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CRITERIS GENERALS CLIMATITZACIÓ

CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES

e: 1.300

Aquest és un edifici on s’hi desenvolupen diferents programes, fet 
que requereix de diferents necessitats a l’hora de climatitzar ja que hi ha 
diferències horàries, de temporalitat i de funcionalitat. Per aquest motiu es 
panteja utilitzar circuits independents, pel que fa la planta baixa, les consultes 
externes, la residència i els habitatges en coberta. 

Al tenir un edifici que creix en horitzontal es plantegen quatre circuits 
independents de climatització que es reparteixen a través dels quatre nuclis 
d’accés. També es planteja un sistema mixte de climatització aire-aigua, 
minimitzant les dimensions de les intal·lacions. 
L’aigua ens aporta les condicions tèrmiques, i l’aire ens ajuda a garantir una 
correcta ventilació en l’espai interior. En les zones de pública concurrència 
com ara la planta baixa o les sales d’espera de les consultes serà l’aire el 
que aportarà la climatització ja que, en algun dels casos, al ser un ús més 
discontinu, aquest ens aportarà més ràpidament el confort. 

Planta Baixa i sales d’espera                                                Aire-Aire (UTA)

Al ser usos de caràcter més discontinu s’ha escollit aquest sistema, ja que el 
fet de climatitzar aire-aire ens permetrà amb poca quantitat de temps poder 
escalfar i refredar el local desitjat. 
S’ha dividit l’edifici en quatre sectors, cada sector amb la seva pròpia UTA, 
d’aquesta manera és pot controlar més el consum. 
A cada UTA se li afegeix un recuperador de calor, fet que ajuda a renovar l’aire 
dels locals sense perdre tanta quantitat de calor, ja que d’aquesta manera 
l’aire net ja entrarà pre-escalfat.  

Consultes externes i Residència                                Aire-Aigua (Fan-coils)

Al ser usos de caràcter més continu, per assolir un nivell màxim de confort 
dels usuaris i degut a la necessitat tan de calefactar com de refrigerar es 
col·loquen fan-coils tan a la residència com a cada consulta externa.
 
D’aquesta manera cada usuari podrà graduar la temperatura de la seva 
habitació en relació a les seves necessitats en cada moment, així podrem 
gaudir tan de calefacció com de refrigeració en una mateixa instal·lació.

Habitatges per a gent gran                                  Aigua-Aigua (Radiadors)

En aquest cas s’ha optat per col·locar un emissors tèrmics a cada habitatge 
regulables segons les necessitats de cada un dels usuaris.  

Segons l’apartat del CTE DB HE_HE1. Transmitàncies
Barcelona zona climàtica C2

TRANSMITÀCIA TÈRMICA
Aquest càlcul s’aplica a tots els tancaments en contacte amb l’aire exterior, 
tals com els murs de façana i les cobertes. 

U= 1/RT 
RT= Rsi + R1 + R2 + ... + Rn + Rse 

R = e/λ 

La λ és la conductivitat tèrmica del material calculada a partir dels valors 
tèrmics declarats segons la norma UNE EN ISO 10 456:2001 en (W/m·K)

Façana 

R Formigó = 0.15/0.09 = 1.66
R Poliestirè extrudit = 0.1/0.033 = 3.03
R Pladur = 0.03/0.18 = 0.16

RT = 0.13+4.85+0.04 =  4.8
UT = 1/4.85 = 0.21 W/m²K
U Vidre = 2.7 W/m² K

Coberta

R formigó = 0.15/0.09 = 1.6
R poliestirè extrudit = 0.1/0.033 = 3.03
R Zinc= 0.01/100 = 0.0001
R Morter de ciment= 0.05/0.93 = 0.05

RT = 0.13+4.68+0.04 =  4.8
UT = 1/4.8 = 0.20 W/m²K

TRANSMITÀNCIES_Utotal = SxU/Stotal

Utotal = (0.21 W/m²K x 6110 m² + 2.7 W/m²K x 610 m² + 0.20 W/m²K x 
3112 m²) / 9222 m² = 0.38 W/m²K

(Segons el CTE la transmitància límit en murs de façana i tancaments en 
contacte amb el terreny és de 0.73 W/m²K, per tant, ÉS CORRECTE.)

TRANSMISSIÓ_QT = Stotal x Utotal x AT (Ti-Te)
Tº confort interior  = 20 ºC             Tº de mitjana mesos hivern = 10 ºC
QT = 35043.6 Kw

VENTILACIÓ_Renovacions d’aire
Q = volum x 1.2 kg/m³ x renovacions x AT
Q = 45769 x 1.2 x 5 x 10 = 2746 kw  
Q (recuperadors de calor)= 2746 x 60% = 1647 K

RT= Resistència tèrmica total (m²K/W)
Rsi= 0.13
Rse= 0.04
e= gruix de la capa (m)
λ = Conductivitat (W/m·K)

Després d’informar-me a les empreses catalanes ENGIAUX  SL i ANVIC, he 
optat per una instal·lació geotèrmica. L’energia geotèrmica és aquella que 
s’obté a partir de l’aprofitament del calor interior de la Terra.
Així, gràcies al calor constant del terreny, aconseguim l’aigua a una temperatura 
adient i, a través de grups de pressió, és trasportada en els punts de consum. 
A més de ser un sistema de producció renovable ens aporta altres avantatges 
com:

1_ Un sol aparell produeix el total de la calefacció, refrigeració i ACS.

2_ Reducció del preu del cost energètic envers les energies fòssils

3_ Aprofitament dels recursos naturals mitjançant l’estabilitat de la 
temperatura del subsòl

4_ Un sistema geotèrmic compleix els requeriments del CTE en matèria 
d’eficiència energètica.

5_ S’eviten combustions i per tant l’instal·lació de xemeneies de fum

D’aquesta manera el projecte aconsegueix un coberta lliure de plaques 
solars i instal·lacions d’extracció de fums, fet que em permet tenir  una 
coberta lliure i poder-la utilitzar dins el programa del projecte.  

DEMANDA DE CALOR DEMANDA DE FRED

ESQUEMA DE PRINCIPIS

Conducte d’impulsió d’aire nou

Conducte d’extracció d’aire

Conducte vertical d’extracció

Conducte vertical d’impulsió

Baixant aigua calenta

Tub d’aigua calenta

Fan-coils

Reixa d’extracció d’aire

Reixa d’impulsió d’aire nou

Radiadors

ENERGIA GEOTÈRMICA

La geotèrmia funciona gràcies al calor interior de la Terra. I aquest s’obté 
gràcies a perforacions en el terreny. A continuació es pot veure les 
perforacions que es farien en el projecte per obtenir l’energia necessària tan 
per climatitzar, com per l’obtenció d’aigua calenta sanitària.
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