa d'aire, a 

la qual comuniquen una certa pressió, suficient perquè pugui vèncer les pèrdues de càrrega 

que es produiran en la seva entrada al sistema, circulació pels conductes i sortida a 

l’exterior. 

Els ventiladors es componen de: 

1. Rodet 

2. Carcassa 

3. Suport 

4. Motor 

5. Acoplament 

6. Coixinets 

L'element rotatiu que s’anomena rodet és la peça del ventilador que gira entorn de l'eix del 

mateix i que transfereix l’energia hidràulica a l’aire.  

El rodet s’anomenarà axial si la direcció d’entrada i sortida de l'aire impulsat és paral·lela a 

l'eix del ventilador. Generalment aquest tipus de rodet pot moure gran quantitat d'aire 

comunicant-hi una discreta pressió. 

L'anomenarem rodet centrífug si la direcció de sortida de l'aire impulsat entra axialment i surt 

expulsat en direcció perpendicular a l'eix del ventilador. Generalment els rodets centrífugs 

mouen un volum d'aire menor que els axials, però amb una pressió molt més gran. 

En els ventiladors axials  el conjunt també es compon generalment d'una embocadura 

acampanada que millora el seu rendiment. Quan es vol aconseguir ventiladors amb 

rendiment per sobre dels usuals, es pot recórrer a les directrius, que són uns àleps fixos, 

col·locats a l'entrada o sortida del ventilador, on la funció principal és redreçar la vena d'aire.  

El motor és el component que acciona el rodet mitjançant l’acoplament. 

Definició 

Un ventilador, en l'acceptació més àmplia del vocable, és una turbomàquina que rep energia 

mecànica i la transforma per poder mantenir un flux continu d'aire. 
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Classificació dels ventiladors 

Els ventiladors, anomenats així d'una manera àmplia per totes les seves concepcions, 

poden classificar-se de formes molt diferents: 

1. Segons la seva funció 

1.1. Ventiladors amb envolvent: se'ls denominen tubulars i tenen per objecte desplaçar 

aire dins d'un conducte . 

1.1.1. Impulsors: Són els ventiladors en què la boca d'aspiració està connectada 

directament a un espai lliure, estant la boca de descàrrega connectada a un 

conducte. 

1.1.2. Extractors: Són els ventiladors en què la boca d'aspiració està connectada a 

un conducte i la boca de descàrrega està connectada a un espai lliure.  

1.1.3. Impulsors – Extractors: Són els ventiladors en què tant la boca d'aspiració 

com la de descàrrega estan connectades a un conducte.  

1.2. Ventiladors murals: Coneguts també com extractors, serveixen pel trasllat d'aire 

entre dos espais diferents, d'una cara de paret a una altra. 

1.3. Ventiladors de raig: Són aparells que s'utilitzen quan es necessita una velocitat 

d'aire incidint sobre  un element.  

 

2. Segons la trajectòria de l'aire al ventilador 

2.1. Ventiladors centrífugs:  L'aire entra al rodet amb una trajectòria essencialment axial i 

surt en direcció perpendicular. Els rodets dels ventiladors centrífugs poden ser de 

tres tipus: àleps radials, àleps cap endavant, àleps cap enrere. 

2.2. Ventiladors axials: L'aire entra i surt  del rodet amb trajectòries al llarg de superfícies 

cilíndriques coaxials al ventilador. Les hèlixs o rodets dels ventiladors axials poden 

ser de dos tipus: perfil prim, perfil sustentador o d'ala d'avió o portant. 

2.3. Ventiladors semiaxials: La trajectòria de l'aire en el rodet és intermèdia entre les del 

ventilador centrífug i axial.  

2.4. Ventiladors tangencials: La trajectòria de l'aire en el rodet és sensiblement normal a 

l'eix, tant a l'entrada com a la sortida del mateix, a la zona perifèrica.  

 

Figura 11: De esquerra a dreta: ventilador centrífug, 

ventilador semiaxial i ventilador axial. 
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3. Segons la pressió del ventilador 

 

3.1. Baixa pressió: Quan la pressió del ventilador és inferior a 72 mm c.d.a. (706 Pa). 

3.2. Mitjana pressió: Quan la pressió del ventilador està compresa entre 72 i 360 mm 

c.d.a. (706 i 3530 Pa). 

3.3. Alta pressió: Quan la pressió del ventilador és superior a 360 mm c.d.a. (3530 Pa). 

 

4. Segons les condicions de funcionament 

 

4.1. Ventiladors corrents: Són els que efectuen el moviment d'aire no tòxic, no saturat, 

no inflamable, no corrosiu, no carregat de partícules abrasives i on la temperatura 

no sobrepassa els 80 ° C (o 40 ° C, si el motor es troba en el corrent d'aire ). 

4.2. Ventiladors especials: Són els dissenyats per transportar gasos calents, humits, 

corrosius, pel transport pneumàtic, antiexplosius, etc. 

 

5. Segons el sistema d'accionament del rodet 

Atenent al sistema emprat per l'accionament del rodet, és a dir, si és accionat directament 

pel motor, mitjançant corretges, o bé amb un motor de rotor exterior, etc.  

6. Regulació del punt de funcionament 

Atenent al sistema emprat per variar les prestacions del ventilador, que es pot aconseguir 

variant la velocitat del motor, mitjançant comportes, variant la inclinació dels àleps, , etc. 

6.1. Amb regulador de velocitat: els reguladors varien les condicions del corrent 

d'alimentació i amb això la velocitat del motor i conseqüentment la corba 

característica del ventilador. Poden ser de transformador, quan varien la tensió 

d'alimentació mantenint la seva forma sinusoïdal o de variadors de freqüència quan 

l’augmenten o disminueixen. 

6.2. Amb comportes: les comportes, sempre a l'admissió del ventilador i millor per a 

centrífugs (els axials les suporten malament) obren i tanquen el pas de l'aire 

d'entrada a l'aparell i així regulen la corba característica d'aquest. 

6.3. Amb àleps d'inclinació variable:  aquest mètode s'utilitza generalment en ventiladors 

axials, aconseguint-se cabals molt ajustats als objectius fixats, però és necessària 

una alta complexitat constructiva pels rodets. Variant l'angle dels àleps 

s'aconsegueixen modificar els règims del ventilador però cal anar amb compte amb 

la capacitat del motor d'accionament per no sobrepassar-la i comprometre la seva 

seguretat. Els aparells més sofisticats i cars d'aquest tipus poden variar la inclinació 

dels seus àleps estant l'aparell en funcionament, sense interrompre el seu treball. 

Aquest mètode s’aplica en grans ventiladors. 
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3.2.5. Corba característica d’un ventilador 

La corba característica d'un ventilador s'obté representant en uns eixos de coordenades els 

diferents valors de cabal i pressió obtinguts mitjançant assaig en un laboratori. Les corbes 

corresponen a un règim de gir constant. 

Per entendre millor el concepte de corba característica posarem el següent exemple: 

A la Figura 12 observem en primer lloc corbes diferents. Cadascuna d’elles representa una 

prestació diferent i la seva lectura s’obté en les diferents escales que estan a l'esquerra de la 

figura. 

Tres magnituds estan 

relacionades amb la 

pressió que dóna el 

ventilador per diferents 

cabals, que són les 

anomenades Pt, Pe i Pd).  

Una altra corba que podem 

veure en el gràfic és la 

corba de potència 

absorbida ,W, en watts. 

Aquesta corba ens dóna la 

potència que consumeix el 

motor que acciona el 

ventilador, i podem veure 

que presenta un màxim 

que a la Figura 12  

correspon al punt de cabal 

de 3.000 m3 /h. 

També tenim representada 

la corba de rendiment, η, 

que es llegeix en % en 

l'escala vertical intermèdia. 

En aquest cas, es pot 

veure que el rendiment del 

ventilador depèn del cabal 

que està movent i també 

presenta un màxim. 

Figura 12: Corba característica d'un ventilador axial. Gràfic 

comercial de S&P. 
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El conjunt d'aquestes corbes rep el nom de característica d'un ventilador. 

La característica d'un ventilador és la millor referència del mateix, ja que sempre ens 

indicarà el seu comportament segons sigui el cabal i la pressió que estigui donant. 

En els catàlegs comercials, es sol donar només una corba, que és la de major importància, 

la de Pressió Estàtica, Pe, en funció del cabal impulsat.  

El punt ideal de funcionament del ventilador, aquell pel qual ha estat dissenyat, és el 

corresponent al màxim rendiment. Com més a la vora d’aquest punt treballi el ventilador, 

més econòmic serà el seu funcionament. 

El punt R de la Figura 12 es coneix com a punt de despreniments rotatius, i la zona de 

l'esquerra d'aquest indica la regió amb funcionament inestable. Per tant, s’ha d’escollir el 

ventilador de manera que el punt de treball estigui a la dreta del punt R i d'aquesta manera 

s'evita la inestabilitat de funcionament.  

És important esmentar que 

s'ha d'evitar seleccionar 

punts d'operació propers o 

dins de la regió 

d'inestabilitat.  

Quan un ventilador treballa 

sota aquestes condicions, 

baixa la seva eficiència, 

genera molta turbulència i 

majors nivells de soroll. 

Aquesta inestabilitat no és 

tant important en ventiladors 

centrífugs. 

A la Figura 13, els tres ventiladors que es comparen tenen el mateix diàmetre de rodet.  

Podem veure que, a igual cabal impulsat (Q), els ventiladors centrífugs donen més pressió 

que els semi-axials, i aquests al seu temps més que els axials. 

També s'observa que els centrífugs mouen cabals menors que els semi-axials, i aquests 

menys que els axials.  

Figura 13: Corbes característiques dels tipus de ventiladors 

fonamentals. Centrífug (a dalt), semi-axial i axial 

(a baix). 
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Per tant, es pot acceptar que els ventiladors més adequats quan els cabals siguin grans i les 

pressions que hagin de vèncer siguin petites són els axials. Aquest tipus de ventilador té 

l’avantatge de la facilitat d'instal·lació.  

Els ventiladors indicats per moure cabals petits a elevada pressió són els centrífugs. 

Finalment, un cas intermedi és el dels ventiladors semi-axials. 

3.2.6. Soroll 

De ben segur, una qüestió que preocupa qualsevol tècnic davant el projecte d'una 

instal·lació en la que intervenen ventiladors és la del soroll que puguin produir.  

Atès que el soroll existeix sempre al nostre voltant, és important determinar l'augment de 

molèstia que s’afegeix en posar en marxa un ventilador. En aquest sentit, un so es 

caracteritza per tres qualitats:  

- La intensitat. Es refereix a la potència sonora, parlem així d'un so més o menys 

intens. 

- El to. És la qualitat que ens permet distingir entre sons aguts i greus. 

- El timbre. Es refereix a la composició del so, és la qualitat que ens permet distingir la 

veu de les persones. 

La molèstia produïda per un soroll depèn d'aquestes tres qualitats i de la naturalesa de les 

persones. La sensibilitat auditiva depèn, fonamentalment, de la freqüència del so que es 

percep i aquesta és diferent per a cada persona. 

La velocitat amb que el fluid circula està relacionat amb el soroll de la instal·lació. 

La velocitat màxima de circulació condiciona el valor del diàmetre de la canalització, que 

haurà de ser prou gran per no excedir la màxima velocitat permesa. 

A més del soroll produït per la circulació de l’aire pels conductes, hem de tenir en compte el 

produït pel funcionament del ventilador. 

Cada ventilador comporta un cert soroll, l’anomenat nivell de pressió sonora, NPS, que es 

mesura en decibels, dB. El decibel és un nombre en una escala logarítmica amb la qual està 

relacionada la pressió sonora. 

Per determinar el nivell de dB es realitzen assajos en laboratoris especialitzats, sota unes 

condicions determinades i segons normes internacionals. Com és lògic la pressió sonora 

sobre l’oïda estarà relacionada amb la distància a la font de soroll, de manera que sempre 

haurà de fer referència a aquesta dada. Per a què els valors siguin representatius de la 

sensibilitat auditiva humana, el funcionament dels aparells utilitzats en els assajos ha de ser 
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similars al que té en realitat l'òrgan auditiu humà i això és extremadament difícil i encara no 

s'ha aconseguit. 

Per resoldre aquesta dificultat s'utilitzen en l'assaig diferents equips, amb sensibilitats 

variables segons la freqüència: 

A. - Gran atenuació de les baixes freqüències (poca sensibilitat per aquestes). 

B. - L'atenuació és menor. 

C. - Mínima atenuació (la mateixa sensibilitat per a totes les freqüències). 

Segons el muntatge que s'utilitzi en la determinació del nivell de pressió sonora, parlarem de 

dB A, dB B o dB C. 

Per a un ventilador en funcionament, el nombre de dB A és menor que el nombre de dB B, i 

aquest últim és menor que el nombre de dB C. Això és causa de la diferent atenuació dels 

sons de baixa freqüència per a cadascun dels muntatges. 

El nombre de dB associats al funcionament d'un determinat ventilador, limita la seva 

utilització als locals que permetin aquest nivell de soroll. 

Amb les característiques de cada ventilador es dóna també el nombre de dB que produeix el 

seu funcionament, que haurem de comprovar que estigui per sota dels límits establerts. 

Per calcular el soroll a través de canalitzacions, com és el cas de instal·lacions d'aire 

condicionat o ventilació, s’ha de partir de la potència sonora del ventilador i de les 

atenuacions que es produeixen al llarg de la conducció. 
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 NSP   NSP  

Soroll dB Exemples Soroll dB Exemples 

ENSORDIDOR 

120 Tro 

MODERAT 

60 Gran botiga 

 Tret d'un canó  Oficina tipus 
mitjà 

110 Esclat d'un pneumàtic 50 Automòbil 
silenciós 

 Xiulet de vapor  Oficina 
tranquil·la 

100 Gran nau industrial  Habitatge de 
tipus mitjà 

MOLT FORT 

 Tren en un túnel 

SUAU 

40 Biblioteca 
pública 

 Carrer amb trànsit dens  Carretera 
rural 

90 Factoria molt sorollosa 30 Conversa 
tranquil·la 

 Cabina comandament d'un 
avió 

 Cruixir de 
paper 

 Altaveus a l'aire  Xiular 

FORT 

80 Oficina sorollosa 

MOLT 
SUAU 

20 Església 
tranquil·la 

 Ferrocarril suburbà  Nit silenciosa 
al camp 

70 Màquina d'escriure 10 Habitació a 
prova de 
sorolls 

 Aparell ràdio a ple volum  

60 Taller de tipus mitjà 0 Límit sensitiu 
de l'oïda 

El càlcul no és senzill i no és usual facilitar dades, de potència sonora. La potència sonora 

representa la quantitat d'energia per segon que s’emet en forma d'ones sonores. La unitat 

de mesura és el watt però per la mateixa raó exposada en tractar de la pressió sonora, 

s'utilitza una escala logarítmica calculada sobre la potència de la font relacionada amb una 

de referència. La unitat, aquesta vegada de nivell de potència sonora SWL, també és el 

decibel dB.  

Taula 2: Relació del Nivell de Pressió Sonora NPS (dB) amb una descripció de tipus de 

soroll i uns exemples per poder imaginar què equivalen. 
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El nombre de dB d'un ventilador és una expressió del nivell de soroll, i per tant de molèstia, 

que produeix el funcionament d'aquest. 

La diferent sensibilitat auditiva de cada persona i per a cada freqüència fa que, de vegades, 

un ventilador caracteritzat per un nivell de dB major que un altre no resulti, en realitat, més 

molest que aquest últim. Això es degut a com s’ha dit anteriorment, a la diferent sensibilitat 

de l’oïda humana segons siguin les freqüències dels sons que percep. 

 

 

Figura 14: Correspondència entre nivells de pressió 

sonora NPS i potència sonora SWL, en mPa i 

dB per diferents sons comuns. Gràfic comercial 

de S&P. 
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Soroll aeri i soroll d’impacte 

Les vibracions sonores es propaguen per transferència d'energia entre partícules adjacents 

que es van trobant en el seu camí, ja siguin de l'aire o elements sòlids, per les següents 

vies: 

- Tota emissió sonora en un local fa vibrar l'aire i el so 

es propaga directament. 

- Quan les vibracions xoquen amb les parets, 

aquestes entren en vibració, engendrant noves 

vibracions en l'aire del local adjacent. 

- Quan una paret està sotmesa a un cop, vibra i 

engendra vibracions en l'aire del local adjacent. 

- Quan les vibracions sonores reboten en les parets, 

es produeix la reverberació dels sons. 

Aïllament acústic a soroll d’impacte 

Per aconseguir un aïllament acústic a soroll aeri, el que 

s'ha d'evitar és que el mitjà transmissor del soroll, l'aire, 

circuli lliurement. 

Principalment s'ha d'evitar el camí de transmissió directa entre emissor i receptor mitjançant 

la col·locació de barreres, pantalles, parets, etc. 

Per aconseguir grans aïllaments és important incrementar la massa del parament o paret de 

separació. Com més gran sigui la massa, major aïllament s'aconseguirà. 

El càlcul de l'energia acústica transmesa a través d'una paret és molt senzill, si coneixem el 

nivell de pressió acústica del so incident, així com l'aïllament acústic brut normalitzat del 

material, i la diferència d'aquests dos valors, l'energia transmesa a través de la paret. 

 

Figura 15: Exemples de 

propagació d’ones 

sonores. 
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A la Figura 16 tenim un local amb un nivell de pressió sonora de 80dB que incideix en una 

paret, mentre que al local receptor el nivell de pressió sonora és de 35dB, i l'aïllament 

acústic brut a soroll aeri és de 45dB. En canvi, si el nivell de pressió sonora en el local 

receptor és de 20dB, aleshores l'aïllament acústic brut a soroll aeri és de 60dB. 

No obstant, els sorolls generats en un recinte, poden penetrar d'un dels recintes pròxims, no 

només a través de les parets comuns, sinó que també es transfereixen sons a través de 

totes les altres parets del recinte on està col·locada la font sonora. 

Per tant, l'aïllament acústic total d'un recinte es determina mitjançant l'aïllament acústic de 

tots els seus límits, tant del nivell de soroll existent a l'exterior del recinte, com del nivell de 

soroll màxim admissible (soroll creat a l'interior del recinte a causa de que s’hi realitza) al seu 

l'interior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Aïllament acústic específic d'un element constructiu. 
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4. SITUACIÓ REGULATÒRIA EN EDIFICACIÓ 

4.1. Nivell mundial 

El Protocol de Kyoto és l'acord internacional més important destinat a lluitar contra el canvi 

climàtic. El seu objectiu és aconseguir reduir en una mitjana d'un 5% les emissions de gasos 

d'efecte hivernacle de 1990 en el període 2008-2012. 

Aquest és l'únic mecanisme internacional per fer front al canvi climàtic i minimitzar els seus 

impactes. Conté el compromís assumit per la majoria dels països industrialitzats de reduir 

les seves emissions d'alguns gasos d'efecte hivernacle, responsables de l'escalfament del 

planeta: diòxid de carboni (CO2), gas metà (CH4) i òxid nitrós (N2O), a més de tres gasos 

industrials fluorats: hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC) i hexafluorur de sofre 

(SF6). 

Per aconseguir que els nostres ecosistemes puguin reabsorbir el CO2 produït, el 2050 

hauríem d'haver disminuït en un 50% el nostre nivell d'emissions. 

4.2. Nivell europeu 

La directiva europea EPBD (Energy Performance Building Directive), núm. 2002/91/CE 

del 2002.12.16, té per objectiu fomentar la millora de l'eficiència energètica en el sector dels 

edificis a la Comunitat Europea, tenint en compte les condicions climàtiques exteriors i de les 

particularitats locals, així com de les exigències en matèria de clima interior i de la relació 

cost-eficiència. 

Aquesta entitat ajuda a conscienciar en la importància de la utilització energètica en els 

edificis i pretén incrementar substancialment les inversions relatives a les mesures 

d'eficiència energètica dins d'aquests edificis. Presenta un gran repte per a la transformació 

del sector de l'edificació europea cap a l'eficiència energètica i la utilització de fonts d'energia 

renovables. 

4.3. Nivell espanyol 

El Codi Tècnic d'Edificació (CTE) és el marc normatiu que fixa les exigències bàsiques de 

qualitat dels edificis i les seves instal·lacions, que permeten el compliment dels ‘requisits 

bàsics de l'edificació’ establerts en la Llei d'Ordenació de l'Edificació, amb la finalitat de 

garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 

ambient. 
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La Certificació Energètica dels Edificis regula el procediment bàsic per la certificació de 

l'Eficiència Energètica dels edificis de nova construcció. L'objectiu del Decret és promoure la 

construcció d'edificis eficients energèticament i, per fer-ho, es va aprovar la creació d'un 

distintiu comú a tot el territori espanyol. Aquest distintiu ens permet conèixer el grau 

d'eficiència energètica de l'edifici sense tenir coneixements tècnics, només cal comprovar si 

la qualificació és propera a la A (molt eficient) o a la G (molt poc eficient), tal com succeeix 

en les etiquetes dels electrodomèstics. 

En el cas d'aquest projecte de ventilació del Col·legi de la Gleva, ens obliga el compliment 

del CTE. En canvi, la Certificació Energètica dels Edificis no es pot aplicar al no considerar-

se una nova construcció, sinó una rehabilitació. 

El CTE també exigeix una protecció contra el soroll, el document bàsic HR de protecció 

contra el soroll. Aquest document bàsic té per objecte establir regles i procediments que 

permeten complir les exigències bàsiques de protecció enfront del soroll.  

L'objectiu del requisit bàsic ‘Protecció contra el soroll’ consisteix en limitar, dins dels edificis i 

en condicions normals d'utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll pugui produir 

als usuaris com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i 

manteniment. 

Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran i mantindran de tal 

manera que els elements constructius que conformen els seus recintes tinguin unes 

característiques acústiques adequades per reduir la transmissió del soroll aeri, del soroll 

d'impactes i del soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies de l'edifici, i per limitar el soroll 

reverberant dels recintes. 

- L'aïllament acústic a soroll aeri, entre un recinte protegit i un recinte d'instal·lacions o 

un recinte d'activitat, adjacent vertical o horitzontalment amb ell, no serà menor que 

55 dB. 

- El nivell global de pressió de soroll d'impactes, en un recinte protegit adjacent 

vertical, horitzontalment o que tingui una aresta horitzontal comuna amb un recinte 

d'activitat o amb un recinte d'instal·lacions no serà superior a 60 dB. 

- El nivell de potència acústica màxim dels equips generadors de soroll estacionari 

(com els cremadors, les calderes, les bombes d'impulsió, la maquinària dels 

ascensors, els compressors, grups electrògens, extractors, etc.) situats en recintes 

d'instal·lacions, així com de les reixetes i difusors terminals d'instal·lacions d'aire 

condicionat, haurà de complir els nivells d'immissió en els recintes adjacents, 

expressats en el desenvolupament reglamentari de la Llei 37/2003 del Soroll. 

- En el cas que un conducte d'instal·lacions, per exemple, d'instal·lacions hidràuliques 

o de ventilació, travessi un element de separació horitzontal, es recobrirà i es 
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segellaran les folgances dels buits efectuats en el forjat per pas del conducte amb un 

material elàstic que garanteixi l'estanquitat i impedeixi el pas de vibracions a 

l'estructura de l'edifici. 

- S'han d'eliminar els contactes entre el terra flotant i els conductes d'instal·lacions que 

discorrin sota ell. Per això, els conductes es revestiran d'un material elàstic. 

- Els subministradors dels equips i productes, inclouen a la documentació dels 

mateixos, els valors de les magnituds que caracteritzen els sorolls i les vibracions 

procedents de les instal·lacions dels edificis. 

- Quan discorrin conductes d'instal·lacions pel sostre suspès o pel terra registrable, 

s'ha d'evitar que aquests conductes connectin rígidament el forjat i les capes que 

formen el sostre o el sòl. 

4.4. Legislació aplicable a la ventilació 

La construcció d'edificis cada vegada més estancs a l'aire provoca més problemes de 

condensacions i deficiències de ventilació especialment en habitatges i garatges. 

La secció HS3 del CTE ‘Qualitat de l'aire interior’, regula les instal·lacions de ventilació en 

els edificis i edificacions amb l’objectiu d'assolir una qualitat d'aire interior acceptable, tenint 

en compte la compatibilitat amb l'estalvi d'energia i l‘atenuació acústica.  

En els edificis d'habitatges es consideren vàlids els requisits establerts a la secció HS3 del 

CTE. La resta d'edificis han de disposar d'un sistema de ventilació d'aportació d'aire del 

exterior suficient perquè eviti la formació d'elevades concentracions de contaminants en els 

diferents locals en què es realitzi qualsevol activitat humana. 

 

Categoria dm3/s per persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

Segons la Taula 3, en funció de l'ús de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior 

(IDA) que s'ha d'assolir és, com a mínim, la següent: 

Taula 3: Categories de qualitat de 

l'aire interior en funció 

de l'ús dels edificis. 
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 IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies. 

 IDA2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars 

residències d'ancians i estudiants), sales de lectura, museus, aules d'ensenyament 

i assimilables, i piscines. 

 IDA3 (aire de qualitat mitjana): edificis comercials, cinemes, teatres, sales d'actes, 

habitacions d'hotels, restaurants, cafeteries, bars, sales de festes, gimnasos, locals 

per a l'esport (excepte piscines) i sales d'ordinadors. 

 IDA4 (aire de baixa qualitat) 

Cabal mínim de l'aire exterior de ventilació 

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació es calcularà amb algun dels cinc mètodes que 

s'indiquen a continuació: 

A. Mètode indirecte de cabal d'aire exterior per persona 

B. Mètode directe per qualitat de l'aire percebut (mètode olfactiu) 

C. Mètode directe per concentració de CO2 

D. Mètode directe de cabal d'aire per unitat de superfície 

E. Mètode de dilució (reducció de la concentració d'una substància química a l’ambient 

tancat) 

Per altra banda, s’ha de complir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en concret en el 

Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril, publicat al BOE 23-IV-1997, que fixa les ‘Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball’ i que per tant forçosament ha de tenir 

incidència en tot tipus d'ambients laborals. Dins d'aquesta disposició, en el seu Capítol II, 

Art.7; s'especifica el següent: 

1. L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha suposar un risc per a la 

seguretat i salut dels treballadors.  

2. L'exposició als agents físics, químics i biològics de l'ambient de treball es regirà pel que 

disposa la seva normativa específica. 

3. En els llocs de treball tancats s'han de complir, en particular, les següents condicions: 

a) La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d'oficines o similars 

estarà compresa entre 17 i 27 ° C. 

b) La humitat relativa ha d'estar compresa entre el 30 i el 70%, excepte en els locals on hi 

hagi riscos per electricitat estàtica, on el límit inferior serà el 50%. 

c) Els treballadors no han d'estar exposats de forma freqüent o continuada a corrents d'aire. 
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d) La renovació mínima de l'aire en els locals de treball serà de 30 metres cúbics d'aire net 

per hora i treballador en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni 

contaminats per fum de tabac i de 50 metres cúbics en els casos restants, a fi d'evitar 

l'ambient viciat i les olors desagradables.  

El sistema de ventilació emprat i, en particular, la distribució de les entrades d'aire net i 

sortides de l'aire viciat, han d'assegurar una efectiva renovació de l'aire del local de treball. 

En efecte, en funció del grau de contaminació del local s'haurà d’aplicar un major o menor 

nombre de renovacions/hora de tot el volum d'aquest, segons s'observa en la Taula 4. 

Aquesta Taula 4 es basa en criteris de Seguretat i Higiene en el treball i pretén evitar que els 

ambients arribin a un grau de contaminació ambiental que pugui ser perjudicial pels operaris, 

però sense partir ni del nombre dels mateixos ni de criteris més científics.  

A mesura que el grau de possible contaminació del recinte és major, augmenta la quantitat 

de renovacions a aplicar, sent més difícil determinar amb precisió quin és el nombre exacte 

de renovacions per aconseguir un ambient net amb plenes garanties, de manera que serà la 

pròpia experiència la que ens orienti en casos com aquests, especialment si s'assoleixen 

nivells de contaminació importants. 

A la Taula 4 es pot observar el nombre de renovacions per hora de tot el volum d’aire. Tota 

la taula està classificada per el tipus de local habitat. Els espais de la taula que tenen relació 

amb aquest projecte de ventilació són: escoles/ aules, oficines en general, bar de l’hotel (ona 

del menjador de l’escola), laboratoris i sales de juntes. 
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Renovació de l'aire en 

locals habitats 

 

Nº Renovacions 

hora 

 

Renovació de l'aire en 

locals habitats 

 

Nº Renovacions 

hora 

 

Catedrals 0,5 
Restaurant mitjà (un terç 

de fumadors) 
8 - 10 

Esglésies modernes 

(sostres baixos) 
1 - 2 Galliners 6 - 10 

Escoles, aules 2 - 3 
Clubs privats (amb 

fumadors) 
8 - 10 

Oficines de Bancs 3 - 4 Cafè 10 - 12 

Cantines (de fàbriques 

o militars) 
4 - 6 

Cuines domèstiques (millor 

instal·lar campana) 
10 - 15 

Hospitals 5 - 6 Teatres 10 - 12 

Oficines generals 5 - 6 Lavabos 13 - 15 

Bar de l'hotel 5 - 8 
Sala de joc (amb 

fumadors) 
15 - 18 

Restaurants luxosos 

(espaiosos) 
5 - 6 Cinemes 10 - 15 

Laboratoris  6 - 8 Cafeteries i Menjar ràpid 15 - 18 

Tallers de mecanitzat 5 - 10 

Cuines industrials 

(indispensable utilitzar 

campana) 

15- 20 

Tavernes (amb 

cisternes presents) 
10 - 12 Bugaderia 20 - 30 

Fàbriques en general 5 - 10 
Foneries (sense 

extraccions localitzades) 
20 - 30 

Sales de juntes 5 - 8 Tintoreries 20 - 30 

Aparcaments 6 - 8 Fleques 25 - 35 

Sales de ball clàssic 6 - 8 
Naus industrials amb forns 

i banys (sense campanes) 
30 - 60 

Discoteques 10 - 12 
Tallers de pintura (millor 

instal·lar campana) 
40 - 60 

Taula 4: Nombre de renovacions/hora de tot el volum d’aire per tipus de local habitat. Els 

ítems ressaltats en negreta són les dades utilitzades en aquest projecte. 
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5. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

5.1. Metodologia 

Donat que l’objectiu del projecte és dissenyar de forma idònia una instal·lació que garanteixi 

la ventilació general dels espais a reformar de l’edifici de la ‘Casa d’Espiritualitat de la Gleva’ 

que passa a tenir ús d’escola, cal que es compleixi rigorosament la normativa vigent de 

ventilació en espais tancats escolars. 

Per tal de dur a terme aquesta tasca s’ha procedit amb el següent esquema que marca el 

procés de decisió d’un sistema de ventilació: 

- Calcular el cabal d’aire necessari per renovar adequadament segons normativa les 

diferents zones. 

- Calcular les pèrdues de càrrega  de les conduccions projectades amb tots els seus 

elements i singularitats:, trams lineals, colzes, expansions, reduccions, reixes, etc.,. 

- Seleccionar el ventilador adequat per garantir el punt de funcionament calculat 

prèviament atenent al soroll permès, al cost i a altres condicionants. 

 

Figura 17: Vista aèria de l’Escola de la Gleva on es visualitzen les tres 

peces que composen el col·legi. 
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5.2. Descripció de l’edifici i distribució de l’escola 

L’edificació actual disposa de mitja planta semisoterrània, una planta baixa i dues plantes 

pis, on quedarà situat pròpiament la totalitat de l’ús docent. 

A la Figura 17 podem diferenciar 3 peces diferenciades, amb l’escala, com a nucli principal 

d’accés i ròtula de les diferents peces. 

 La primera peça és d’uns 40 metres de llarg per uns 13 metres d’ample, compta 

amb una planta semisoterrada que ocupa la meitat de l’amplada per tota la llargada i 

està oberta cap al costat nord de l’edificació tot donant al jardí. La planta baixa, 

primera i segona ocupen la totalitat de la superfície obrint-se tant a nord com a sud. 

 La segona peça d’uns 9,50 metres de llarg per uns 17 metres d’ample, es troba 

situada just al costat oest de la primera, disposa de planta baixa, primera i segona en 

la seva pràctica totalitat i estava destinada fins ara a zones complementàries de la 

Casa de l’Espiritualitat. 

 La tercera peça (ampliació) és una nova construcció destinada que queda situada 

al costat nord de la segona, lloc on s’ubicarà el mòdul d’ampliació de la segona fase 

de construcció. 

Figura 18: Vista lateral i seccionada de l’Escola de la Gleva on es visualitzen les 

diferents plantes de l’edifici existent. 
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La primera peça, a la dreta o a l’est de l’escala principal i que ja s’ha definit anteriorment 

com la part de l’edifici més àmplia (40x13 metres) es distribueix el programa docent propi de 

l’alumnat de la següent manera, tal i com es mostra  la Figura 18: 

- Planta baixa, on es distribuiran les aules d’Infantil, P3, P4 i P5, i les aules de 1er i 

2on del Cicle Inicial de Primària. Les aules d’Infantil tindran el seu servei exclusiu 

amb accés directe des de l’interior de les aules. També trobem a la planta baixa les 

aules de suport al programa i els serveis corresponents i necessaris per a la resta 

d’alumnat d’aquesta planta. 

- Planta primera, on es distribueixen les aules de 1r i 2n de Cicle Mitjà i les aules de 

1r i 2n del Cicle Superior de Primària i l’aula de 1r d’ESO de Secundària, així com les 

aules de suport al programa i els serveis corresponents i necessaris per a la resta 

d’alumnat d’aquesta planta. 

- Planta segona, on no es realitzarà cap tipus d’intervenció en aquesta primera peça. 

La zona de no intervenció estarà totalment separada formant sectors diferenciats. 

- Planta semisoterrani, on s’adequaran els espais per donar els serveis annexos a la 

cuina existent, el menjador i un servei adaptat. La resta d’espais destinats als 

sistemes d’elevació i calefacció es conserven en la seva distribució actual. 

A la segona peça, a l’esquerra o a l’oest de l’escala principal amb unes mesures mitges 

(9,5x17metres) es distribueixen les estances amb programa adaptable a l’estructura formal 

de l’edifici, donada la seva morfologia constructiva de parets de càrrega, la qual cosa 

dificulta enormement el poder ubicar-hi una distribució d’aules. 

- Planta baixa, on es disposa el programa referent a l’administració de l’escola, 

consergeria amb accés visual directe a l’entrada principal, despatxos de direcció i 

tutoria d’estudis, secretaria i una sala de reunions. El servei corresponent al personal 

docent i un arxiu amb accés directe des d’aquest programa. Es preveu el pas 

corresponent per quan es realitzi l’ampliació de l’escola contemplat a la segona fase. 

- Planta primera,  on donada la seva morfologia s’inclou com a programa establert 

l’aula de laboratori, la sala de l’associació de mares i pares (AMPA) i una sala de 

reunions. Es disposen uns nuclis de serveis necessaris pel creixement d’alumnes en 

l’ampliació d’aules de la segona fase. També es preveu en els passos corresponents 

per quan es realitzi l’ampliació de l’escola contemplat a la segona fase de 

construcció. 

- Planta segona, on es disposa la biblioteca, sala d’estudi i capella. 

- Planta semisoterrània, que no existeix en aquesta part de l’edifici, exceptuant el 

fossar de l’ascensor existent. 
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La tercera peça, a l’esquerra o al 

nord de l’escala principal amb unes 

mesures mitges de (14x15metres) és 

una construcció nova d’ampliació de 

l’edifici. Compost per planta 

semisoterrània, planta baixa i planta 

primera, cadascun a d’elles tindrà 

accessos directes a cada planta. En 

aquesta ampliació només es farà 

l’estructura,  l’evolvent i la coberta. 

Per tant serà un nou edifici buit per 

dins sense cap tipus d’envà ni acabat. 

Pensant ser finalitzat en una futura 

segona fase de construcció, això es 

durà a terme quan la propietat del 

col·legi vulgui, o cregui oportú, fer una nova inversió a causa d’una ampliació de l’alumnat.  

Als plànols de l’annex A es poden veure amb més detall les distribucions i usos de cada 

planta. Així com els alçats i mides concretes de l’edifici existent. Aquests plànols han estat 

extrets del projecte executiu d’arquitectura de la direcció facultativa. 

5.3. Ubicació de les instal·lacions de ventilació 

S’ha sectoritzat l’edifici en espais on hi haurà en cadascun d’ells un circuit de ventilació 

independent. Així doncs, cada planta estarà dividida en tres zones A, B i C. L’esquema del 

sectors de ventilació independent quedaria tal i com segueix: 

 Planta semisoterrània, PSS 

o ZONA A, PSS.A 

 Planta baixa, PB 

o ZONA A, PB.A 

o ZONA B, PB.B 

o ZONA C, PB.C 

 Planta primera, P1 

o ZONA A, P1.A i P1.Abis 

o ZONA B, P1.B 

o ZONA C, P1.C 

 Planta segona, P2 

o ZONA C, P2.C 

Figura 19: Fotografia de la façana principal de 

l’edifici existent, que passarà a ser d’ús 

docent sent la futura escola de La Gleva. 
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Figura 20: Planta semisoterrània de l’edifici existent amb la nova distribució. Indicada la 

ZONA PSS.A. 

Figura 21: Planta baixa de l’edifici existent amb la nova distribució. Indicades les zones: 

PB.A, PB.B i la PB.C. 
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A la planta segona hi ha un espai de 470m2 en el qual no hi ha intervenció constructiva, és a 

dir, no es reforma aquesta part de l’edifici existent. Tot aquest espai continua mantenint l’ús 

de casa d’espiritualitat o de casa de colònies. Tot ell consisteix en habitacions individuals i 

dobles amb bany particular. De la mateixa manera, no hi ha intervenció d’obres a la cuina, 

càmeres i rebost de la planta semisoterrània. El nou col·legi farà ús a la cuina existent ja que 

complia la normativa vigent de cuines industrials. 

Figura 22: Planta primera de l’edifici existent amb la nova distribució. Indicades les zones: 

P1.A, P1.Abis, P1.B i la P1.C. 

Figura 23: Planta segona de l’edifici existent amb la nova distribució. Indicades les zones: 

P2.C i la zona d’habitacions de la casa d’espiritualitat. 
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5.4. Documentació tècnica del producte 

5.4.1. Ventiladors 

Els ventiladors en una instal·lació de ventilació són la peça fonamental pel seu 

funcionament. Aquests han  d’estar dimensionats per superar les pèrdues de càrrega que 

puguin haver-hi des de l’inici de l’entrada d’aire fins cadascun dels punts de sortida del 

mateix. Al ser una ventilació de renovació d’aire, necessitem que el cabal d’aire que entra 

sigui igual al cabal que surti. Per tant, previst que la ventilació la dugui a terme una sola 

màquina en cada sector de l’edifici. 

Concretament es tractarà d’una  

màquina /ventilador de doble flux 

(entrada/sortida) i que a la vegada 

també faci d’intercanviador de 

calor. D’aquesta manera es podrà 

compensar el fet que durant 

l’hivern la ventilació estaria 

introduint aire fred i extraient aire 

calent, i en canvi durant l’estiu 

estaria introduint aire calent i 

extraient aire fresc. La qual cosa 

va en contra de l’eficiència 

energètica de l’edifici i del confort 

de les persones que en facin ús. 

El proveïdor que s’ha escollit per 

subministrar aquestes màquines 

anomenades, ‘Recuperadors de 

calor d’alt rendiment de contra flux’, és l’empresa ‘Soler & Palau Ventilation Group S&P que 

és una empresa experta en sistemes de ventilació i fabricant des de l’any 1951. 

Més informació i documentació sobre els ventiladors utilitzats en aqueta instal·lació de 

ventilació es pot consultar als catàlegs tècnics d’aquestes màquines a l’annex C ‘Catàleg. 

Recuperador de calor CADT-D HE’  on es pot consultar el seu funcionament i les corbes 

característiques de cada model. 

Figura 24: Fotografia d’un recuperador de calor d’alta 

eficiència de S&P. Utilitzat en circuits de 

ventilació d’aquest projecte. 
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La decisió per escollir 

aquestes màquines, ha 

vingut principalment per 

la seva eficiència 

energètica, tant en 

eficiència hidràulica com 

en eficiència tèrmica. 

Evidentment, són uns 

ventiladors que segons 

quin model s’esculli, 

cobreixen les 

necessitats de potència 

hidràulica, donat la 

suficient pressió i cabal 

exigit a les necessitats 

de cada sector calculades 

prèviament. 

 

 

5.4.2. Conductes 

1. Conductes de transport d’aire general 

Les canonades utilitzades pels circuits de 

ventilació de l’escola de la Gleva seran els 

de la casa URSA AIR. L’empresa fabrica 

panells de llana mineral dissenyats per la 

construcció de conductes de climatització i 

ventilació. La seva rigidesa i els seus 

revestiments permeten la circulació de l’aire 

a elevada velocitat amb les mínimes 

pèrdues de càrrega i amb les màximes 

atenuacions acústiques. 

El model escollit per  a la nova instal·lació 

de ventilació és el ‘URSA AIR Zero’ ja que 

és el model que té més absorció acústica i el 

que respon a les millors prestacions 

Figura 25:Funcionament d’un recuperador de calor, en el que 

hi ha intercanvi de calor però no de flux. S’aprecia 

en les fletxes el sentit del flux d’aire i a dalt a la 

dreta el rendiment tèrmic. 

Figura 26: Imatge d’una instal·lació de 

ventilació que utilitza panell URSA 

AIR. Catàleg URSA AIR Panells. 
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tèrmiques. També s’ha escollit per la seva facilitat de muntatge en obra fent estalviar temps 

de feina dels operaris i instal·ladors, així doncs, s’estalvia cost de la instal·lació de ventilació. 

Cal dir, que aquest model té una baixa combustibilitat i per tant una alta resistència al foc.  

Els conductes d'aire es construeixen per mecanització, retallada i assemblatge dels panells 

de llana de vidre, mitjançant eines adequades. El tancament dels conductes es realitza per 

engrapat, mentre que el segellat s'efectua mitjançant cinta adhesiva d'alumini. La suspensió 

dels conductes del sostre es fa mitjançant perfils de suport i varetes enroscades. 

 

A la Figura 27 un dels cantells del panell té mecanitzada una femella, que és un esglaó en 

forma de mitja fusta. L'altre vora té 

mecanitzat un mascle, que és l'invers 

de la mitjana fusta de la femella. 

Aquests mecanitzats permeten la unió 

entre diferents peces. 

Per tal de fer els càlculs de pèrdues 

de càrrega lineals i singulars (unió 

mascle-femella) d’aquest model de 

conductes, es va fer ús de la proba 

pràctica que va realitzar l’empresa 

‘URSA IBÉRICA AISLANTES SA’ pel 

càlcul de les pèrdues de càrrega 

lineals al desembre del 2009 que 

trobem a l’annex C en el capítol de 

‘Pràctica experimental de pèrdua de 

càrrega en el conducte URSA AIR 

Zero’. 

Figura 27: Unió mecànica de dos trams del conducte de ventilació. 

Figura 28: Fotografia del laboratori quan es van 

fer les mesures de pèrdues de càrrega 

del model URSA AIR Zero.  
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A. Càlcul de la rugositat absoluta ‘ε’ dels conductes de ventilació 

A partir dels assaigs realitzats per URSA IBÉRICA s’ha extret un valor més aproximat de la 

rugositat absoluta d’aquest model de canonades.  

Sabent que el diàmetre hidràulic Dh de l’assaig és de 0,3m i que  els valors de      i     són 

extrets del test realitzat per URSA IBÉRICA, llavors s’ha calculat εi extraient un valor per 

cadascun dels assaigs ‘i’ utilitzant ‘l’Equació 3.23’ de Karmann-Prandtl que s’indiquen a la 

Taula 5. 

                  [m] 

1 1,2·105  0,0195 1,25·10-4 

2 1,5·105 0,0186 1,032·10-4 

3 1,9·105 0,0178 8,85·10-3 

4 2,3·105 0,0173 8,32·10-5 

5 2,7·105 0,0170 8,32·10-5 

6 3,1·105 0,0165 7,22·10-5 

7 3,5·105 0,0163 7,224·10-5 

8 3,7·105 0,0162 7,174·10-5 

A partir del resultats anteriors s’ha calculat la mitjana de les    obtenint-se el valor següent: 

 ̅                                                       (Eq.  5.1) 

També s’ha calculat la desviació estàndard que dóna el  següent: 

   √
∑ (    ̅) 
   
 

   
                                              (Eq.  5.2) 

I per tant la incertesa del valor mitjà quedaria entre: 

 ̅                                                           (Eq.  5.3) 

 

 ̅                                                           (Eq.  5.4) 

Finalment, i donat que l’empresa URSA IBÉRICA va considerar que totes les pèrdues de 

càrrega dels panells eren lineals i no va tenir present que cada 3 m hi ha una unió mascle-

femella que de fet suposa una pèrdua de càrrega singular no contemplada al càlcul, s’ha 

pres el valor mínim de la rugositat per procedir a calcular el nostre disseny:  

Taula 5: Resultat de    de cadascun dels 

assaigs.  



Disseny de la instal·lació de ventilació del col·legi  de La Gleva a les Masies de Voltregà Pàg. 55 

 

  ( ̅   )                                                  (Eq.  5.5) 

B. Càlcul de la constant de singularitat de les unions mascle-femella ‘Kunió’ dels 

tubs de ventilació 

Utilitzant el valor de   i sabent que el diàmetre hidràulic Dh, s’han calculat uns nous    i 

         de cada un dels assaig. S’ha dut el càlcul a partir de dos equacions, ‘l’Equació 3.23’ 

anterior  i la següent ‘Equació 5.6’ de pèrdues de càrrega. 

   

    
 ∑   ∑  

     ∑   
    

     
   ̅ 

 

      
    (        

 ̅ 
 

   
)             (Eq.  5.6) 

-   : Diàmetre hidràulic. A l’assaig de URSA IBÉRICA és 0,3m 

- L: Distància entre els dos punts de mesura de l’assaig. L=7m 

- u: Número d’unions (mascle-femella) que tenia el tub d’assaig entre els dos punts de 

mesura. u=6 unions  

-        : Constant de singularitat de les unions mascle-femella a l’assaig ‘i’ 

 

               [Pa]    [kg/m3]  ̅  [m/s]            

1 1,2·105 9,6 1,172 6,01 1,85·10-2 0,00364714 

2 1,5·105 16,2 1,172 7,97 1,798·10-2 0,00261309 

3 1,9·105 24,3 1,172 9,98 1,7405·10-2 0,0017038 

4 2,3·105 33,9 1,172 11,99 1,69·10-2 0,00134533 

5 2,7·105 45,6 1,170 14,03 1,666·10-2 0,00121088 

6 3,1·105 58,3 1,169 16,09 1,64·10-2 0,00043489 

7 3,5·105 72,4 1,167 18,08 1,6214·10-2 0,00020853 

8 3,7·105 81,6 1,166 19,24 1,61·10-2 0,00040625 

A partir dels resultats, s’ha calculat la mitjana de les        , sent aquest el valor utilitzat pels 

càlculs de la instal·lació de ventilació: 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                                       (Eq.  5.7) 

Més informació i documentació sobre els panells URSA AIR Zero utilitzats en aqueta 

instal·lació de ventilació es pot consultar als catàlegs tècnics que es reprodueixen a l’annex 

C ‘Catàleg de conductes URSA AIR’ . 

Taula 6: Resultat de    i         de cadascun dels assaigs. La resta de valors de 

la taula són extrets del test realitzat per URSA IBÉRICA. 
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2. Conductes de transport d’aire puntual 

Per tal de conduir l’aire còmodament als punts 

exactes d’impulsió i extracció, cal que els tubs siguin 

flexibles, lleugers i ajustables. Així, l’instal·lador 

empalma els difusors (impulsió-extracció) amb els 

conductes de transport general de l’aire. També per 

tal d’absorbir les toleràncies de disseny del projecte els 

tubs són ajustables i són tallats per allà on 

correspongui i sigui necessari. 

Els tubs corrugats que es proposen en aquest projecte de ventilació són els del model 

‘CALOWEST M1’ de la casa ‘Westaflex’. És un tub flexible, lleuger i ajustable. El seu interior 

està format per un tub VENTILWEST, la part central és fibra de vidre (com a aïllant tèrmic i 

acústic) i a l'exterior hi ha una funda d'alumini reforçada. 

Aquesta funda exterior aluminiada protegeix el tub interior de 

les possibles condensacions. És extensible i comprimible. 

La seva aplicació és ideal per a instal·lacions de baixa, mitja i 

alta pressió, en sistemes d'aire condicionat i ventilació 

mecànica controlada. 

Es fabrica en longituds de 10 m. comprimibles i embalats en 

caixes de 1,2 m. Pel seu disseny i construcció es pot tallar a 

altres mesures amb gran facilitat. 

 

5.4.3. Reixes  

A la instal·lació de ventilació, per tal d’introduir i extreure aire de l’exterior a l’interior i 

viceversa, són necessàries unes reixes que anirien encastades als murs exteriors de la 

façana. Aquestes tenen la finalitat d’evitar que cap animal o brutícia s’introdueixi dins la 

canonada i pugui afectar al ventilador. 

Figura 29: Tubs flexibles 

corrugats. Models de 

Westaflex. 

Figura 30: Model 

CALOWEST 

M1 de 

Westaflex. 
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Per tant, les reixes seleccionades són de la casa RENSON i són unes ‘reixes murals per 

encastar’ model 421R, fabricades amb perfil d’alumini. 

La dada més important pel càlcul i dimensionament de la instal·lació de ventilació és la 

constant de la singularitat en la impulsió i l’expulsió. En aquest tipus de reixes, el fabricant 

informa que la constat té el valor de: 

                = 12,57                                              (Eq.  5.8) 

                = 8,91                                                (Eq.  5.9) 

Les dades tècniques d’aquestes reixes es poden consultar a l’annex C ‘Catàleg. Reixa mural 

421R per encastar’. 

5.4.4. Difusors  

A l’hora d’impulsar aire i extreure’l, s’han de col·locar uns 

difusors al cel ras, sent aquests els punts de sortida i entrada 

d’aire de renovació. 

Els difusors escollits per aquest projecte de ventilació han estat 

els de la empresa ‘TROX TECHNIK’, concretament de la sèrie 

ADLR.  

Els difusors de les Sèries ADLR i ADLR-Q estan especialment 

indicats per instal·lacions on el muntatge s'efectua enrasat amb 

Figura 31: Reixa mural per encastar. Model 421R RENSON.  

Figura 32: Difusor tipus 

ADLR. Trox 

Technik.  



Pàg. 58  Memòria 

 

 

el sostre. D'aquesta manera, la impulsió de tipus 

radial queda garantida. 

Pel dimensionament de la instal·lació, s’ha seguit el 

criteri que la potència acústica LWA de l’aire al passar 

pel difusor no superi els 30 dB. I en el cas del 

dimensionament del cabal mínim recomanat, s'ha 

garantit que la velocitat efectiva de sortida no sigui 

inferior a 2 m/s. Amb això s'assegura que la vena 

d'aire es manté enganxada al sostre per efecte 

Coanda ja que amb velocitats inferiors, sobretot amb aire fred, hi ha la possibilitat de 

despreniment de la mateixa.  

El difusor, a la seva part frontal, està construït en alumini. L'acabat de la superfície és 

anoditzat en color natural per la Sèrie ADLR i lacat en blanc. La superfície de les parts 

posteriors és fosfatada i pintada en color negre. El muntatge del difusor frontal 

s'aconsegueix amb un cargol central, ocult per un embellidor. El conjunt se situa a obra a 

través de suports de suspensió. El plenum de connexió està construït en xapa d'acer 

galvanitzada i la junta és de cautxú. 

 

Figura 33: Perfil del difusor tipus 

ADLR. Trox Technik.  

Figura 34: Amb aquesta gràfica extreta del catàleg del difusor Tipus ADLR s’ha dimensionat i 

escollit el diàmetre del difusor per a cada punt d’entrada i sortida d’aire.  
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A la Figura 34 tenim el gràfic tècnic del difusor ADLR. En ell s’observa a l’eix d’abscisses el 

cabal que passaria pel difusor fixat per l’enginyer segons la normativa. Les línies inclinades 

cap a l’esquerra indiquen la potència sonora LWA que provoca el pas de l’aire pel difusor. 

Com s’ha dit anteriorment, s’ha seguit el criteri en el dimensionament de la instal·lació de no 

superar els 30dB en els difusors. Per tant, tenint el cabal i el límit de la potència sonora LWA, 

queda imposada la mida del difusor (Tipus 1-8) en les línies negres inclinades a la dreta. 

Una de les dades més importats pel càlcul i dimensionament de la instal·lació de ventilació 

és la constant de singularitat dels difusors. En aquest tipus de difusors, al catàleg del 

fabricant que es pot consultar a l’annex C  ‘Catàleg. Difusors de sostre’ ens dona la pèrdua 

de càrrega en Pa que permet calcular la constat de singularitat mitjançant l’equació 5.10. 

  
    

      
 ̅ 

   
 

  

       
                                             (Eq.  5.10) 

Sent els paràmetres de ‘l’Equació 5.10’ : 

-  ̅: Velocitat efectiva.  ̅           

-   : Pèrdua de càrrega.         

-      : Densitat de l’aire.               
  

Per tant de ‘l’Equació 5.10’ tenim que: 

     = 1,0893                                                         (Eq.  5.11) 

Les dades tècniques dels difusors TROX utilitzats en aquesta instal·lació de ventilació es 

poden consultar a l’annex C ‘Catàleg. Difusors de sostre. 

5.4.5. Silenciadors 

Moltes vegades la potència sonora procedent d'una font de soroll i que arriba a un 

determinat local, té uns valors excessivament elevats que fan necessari disposar, a la 

conducció, d'elements atenuadors. Els més usats són els anomenats silenciadors.  

Els que solen emprar-se en instal·lacions amb aire es fonamenten, en general, en el poder 

absorbent que tenen alguns materials com la fibra de vidre, la llana de roca, etc. 

El silenciador més simple consisteix en folrar interiorment, de material absorbent, una part o 

tota la conducció per la qual es propaga el soroll. Altres més eficaços, es diferencien de 

l'anterior en que per a una mateixa superfície lliure transversal, tenen major perímetre i per 

tant major superfície de material absorbent. 
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En els catàlegs dels silenciadors es proporcionen dades de l'atenuació que produeixen en 

cada banda de freqüència, valor que s'ha de sostreure del nivell sonor a tractar. També 

faciliten la pèrdua de càrrega que provoquen en funció del cabal d'aire que passa pells.  

Els silenciadors col·locats a l'aspiració i a la descàrrega dels ventiladors, redueixen el nivell 

sonor transmès a través dels conductes als que estan acoblats. D'aquesta manera es 

redueix sensiblement el soroll en les boques d'impulsió o d'aspiració l'aire obertes a les 

dependències a ventilar. Un altre aspecte és el soroll radiat pel cos del ventilador a l'ambient 

en què està instal·lat. Per atenuar aquest soroll s'han d'usar envoltants i caixes 

insonoritzades que el tanquin.  

 

Els silenciadors escollits per a aquest projecte de ventilació han estat els de l’empresa ‘S&P 

Soler & Palau’, el model ‘SIL CZ’. Són uns silenciadors de xapa galvanitzada Z200, de 

0,08m. de gruix i brida de muntatge amb femelles inserides. La part sòlida del cilindre està 

formada de material fonoabsorbent en llana de roca de 70 kg/m3 de densitat, amb conté vel 

de protecció contra l'arrossegament de partícules, i té una resistència al foc classe M0. 

Les dades tècniques d’aquests silenciadors ‘SIL CZ’  es poden consultar a l’Annex C 

‘Catàleg. Silenciador SIL’. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Silenciador de l’empresa S&P Soler & Palau. 

Model SIL CZ. 
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5.5. Solució tècnica del sistema de ventilació 

5.5.1. Preàmbul de càlcul de la instal·lació de renovació d’aire 

En aquest capítol es planteja el procediment de càlcul, el dimensionament i el disseny de la 

instal·lació de ventilació de l’escola de la Gleva. Cal recordar que l’escola s’ha dividit segons 

el capítol ‘5.3 Ubicació de les instal·lacions de ventilació‘, on s’especifica que en cadascuna 

de les zones hi haurà una instal·lació independent de ventilació. Per tant, es farà una 

instal·lació independent en cadascuna de les 9 zones diferenciades en:  

1. PSSA – Planta Semisoterrània A 

2. PBA – Planta Baixa A 

3. PBB – Planta Baixa B 

4. PBC – Planta Baixa C 

5. P1A – Planta Primera A 

6. P1Abis – Planta Primera Abis 

7. P1B – Planta Primera B 

8. P1C – Planta Primera C 

9. P2C – Planta Segona C 

Per tal de no repetir-se en l’exposició dels càlculs, es presenta de forma general en aquest 

capítol el procediment que s’ha dut a terme per tal de definir cadascuna de les instal·lacions 

de renovació d’aire. 

Concretament, s’expliquen en aquesta part les fases del disseny i els punts més significatius 

per l’optimització de les instal·lacions de ventilació. Així doncs, en els següents apartats es 

presenta la metodologia emprada per arribar a definir el model de ventilador/intercanviador 

amb la seva corba característica, la corba característica de la instal·lació i el punt de 

funcionament final. 

Per il·lustrar el  procés d’una manera ordenada, es presenta el ‘Diagrama de flux estàndard 

del disseny d’una instal·lació de ventilació’. En aquest diagrama es mostra el 

desenvolupament o passos que s’han seguit per arribar a la solució final i que es descriuen 

de forma més extensa a continuació. 
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Diagrama de flux estàndard del disseny d’una instal·lació de ventilació 
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Per tal de conèixer el cabal de renovació d’aire necessari a cada aula, s’ha utilitzat la secció 

HS3 del CTE ‘Qualitat de l'aire interior’ de la normativa del CTE explicada en els capítols 4.3 

i 4.4. 

Per  tal d’assignar el cabal corresponent a cada aula o habitació de l’escola s’ha dissenyat 

una taula codificada amb cadascun dels espais de tota la distribució de l’escola, Taula 7. 

 

Nom
Superficie 

[m2]

Alçada 

[m] 
Volum [m3]

Ocupació 

[persones]
Tipus Ventilació

TOTALS 2038,73 4209,3057 794

SS Planta Semi Soterrania 307,54 298,07 86

SS.A Planta Semi Soterrania ZONA A 307,54 298,07 86

SS.A.01 Menjador 58,51 2,50 146,28 70 Admisió/extracció

SS.A.02 Cuina 43,91 x x x x

SS.A.03 Rebost 11,56 x x x x

SS.A.04 Càmeres Frigorífiques 12,25 x x x x

SS.A.05 Serveis S1 12,46 2,20 27,41 2 Extracció

SS.A.07 Caldera Existent 10,26 2,50 25,65 0 Reixa Exterior

SS.A.08 Caldera Nova- Escola 8,00 2,50 20,00 0 Reixa Exterior

SS.A.09 Maquinaria Ascensor 8,35 2,50 20,88 0 x

SS.A.10 Passadís 19,19 2,50 47,98 10 x

SS.A.11 Escala 2 3,80 2,60 9,88 4 x

SS.A.12 Porxo Exterior 1 119,25 x x x x

PB Planta Baixa 580,94 1782,96 327

PB.A Planta Baixa ZONA A 202,73 658,67 113

PB.A.01 Aula 1er Cicle Inicial 42,33 3,30 139,69 26 Admisió/extracció

PB.A.02 Aula Infantil P5 50,21 3,30 165,69 26 Admisió/extracció

PB.A.03 Servei P5 3,74 2,20 8,23 3 Extracció

PB.A.04 Aula Infantil P4 50,57 3,30 166,88 26 Admisió/extracció

PB.A.05 Servei P4 2,92 2,20 6,42 3 Extracció

PB.A.06 Aula Infantil P3 50,22 3,30 165,73 26 Admisió/extracció

PB.A.07 Servei P3 2,74 2,20 6,03 3 Extracció

PB.B Planta Baixa ZONA B 185,20 586,92 156

PB.B.01 Aula 2n Cicle Inicial 42,62 3,30 140,65 26 Admisió/extracció

PB.B.02 Vestíbul 2 13,12 3,30 43,30 26 x

PB.B.03 Sala Usos Múltiples Infantil 30,08 3,30 99,26 26 Admisió/extracció

PB.B.04 Serveis B1 10,30 2,20 22,66 7 Extracció

PB.B.05 Serveis B2 8,20 2,20 18,04 6 Extracció

PB.B.06 Serveis B3 3,54 2,20 7,79 2 Extracció

PB.B.07 Aula Reforç 1 25,62 3,30 84,55 13 Admisió/extracció

PB.B.08 Passadís 1 51,72 3,30 170,68 50 x

PB.C Planta Baixa ZONA C 193,01 537,37 58

PB.C.01 Vestíbul 1 11,16 3,77 42,07 3 x

PB.C.02 Escala 1 22,33 4,03 89,88 16 x

PB.C.03 Escala 2 3,22 2,60 8,37 5 x

PB.C.04 Dutxa 1,88 2,20 4,14 1 Extracció

PB.C.05 Pasadís 2 21,89 3,15 68,95 6 x

PB.C.06 Consergeria 13,50 3,15 42,53 2 Admisió/extracció

PB.C.07 Despatx Direcció 7,10 3,15 22,37 2 Admisió/extracció

PB.C.08 Reunios Direcció 8,70 3,15 27,41 2 Admisió/extracció

PB.C.09 Secretaria - Administració 23,13 3,15 72,86 3 Admisió/extracció

PB.C.10 Tutorial 7,71 3,15 24,29 3 Admisió/extracció

PB.C.11 Arxiu 1 3,90 3,15 12,29 1 x

PB.C.12 Sala de Reunions 16,12 3,15 50,78 9 Admisió/extracció

PB.C.13 Arxiu 2 6,08 3,15 19,15 1 x

PB.C.14 Cap d'estudis 10,23 3,15 32,22 3 Admisió/extracció

PB.C.15 Servei B4 3,93 2,20 8,65 1 Extracció

PB.C.16 Traster 3,63 3,15 11,43 0 x

PB.C.17 Porxo Exterior 1 28,50 x x x

P1 Planta Primera 561,34 1794,60 322

P1.A Planta Primera ZONA A 208,50 688,05 130

P1.A.01 Aula 1er ESO 45,35 3,30 149,66 26 Admisió/extracció

P1.A.02 Aula 2n Cicle Superior 38,48 3,30 126,98 26 Admisió/extracció

P1.A.03 Aula 1er Cicle Superior 38,48 3,30 126,98 26 Admisió/extracció

P1.A.04 Aula 2n Cicle Mitjà 43,35 3,30 143,06 26 Admisió/extracció

P1.A.05 Aula 1er Cicle Mitjà 42,84 3,30 141,37 26 Admisió/extracció

P1.B Planta Primera ZONA B 193,81 611,01 122

P1.B.01 Sala Usos Polivalents (Tutorials-Reforç) 27,51 3,30 90,78 19 Admisió/extracció

P1.B.02 Sala Usos Polivalents (Música) 45,56 3,30 150,35 26 Admisió/extracció

P1.B.03 Serveis P1 2 12,94 2,20 28,47 5 Extracció

P1.B.04 Serveis P1 3 4,16 2,20 9,15 1 Extracció

P1.B.05 Serveis P1 1 8,87 2,20 19,51 4 Extracció

P1.B.06 Sala Usos Polivalents (Informàtica) 40,27 3,30 132,89 17 Admisió/extracció

P1.B.07 Passadís 1 54,50 3,30 179,85 50 x

P1.C Planta Primera ZONA C 159,03 495,54 70

P1.C.01 Arxiu 6,88 3,15 21,67 1 x

P1.C.02 Escala 22,33 4,03 89,88 16 x

P1.C.03 Sala de reunions 11,35 3,15 35,75 4 Admisió/extracció

P1.C.04 AMPA 18,65 3,15 58,75 11 Admisió/extracció

P1.C.05 Laboratori 61,52 3,15 193,79 26 Admisió/extracció

P1.C.06 Passadís 2 19,99 3,15 62,97 6 x

P1.C.07 Serveis P1 4 7,07 2,20 15,55 3 Extracció

P1.C.08 Serveis P1 5 7,81 2,20 17,18 3 Extracció

P1.C.09 Terrasa 3,43 x x x x

P2 Planta Segona 588,91 333,68 59

P2.C Planta Segona ZONA C 588,91 333,68 59

P2.C.01 Biblioteca 62,55 2,95 184,52 32 Admisió/extracció

P2.C.02 Passadís 1 10,97 2,95 32,36 6 x

P2.C.03 Escala 23,20 2,95 68,44 16 x

P2.C.04 Magatzem 1 6,88 2,70 18,58 1 x

P2.C.05 Vestíbul 1 4,62 2,70 12,47 3 x

P2.C.06 Passadís 2 6,41 2,70 17,31 1 x

P2.C.07 Espai sense intervenció 470,85 x x x x

P2.C.08 Terrasa 3,43 x x x x

Ventilació Escola

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

AmidamentsCodi

Taula 7: Taula general de control dels espais de 

l’escola de la Gleva, amb el seu codi, ús, 

amidaments, ocupació de persones i tipus 

de ventilació. 
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Amb la fulla mostrada a la Taula 8 s’ha dut a terme el càlcul del cabal mínim de renovació 

d’aire exigit per la normativa. S’ha determinat mitjançant dues vies: 

1. Segons el criteri de la Taula 3 del capítol 4.4 ‘Legislació aplicable a la ventilació’ que 

diu el cabal exigit pel CTE com quantitat de volum de renovació per segon i persona 

[dm3/s·persona]. Per tant, aquest càlcul depèn de l’ocupació de l’aula que està 

documentada a la Taula 7. Aquest és el mètode indirecte de cabal d'aire exterior per 

persona. 

Q definitiu

Cabal mínim   Q [l/s 

persona]

Cabal mínim   Q 

[l/s m2]

Cabal mínim  

Q[l/s]

Cabal mínim  

Q[m3/s]

Nº de renovacions 

/ hora N

Cabal de renovació 

Qr[m3/h]

Cabal de renovació 

Qr[m3/s]

Cabal definitiu 

Q[m3/s]

6480 6,480

PSS 560 0,560 0,5600

PSS.A 560 0,560 0,5600

SS.A.01 8,0 x 560 0,560 8,0 1170,200 0,32506 0,5600

PB 2413 2,413 2,6235

PB.A 1300 1,300 1,3000

PB.A.01 12,5 x 325 0,325 3,0 419,067 0,11641 0,3250

PB.A.02 12,5 x 325 0,325 3,0 497,079 0,13808 0,3250

PB.A.04 12,5 x 325 0,325 3,0 500,643 0,13907 0,3250

PB.A.06 12,5 x 325 0,325 3,0 497,178 0,13811 0,3250

PB.B 813 0,813 0,8125

PB.B.01 12,5 x 325 0,325 3,0 421,938 0,11721 0,3250

PB.B.03 12,5 x 325 0,325 3,0 297,792 0,08272 0,3250

PB.B.07 12,5 x 163 0,163 3,0 253,638 0,07046 0,1625

PB.C 300 0,300 0,5110

PB.C.06 12,5 x 25 0,025 6,0 255,150 0,07088 0,0709

PB.C.07 12,5 x 25 0,025 6,0 134,190 0,03728 0,0373

PB.C.08 12,5 x 25 0,025 8,0 219,240 0,06090 0,0609

PB.C.09 12,5 x 38 0,038 6,0 437,157 0,12143 0,1214

PB.C.10 12,5 x 38 0,038 8,0 194,292 0,05397 0,0540

PB.C.12 12,5 x 113 0,113 8,0 406,224 0,11284 0,1128

PB.C.14 12,5 x 38 0,038 6,0 193,347 0,05371 0,0537

P1 3108 3,108 3,1370

P1.A 975 0,975 0,9750

P1.A.01 12,5 x 325 0,325 3,0 448,965 0,12471 0,3250

P1.A.02 12,5 x 325 0,325 3,0 380,952 0,10582 0,3250

P1.A.03 12,5 x 325 0,325 3,0 380,952 0,10582 0,3250

P1.Abis 650 0,650 0,6500

P1.A.04 12,5 x 325 0,325 3,0 429,165 0,11921 0,3250

P1.A.05 12,5 x 325 0,325 3,0 424,116 0,11781 0,3250

P1.B 775 0,775 0,7750

P1.B.01 12,5 x 238 0,238 3,0 272,349 0,07565 0,2375

P1.B.02 12,5 x 325 0,325 3,0 451,044 0,12529 0,3250

P1.B.06 12,5 x 213 0,213 3,0 398,673 0,11074 0,2125

P1.C 708 0,708 0,7370

P1.C.03 12,5 x 50 0,050 8,0 286,020 0,07945 0,0795

P1.C.04 12,5 x 138 0,138 8,0 469,980 0,13055 0,1375

P1.C.05 20,0 x 520 0,520 8,0 1550,304 0,43064 0,5200

P2 400 0,400 0,4000

P2.C 400 0,400 0,4000

P2.C.01 12,5 x 400 0,400 3,0 553,568 0,15377 0,4000

Normativa

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Ventilació Escola

Codi

Taula 8: Taula de control dels espais que tenen ventilació de tipus: Admissió /extracció, 

amb el seu codi, ús, normativa aplicable a cada espai i el resultat del cabal mínim 

de renovació exigit per la mateixa normativa. 
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2. Segons el criteri de la Taula 4 del capítol 4.4 ‘Legislació aplicable a la ventilació que 

diu el cabal exigit per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en número de vegades 

que s’ha de renovar el volum total de l’aire d’un local per hora [renovacions/hora]. 

En base a aquests dos criteris, s’ha exigit a cada espai el valor de  renovació que fos màxim 

entre les dues opcions. El cabal definitiu de renovació per a cada estància o aula s’ha indicat 

a la dreta de la Taula 8. 

Una vegada conegut el cabal de renovació que ha de tenir cadascun dels espais, s’ha de 

calcular el cabal d’aire que sortiria o entraria per cada difusor de l’aula. 

 

Segons la longitud de l’aula, estèticament hi caben un número determinat de difusors, però 

la decisió ha de ser consensuada amb la DF. D’altra banda, la distribució i col·locació dels 

difusors pel sostre de la sala ha de garantir el moviment continu de l’aire sense que hi hagi 

bosses d’aire estancades . En això aquest sentit, és molt importat la distribució dels envans i 

l’ocupació de la pròpia màquina de la instal·lació de ventilació. 

Una vegada coneguts el número de difusors que hi haurà a cada sala, ja es pot calcular el 

cabal que ha de passar per cadascun d’ells, dividint el cabal total de cada sala pel número 

de difusors de la mateixa sala. Així es reparteix equitativament el flux d’aire per a cadascun 

dels difusors d’una mateixa aula. 

El següent pas és determinar el model del difusor i, per tant, la seva mida. Aquesta decisió 

segueix els dos criteris següents: 

Figura 36: Vista aèria de la instal·lació PBA (Planta Baixa A). Indicades algunes de les parts 

de la instal·lació de ventilació . 
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1-Per una banda, per tal que el difusor funcioni correctament, la velocitat efectiva de 

sortida no ha de ser inferior a 2m/s. Amb això s'assegura que la vena d'aire es 

manté enganxada al sostre (efecte Coanda). Amb velocitats inferiors, sobretot amb 

aire fred, hi ha la possibilitat de despreniment. Així ho exigeixen les especificacions 

tècniques del producte. Es poden consultar al catàleg de l’Annex C, ‘Catàleg. 

Difusors de sostre’. 

2- Al catàleg de difusors també diu que, per determinar el cabal d'aire màxim, es 

parteix d'una potència acústica màxima que no superi els 40 dB. En aquest projecte, 

s’ha exigit que la potència acústica dels difusors estigui limitada a 30dB, per un 

major confort a l’aula. Aquest punt s’ha executat fent ús del gràfic de Figura 34 de la 

pàgina 58. 

 

Per tant, coneixent el cabal definitiu per a cada difusor, Q/n, de la Taula 9 més la  limitació 

dels 30 dB de la Figura 34  i per tal d’evitar que la velocitat sempre superi els 2m/s, obtenim 

el resultats de la Taula 9 per l’elecció del model dels difusors. 
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Així doncs, en aquest punt ja tindríem un predimensionament seccional, ja que coneixem el 

diàmetre dels difusors i per tant un predimensionament de les seccions dels conductes 

rectes i tubs corrugats. Per aquests últims, s’han escollit els models que es comercialitzen 

de diàmetre més proper a la mida del diàmetre dels difusors.  

Els conductes rectes s’han dimensionat a partir de la suma acumulada de les mides 

transversals de cada conducte a mida que va augmentant des del final de la instal·lació cap 

al principi, on es posiciona el ventilador. 

Q definitiu Nº Difusors Q/n[m3/s] Q/n[l/s] Àrea difusor V=(Q/n)/W

Cabal definitiu 

Q[m3/s]
n

Cabal per 

difusor

Cabal per 

difusor

Model de 

difusor
W[m2]

Vel Sortida 

difusor [m/s] 

(Vef)

Diàmetre 

difusor [m]

Diàmetre tub 

corrugat [m]

40
"30dB>v"  

"v>2m/s"
PSS 0,5600 3

PSS.A 0,5600 3

SS.A.01 0,5600 3 0,186667 187 6 0,073 2,557 0,417 0,457

PB 2,6235 18

PB.A 1,3000 7

PB.A.01 0,3250 1 0,325000 325 8 0,115 2,826 0,529 0,630

PB.A.02 0,3250 2 0,162500 163 6 0,073 2,226 0,417 0,457

PB.A.04 0,3250 2 0,162500 163 6 0,073 2,226 0,417 0,457

PB.A.06 0,3250 2 0,162500 163 6 0,073 2,226 0,417 0,457

PB.B 0,8125 4

PB.B.01 0,3250 1 0,325000 325 8 0,115 2,826 0,529 0,630

PB.B.03 0,3250 2 0,162500 163 6 0,073 2,226 0,417 0,457

PB.B.07 0,1625 1 0,162500 163 6 0,073 2,226 0,417 0,457

PB.C 0,5110 7

PB.C.06 0,0709 1 0,070875 71 2 0,0157 4,514 0,193 0,203

PB.C.07 0,0373 1 0,037275 37 1 0,0085 4,385 0,137 0,152

PB.C.08 0,0609 1 0,060900 61 2 0,0157 3,879 0,193 0,203

PB.C.09 0,1214 1 0,121433 121 3 0,0257 4,725 0,249 0,254

PB.C.10 0,0540 1 0,053970 54 2 0,0157 3,438 0,193 0,203

PB.C.12 0,1128 1 0,112840 113 4 0,0381 2,962 0,305 0,305

PB.C.14 0,0537 1 0,053708 54 2 0,0157 3,421 0,193 0,203

P1 3,1370 17

P1.A 0,9750 5

P1.A.01 0,3250 1 0,325000 325 8 0,115 2,826 0,529 0,630

P1.A.02 0,3250 2 0,162500 163 6 0,073 2,226 0,417 0,457

P1.A.03 0,3250 2 0,162500 163 6 0,073 2,226 0,417 0,457

P1.Abis 0,6500 4

P1.A.04 0,3250 2 0,162500 163 6 0,073 2,226 0,417 0,457

P1.A.05 0,3250 2 0,162500 163 6 0,073 2,226 0,417 0,457

P1.B 0,7750 4

P1.B.01 0,2375 1 0,237500 238 6 0,073 3,253 0,417 0,457

P1.B.02 0,3250 2 0,162500 163 6 0,073 2,226 0,417 0,457

P1.B.06 0,2125 1 0,212500 213 6 0,073 2,911 0,417 0,457

P1.C 0,7370 4

P1.C.03 0,0795 1 0,079450 79 3 0,0257 3,091 0,249 0,254

P1.C.04 0,1375 1 0,137500 138 4 0,0381 3,609 0,305 0,305

P1.C.05 0,5200 2 0,260000 260 7 0,0955 2,723 0,473 0,508

P2 0,4000 2

P2.C 0,4000 2

P2.C.01 0,4000 2 0,200000 200 6 0,073 2,740 0,417 0,457

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Ventilació Escola

Codi

Taula 9: Taula de control dels espais que tenen ventilació de tipus: Admissió /extracció, 

pel càlcul i elecció del model dels difusors. Velocitat de l’aire a cada difusor. 
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Havent obtingut ja els resultats del predimensionament de les seccions, escollits els espais 

que ventilarem, decidits el número de difusors, i calculat el cabal que passa per cadascun 

d’ells, s’ha fet un primer disseny per després poder fer el càlcul de les pèrdues de càrrega 

amb les equacions i conèixer la potència que necessitem per la màquina impulsora. 

Per tal de ser més exacte en el disseny, s’ha fet ús del programa ‘Revit Architecture’ i ‘Revit 

MEP’ d’Autodesk per fer el dimensionament gràfic en 3D. El primer, ‘Revit Arquitecture’, 

permet dibuixar l’escola a partir de plànols amb els detalls dels envans i els falsos sostres i 

el segon, ‘Revit MEP’, permet dibuixar les instal·lacions de ventilació.  

A l’hora de plantejar el càlcul general que posteriorment s’ha aplicat a cada instal·lació en 

particular , s’ha escollit la instal·lació més estàndard i completa que és la de la planta Baixa 

A, PBA. Aquesta instal·lació segueix el següent esquema de la Figura 36. 

 

A la Figura 37 es pot observar: 

- A la part dreta on posa ‘bom’ s’indica la posició del ventilador/ recuperador de calor 

de la instal·lació. 

- On s’observa ‘sil’ s’indiquen els silenciadors de la instal·lació. 

- Les lletres en majúscula ( A, B, C,...) indiquen els segments dels conductes rectes 

del mateix diàmetre hidràulic i mateix cabal. 

- Els números (1, 2, 3, ...) indiquen els punts on van els difusors, que són els punts de 

sortida d’aire (en la impulsió) i d’entrada d’aire (en el retorn). Aquests punts també 

Figura 37: Esquema instal·lació PBA (Planta Baixa A). Indicats els punts i segment 

necessaris de conèixer pel càlcul d’equacions. 
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indiquen cadascun dels tubs corrugats que connecten els conductes rectes amb els 

difusors. 

- La lletra k indica el punt d’inici (impulsió) i el final (retorn) de la instal·lació. 

El càlcul de les pèrdues de càrrega pel cabal exigit per normativa es realitza banda primer 

per la impulsió i després es repeteix amb el retorn. Evidentment, les pèrdues de càrrega en 

els dos sentits són similars però amb diferències a tenir en compte. 

El cabal calculat per cada difusor s’ha considerat igual tant pels difusors d’impulsió com pels 

d’absorció, comptant que serà aquest el cabal que circularà per l’aula i considerant al mateix 

espai lliure la ‘connexió’ entre la impulsió i el retorn. 

Les fórmules físiques emprades pel càlcul han estat les del capítol ‘3.1.4 Equacions 

bàsiques en forma integral de la mecànica de fluids’. 

Seguidament es presenten les equacions plantejades pel càlcul de l’alçada del ventilador 

‘Hbom’. El càlcul s’ha realitzat per obtenir la potència necessària per superar totes les pèrdues 

de càrrega de la instal·lació donat el cabal imposat. 

Aquesta ‘Hbom’ s’ha calculat sistemàticament des de l’inici de la instal·lació (punt k) fins a 

cadascun dels difusors (punts de sortida). 

Equacions emprades pel càlcul de la instal·lació: 

 Equacions de continuïtat: 

                                                                (Eq.  5.12) 

                                                          (Eq.  5.13) 

                                                          (Eq.  5.14) 

                                                          (Eq.  5.15) 

                                                          (Eq.  5.16) 

                                                          (Eq.  5.17) 

                                                          (Eq.  5.18) 

 

                                                          (Eq.  5.19) 
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 Equacions de pèrdues de càrrega singulars fixes: 

      
    

  
           

 

       
                                      (Eq.  5.20) 

         
    

  
              

 

         
                                 (Eq.  5.21) 

           
    

  
                

 

         
                              (Eq.  5.22) 

Equacions de Càlcul de ‘Hbom’ per cadascun dels trams: 

 Equacions entre els punts ‘k’ i ‘1’: 

 

- Aplicació de l’equació de Bernoulli: 

     
  

 
    

 ⃗  
 

  
    

  

 
    

 ⃗  
 

  
                   (Eq.  5.23) 

  Que queda la següent expressió: 

     
 ⃗  
 

  
                                      (Eq.  5.24) 

- Càlcul de les pèrdues de càrrega lineals i singulars. El terme de la        va 

multiplicat per  un número enter, que és el número de vegades que hi ha una 

unió. La distància màxima dels panells són de 3m, per tant, com a mínim hi 

haurà una unió cada 3m: 

        
       

    
      

                              (Eq.  5.25) 
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(
  
  
)
 

   
    

(Eq.  5.27) 

     
    

       

     
       

                                 (Eq.  5.28) 
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- Càlcul del número de Reynols: 

    
 ⃗⃗     

 
 

  
  
   

 
                              (Eq.  5.29) 

- Càlcul del coeficient de fricció de la conducció: 

 

√  
       (

 

  

   
 

    

    √  
)                                         (Eq.  5.30) 

Com tots els paràmetres són coneguts, podem obtenir amb el càlcul d’aquest primer sector 

(‘k’ a ‘1’) la ‘Hbom’ necessària per superar totes les pèrdues de càrrega del camí. 

S’han seguit els mateixos càlculs per obtenir la ‘Hbom’  de cada sector:  

 Entre els punts ‘k’ i ‘2’ 

 Entre els punts ‘k’ i ‘3’ 

 Entre els punts ‘k’ i ‘4’ 

 Entre els punts ‘k’ i ‘5’ 

 Entre els punts ‘k’ i ‘6’ 

 Entre els punts ‘k’ i ‘7’ 

Les equacions aplicades es troben a ‘l’Annex E’ 

Una vegada hem obtingut les ‘Hbom’ de cada sector, des de ‘k’ fins a ‘7’, passant per tots els 

difusors numerats, s’ha determinat la ‘Hbom’ necessària per superar les pèrdues de càrrega 

de qualsevol de les línies de cabal. Aquesta quantitat correspon a la ‘Hbom’ màxima 

obtinguda ja que així s’assegura subministrar el cabal mínim, exigit per normativa, a 

cadascun dels difusors i de superar les pèrdues de càrrega de la instal·lació si es troba un 

ventilador que subministri el cabal total ‘QA’ i aquesta ‘Hbom’ màxima. 

El punt de funcionament del sistema ve donat per  el valor de ‘QA’, que serà igual al cabal del 

ventilador ‘Qbom’, i el valor de l’alçada necessària de la instal·lació ‘Hbom’.   

Amb aquesta informació, es passa a la fase de ‘selecció del ventilador’, en la que cal trobar 

una màquina amb una corba característica que englobi aquest punt de funcionament. 

Una vegada escollit el ventilador ja disposem de les seves dades tècniques i mides. Amb 

aquestes dades, si cal, es torna a dissenyar el sistema retocant el que calgui i es tornen a 

repetir els càlculs. 
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Finalment, amb la nova  ‘Hbom’, comprovem que el punt de funcionament encara estigui dins 

de les prestacions del ventilador tot i que és molt improbable que el punt es trobi ara fora de 

la corba característica del ventilador escollit anteriorment. 

Per tal de dibuixar la corba resistent per un petit rang de cabals, el càlcul anterior s’ha repetit 

sistemàticament per cabals inferiors i superiors al de disseny. Aquest càlcul s’ha fet variant 

el cabal exigit per a cada difusor en un tant per cent, variant-lo en -10%, -8%, -5%, -2%, 0%, 

2%, 5% , 8% i 10%, amb la finalitat de trobar una ‘Hbom’ per a cada cabal imposat i extreure 

de les dades  la corba de la instal·lació. El punt de funcionament, tant per les impulsions con 

els retorns, s’ha representat a partir de les corbes resistents. Aquestes gràfiques han servit 

per poder escollir un ventilador/recuperador de calor idoni per a la cada instal·lació. 

Fulla de ruta del software editat pel càlcul d’una instal·lació de ventilació 

A la Figura 38 es pot observar la fulla de càlcul que s’ha editat per fer el càlcul del punt de 

funcionament de cadascun a de les instal·lacions de ventilació de l’escola de la Gleva. Les 

cel·les de color verd clar, són editables i modificables. Les de color groc són les que donen 

automàticament el resultat dels càlculs. Les cel·les de color verd més fosc, indiquen l’orde 

en que s’han d’introduir dades a les taules de color verd clar. Totes les taules indiquen les 

unitats en que s’han d’omplir les cel·les. 
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Les dades es van introduint de la següent manera i amb l’ordre indicat: 

0. Ubicació i nom de la instal·lació. 

 

0- Instal·lació PBA
Seguir ordre 

numèric
Densitat aire 1,22 Kg/m3

Instal·lació Impulsió Omplir Número ᴨ 3,141593

Automàtic gravetat g 9,81 m/s2

Viscositat cinètica 0,000015 m2/s

Diàmetre Ddif 0,417 m

Q1 0,325 m3/s Ddif1 0,529 m Adif1 0,115 m2 Constant Kdif 1,0893 Adif1 0,219786607 m2

Q2 0,1625 m3/s Ddif2 0,417 m Adif2 0,073 m2 Adif2 0,136572101 m2

Q3 0,1625 m3/s Ddif3 0,417 m Adif3 0,073 m2 Adif3 0,136572101 m2

Q4 0,1625 m3/s Ddif4 0,417 m Adif4 0,073 m2 Adif4 0,136572101 m2

Q5 0,1625 m3/s Ddif5 0,417 m Adif5 0,073 m2 Adif5 0,136572101 m2

Q6 0,1625 m3/s Ddif6 0,417 m Adif6 0,073 m2 ASIL 0,159043128 m2 Adif6 0,136572101 m2

Q7 0,1625 m3/s Ddif7 0,417 m Adif7 0,073 m2 Adif7 0,136572101 m2

QSIL 1,3 m3/s height width

QA 1,3 m3/s A 0,5 1,9 m AA 0,950 m2 AA 1,039 m2 V1 2,826086957 m/s

QB 0,975 m3/s B 0,5 1,6 m AB 0,800 m2 AB 0,819 m2 V2 2,226027397 m/s

QC 0,8125 m3/s C 0,5 1,4 m AC 0,700 m2 AC 0,683 m2 V3 2,226027397 m/s

QD 0,65 m3/s D 0,4 1,3 m AD 0,520 m2 AD 0,546 m2 V4 2,226027397 m/s

QE 0,4875 m3/s E 0,4 1 m AE 0,400 m2 AE 0,410 m2 V5 2,226027397 m/s

QF 0,325 m3/s F 0,4 0,7 m AF 0,280 m2 AF 0,273 m2 V6 2,226027397 m/s

QG 0,1625 m3/s G 0,3 0,4 m AG 0,120 m2 AG 0,137 m2 V7 2,226027397 m/s

Reynolds per tram ε 0,000068915 m

DSIL 0,45 m ReSIL 245216,50 λ SIL 1,63E-02

 filtre 19,85 DA 0,7917 m ReA 72222,22 λ A 1,96E-02

Kreixa 12,57 Kfiltre 0 DB 0,7619 m ReB 61904,76 λ B 2,03E-02

hreixa 
sing 4,468623649 m hfiltre 

sing 0 m DC 0,7368 m ReC 57017,54 λ C 2,06E-02

Expansió
Si és expansió 

posar 1, sinó 0
1 Contracció

Si és contracció 

posar 1, sinó 0
0 DD 0,6118 m ReD 50980,39 λ D 2,12E-02

Kexpansió 0,458190235 Kexpansió 0,284296953 DE 0,5714 m ReE 46428,57 λ E 2,16E-02

hexpansió 
sing 1,560284208 m.c.aire hcontracció

sing 0 m.c.aire DF 0,5091 m ReF 39393,94 λ F 2,25E-02

DG 0,3429 m ReG 30952,38 λ G 2,38E-02

Posarel el número de girs de 90º

8- K90º
1,00 2 10- n 0,017

LSIL 1,8 m

LA 2,4 m Dtub1 0,529 m Dtub1 0,63 m Lub1 1,65 m

LB 3,75 m Dtub2 0,417 m Dtub2 0,457 m Lub2 1,66 m

LC 4,75 m Dtub3 0,417 m Dtub3 0,457 m Lub3 1,84 m

LD 4,15 m Dtub4 0,417 m Dtub4 0,457 m Lub4 1,94 m faire 1,22 kg/m3

LE 5,03 m Dtub5 0,417 m Dtub5 0,457 m Lub5 2,25 m faigua 1000 kg/m3

LF 4,15 m Dtub6 0,417 m Dtub6 0,457 m Lub6 2,57 m

LG 4,8 m Dtub7 0,417 m Dtub7 0,457 m Lub7 2,89 m

Velocitat per tram

VSIL 8,174 m/s

VA 1,368 m/s

VB 1,219 m/s

VC 1,161 m/s

VD 1,250 m/s

VE 1,219 m/s

VF 1,161 m/s

VG 1,354 m/s

hk1 
lin 0,22781 m.c.aire hk1 

sing 6,20570824 m.c.aire htub1 
lin 0,00609 m.c.aire h lin1 0,23390 m.c.aire

hk2 
lin 0,23537 m.c.aire hk2 

sing 6,15753167 m.c.aire htub2 
lin 0,00848 m.c.aire h lin2 0,24385 m.c.aire

hk3 
lin 0,24451 m.c.aire hk3 

sing 6,15753167 m.c.aire htub3 
lin 0,00940 m.c.aire h lin3 0,25390 m.c.aire

hk4 
lin 0,25596 m.c.aire hk4 

sing 6,15753167 m.c.aire htub4 
lin 0,00991 m.c.aire h lin4 0,26586 m.c.aire

hk5 
lin 0,27037 m.c.aire hk5 

sing 6,15753167 m.c.aire htub5 
lin 0,01149 m.c.aire h lin5 0,28186 m.c.aire

hk6 
lin 0,28294 m.c.aire hk6 

sing 6,15753167 m.c.aire htub6 
lin 0,01312 m.c.aire h lin6 0,29607 m.c.aire

hk7 
lin 0,31414 m.c.aire hk7 

sing 6,15753167 m.c.aire htub7 
lin 0,01476 m.c.aire h lin7 0,32890 m.c.aire

12- Kunió
0,00144624 Instal·lació PBA Impulsió

Tram 13- nº Unions

A K1 1 0,000138032 m.c.aire hk1 
sing 6,20584628 m.c.aire Hbomk1 6,847 m.c.aire Hbom 6,8468 m.c.aire

B 12 2 0,00035701 m.c.aire hk2 
sing 6,15788869 m.c.aire Hbomk2 6,654 m.c.aire Hbom 0,0084 m.c.a

C 23 2 0,00055563 m.c.aire hk3 
sing 6,1580873 m.c.aire Hbomk3 6,665 m.c.aire Hbom 8,3531 mm.c.a

D 34 2 0,000785982 m.c.aire hk4 
sing 6,15831766 m.c.aire Hbomk4 6,677 m.c.aire Hbom 81,9162 Pa

E 45 2 0,00100496 m.c.aire hk5 
sing 6,15853663 m.c.aire Hbomk5 6,693 m.c.aire

F 56 2 0,001203579 m.c.aire hk6 
sing 6,15873525 m.c.aire Hbomk6 6,707 m.c.aire Qbom 4.680,00                     m3/h

G 67 2 0,001473923 m.c.aire hk7 
sing 6,1590056 m.c.aire Hbomk7 6,740 m.c.aire Qbom 1,30                             m3/s

Velocitat sortida difusor

Alçada del ventilador Alçada  ventilador

Diàmetre tub corrugat 11-Longitud del tub corrugat

Pèrdues singulars amb unions

Pèrdues lineals tub corrugatPèrdues singulars sense unions Pèrdues lineals 

5-Diàmetre hidràulic per tram

6- Factor de fricció λ

Calcular equació

4- Pèrdues Singulars

 Reixa entrada

9 Diàmetre tub corrugat

7- Distancies conducció

Càlcul de la Hbom necessària

1- Cabal per difusor

3- Mides per tram

Diàmetre

Fer que siguin semblants  dimensionant 3

Àrea eficient

 Cabal per tram

Àrea del silenciador

Àrea total difusor

Pèrdues lineals  sense tub corrugat

Pèrdua singular

Suprimir los que no tengan salida de aire

2- Difusor

Cabal ventilador

Aproximat Àrea per tram Àrea per tram Real

0- Instal·lació PBA

Figura 38: Vista general de la fulla de càlcul de la instal·lació d’impulsió PBA. 

Taula 10: Introduir el codi de la 

instal·lació. 
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1. Valor del cabal per difusor. 

 

2. Dades geomètriques i constant de singularitat dels difusors escollits a la Taula 9. 

 

 

Q1 0,325 m3/s

Q2 0,1625 m3/s

Q3 0,1625 m3/s

Q4 0,1625 m3/s

Q5 0,1625 m3/s

Q6 0,1625 m3/s

Q7 0,1625 m3/s

1- Cabal per difusor

Ddif1 0,529 m

Ddif2 0,417 m

Ddif3 0,417 m

Ddif4 0,417 m

Ddif5 0,417 m

Ddif6 0,417 m

Ddif7 0,417 m

Diàmetre

Adif1 0,115 m2

Adif2 0,073 m2

Adif3 0,073 m2

Adif4 0,073 m2

Adif5 0,073 m2

Adif6 0,073 m2

Adif7 0,073 m2

Àrea eficient

Taula 11: Introduir el cabal exigit per normativa per 

cada difusor. Extret de Taula 9. 

Taula 12: Introduir el diàmetre de cada difusor. 

Extret de Taula 9. 

Taula 13: Introduir l’àrea eficient de cada difusor.  
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3. Mides d’alçada i amplada del conductes rectangulars i rígids. S’han d’anar modificant 

les mides fent que la Taula 14 de ‘Àrea per tram real’ sigui el més semblant a la 

Taula 16 ‘Aproximat Àrea per tram’. Aquesta última està calculada com la suma 

acumulada d’àrees que es van afegint des del final de la instal·lació cap al principi, 

on es troba el ventilador. 

 

 

 

 

 

4. Constant de singularitat de la reixa d’entrada de la instal·lació i la constant de 

singularitat del filtre, si fos necessari aquest. Posar un ‘0’ o un ‘1’ si és expansió o 

contracció (segons el sentit de l’aire impulsió/retorn) a la junta del silenciador amb el 

conducte recte. 

height width

A 0,5 1,9 m

B 0,5 1,6 m

C 0,5 1,4 m

D 0,4 1,3 m

E 0,4 1 m

F 0,4 0,7 m

G 0,3 0,4 m

3- Mides per tram

AA 1,039 m2

AB 0,819 m2

AC 0,683 m2

AD 0,546 m2

AE 0,410 m2

AF 0,273 m2

AG 0,137 m2

Aproximat Àrea per tram

Taula 14: Valors de l’àrea real de cada 

tram. 

Taula 15: Introduir l’alçada i l’amplada 

de cada tram. 

Taula 16: Valors de l’àrea a la que el dissenyador ha d’aproximar-se 

modificant els valors de la Taula 15. 

AA 0,950 m2

AB 0,800 m2

AC 0,700 m2

AD 0,520 m2

AE 0,400 m2

AF 0,280 m2

AG 0,120 m2

 Àrea per tram Real
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5. Diàmetre interior del silenciador que depèn del diàmetre dels orificis del recuperador 

de calor escollit. Cada recuperador té un silenciador assignat, tal com diu el seu 

catàleg que es pot consultar a ‘l’Annex C, Catàleg recuperador’. Si encara no ho 

està, escollir el recuperador i introduir un número de diàmetre aleatori, que 

òbviament estigui dins del rang de mides del catàleg de silenciadors que es pot 

consultar al ‘Annex C, Catàleg silenciadors’. 

 

 

 

 filtre 19,85

Kreixa 12,57 Kfiltre 0

hreixa 
sing 4,468623649 m hfiltre 

sing 0 m

Expansió
Si és expansió 

posar 1, sinó 0
1 Contracció

Si és contracció 

posar 1, sinó 0
0

Kexpansió 0,458190235 Kexpansió 0,284296953

hexpansió 
sing 1,560284208 m.c.aire hcontracció

sing 0 m.c.aire

4- Pèrdues Singulars

 Reixa entrada

DSIL 0,45 m

DA 0,7917 m

DB 0,7619 m

DC 0,7368 m

DD 0,6118 m

DE 0,5714 m

DF 0,5091 m

DG 0,3429 m

5-Diàmetre hidràulic per tram

Taula 17: Introduir valor de les constants de singularitat. Col·locar ‘0’ o ‘1’ segons el sentit de 

l’aire. 

Taula 18: Introduir valor del diàmetre del 

silenciador. 
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6. Valor del la rugositat absoluta ‘ε’, calculat al capítol ‘5.4.2 Conductes i valors del 

factor de fricció que s’han de calcular a partir de la equació: 

 

√  
       (

 

  

   
 

    

    √  
)                                  (Eq.  5.31) 

 

 

7. Longitud de cada tram de la conducció. 

 

ε 0,000068915 m

λ SIL 1,63E-02

λ A 1,96E-02

λ B 2,03E-02

λ C 2,06E-02

λ D 2,12E-02

λ E 2,16E-02

λ F 2,25E-02

λ G 2,38E-02

6- Factor de fricció λ

Calcular equació

LSIL 1,8 m

LA 2,4 m

LB 3,75 m

LC 4,75 m

LD 4,15 m

LE 5,03 m

LF 4,15 m

LG 4,8 m

7- Distancies conducció

Taula 19: Introduir valor del 

factor de fricció de 

cada tram. 

Taula 20: Introduir la mida longitudinal de cada 

tram. 



Pàg. 78  Memòria 

 

 

8. Número de vegades que els tubs corrugats giren 90º, en aquest cas el tubs 

corrugats fan aquest gir dues vegades. 

 

9. Mida del diàmetre dels tubs corrugats obtinguts a la Taula 9. 

 

10. Valor del coeficient de rugositat del tub que depèn del material. És el paràmetre de la 

fórmula de Manning comentada al capítol ‘3.1.5 Pèrdues de càrrega’. 

 

 

 

 

 

8- K90º
1,00 2

Dtub1 0,63 m

Dtub2 0,457 m

Dtub3 0,457 m

Dtub4 0,457 m

Dtub5 0,457 m

Dtub6 0,457 m

Dtub7 0,457 m

9 Diàmetre tub corrugat

10- n 0,017

Taula 21: Introduir el número de gir de 

90º dels conductes que 

connecten amb els difusors. 

Taula 22: Introduir el número de gir de 90º 

dels conductes que connecten 

amb els difusors. 

Taula 23: Introduir el valor del coeficient de 

rugositat de Manning dels tubs 

corrugats. 
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11. Valor de les longituds dels tubs corrugats extretes del programa 3D ‘Revit MEP’. 

 

12. Valor de la constant de singularitat de les unions mascle-femella dels conductes 

rectangulars rígids. El seu càlcul es troba al capítol ‘5.4.2 Conductes’. 

 

 

13. Número d’unions mascle-femella que hi ha a cada tram dels conductes de distribució 

d’aire general, els conductes rígids. Els panells són com a màxim de 3m, per tant, hi 

haurà necessàriament una unió en aquesta distància. 

 

Lub1 1,65 m

Lub2 1,66 m

Lub3 1,84 m

Lub4 1,94 m

Lub5 2,25 m

Lub6 2,57 m

Lub7 2,89 m

11-Longitud del tub corrugat

12- Kunió
0,00144624

Tram 13- nº Unions

K1 1 0,000138032 m.c.aire

12 2 0,00035701 m.c.aire

23 2 0,00055563 m.c.aire

34 2 0,000785982 m.c.aire

45 2 0,00100496 m.c.aire

56 2 0,001203579 m.c.aire

67 2 0,001473923 m.c.aire

Pèrdua singular

Taula 24: Introduir la mida longitudinal dels tubs corrugats. 

Taula 25: Introduir el valor de la constat 

de singularitat de les unions 

mascle-femella. 

Taula 26: Introduir el número d’ unions mascle-

femella de cada tram. 
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Con a resultat d’introduir totes les dades anteriors, la fulla de càlcul programada amb les 

equacions ens dóna punt de funcionament: 

 

Amb una altra fulla de càlcul s’obté  automàticament la gràfica de la corba resistent de la 

instal·lació al voltant del punt de funcionament estimat en primer lloc. A la memòria només 

es mostra la instal·lació PBA Impulsió. 

De cada punt de la corba resistent, tenim: 

 Els cabals per difusor 

 Els cabals per tram 

 Les pèrdues singulars 

 Les pèrdues lineals 

 Les velocitats per difusor 

 La altura ‘Hbom’ 

 

Instal·lació PBA Impulsió

Hbom 6,8468 m.c.aire

Hbom 0,0084 m.c.a

Hbom 8,3531 mm.c.a

Hbom 81,9162 Pa

Qbom 4.680,00                     m3/h

Qbom 1,30                             m3/s

Alçada  ventilador

Cabal ventilador

Taula 27: Resultat del punt de funcionament de la 

fulla de càlcul. 
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Figura 39: Corba de la instal·lació ‘PBA Impulsió’. Resultat del càlcul del software creat 

per a aquest projecte. 



Pàg. 82  Memòria 

 

 

 

 

 

Número ᴨ 3,141592654

gravetat g 9,81 m/s2

Instal·lació PBA Seguir ordre numèric Viscositat cinètica 0,000015 m2/s

Omplir

Instal·lació Impulsió Automàtic

% modificat -10% % modificat -8% % modificat -5% % modificat -2%

% a augmentar i 

disminui de cabal per 

reixa

Q1 0,325 m3/s -10% Q1 0,2925 m3/s Q1 0,299 m3/s Q1 0,30875 m3/s Q1 0,3185 m3/s

Q2 0,1625 m3/s -8% Q2 0,14625 m3/s Q2 0,1495 m3/s Q2 0,154375 m3/s Q2 0,15925 m3/s

Q3 0,1625 m3/s -5% Q3 0,14625 m3/s Q3 0,1495 m3/s Q3 0,154375 m3/s Q3 0,15925 m3/s

Q4 0,1625 m3/s -2% Q4 0,14625 m3/s Q4 0,1495 m3/s Q4 0,154375 m3/s Q4 0,15925 m3/s

Q5 0,1625 m3/s 2% Q5 0,14625 m3/s Q5 0,1495 m3/s Q5 0,154375 m3/s Q5 0,15925 m3/s

Q6 0,1625 m3/s 5% Q6 0,14625 m3/s Q6 0,1495 m3/s Q6 0,154375 m3/s Q6 0,15925 m3/s

Q7 0,1625 m3/s 8% Q7 0,14625 m3/s Q7 0,1495 m3/s Q7 0,154375 m3/s Q7 0,15925 m3/s

10%

% modificat 10% % modificat 8% % modificat 5% % modificat 2%

QA 1,3 m3/s Q1 0,3575 m3/s Q1 0,351 m3/s Q1 0,34125 m3/s Q1 0,3315 m3/s

QB 0,975 m3/s Q2 0,17875 m3/s Q2 0,1755 m3/s Q2 0,170625 m3/s Q2 0,16575 m3/s

QC 0,8125 m3/s Q3 0,17875 m3/s Q3 0,1755 m3/s Q3 0,170625 m3/s Q3 0,16575 m3/s

QD 0,65 m3/s Q4 0,17875 m3/s Q4 0,1755 m3/s Q4 0,170625 m3/s Q4 0,16575 m3/s

QE 0,4875 m3/s Q5 0,17875 m3/s Q5 0,1755 m3/s Q5 0,170625 m3/s Q5 0,16575 m3/s

QF 0,325 m3/s Q6 0,17875 m3/s Q6 0,1755 m3/s Q6 0,170625 m3/s Q6 0,16575 m3/s

QG 0,1625 m3/s Q7 0,17875 m3/s Q7 0,1755 m3/s Q7 0,170625 m3/s Q7 0,16575 m3/s

DSIL 0,45 m % modificat -10% % modificat -8% % modificat -5% % modificat -2%

DA 0,79166667 m

DB 0,76190476 m QA 1,17 m3/s QA 1,196 m3/s QA 1,235 m3/s QA 1,274 m3/s

DC 0,73684211 m QB 0,8775 m3/s QB 0,897 m3/s QB 0,92625 m3/s QB 0,9555 m3/s

DD 0,61176471 m QC 0,73125 m3/s QC 0,7475 m3/s QC 0,771875 m3/s QC 0,79625 m3/s

DE 0,57142857 m QD 0,585 m3/s QD 0,598 m3/s QD 0,6175 m3/s QD 0,637 m3/s

DF 0,50909091 m QE 0,43875 m3/s QE 0,4485 m3/s QE 0,463125 m3/s QE 0,47775 m3/s

DG 0,34285714 m QF 0,2925 m3/s QF 0,299 m3/s QF 0,30875 m3/s QF 0,3185 m3/s

QG 0,14625 m3/s QG 0,1495 m3/s QG 0,154375 m3/s QG 0,15925 m3/s

% modificat 10% % modificat 8% % modificat 5% % modificat 2%

QA 1,43 m3/s QA 1,404 m3/s QA 1,365 m3/s QA 1,326 m3/s

QB 1,0725 m3/s QB 1,053 m3/s QB 1,02375 m3/s QB 0,9945 m3/s

QC 0,89375 m3/s QC 0,8775 m3/s QC 0,853125 m3/s QC 0,82875 m3/s

QD 0,715 m3/s QD 0,702 m3/s QD 0,6825 m3/s QD 0,663 m3/s

QE 0,53625 m3/s QE 0,5265 m3/s QE 0,511875 m3/s QE 0,49725 m3/s

QF 0,3575 m3/s QF 0,351 m3/s QF 0,34125 m3/s QF 0,3315 m3/s

QG 0,17875 m3/s QG 0,1755 m3/s QG 0,170625 m3/s QG 0,16575 m3/s

Cabal tram

Cabal tram Cabal tram

5-Diàmetre hidràulic per tram

Cabal tram

Corba resistent de la intal·lació per un ∆ Qbom 

Cabal per difusor original Cabal per difusor Cabal per difusor

Cabal per difusorCabal per difusor Cabal per tram

Cabal per difusor Cabal per difusor

Cabal per difusorCabal per difusor

Cabal tram

Cabal tram Cabal tram

Cabal tram

Kreixa 12,57 Kfiltre 0 Kexpansió 0,458190235 Kespansió 0

hreixa 
sing hfiltre

sing hexpnasió 
sing hcontracció 

sing

-10% 3,61958516 m.c.aire -10% 0 m.c.aire -10% 1,263830208 m.c.aire -10% 0 m.c.aire

-8% 3,78224306 m.c.aire -8% 0 m.c.aire -8% 1,320624553 m.c.aire -8% 0 m.c.aire

-5% 4,03293284 m.c.aire -5% 0 m.c.aire -5% 1,408156497 m.c.aire -5% 0 m.c.aire

-2% 4,29166615 m.c.aire -2% 0 m.c.aire -2% 1,498496953 m.c.aire -2% 0 m.c.aire

2% 4,64915604 m.c.aire 2% 0 m.c.aire 2% 1,62331969 m.c.aire 2% 0 m.c.aire

5% 4,92665757 m.c.aire 5% 0 m.c.aire 5% 1,720213339 m.c.aire 5% 0 m.c.aire

8% 5,21220262 m.c.aire 8% 0 m.c.aire 8% 1,8199155 m.c.aire 8% 0 m.c.aire

10% 5,40703462 m.c.aire 10% 0 m.c.aire 10% 1,887943891 m.c.aire 10% 0 m.c.aire

% modificat -10% % modificat -8% % modificat -5% % modificat -2%

Difusor

h lin1 0,210512591 m.c.aire h lin1 0,215190648 m.c.aire h lin1 0,222207735 m.c.aire h lin1 0,229224821 m.c.aire

Adif1 0,115 m2 h lin2 0,219462538 m.c.aire h lin2 0,224339484 m.c.aire h lin2 0,231654901 m.c.aire h lin2 0,238970319 m.c.aire

Adif2 0,073 m2 h lin3 0,228511392 m.c.aire h lin3 0,233589423 m.c.aire h lin3 0,24120647 m.c.aire h lin3 0,248823516 m.c.aire

Adif3 0,073 m2 h lin4 0,239274781 m.c.aire h lin4 0,244591999 m.c.aire h lin4 0,252567825 m.c.aire h lin4 0,260543651 m.c.aire

Adif4 0,073 m2 h lin5 0,253677026 m.c.aire h lin5 0,259314294 m.c.aire h lin5 0,267770194 m.c.aire h lin5 0,276226095 m.c.aire

Adif5 0,073 m2 h lin6 0,266459109 m.c.aire h lin6 0,272380422 m.c.aire h lin6 0,281262393 m.c.aire h lin6 0,290144363 m.c.aire

Adif6 0,073 m2 h lin7 0,296007164 m.c.aire h lin7 0,302585101 m.c.aire h lin7 0,312452007 m.c.aire h lin7 0,322318912 m.c.aire

Adif7 0,073 m2

% modificat 10% % modificat 8% % modificat 5% % modificat 2%

h lin1 0,257293166 m.c.aire h lin1 0,252615109 m.c.aire h lin1 0,245598023 m.c.aire h lin1 0,238580936 m.c.aire

h lin2 0,268231991 m.c.aire h lin2 0,263355046 m.c.aire h lin2 0,256039628 m.c.aire h lin2 0,24872421 m.c.aire

h lin3 0,279291702 m.c.aire h lin3 0,274213671 m.c.aire h lin3 0,266596624 m.c.aire h lin3 0,258979578 m.c.aire

h lin4 0,292446955 m.c.aire h lin4 0,287129738 m.c.aire h lin4 0,279153912 m.c.aire h lin4 0,271178086 m.c.aire

h lin5 0,310049699 m.c.aire h lin5 0,304412432 m.c.aire h lin5 0,295956531 m.c.aire h lin5 0,28750063 m.c.aire

h lin6 0,325672244 m.c.aire h lin6 0,31975093 m.c.aire h lin6 0,31086896 m.c.aire h lin6 0,30198699 m.c.aire

h lin7 0,361786534 m.c.aire h lin7 0,355208597 m.c.aire h lin7 0,345341692 m.c.aire h lin7 0,335474786 m.c.aire

% modificat -10% % modificat -8% % modificat -5% % modificat -2%

V1 2,543478261 m/s V1 2,6 m/s V1 2,684782609 m/s V1 2,769565217 m/s

V2 2,003424658 m/s V2 2,047945205 m/s V2 2,114726027 m/s V2 2,181506849 m/s

V3 2,003424658 m/s V3 2,047945205 m/s V3 2,114726027 m/s V3 2,181506849 m/s

V4 2,003424658 m/s V4 2,047945205 m/s V4 2,114726027 m/s V4 2,181506849 m/s

V5 2,003424658 m/s V5 2,047945205 m/s V5 2,114726027 m/s V5 2,181506849 m/s

V6 2,003424658 m/s V6 2,047945205 m/s V6 2,114726027 m/s V6 2,181506849 m/s

V7 2,003424658 m/s V7 2,047945205 m/s V7 2,114726027 m/s V7 2,181506849 m/s

% modificat 10% % modificat 8% % modificat 5% % modificat 2%

V1 3,108695652 m/s V1 3,052173913 m/s V1 2,967391304 m/s V1 2,882608696 m/s

V2 2,448630137 m/s V2 2,404109589 m/s V2 2,337328767 m/s V2 2,270547945 m/s

V3 2,448630137 m/s V3 2,404109589 m/s V3 2,337328767 m/s V3 2,270547945 m/s

V4 2,448630137 m/s V4 2,404109589 m/s V4 2,337328767 m/s V4 2,270547945 m/s

V5 2,448630137 m/s V5 2,404109589 m/s V5 2,337328767 m/s V5 2,270547945 m/s

V6 2,448630137 m/s V6 2,404109589 m/s V6 2,337328767 m/s V6 2,270547945 m/s

V7 2,448630137 m/s V7 2,404109589 m/s V7 2,337328767 m/s V7 2,270547945 m/s

Àrea eficient

Pèrdues lineals Pèrdues lineals Pèrdues lineals Pèrdues lineals

Pèrdues lineals Pèrdues lineals Pèrdues lineals Pèrdues lineals

Velocitat per difusor Velocitat per difusor Velocitat per difusor Velocitat per difusor

Velocitat per difusor Velocitat per difusor Velocitat per difusor Velocitat per difusor

Figura 40: Vista general d’una part de la fulla de càlcul de la corba característica de la 

instal·lació d’impulsió PBA. 
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Tots aquests càlculs s’han realitzat de la mateixa forma, només canviant la singularitat 

‘d’expansió’ de la canonada per ‘contracció’ per tal d’obtenir la corba del sistema de retorn 

de cada instal·lació de l’escola. 

Amb aquest software s’ha pretès optimitzar els càlculs i crear una aplicació general i 

estàndard pel disseny d’una instal·lació de renovació d’aire de fins a 7 difusors d’impulsió i 7 

de retorn. 

En els següents capítols es presenten només els resultats d’aquests càlculs i el disseny de 

cadascuna de les instal·lacions de ventilació de l’escola començant per la planta 

semisoterrània fins la planta segona que són , evidentment, les zones on hi ha hagut 

intervenció de rehabilitació. 

Per finalment triar el punt de funcionament més proper al real s’ha optat per un valor 

corresponent a un 8% de fuites, és a dir, considerant que un 8% de cabal es perd per les 

unions i canonades. Per tant, el punt de funcionament desitjant dels ventiladors ha estat el 

valor de la variació positiva de cabal d’un 8% de la Taula 28 o el segon punt de la dreta de la 

Figura 39. 

 

 

 

 

 

-10% -8% -5% -2% 0% 2% 5% 8% 10%

Hbomk1 5,5668652 5,8122485 6,19024259 6,580139693 6,846821911 7,118518289 7,536189075 7,965762867 8,258758176 m.c.aire

Hbomk2 5,41163559 5,6498398 6,01676129 6,395220933 6,65429446 6,917782039 7,323164057 7,740084238 8,024441115 m.c.aire

Hbomk3 5,42068444 5,6590898 6,02631286 6,40507413 6,664547362 6,928037407 7,333721053 7,750942863 8,035500826 m.c.aire

Hbomk4 5,43144783 5,6700923 6,03767422 6,416794265 6,676737035 6,940235914 7,346278341 7,76385893 8,048656079 m.c.aire

Hbomk5 5,44585008 5,6848146 6,05287659 6,432476709 6,692958508 6,956558459 7,36308096 7,781141624 8,066258823 m.c.aire

Hbomk6 5,45863216 5,6978808 6,06636878 6,446394977 6,707359441 6,971044819 7,377993389 7,796480123 8,081881368 m.c.aire

Hbomk7 5,48818021 5,7280854 6,0975584 6,478569526 6,740460957 7,004532615 7,412466121 7,831937789 8,117995658 m.c.aire

-10% -8% -5% -2% 0% 2% 5% 8% 10%

Hbom 5,5668652 5,8122485 6,19024259 6,580139693 6,846821911 7,118518289 7,536189075 7,965762867 8,258758176 m.c.aire

Hbom 0,00679158 0,0070909 0,0075521 0,00802777 0,008353123 0,008684592 0,009194151 0,009718231 0,010075685 m.c.a

Hbom 6,79157554 7,0909432 7,55209596 8,027770426 8,353122731 8,684592312 9,194150672 9,718230698 10,07568498 mm.c.a

-10% -8% -5% -2% 0% 2% 5% 8% 10%

Qbom 1,17 1,20 1,24 1,27 1,30 1,33 1,37 1,40 1,43 m3/s

Qbom 4212 4305,6 4446 4586,4 4680 4773,6 4914 5054,4 5148 m3/h

Suprimir els que no tinguin sortida d'aire

Taula 28: Resultat de l’alçada necessària del ventilador per a cada variació de cabal. 

Resultat del càlcul necessari per dibuixar la corba de la instal·lació. 



Pàg. 84  Memòria 

 

 

5.5.2. Instal·lació PSSA 

1. Localització de la instal·lació 

a. Planta: Semisoterrani  

b. Zona: A 

2. Àrees que cobreix: 

SS.A.01 

 

 

Figura 41: Gràfic de planta de la instal·lació ‘PSSA’. En 

vermell la impulsió. 

Figura 42: Vista 3D de la instal·lació ‘PSSA’. 
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3. Número de difusors 

a. D’impulsió: 3 

b. De retorn: 3 

4. Punt de disseny 

a. Cabal: 2016 m3/h (0,56 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 5,41 mm c.d.a (53 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 3,85 mm c.d.a (38 Pa) 

5. Augment de cabal per cobrir les fuites: 8% Aquest augment serà el del punt de 

funcionament del recuperador. 

6. Punt de funcionament 

a. Cabal: 2177,28 m3/h (0,60 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 6,29 mm c.d.a (62 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 4,47 mm c.d.a (44 Pa) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Corbes de la instal·lació ‘PSSA’ d’impulsió i retorn. Marcat amb un 

cercle el punt de funcionament. 
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7. Potència hidràulica PH 

a. Impulsió: 446,37 W 

b. Retorn: 317,41 W 

c. Total: 763,78 W 

8. Model de recuperador de calor: CADT-D HE 2000 DP PROGRAM CAV 

9. Velocitat de gir [% entre la velocitat de gir màxima (100%) i mínima (0%)] 

a. Impulsió: 90 % 

b. Retorn: 85 % 

10. Potència elèctrica necessària i absorbida Pabs 

a. Impulsió: 500 W 

b. Retorn: 350 W 

c. Total: 850 W 

11. Rendiment 

a. Total: 89,85% 

b. Tèrmic: 84,9 % 

 

Figura 44: Corba del recuperador de calor de la instal·lació PSSA. Marcats 

els punts de funcionament, la impulsió en vermell i el retorn en 

blau . 
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12. Potència sonora Lw 

a. Potència sonora produïda pel recuperador: 60,20 dB 

13. Informació pel contractista 

a. L'aïllament acústic de soroll aeri del fals sostre horitzontal no ha de ser menor 

de 55 dB.  

b. Zona d’aplicació de fals sostre acústic: SS.A.01 

c. El cel ras a la zona SS.A.01 ha de tenir una alçada de pis de 2,08m. S’ha de 

fer un calaix a la màquina a una alçada de pis de 2m. 

d. La màquina ha de tenir una àrea registrable de 1,680x1,205m 

5.5.3. Instal·lació PBA 

1. Localització de la instal·lació 

a. Planta: Baixa 

b. Zona: A 

2. Àrees que cobreix: 

PB.A.01 

PB.A.02 

PB.A.04 

PB.A.06 

 

 

 

Figura 45: Gràfic de planta de la instal·lació ‘PBA’. En vermell la impulsió. 
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3. Número de difusors 

a. D’impulsió: 7 

b. De retorn: 7 

4. Punt de disseny 

a. Cabal: 4680 m3/h (1,3 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 8,35 mm c.d.a (82 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 6,05 mm c.d.a (59 Pa)  

5. Augment de cabal per cobrir les fuites: 8%. Aquest augment serà el del punt de 

funcionament del recuperador. 

6. Punt de funcionament 

a. Cabal: 5054,4 m3/h (1,4 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 9,72 mm c.d.a (95 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 7,03 mm c.d.a (69 Pa) 

Figura 46: Vista 3D de la instal·lació ‘PBA’. 
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Figura 47: Corba del recuperador de calor de la instal·lació PBA. Marcats 

els punts de funcionament, la impulsió en vermell i el retorn en 

blau. 

Figura 48: Corbes de la instal·lació ‘PBA’ d’impulsió i retorn. Marcat amb un cercle el punt 

de funcionament. 
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7. Potència hidràulica PH 

a. Impulsió:  1601 W 

b. Retorn: 1158 W 

c. Total: 2759 W 

8. Model de recuperador de calor: CADT-D HE 6000 DP PROGRAM CAV 

9. Velocitat de gir [% entre la velocitat de gir màxima (100%) i mínima (0%)] 

a. Impulsió: 75% 

b. Retorn: 70% 

10. Potència elèctrica necessària i absorbida Pabs 

a. Impulsió: 1800 W 

b. Retorn: 1780 W 

c. Total: 3580 W 

11. Rendiment 

a. Total: 77,06% 

b. Tèrmic: 86,6% 

12. Potència sonora Lw 

a. Potència sonora produïda pel recuperador: 66,75dB 

13. Informació pel contractista 

b. L'aïllament acústic a soroll aeri del fals sostre horitzontal no ha de ser menor 

de 55 dB.  

c. Zona d’aplicació de fals sostre acústic: PB.A.01 

d. El cel ras a la zona PB.A.01 ha de tenir una alçada de pis de 2,40m. 

e. La màquina ha de tenir una àrea registrable de 1,850x1,580m 

5.5.4. Instal·lació PBB 

1. Localització de la instal·lació 

a. Planta: Baixa 

b. Zona: B 

2. Àrees que cobreix: 

PB.B.01 

PB.B.03 

PB.B.07 
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3. Número de difusors 

a. D’impulsió: 4 

b. De retorn: 4 

4. Punt de disseny 

a. Cabal: 2925 m3/h (0,81 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 9,10 mm c.d.a (89 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 7,43 mm c.d.a (73 Pa) 

5. Augment de cabal per cobrir les fuites: 8%. Aquest augment serà el del punt de 

funcionament del recuperador. 

6. Punt de funcionament 

a. Cabal: 3159 m3/h (0,88 m3/s) 

Figura 49: Gràfic de la planta de la instal·lació ‘PBB’. En vermell la impulsió. 

Figura 50: Vista 3D de la instal·lació ‘PBB’. 
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b. Resposta de la instal·lació d’impulsió:10,60 mm c.d.a (104 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 8,65 mm c.d.a (85 Pa) 

 

 

Figura 51: Corbes de la instal·lació ‘PBB’ d’impulsió i retorn. Marcat amb un cercle el 

punt de funcionament. 

Figura 52: Corba del recuperador de calor de la instal·lació PBB. 

Marcats els punts de funcionament, la impulsió en 

vermell i el retorn en blau. 
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7. Potència hidràulica PH 

a. Impulsió: 1092 W 

b. Retorn: 890,67 W 

c. Total:1982,67 W 

8. Model de recuperador de calor: CADT-D HE 3000 DP PROGRAM CAV 

9. Velocitat de gir [% entre la velocitat de gir màxima (100%) i mínima (0%)] 

a. Impulsió: 92% 

b. Retorn: 90% 

10. Potència elèctrica necessària i absorbida Pabs 

a. Impulsió: 1200 W 

b. Retorn: 900 W 

c. Total: 2150 W 

11. Rendiment 

a. Total: 92,21% 

b. Tèrmic: 85,5% 

12. Potència sonora Lw 

a. Potència sonora produïda pel recuperador: 68 dB 

13. Informació pel contractista 

a. L'aïllament acústic a soroll aeri del fals sostre horitzontal no ha de ser menor 

de 55 dB.  

b. Zona d’aplicació de fals sostre acústic: PB.B.01 

c. El cel ras a la zona PB.B.01 ha de tenir una alçada de pis de 2,40m. 

d. La màquina ha de tenir una àrea registrable de 1,680x1,205m 

5.5.5. Instal·lació PBC 

1. Localització de la instal·lació 

a. Planta: Baixa 

b. Zona: C 

2. Àrees que cobreix: 

PB.C.06 

PB.C.07 

PB.C.08 

PB.C.09 

PB.C.10 

PB.C.12 

PB.C.14 



Pàg. 94  Memòria 

 

 

 

 

3. Número de difusors 

a. D’impulsió: 7 

b. De retorn: 7 

4. Punt de disseny 

a. Cabal: 1839,6 m3/h (0,51 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 9,1 mm c.d.a (89 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 7,24 mm c.d.a (71 Pa) 

5. Augment de cabal per cobrir les fuites: 8%. Aquest augment serà el del punt de 

funcionament del recuperador. 

Figura 53: Gràfic de la planta de la instal·lació ‘PBC’. En vermell la impulsió. 

Figura 54: Vista 3D de la instal·lació ‘PBC’. 
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6. Punt de funcionament 

a. Cabal:1986,77 m3/h (0,55 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió:10,53mm c.d.a (103 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 8,36 mm c.d.a (82 Pa) 

 

Figura 55: Corbes de la instal·lació ‘PBC’ d’impulsió i retorn. Marcat amb un cercle el 

punt de funcionament. 

Figura 56: Corba del recuperador de calor de la instal·lació 

PBC. Marcats els punts de funcionament, la 

impulsió en vermell i el retorn en blau. 
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7. Potència hidràulica PH 

a. Impulsió: 682 W 

b. Retorn: 541,45 W 

c. Total: 736,45 W 

8. Model de recuperador de calor: CADT-D HE 6000 DP PROGRAM CAV 

9. Velocitat de gir [% entre la velocitat de gir màxima (100%) i mínima (0%)] 

a. Impulsió: 2% 

b. Retorn: 0% 

10. Potència elèctrica necessària i absorbida Pabs 

a. Impulsió: 2050 W 

b. Retorn: 1950 W 

c. Total: 4000 W 

11. Rendiment 

a. Total: 18,41% 

b. Tèrmic: 92% 

12. Potència sonora Lw 

a. Potència sonora produïda pel recuperador: dB 

13. Informació pel contractista 

a. La màquina queda vista a la zona d’ampliació de l’edifici. S’ha proposat 

col·locar-la aquí per estalviar en un futur fer obres a la zona d’oficines de 

l’edifici existent. Procurem així que es pugui mantenir l’ús de la zona C de 

l’edifici en les futures obres de finalització de l’edifici adjunt. 

b. També s’ha proposat una màquina que tingui la possibilitat de ser aprofitada 

en un futur per la zona d’ampliació de l’edifici. Aquesta màquina pot 

augmentar el seu cabal.  L’elecció s’ha determinat sobre els m2 que s’han de 

treballar en un futur, cobriria una àrea més gran que la zona PB.A, que 

també té aquest intercanviador a la seva instal·lació. 

c. Actualment aquest intercanviador de calor treballa a poc rendiment. Quan 

treballi també a la zona d’ampliació, aquest rendiment millorarà.  

d. Des del punt de vista econòmic, la propietat estalviarà la compra d’un 

intercanviador i el manteniment d’una màquina de més. 
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5.5.6. Instal·lació P1A 

1. Localització de la instal·lació 

a. Planta: Primera 

b. Zona: A 

2. Àrees que cobreix: 

P1.A.01 

P1.A.02 

P1.A.03 

 

 

Figura 57: Gràfic de la planta de la instal·lació ‘P1A’. En vermell la impulsió. 

Figura 58: Vista 3D de la instal·lació ‘P1A’. 
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3. Número de difusors 

a. D’impulsió: 5 

b. De retorn: 5 

4. Punt de disseny 

a. Cabal: 3510 m3/h (0,97 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 5,65mm c.d.a (55 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 4,22mm c.d.a (41 Pa) 

5. Augment de cabal per cobrir les fuites: 8%. Aquest augment serà el del punt de 

funcionament del recuperador. 

6. Punt de funcionament 

a. Cabal: 3790,80 m3/h (1,05 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 6,57mm c.d.a (64 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 4,91 mm c.d.a (48 Pa) 

 

Figura 59: Corbes de la instal·lació ‘P1A’ d’impulsió i retorn. Marcat amb un cercle el punt 

de funcionament. 
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7. Potència hidràulica PH 

a. Impulsió: 812,78 W 

b. Retorn: 606,43 W 

c. Total: 1419,21 W 

8. Model de recuperador de calor: CADT-D HE 6000 DP PROGRAM CAV 

9. Velocitat de gir [% entre la velocitat de gir màxima (100%) i mínima (0%)] 

a. Impulsió: 25% 

b. Retorn: 23% 

10. Potència elèctrica necessària i absorbida Pabs 

a. Impulsió: 1300 W 

b. Retorn: 1000 W 

c. Total: 2300 W 

11. Rendiment 

a. Total: 61,70% 

b. Tèrmic: 88,8% 

12. Potència sonora Lw 

a. Potència sonora produïda pel recuperador: 58,25 dB 

Figura 60: Corba del recuperador de calor de la instal·lació P1A. 

Marcats els punts de funcionament, la impulsió en vermell i el 

retorn en blau. 
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13. Informació pel contractista 

a. L'aïllament acústic de soroll aeri del fals sostre horitzontal no ha de ser menor 

de 55 dB.  

b. Zona d’aplicació de fals sostre acústic: P1.A.01 

c. El cel ras a la zona P1.A.01 ha de tenir una alçada de pis de 2,30m. 

d. La màquina ha de tenir una àrea registrable de 1,850x1,580m 

5.5.7. Instal·lació P1Abis 

1. Localització de la instal·lació 

a. Planta: Primera 

b. Zona: Abis 

2. Àrees que cobreix: 

P1.A.04 

P1.A.05 

 

Figura 61: Gràfic de la planta de la instal·lació ‘P1Abis’. En vermell la impulsió. 
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3. Número de difusors 

a. D’impulsió: 4 

b. De retorn: 4 

4. Punt de disseny 

a. Cabal: 2340 m3/h (0,65 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió:6,85mm c.d.a (67 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 5,37 mm c.d.a (53 Pa) 

5. Augment de cabal per cobrir les fuites: 8%. Aquest augment serà el del punt de 

funcionament del recuperador. 

6. Punt de funcionament 

a. Cabal: 2527,2 m3/h (0,70m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 7,98 mm c.d.a (78 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 6,25 mm c.d.a (61 Pa) 

Figura 62: Vista 3D de la instal·lació ‘P1Abis’. 
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Figura 63: Corbes de la instal·lació ‘P1Abis’ d’impulsió i retorn. Marcat amb un cercle 

el punt de funcionament. 

Figura 64: Corba del recuperador de calor de la instal·lació P1Abis. 

Marcats els punts de funcionament, amb impulsió en vermell i el 

retorn en blau. 
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7. Potència hidràulica PH 

a. Impulsió: 657,84 W 

b. Retorn: 515,21 W 

c. Total: 1173,05 W 

8. Model de recuperador de calor: CADT-D HE 3000 DP PROGRAM CAV 

9. Velocitat de gir [% entre la velocitat de gir màxima (100%) i mínima (0%)] 

a. Impulsió: 50% 

b. Retorn: 45% 

10. Potència elèctrica necessària i absorbida Pabs 

a. Impulsió: 800 W 

b. Retorn: 750 W 

c. Total: 1550W 

11. Rendiment 

a. Total: 75,68% 

b. Tèrmic: 86,9% 

12. Potència sonora Lw 

a. Potència sonora produïda pel recuperador: 62,5dB 

13. Informació pel contractista 

a. L'aïllament acústic a soroll aeri del fals sostre horitzontal no ha de ser menor 

que 55 dB.  

b. Zona d’aplicació de fals sostre acústic: P1.A.04, P1.A.05 

c. El cel ras a la zona P1.A.04, P1.A.05 ha de tenir una alçada de pis de 2,45m. 

d. La màquina ha de tenir una àrea registrable de 1,680x1,205m. 

5.5.8. Instal·lació P1B 

1. Localització de la instal·lació 

a. Planta: Primera 

b. Zona: B 

2. Àrees que cobreix: 

P1.B.01 

P1.B.02 

P1.B.06 

 

Figura 65: Gràfic de la planta de la instal·lació ‘P1B’. En vermell la impulsió. 
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3. Número de difusors 

a. D’impulsió: 4 

b. De retorn: 4 

4. Punt de disseny 

a. Cabal: 2790 m3/h (0,77 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 9,02mm c.d.a (88 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 7,25mm c.d.a (71Pa) 

5. Augment de cabal per cobrir les fuites: 8%. Aquest augment serà el del punt de 

funcionament del recuperador. 

6. Punt de funcionament 

a. Cabal: 3013 m3/h (0,84 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 10,48 mm c.d.a (103 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 8,45 mm c.d.a (83 Pa) 

Figura 66: Vista 3D de la instal·lació ‘P1B’. 
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Figura 67: Corbes de la instal·lació ‘P1B’ d’impulsió i retorn. Marcat amb un cercle el punt 

de funcionament. 

Figura 68: Corba del recuperador de calor de la instal·lació P1B. 

Marcats els punts de funcionament, la impulsió en 

vermell i el retorn en blau. 
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7. Potència hidràulica PH 

a. Impulsió: 1029,53 W 

b. Retorn: 830,13 W 

c. Total: 1859,66 W 

8. Model de recuperador de calor: CADT-D HE 3000 DP PROGRAM CAV 

9. Velocitat de gir [% entre la velocitat de gir màxima (100%) i mínima (0%)] 

a. Impulsió: 80% 

b. Retorn: 75% 

10. Potència elèctrica necessària i absorbida Pabs 

a. Impulsió: 1100 W 

b. Retorn: 900 W 

c. Total: 2000 W 

11. Rendiment 

a. Total: 92,98% 

b. Tèrmic: 89,8% 

12. Potència sonora Lw 

a. Potència sonora produïda pel recuperador: 65,75dB 

13. Informació pel contractista 

a. L'aïllament acústic de soroll aeri del fals sostre horitzontal no ha de ser menor 

de 55 dB.  

b. Zona d’aplicació de fals sostre acústic: P1.B.01 

c. El cel ras a la zona P1.B.01 ha de tenir una alçada de pis de 2,30m. 

d. La màquina ha de tenir una àrea registrable de 1,680x1,205m. 

5.5.9. Instal·lació P1C 

1. Localització de la instal·lació 

a. Planta: Primera 

b. Zona: C 

2. Àrees que cobreix: 

P1.C.03 

P1.C.04 

P1.C.05 
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3. Número de difusors 

a. D’impulsió: 4 

b. De retorn: 4 

4. Punt de disseny 

a. Cabal: 2653,02 m3/h (0,74 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 7,61mm c.d.a (75 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 5,95 mm c.d.a (58 Pa) 

5. Augment de cabal per cobrir les fuites: 8%. Aquest augment serà el del punt de 

funcionament del recuperador. 

6. Punt de funcionament 

a. Cabal: 2865 m3/h (0,79 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 8,85 mm c.d.a (87 Pa) 

Figura 69: Gràfic de la planta de la instal·lació ‘P1C’. En vermell la impulsió. 

Figura 70: Vista 3D de la instal·lació ‘P1C’. 
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c. Resposta de la instal·lació de retorn: 6,91 mm c.d.a (68 Pa) 

 

 

Figura 71: Corbes de la instal·lació ‘P1C’ d’impulsió i retorn. Marcat amb un 

cercle el punt de funcionament. 

Figura 72: Corba del recuperador de calor de la instal·lació P1C. 

Marcats els punts de funcionament, la impulsió en vermell 

i el retorn en blau. 
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7. Potència hidràulica PH 

a. Impulsió: 827,14 W 

b. Retorn: 645,73 W 

c. Total: 1472,87 W 

8. Model de recuperador de calor: CADT-D HE 6000 DP PROGRAM CAV 

9. Velocitat de gir [% entre la velocitat de gir màxima (100%) i mínima (0%)] 

a. Impulsió: 10% 

b. Retorn: 8% 

10. Potència elèctrica necessària i absorbida Pabs 

a. Impulsió: 1800 W 

b. Retorn: 1600 W 

c. Total: 3400 W 

11. Rendiment 

a. Total: 43,32% 

b. Tèrmic: 90,3% 

12. Potència sonora Lw 

a. Potència sonora produïda pel recuperador: 55,70dB 

13. Informació pel contractista 

a. La màquina queda vista a la zona d’ampliació de l’edifici. S’ha proposat 

col·locar-la aquí per estalviar en un futur fer obres a la zona d’oficines de 

l’edifici existent. Procurem així que es pugui mantenir l’ús de la zona C de 

l’edifici en les futures obres de finalització de l’edifici adjunt. 

b. També s’ha proposat una màquina que tingui la possibilitat de ser aprofitada 

en un futur per la zona d’ampliació de l’edifici. Aquesta màquina pot 

augmentar el seu cabal.  L’elecció s’ha determinat sobre els m2 que s’han de 

treballar en un futur, cobriria una àrea més gran que la zona PB.A, que 

també té aquest intercanviador a la seva instal·lació. 

c. Actualment aquest intercanviador de calor treballa a poc rendiment. Quan 

treballi també a la zona d’ampliació, aquest rendiment millorarà.  

d. Des de el punt de vista econòmic, la propietat estalviarà la compra d’un 

intercanviador i el manteniment d’una màquina de més. 

5.5.10. Instal·lació P2C 

1. Localització de la instal·lació 

a. Planta: Segona 

b. Zona: C 

2. Àrees que cobreix: 

P2.C.01 
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3. Número de difusors 

a. D’impulsió: 2 

b. De retorn: 2 

4. Punt de disseny 

a. Cabal: 1440 m3/h (0,4 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 4,57mm c.d.a (45 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 3,45 mm c.d.a (33 Pa) 

5. Augment de cabal per cobrir les fuites: 8%. Aquest augment serà el del punt de 

funcionament del recuperador. 

Figura 73: Gràfic de la planta de la instal·lació ‘P2C’. En vermell la impulsió. 

Figura 74: Vista 3D de la instal·lació ‘P2C’. 
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6. Punt de funcionament 

a. Cabal: 1555,2 m3/h (0,43 m3/s) 

b. Resposta de la instal·lació d’impulsió: 5,32 mm c.d.a (52 Pa) 

c. Resposta de la instal·lació de retorn: 4,01 mm c.d.a (39 Pa) 

 

 

 

Figura 75: Corbes de la instal·lació ‘P2C’ d’impulsió i retorn. Marcat amb un cercle el 

punt de funcionament. 

Figura 76: Corba del recuperador de calor de la instal·lació P2C. Marcats els 

punts de funcionament, la impulsió en vermell i el retorn en blau. 
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7. Potència hidràulica PH 

a. Impulsió: 259,60 W 

b. Retorn: 203,41 W 

c. Total: 463,01 W 

8. Model de recuperador de calor: CADT-D HE 2000 DP PROGRAM CAV 

9. Velocitat de gir [% entre la velocitat de gir màxima (100%) i mínima (0%)] 

a. Impulsió: 50% 

b. Retorn: 45% 

10. Potència elèctrica necessària i absorbida Pabs 

a. Impulsió: 450 W 

b. Retorn: 350 W 

c. Total: 800 W 

11. Rendiment 

a. Total: 57,87% 

b. Tèrmic: 87,5% 

12. Potència sonora Lw 

b. Potència sonora produïda pel recuperador: 51,50dB 

13. Informació pel contractista 

a. L'aïllament acústic de soroll aeri del fals sostre horitzontal no ha de ser menor 

de 55 dB.  

b. Zona d’aplicació de fals sostre acústic: P2.C.01 

c. El cel ras a la zona P2.C.01ha de tenir una alçada de pis de 2,55m. 

d. La màquina ha de tenir una àrea registrable de 1,680x1,205m. 
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6. PRESSUPOST DEL PROJECTE 

Es preveu que l’execució de tots els treballs de muntatge, configuració i construcció dels 

elements que integraran la instal·lació de renovació d’aire d’aules i despatxos tinguin un cost 

total de 259.948,83€. A continuació es mostra el pressupost. Els costos directes es troben 

en detall i desglossats a ‘l’Annex F Pressupost detallat’. 

Cost directe:  

 

01   INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ PSSA     16.213,45 € 

      

02   INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ PBA     29.399,13 € 

      

03   INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ PBB     20.038,29 € 

      

04   INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ PBC     28.588,62 € 

      

05   INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ P1A     26.561,01 € 

      

06   INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ P1Abis     19.095,23 € 

      

07   INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ P1B     19.956,13 € 

      

08   INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ P1C     27.849,55 € 

      

09   INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ P2C     15.223,67 € 

 

Cost indirecte: 

 

10   INSTAL·LADORS AUTORITZATS      12.960,00 € 

      

11  DIETES      810,00 € 

      

12  DESPLAÇAMENTS      540,00 € 

      

13  MÒBIL      100,00 € 
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Benefici industrial: 

 

14   COSTOS DE PROJECTE     12.175,50 € 

      

15  HONORARIS (10%)    20.292,00 € 

      

16  BUFFER D’IMPREVISTOS (5%)   10.146,25 € 

 

  TOTAL PRESSUPOST   259.948,83 € 

 

Es consideren costos de projecte: 

 Les 700 hores de feina d’un enginyer junior projectista d’instal·lacions mecàniques. 

 El cost d’estructura d’oficina per poder realitzar aquest projecte (empleats 

d’administració, llicències de software, equips informàtics, etc.) 

El preu total de l’execució de les instal·lacions de ventilació de renovació d’aire és de DOS-

CENTS CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-

TRES CÈNTIMS. 

Aquest pressupost no inclou IVA.  
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7. PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

La proposta de planificació es basa a la divisió de l’obra en àrees de treball. Aquesta divisió 

crea zones clarament delimitades o fàcils de delimitar per assegurar que el flux de treball a 

l’obra es continu i es redueixen al mínim les interferències entre equips de treball. S’han 

creat 9 zones principals amb aquest criteri. Aquestes zones coincideixen amb les zones de 

les instal·lacions de ventilació, capítol 5.3 ‘Ubicació de les instal·lacions de ventilació’.  

En aquestes zones de treball d’instal·ladors, s’ha de tenir en compte que les instal·lacions 

PBC i P1C tenen part dels conductes i les màquines a la zona de l’edifici de nova 

construcció. Per tant, aquest sector de les instal·lacions ha de ser realitzat una vegada 

l’estructura del  nou edifici estigui finalitzada. 

Es presenten dos diagrames de planificació. Un, el tradicional diagrama de Gantt o de 

barres. L’altre anomenat diagrama de flux o Flowline, que permet visualitzar clarament les 

diferents tasques que s’executen a cadascuna de les àrees, així com la continuïtat del flux 

de treball a l’obra. 

S'ha planificat una duració total de l'obra de 29 dies laborables. S’inicia quan l’empresa 

contractista ho demani.  

S’ha comptat que el muntatge de la ventilació de l’edifici existent tindrà una durada de 25 

dies laborables consecutius, quedant pendent 4 dies de feina per col·locar els elements que 

es troben en el edifici de nova construcció, i es realitzaran quan l’empresa contractista ho 

demani i s’arribi a un acord. 

A continuació adjuntem els diagrames corresponents a aquesta planificació, començant pel 

diagrama de flux que és el que s’ha fet servir per planificar l’obra, continuant amb el de 

Gantt. 
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7.1. Diagrama de Flux 

A la Figura 77 trobem el diagrama de flux. Per una banda, la variable temps és l’eix 

horitzontal. Funciona igual que a un diagrama tipus Gantt, d’esquerra a dreta. La principal 

diferència és la inclusió de la variable Àrea (zona de treball) a l’eix vertical. Així, les tasques 

no es representen mitjançant barres horitzontals, sinó mitjançant línies de flux de treball que 

creuen les diferents àrees. 

D’aquesta manera, una tasca que segueix a una altra, no comença a una àrea fins que la 

precedent ha sortit d’aquesta. Això, traslladat a l’obra, implica que un grup de treballadors 

realitzant una tasca no entra a una àrea fins que el grup anterior ha sortit, i per tant, es 

garanteix que aquest nou grup podrà treballar sense interferències. 

Aquest sistema permet comprimir la planificació sense que allò impliqui un augment del risc, 

doncs es coneix en tot moment si existeixen interferències potencials entre grups de 

treballadors. 

 

Figura 77: Planificació temporal del projecte. Diagrama de flux.  
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7.2. Diagrama de Gantt 

S’adjunta també diagrama de Gantt, Figura 78, derivat de l’anterior diagrama de flux, on es 

descriu la planificació del conjunt de tasques a realitzar. 

La planificació no mostra la ruta crítica, ja que la metodologia de planificació per àrees 

utilitzada és diferent a la metodologia CPM, amb èmfasi al flux de treball i equilibri dels 

recursos. 

Les tasques que es mostren al diagrama de barres són una simplificació de les tasques que 

es van mostrar en el diagrama de flux anterior. S’entén aquest diagrama com una 

representació de la metodologia de la planificació per àrees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Planificació temporal del projecte. Diagrama de Gantt.  
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8. ESTUDI D’IMPACTE MEDIAMBIENTAL 

L’objectiu d’aquest apartat és tractar els punts essencials a tenir en compte respecte el 

possible impacte sobre el medi ambient que genera la instal·lació projectada i dissenyar així 

una proposta òptima de ventilació. S’explica quina seria la manera correcta d’actuar perquè 

el consum energètic i l’impacte sobre el medi ambient  sigui mínim. 

8.1. Consum energètic 

S’han de limitar les ventilacions inadequades i les infiltracions per escletxes, forats 

d’instal·lacions o tancaments practicables com són finestres o portes. 

En el cas d’aquest projecte s’ha tendit a utilitzar paraments de qualitat que compleixen 

totalment les necessitats bàsiques i s’intenta en tot moment que l’aire exterior que penetri a 

l’edifici sigui mínim i, si més no, que estigui tractat. Segurament el cas concret d’aquesta 

situació és la utilització en la ventilació de recuperadors de calor.  

S’intentarà, en la mesura del possible, que en tot moment totes les instal·lacions de 

ventilació treballin en el màxim rendiment. És important instal·lar maquinària amb factors 

d’eficiència màxims i proporcionar un manteniment adequat que faci que aquest rendiment 

no disminueixi a mesura que la instal·lació s’envelleixi. D’aquesta forma s’ha optat per 

escollir maquinària d’alta qualitat en la realització del projecte, descartant equips més 

econòmics. 

També l’ús d’una regulació adequada al sistema en general farà que el consum energètic 

sigui menor.  

8.2. Impacte exterior 

L’impacte ambiental exterior de la instal·lació de ventilació estarà limitat principalment a les 

emissions sonores dels equips. Les emissions de matèries sòlides o líquides són inexistents 

i les emissions de gasos està limitat a l’aire calent o fred que generarà la maquinària a 

l’exterior en el procés de recuperació de calor, sense cap tipus de contaminant o olor. 

Les emissions de vibracions seran controlades mitjançant les brides especials que fan que 

les màquines no estiguin fixes al forjat. Pel que fa al soroll, la maquinària compleix la norma 

ISO 3747. 

En tot cas la normativa del CTE exigeix un aïllament acústic a soroll aeri, entre un recinte 

protegit i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat, adjacent vertical o horitzontalment 
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amb ell, no serà menor que 55 dB. Tots els cel rasos de l’escola que estan en contacte amb 

instal·lacions, queden sota la responsabilitat de la DF per a que compleixin aquesta norma 

del CTE. 

Finalment la maquinària prevista en projecte no produiria impacte visual, ja que les 

màquines es troben en el cel ras de les plantes de l’edifici existent. Tan sols pot tenir un 

impacte visual a les façanes posterior nord i est en els forats de sortida i entrada d’aire. Ja 

han estat col·locades en aquestes façanes per a que el seu impacte visual sigui el més lleu 

possible. 

Tanmateix cal dir que aquest aspecte ha estat estudiat i acceptat per la direcció facultativa, 

els arquitectes. 

8.3. Procés de construcció ambiental 

A partir de tot l’anàlisi realitzat en els apartats anteriors, tot seguit s’estableixen un seguit de 

‘bones pràctiques ambientals’ que caldrà seguir en el procés de construcció: 

- Compliment de les indicacions dels encarregats i instruccions de treball de 

l’empresa contractista. 

- Exercici de responsabilitat dels diferents instal·ladors pel que fa al medi 

ambient. 

- Minimització de la generació de residus. 

- Ubicar l’abocador de residus autoritzat més proper a l’obra. 

- Estalvi d’aigua. 

- Adequada conducció de vehicles i maquinària. 

- Control i correcte emmagatzematge de les peces per al muntatge. 

- Establir neteges periòdiques de la zona de treball. 

- Conservació d’eines i instal·lacions. 

- Control de soroll de maquinària d’obra. 

D’aquesta manera es procedirà a l’obra per aconseguir que l’actuació representi un impacte 

ambiental mínim.  
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Conclusions 

En aquest projecte s’han definit, calculat i dissenyat els sistemes de ventilació general d’una 

escola garantint les exigències de renovació d’aire exigides per la normativa actual. La 

motivació del treball ha estat la reforma integral d’un edifici antic i el canvi del seu ús per a la 

docència.  

En aquest sentit, es vol indicar que aquest projecte correspon a un cas real i que l'edifici ja 

està en funcionament des de setembre de 2012, però amb una altra instal·lació de 

ventilació. L’objectiu de l’autor en aquest treball ha estat  realitzar el projecte completament 

de nou i de forma més acurada i precisa que els veritables projectistes de la solució actual. 

Per a la realització del disseny, s'han creat uns fulls de càlcul (Excel) que faciliten el 

dimensionament i la quantificació de la instal·lació de ventilació per qualsevol habitació de 

l’edifici prenent i retornant l’aire a l’exterior. L’aplicació permet representar la corba 

característica de la instal·lació i ens indica totes les pèrdues de càrrega lineals i singulars 

podent-ne identificar fàcilment les més significatives. En el nostre cas concret s’ha pogut 

verificar que l’element crític dels sistemes d’estudi és la reixa per filtrar l’aire. Aquests fulls de 

càlcul programats per a la resolució del projecte de ventilació actual són aprofitables per a 

futurs treballs. 

La concreció física final de les instal·lacions, que és el resultat final indispensable per un 

projectista o enginyer d'instal·lacions d'edificació, s'ha obtingut fent ús d'una tecnologia 

revolucionària en el sector de la construcció com és la tecnologia BIM (Building Information 

Modeling) . El fet d’haver-se dissenyat i modelat en 3D i fent ús de programes de la 

categoria de Revit Architecture i Revit MEP (Mechanical Electrical Plumbing) ha permès 

evitar interferències o xocs d’elements constructius (canonada-canonada, canonada-biga, 

etc.). També s’ha pogut visualitzar de forma concreta i detallada la solució plantejada i s’ha 

pogut extreure tota la informació per poder executar cada instal·lació. Aquesta informació 

s'acumula en el mateix model i permet llistar amidaments, materials i fins i tot càlculs. Sens 

dubte, aquesta metodologia aporta una clara millora de qualitat i de temps, així com de la 

presentació i del control dels projectes de construcció i d’instal·lacions. 

De la realització del projecte s’ha confirmat que un punt important a tenir en compte per a 

qualsevol projectista, instal·lador o dissenyador és la necessitat indispensable de disposar 

d’un catàleg de ventiladors on estiguin reflectides les corbes característiques corresponents. 

Aquestes corbes característiques han d’estar garantides pel fabricant i donar referència 

expressa de la normalització que s'ha utilitzat per assolir-les. Sense elles no hi ha garantia 

del compliment del que exigeix la normativa en quant a renovació d’aire. 
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Finalment, constatar que s’han aplicat els coneixements apresos durant la carrera (requisit 

indispensable d'un PFC), fent ús de les equacions i principis adequats per al disseny de les 

instal·lacions de ventilació. De fet, l’autor ha triat aquesta opció per controlar millor la solució, 

enlloc d’utilitzar els programes de Revit que calculen les pèrdues de càrrega i dimensionen 

la instal·lació de forma automàtica. Aquest software no té en compte totes les pèrdues de 

càrrega singulars que hi ha a les instal·lacions mecàniques, a més, proporciona els resultats 

a partir d’algorismes lineals i les pèrdues de càrrega les considera constants en les 

singularitats. 

Com a treball futur complementari al projecte actual seria de gran interès repetir la mateixa 

instal·lació però dimensionant-la i calculant-la utilitzant l’esmentat programari Revit. La 

solució obtinguda es podria comparar amb els resultats del projecte actual per poder fer una 

valoració de la fiabilitat dels programes existents en el mercat, que són els que actualment 

utilitzen els enginyers d’instal·lacions pels seus projectes. 
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Agraïments 

En aquest apartat voldria agrair de forma molt sentida a la meva mare, que en pau descansi, 

ja que ella va morir després d’una intensa malaltia mentre jo realitzava aquest projecte. A 

ella li agraeixo els seus ànims i angoixes de tota la carrera. 

Un agraïment especial també envers el meu pare, ja que ell com a enginyer industrial sap 

ben bé el que ha suposat de feina aquesta entrega de projecte. També ell ha estat un 

company més de classe amb el que he compartit moltes coses de la carrera. Agraïment 

profund pel seu exemple de complir amb l’obligació i per la seva ajuda anímica en aquests 

últims temps que hem patit junts. 

A Xavier Escaler, tutor d’aquest projecte, per la seva professionalitat, comprensió i tracte 

proper des del primer dia, tant a les classes de la carrera com a les tutories mantingudes 

durant l’elaboració d’aquest treball. 

Als meus companys i amics durant aquests anys de viatge, pel suport en els moments 

difícils, pels apunts i pràctiques prestats i per aquells moments de desconnexió tan 

necessaris durant els dinars. 

I finalment, un  agraïment molt especial per la meva promesa, per la seva constància i ajuda 

en tots aquests últims anys de la carrera.  
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