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B. ANNEX DE CÀLCULS 

B.1. CÀLCULS DELS COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ K UTILITZATS 
EN ELS TANCAMENTS. 

Aquests càlculs es fan segons la Norma Bàsica de la Edificació NBE-CT-79 [8], sobre les 

Condicions Tèrmiques als Edificis. 

Utilitzant l’ annex 2 d’aquesta norma es defineixen tots els coeficients K dels diferents 

tancaments que es tenen en la instal·lació. 

Els tancaments es divideixen en: 

- Vestuaris 

- Sala piscina. 

- Vas piscina. 

B.1.1. Vestuaris. 

Es distingeix entre: mur exterior, paret interior, pilars, coberta, finestres, porta metàl·lica entrada, 

portes interiors de pas, portes metàl·liques accés sala piscina des dels vestuaris, separador final 

passadís-sala piscina. 

 Mur Exterior. 

A la taula B.1 es presenten el gruix i el coeficient de conductivitat tèrmica dels materials del mur 

i a la figura B.1 un esquema d’aquest. 

    

     e(mm) λ(W/m·ºK) 

1 Totxana massissa vista 140 0,87 

2 Cambra d’aire 10 - 

3 Aïllant tèrmic (Poliestiré extruït)  

Barrera de vapor (Làmina 

Betuminosa) 

30 

10 

0,033 

0,19 

4 Totxana foradada 40 0,49 

5 Arrebossat de ciment 

Enrajolat 

10 

10 

1,4 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1. Secció i planta del mur Taula B.1. Espessor i coeficient de conductivitat tèrmica dels 

materials que formen el mur. 
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Els coeficients de conductivitat tèrmica dels materials s’han trobat a la taula 2.8 de l’annex 2 de 

la norma NBE-CT-79.  

A la taula 2.1 de l’annex 2 de la norma NBE-CT-79, es troben les resistències tèrmiques 

superficials interior i exterior per un tancament vertical o amb pendent sobre l’horitzontal >60º i 

flux de calor horitzontal i valen: 1/hi = 0,11 [m2·ºK/W]  i 1/he=0,06 [m2·ºK/W]. 

A la taula 2.2 de l’annex 2 de la norma NBE-CT-79, es troba la resistència tèrmica d’una 

cambra d’aire vertical i flux de calor  horitzontal de 10mm., l’aire de la cambra es considera en 

repòs i  val:  

Rcambra aire = 0,14 [m2·ºK/W] 

Calculem la resistència tèrmica del tancament amb l’ expressió B.1. 

k
MUR EXTERIOR i cambra aire

i ki k eh λ h

0,01 0,01 0,04 0,01 0,03 0,14 2

MUR E

e1 1R = R = + +R +

m ·ºKR

∑ ∑
 (B.1) 

I amb l’expressió B.2, s’obté el coeficient de tancam  del mur. 

K=1/R [W/m2·ºK]         (B.2) 

XTERIOR = 0,11+ + + + + + +0,14+0,06=1,534 
0,8 1,4 0,49 0,19 0,033 0,87 W

ent

MUR EXTERIORK 2
MUR EXTERIOR

1 W= =0,652 
R m ·ºK

 

 aret interior. 

Les seves car te nten a la taula B.2. 

 

 annex 2 de la norma NBE-CT-79, es troben les resistències tèrmiques 

superficials interior i exterior per un tancament vertical o amb pendent sobre l’horitzontal >60º i 

  e(mm) λ(W/m·ºK) 

P

ac rístiques es prese

2 Totxana Perforada 65 0,49 

 

 

 

 

 3 Arrebossat de ciment 10 1,4 
 

 

Taula B.2. Espessor i coeficient de conductivitat tèrmica dels diferents  

materials que fan la paret interior. 

A la taula 2.1 de l’

1 Arrebossat de guix 10 0,3 

4 Enrajolat 10 0,8 



Climatització de la  piscina d’un complex residencial ubicat a Mollerussa 
 i producció d’ACS solar per les vivendes d’aquests edificis. 
Josep Ramon Aldomà Buchaca  Pàg. 203 

 

 

flux de calor horitzontal i valen: 1/hi = 0,11 [m2·ºK/W   i 1/he=0,11 [m2·ºK/W].Amb les fórmules  

B.1 i B.2 es calcula: 

]

k
PARET INTERIOR i

i ki k e

e1 1R = R = + + =
h λ h

1,4 0,8 W

∑ ∑
 

20,01 0,065 0,01 0,01 m ·ºK0,11+ + + + +0,11=0,406 
0,3 0,49

PARET INTERIORK = 2
PARET INTERIOR

1 W= ,46
R m ·ºK

 

 Pilars. 

ula B.3 es presenta el gruix i coeficient de conductivitat dels pilars i ala figura B.2. un 

squema de  planta d’ aquest.  
   

  

 

 

Figura B.2. Planta pilar T essor i coeficient de conductivitat tèrmica dels 

diferents materials que formen  els pilars. 

tipus de disseny en els pilars per tal d’evitar el pont tèrmic que es produiria. 

2  

  ) m·ºK) 

1 Formigó armat 

Cambra d’aire 10 - 

A la ta

e
 

 

 

 

 

 

 
Barrera de vapor (Làmina 

Betuminosa) 

10 0,19 

 

 

 

aula B.3. Esp

PILARS 2

Es pren aquest 

Es calcula amb les fórmules B.1 i B.2:  

k
PILARS i cambra aire

i ki k e

2

h

0,3 m ·ºK+ +0
3 1,63

 

e1 1R = R = + +R + =
h λ

0,01 0,01 0,04 0,01 0,030,11+ + + + + ,14+0,06=1,557 
0,8 1,4 0,49 0,19 0,03 W

∑ ∑

PILARSR m ·ºK
1 WK = =0,64   

e(mm λ(W/

300 1,63 

2 

3 Aïllant tèrmic (Poliestiré extruït)  30 0,033 

4 Totxana Perforada 40 0,49 

5 Arrebossat de ciment 

Enrajolat 

10 

10 

1,4 

0,8 
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 Coberta.  

La considerem com un tancament amb cambra d’aire d’espessor variable. 

 

Es considera que la cambra d’aire està dèbilment 

ventilada: 

2A1 1 m ·ºK

 

i

forjat e e

= +  en 
K K (K ·A ) W∑

                (B.3) 

 

x 2 de la norma NBE-CT-79,on es troben les resistències tèrmiques superficials interior i 

exterior per un tancament horitzontal  o amb pendent sobre l’horitzontal <60º i flux de calor 

scendent  i valen: 1/hi = 0,09 (m2·ºK/W)  i 1/he=0,09 (m2·ºK/W). 

 la taula 2.11 de l’ annex 2 de la norma NBE-CT-79, s’elegeix un revoltó de ceràmica amb una 

m i dona una Rrevoltó=0,31 

forjat forjat

Per tal de visualitzar els tancaments es presenten unes vistes d’ aquests a la figura B.4.  

 

0,652 W/m2ºK (2parets) i Ke3=0 perquè no es 

té paret i K =1,28 W/ m2ºK. Substituint a l’ expressió  B.3, es té: 

 Figura B.3. Secció vertical de la coberta. 

Kforjat és el coeficient de transmissió de calor del forjat i pel seu càlcul es pren de la taula 2.1 de

l’Anne

a

A

distància entre bigues de 45 a 65 cm i una altura de revoltó de 25 c

m2·ºK/W 

R =1/K  =0,09+0,31+0,09= 0,49 m2·ºK/W 

 

 

 
Figura B.4. Vista frontal i posterior (entrada piscina) dels vestuaris. 

Pel que fa a les Ke es té què Ke2=Ke4=Kmur exterior = 

e1

2

2 2

11·5 m ·ºK=0, 9+ =1,1185
11 11 111,28·5· ( ) +11 +0,652· ·5+2·0,652
7 7

 1 4
K W

·11·
7·2

 

K=0,89 W/m2ºK 



Climatització de la  piscina d’un complex residencial ubicat a Mollerussa 
 i producció d’ACS solar per les vivendes d’aquests edificis. 
Josep Ramon Aldomà Buchaca  Pàg. 205 

 

 

 Finestres. 

Aquesta obertura s’elegeix directament de catàleg on hi consten les següents característiques 

icient de transmissió: 

T-79 es pot considerar correcta la següent estimació per trobar la K 

 la ta ma NBE-CT-79, es dóna el valor del coeficient de 

quest tipus de tancament. En aquest cas 

 la ta ma NBE-CT-79, es dóna el valor del coeficient de 

K = 2,0 W/m2·ºK 

 

el valor és:  

valor perquè es suposa en contacte amb local no calefactat; a l’ hivern aquesta 

pel que fa al càlcul del coef

- Marc de PVC amb 4 cambres d’aire que té un Kmarc= 1,4 W/ m2ºK. 

- Vidre doble laminat amb cambra de gas (argó) i de baixa emissivitat (laminat 66.1/8 

gas/laminat lowE 66.1)  Kv= 2,2 W/m²·ºK. 

Segons  la norma NBE-C

de l’obertura: 

Kfinestra= 0,3·Kmarc + 0,7·Kv

Kfinestra= 1,96 W/m²·ºK. 

 Porta entrada de fusta. 

A ula 2.13 de l’annex 2 de la nor

transmissió tèrmica pels diferents tipus de materials per a

es considera una porta opaca metàl·lica i el valor és:  

 K =3,5  W/m2·ºK 

 Porta interior de pas. 

A ula 2.13 de l’annex 2 de la nor

transmissió tèrmica pels diferents tipus de materials per aquest tipus de tancament. En aquest cas 

es considera una porta opaca de fusta (0,8 x 2,1 m.)  i el valor és:  

 

 Portes metàl·liques accés piscina des dels vestuaris.

A la taula 2.13 de l’annex 2 de la norma NBE-CT-79, es dóna el valor del coeficient de 

transmissió tèrmica pels diferents tipus de materials per aquest tipus de tancament. En aquest cas 

es considera una porta opaca metàl·lica i 

 K =4,5  W/m2·ºK 

Es pren aquest 

porta estarà sempre oberta (és l’accés dels vestuaris a la sala piscina). Serà una porta corredissa. 
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 Separador transparent entre passadís sala piscina. 

policarbonat compacte per tal de permetre la visió de la sala piscina des del 

estuaris. És suficient un policarbonat de 3 mm d’espessor i la seva 

K està escollida directament de catàleg: 

El coeficient de transmissió del Marlon FS 6mm  és  K =5,09  W/m2·ºK 

B.1.2. Sala piscina 

Les dades del coeficient de transmissió dels materials utilitzats es prenen directament de catàleg. 

Aquesta sala es cobreix utilitzant els següents materials:  

 Panell Sandvitx amb nucli de poliestirè expandit. 

Diferenciem entre:  

 /m2·ºK 

    W/m2·ºK 

aret de 16 mm. de gruix. 

 coberta com per la façana dels respectius mòduls. 

 K= 2

ics. 

 
2

Sobrecàrrega vent:  50 kp/m

S’obté  un perfil acer de pòrtic IPE-300 (300x150), dintell IPE-270 (270x135) i corretja coberta i 

Aquesta estructura suposa un pont tèrmic important; tanmatei o vitar-lo recobrint 

els diferents pilars En ser  la superfície petita i s’evita el  pont 

tèrmic  aïllant l’estructura , à en compte per al càlcul de la trans ssió. 

Aquest estarà fet de 

passadís que dona accés als v

Coberta:  K= 0,572 W

Façana:   K=0,59

 Policarbonat cel·lular triple p

Es pren el mateix K tant per la

2,6 W/m ·ºK 

 Estructura d’ acer que forma els mòduls telescòp

S’ha fet un  càlcul de l’estructura i es considera: 

Llum: 16m 

Altura aleró: 5,75 m 

Modulació: 5m

Càrregues permanents: 30 kp/m

Sobrecàrrega neu: 60 kp/m2

2

façana IPE-100( bigues unió dels pòrtics i dintells) . 

x s’ac nsegueix e

amb cambres d’aire o bé aïllant. 

no es tindr mi
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B.1.3. Vas piscina. 

Per calcular el coeficient de transmissió d’aquest element constructiu diferenciem entre  

parets laterals vas piscin s piscina. 

 dels materials que la formen es presenten a la taula B.4. 

Materials e        
[mm] 

λ   
[W/m·ºK] 

a i solera va

 Parets laterals vas piscina. 

La conductivitat i el gruix

Aïllant tèrmic (escuma de poliuretà) 40 0,023 
Totxana perforada 90 0,12 
Mallat de ferro * 20 58 
Formigó projectat 110 0,55 
Gressita de vidre premsat 20 1 

Taula B.4  Espessor i coeficient de conductivitat tèrmica dels diferents materials  

que fan les parets del vas. 

*Al ser na heterogeneïtat simple de ferro i ciment amb una proporció d’un

aplicar 

 u a a nou, es podrà 

 
2

l’ expressió B.4. 

i i
m i

i

K ·A
K = = %àrea·K

A
∑ ∑∑               (B.4)  

m 2

0,55 58 WK =0,9· +0,1· =33,33 
0,02 0,02 m ·ºK

 

ixí doncs, la resistència tèrmica del material és: A
2

k
material

K k

R = = + + + + =2,74 
λ 0,023 0,12 33,33 0,55 1∑ e 0,04 0,09 1 0,11 0,02 m ·ºK

W   (B.5) 

Per tant serà: 

material+R +
i igua

1 1 ·ºKR= =0,11+2,74+0,00 ,859
h h W   (B.6) 

K = 0,35
 

 
 

 

a

m9=2  

 W/m2·ºK 
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 Sol

La conductivitat i gruix dels materials que la formen es presenten a la taula B.5.: 

e         
[mm] 

λ    
[W/m·ºK]

era del vas de la piscina. 

Material 

Aïllant tèrmic (arlita) 50 0,11 
Grava esmicolada 100 0,81 
Mallat de ferro * 20 58 
Formigó projectat 160 0,55 
Gressita de vidre premsat 20 1 

Taula B.5  Espessor i coeficient de conductivitat tèrmica dels diferents  

materials que fan la solera del vas. 

Al ser una heterogeneïtat simple de ferro i ciment amb una proporció d’una a nou, es podrà 

plicar l’expressió B.4. 

          

*

a

m 2

0,55 58 WK =0,9· +0,1· =33,33 
0,02 0,02 m ·ºK

 

ixí doncs, la resistència tèrmica del material és: 

 

A
2

k
matertial

K k

e 0,05 0,1 1 0,16 0,02 m ·ºKR = = + + + + =0,92 
λ 0,11 0,81 33,33 0,55 1 W∑   

Per tant la serà: 
2

material
aigua

1 m ·ºKR=R + =0,951 
h W

  

K = 1,05 W/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

=0,92+0,031

·ºK 
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B.1.4. ransmissió tèrmica (K). Resum dels coeficients de t

 
Mur Exterior 0,652 
Mur Interior 2,46 
Pilars 0,64 
Coberta vestidors 0,89 
Finestres 1,96 
Porta entrada 3,5 
Porta fusta vestidors 2 
Policarbonat compacte visió piscina 5,09 
Panell Sandvitx coberta 0,572 
Panell Sandvitx façana 0,59 
Policarbonat 2,6 
Parets laterals piscina 0,35 
Solera piscina 1,05 

          Taula B.6 Resum dels coeficients K [W/m2·ºK]. 

. NECESSITATS ENERGÈTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ B.2

B.2.1. Bases de càlcul 

 Dades climatològiques. 

Les dades clim ts . Els valors mitjos i 

extrems de les et ya [11]. 

 Paràmetre

Es prenen les p leida: 

Tª =  - 5ºC  

ª exterior  màxima estiu =  33ºC  

HR% estiu = 50% 

La temperatura de l’  la te tura mitjana mensual referent a 

Mollerussa. Es separa entre dia i nit, ures respectives s’utilitza: 

 mT =T +0,27·(T -T )      [ºK] (B.7) 

 -0,2 -T )      

 :    

T mperatu jana ex       

T emperat tjana m  anual 0,7 ºC ; ºK] 

T mperatura na míni  anual C ; 281,2ºK] 

atològiques són les corresponen a Mollerussa (Lleida)

temperatures s’han obtingut de l’anuari m eorològic de Catalun

s per al càlcul dels consums energètics. 

itjors condicions per l’ hivern a la província de L

exterior  mínima hivern 

HR% hivern = 70% - 90% 

T

ambient exterior (Te) és mpera

i  pel càlcul de les temperat

d

T =T

M

7·(Tn e M  [ºK] (B.8) 

On

e : Te ra mit terior        [ºK]

M : T ura mi àxima [2  293,7

m : Te  mitja ma [  8,2 º

e

m
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T mperatu tjana di  K] 

T mperatu tjana nocturna      K] 

P rminar ratu galeria itza mi nt la seg xpressió: 

 
-20)·0 +5)·0,6+273      [ºK] ) 

On: 

 

mensual [ºC] mensual [ºK] 
ªdiürna  
[ºK] 

Tªnocturna 
[ºK] 

Tª galeria 
diürn [ºK] 

Tª galeria 
nocturn [ºK] 

d : Te ra mi ürna [º

n : Te ra mi        [º

er a dete la tempe ra del es real tjança üent e

 =5+(T ,4+(T  (B.9galeria a eT

Te : Temperatura mitjana exterior [ºC]

 Ta : Temperatura mitjana ambiental interior [27ºC] 

 Tªmitjana Tªmitjana T

Gener 5,0 278,0 281,4 274,6 288,8 284,8 
Febrer 7,9 280,9 284,3 277,5 290,6 286,5 
Març 11,4 284,4 287,8 281,0 292,7 288,6 
Abril 12,9 285,9 289,3 282,5 293,6 289,5 
Maig 16,1 289,1 292,5 285,7 295,5 291,4 
Juny 21,8 294,8 298,2 291,4 298,9 294,9 
Juliol 23,4 296,4 299,8 293,0 299,9 295,8 
Agost 21,8 294,8 298,2 291,4 298,9 294,9 
Setembre 18,9 291,9 295,3 288,5 297,2 293,1 
Octubre 14,6 287,6 291,0 284,2 294,6 290,5 
Novembre 10,4 283,4 286,8 280,0 292,1 288,0 
Desembre 7,5 280,5 283,9 277,1 290,3 286,3 

 Taula B.7  Resum càlcul de temperatures 

 Condicions termo-higromètriques de la instal·lació. 

Consul E 10 parla d’instal·lacions específiques on la ITE 10.2 fa 

ncia cines. 

Pel que fa al condicionament de l’aigua en piscines privades senyala que la temperatura de 

l’aigua entre 25-26ºC és la correcta.  

Pel que fa al condicionament de l’aire s’indica una temperatura 2-3ºC superior a la temperatura 

Pel que fa a la humita a po

Per tant s’elegeix: 

 Ta (Tempera tjana ambi l interior): 

 HRa% interior p 5% 

tat el RITE [10], la seva IT

referè  al condicionament de pis

de l’aigua. 

t relativ t estar compresa entre 55-70% 

tura mi enta 27ºC, 300ºK 

iscina: 6
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 Tag (Temper ua del vas): C, 298ºK 

A més  la norma UN ana : 

Tª confort hi 4ºC 

 Tª confort es

 HRestiu-hivern= 50% 

Per tant es pot dir qu atura  vestuaris se de 24ºC (29   

També és necessari a temp ra de l’aigua de xarxa. 

  

atura mitjana de l’aig  25º

E-EN ISO 7730 recom

vern= 20-2

tiu= 23-26ºC 

e la temper dels rà 7 ºK)

conèixer l eratu

nº dies/mes Tª xarxa   [ºC] Tª xarxa   [ºK] 
Gener 31 5 278 
Febrer 29 6 279 
Març 31 8 281 
Abril 30 10 283 
Maig 31 11 284 
Juny 30 12 285 
Juliol 31 13 286 
Agost 31 12 285 
Setembre 30 11 284 
Octubre 31 10 283 
Novembre 30 8 281 
Desembre 31 5 278 
Anual 366   

Taula B.8  temperatures de l’aigua de la xarxa de distribució 

B.2.2. Càlcu ègim continu. 

de les pèrdues parcials. 

 Pèrdues per transmissió. 

er aquest càlcul s’utilitza l’equació

 -TQ  [W     (B.10)  

n:  

 Qi: pèrdues a través de la su nsider a [  

Ki: Coeficient global de transmissió tèrm a de l’ esmentada superfície [W/m2·ºK]. 

l de la despesa energètica en r

B.2.2.1. Despesa en calefacció per l’aire de la sala piscina. 

B.2.2.1.1. Càlcul 

P  B.   . 

i i=K ·S ·(T )     ]  

perfície co ad W].

i a e

O

ic
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 Si: àrea de la supe

cions pel que fa a l’orientació dels diferents tancaments, que es 

resenten a la taula B.9. 
 

 

 

 

 

 

 

Taula B.9. Correcc entaci s. 

A .10. i B  es s re g ts el

e (d ant e açana i c erta) i ed ci vestuaris (diferenciant entre 

su rior .  

 

SALA PISCINA      
      

Superfícies m2 K [W/m2·K] Orientació 
Correcció 
Or Ta-Te=32ºC Q [W] 

rfície en qüestió [m2]. 

 Ta: Temperatura ambient interior [ºC].   

 Te: Temperatura exterior [ºC]. 

S’ha de tenir en compte les correc

p

 

 

ions per ori ó dels tancament

uts per a toles  taules B .11  presenten el sultats obtin s tancaments, separats en 

difici piscina iferenci ntre f ob ifi

perfícies inte s i exteriors)

% 
Sud-Est 10 % 

 
Nord-Oe % st 15 
Nord-Est  %  20
Oest % 10 

Coberta  % 0
Interior %  0 

  

ientació
na     

80 0,59 Sud  05 32 1585,92 -Oest 1,
81 0,59 Sud-Est 1,1 32 1682,21 nell Sandvitx 

0,59 N  898,88 
   

48,6 2,6 Su Est 1,1 32 d- 4447,87 
40,8 2,6 Nord-Oest 1,15 32 3903,74 
14,4 2,6 Nord-Est 1,2 32 1437,70 

 Faça   

Pa
41,4  ord-Oest 1,15 32 

     

Policarbonat  

        

Superfícies m2 K [W/m2·K] Orientació 
Correcció 
Orientació Ta-Te+4 Q [W] 

Coberta       
Panell Sandvitx 195,75 0,572   1 36 4030,88 

Polica bonat 162,75 2,6 r   1 36 15233,40 

Taula B.10. Càlculs de transmissió per les superfícies de tancament de la piscina. 

 

 

Correcció orientació 
Sud 0 % 
Sud-Oest 5 

Est 15 % 

Nord 20 % 
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Superfícies m2 K [W/m2
Correcció 

·K] Orientació Orientació (Ta-Te)/2 Q [W] 
En contacte amb l’ interior       

Mur exterior en contacte 
piscina 18,21 0,652   1 16 189,97 

Pilar 6,54 0,64 1 16   66,97 
ar    329,83

sf f a e=c·ρ·Q ·(T -T )Q

Polic bonat  visió piscina 4,05 5,09 1 16  

Taula B.11. Càlculs de transmissió per les superfícies de tancament dels vestuaris en contacte amb sala piscina

Resultat de transmissió : 

TOTAL:    33807,37 W = 33,81 kW 

 i iK∑ ·S =  1007,93  [W/ºK]  

 Pèr

es infiltracions d’aire exterior originen la sortida del mateix cabal d’aire ambient i, per tant, 

sf

Per trobar-les es  parteix de l’expressió per al càlcul d’infiltracions: 

      [W] ( B.11 ) 

On: 

 Qsf : Pèrdues per infiltracions d’aire [W]. 

 Qf : Cabal d’aire d’infiltració [m3/s]. 

 Ta: Temperatura interior [ºC].   

 Te: Temperatura exterior [ºC]. 

 c : Calor

ρ : Densitat de l’aire [kg/m ]. 

a l’ aire segons la 

 

dues per Infiltracions d’aire. 

L

unes pèrdues de calor sensible (Q ). 

 específica de l’aire [J/kg·ºC]. 
3 

 

Es presenta la taula B.12. que classifica les finestres per la seva permeabilitat 

UNE 85208-81.  
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Taula B.12. Classificació de les finestres segons la seva permeabilitat a l’aire. 

 

La utilització de tancaments classe A2 i A3 ajudarà a disminuir les infiltracions. 

Els tancaments d’alumini hauran de disposar de trencament del pont tèrmic. 

Es disposa d’aquesta infor

 

mació per les finestres que són classe 4, per tant la fuga d’aire per 

uperfície total és de 3 m3/h·m2 i fuga d’aire per les juntes d’obertura és de 0,75 m3/h·m.  

er la resta de tancaments no es disposa de l’ anterior informació;  llavors es pot estimar les 

inf tracions utilitzant el mètode de les escletxes. 

- 

El abal d’aire infiltrat en una depen

 Q = (B ) 

On: 

 ’infiltració de ula B.13.) 

 Li : Longituds de les escletxes 

 R : Coeficient característic de ,7 i 0,9 

 H : Coeficient característic de 
 

El coeficient R, característic d’un lo  l’aire infiltrat per les 

diferents escletxes  exteriors que est es a l’acció del vent, s’infiltraran a través de les 

escletxes exteriors situ  local. 

El coeficient H ca us d’edificació i 

de la s ió de l’edifici. 

 

 

s

P

il

Mètode de les escletxes 

 c dència  és Qf

( )i if ·L ·R·H∑      [m3/s] . 12

fi : Coeficients d ls diferents tipus d’escletxa (ta

la dependència  que varia entre 0

l’edifici (taula B.14.) 

cal o dependència, té en compte que

an sotmes

f

ades a sotavent, o bé a través de les escletxes interiors del

racterístic de l’edifici depèn de la intensitat del vent, del tip

ituac
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  fi

Finestres de ermeticit mal  fusta o material plàstic Vidre simple d' h at nor 3,0 
 Vidre doble o vidre simpl stra hee i fine rmètica 2,5 
 mètica 2,0 Vidre doble i finestra molt her
 Doble finestra (ambdues amb hermeticitat normal) 1,9 
 Doble finestra (una hermètica i l' altra normal) 1,7 
 Doble finestra (ambdues hermètiques) 1,6 
 Doble finestra (ambdues molt hermètiques) 1,3 
Finestres metàl·liques Vidre simple d'hermeticitat normal 1,9 
 Vidre doble o vidre simple i finestra hermètica 1,5 
 Vidre doble i finestra molt hermètica 1,2 
 Doble finestra (ambdues amb hermeticitat normal) 1,2 
 Doble finestra (un hermètica i l'altra normal) 1,1 
 Doble finestra (ambdues hermètiques) 1,0 
 Doble finestra (ambdues molt hermètiques) 0,8 
Portes interiors* No estanques 40 
 Estanques 15 

* Les portes exteriors han de tractar-se com si es tractés de finestres 

Taula B.13. Coeficients d’infiltració per als diferents tipus d’escletxes. 

Vent Tipus d'edifici  Situació  
  Protegits Exposats Sobreexposats 
Normal Força plantes o una sola planta amb mitgeres 0,8 1,37 2,01 
  Una sola planta sense mitgeres 1,14 1,97 2,81 
Intens Força plantes o una sola planta amb mitgeres 1,37 2,01 2,75 
  Una sola planta sense mitgeres 1,94 2,81 3,78 

Tau ifici. 

Es con lumini reforçat) amb policarbonat de triple paret i 

tra hermètica ( fi=1,5) amb un perímetre total de 202 m; la 

porta exterior d’entrada a l’ edifici vestuaris la podem considerar com una finestra metàl·lica 

només es tenen en compte les dues que 

d’entrada a la piscina des dels vestuaris estaran sempre obertes. Les dues portes interiors són 

no estanques de 5,8 m i=40). 

la B.14. Coeficient característic de l’ed

sidera els tancaments metàl·lics(a

panell sandvitx de poliestirè; aquest tancament és comparable a una finestra metàl·lica de 

vidre doble o vidre simple i fines

de vidre simple i hermeticitat normal ( fi=1,9) amb  un perímetre de 7,4 m ;  de les portes 

interiors comuniquen amb el  passadís, ja que les 

 de perímetre (f

S’elegeix un coeficient R = 0,8 corresponent a vent normal i un coeficient H = 1,14 

corresponent a un edifici d’una sola planta sense mitgeres protegida (vegetació). 
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Si s’utilitzen els valors trobats en l’equació B.12, el cabal d’aire infiltrat és de: 

,1 00 74 [m   

de sumar el de les 2 finestres de PVC que serà : 

2)= 7,  [m3/h] 

3/s 

els valors c=1007 [J/kg·ºK] ; ρ=1,2 
3

  

de la norma  UNE 

a p cina 

er m2. 

es per renovació d’aire s’ob

e)  [W]                    (B.13) 

 Qr : Cabal d’aire higiènic de renovació  [m3/s] 

 ρ : densitat de l’aire =  1,2 [kg/m ] 

 Qr total 

uè el cabal de renovació serà més gran. 

Cal tenir present que el volum d’aire higièni pte el cabal 

ltracions que s’ha restat prèviament. 

 Qf= (1,5·202+1,9·7,4+40·5,8)·0,8·1 4=  5 , 3/h]

S’ha 

Segons superfície: 3·1,6= 4,8 [m3/h] 

o 

Segons juntes:  0,75·2·(0,4·2+2· 2

Qftotal = 507,94 [m3/h]= 0,14 m

A partir de l’equació B.11  amb el cabal d’aire trobat, i 

[kg/m ]; (Ta-Te) = 32 ºC, s’obté: 

  Qsf =1007·1,2·0,14·32 = 5413,63  [W]   

i per tant ρa a fc · ·Q  = 169,18  [W/ºK]  

 Pèrdues per renovació d’aire. 

La ITE 02.2.2 (Qualitat del aire i ventilació) del RITE diu que a la taula 2 

100011 hi ha els cabals mínims de renovació per diferents locals. En el cas d’un is

coberta(sala-piscina) aquest és de  2,5 l/s p

Les pèrdu tenen aplicant: 

   Qre=c·ρ·Qr·(Ta-T

On: 

 c : calor específica de l’aire = 1007 [J/kg·ºK] 
3

 Ta: Temperatura interior [ºC].   

 Te: Temperatura exterior [ºC]. 

= 2,5 (l/s·m2)·348 m2 = 870 l/s = 3132 m3/h 

Els 348 m2 només són els de piscina sense comptar els vestuaris. La ventilació dels vestuaris 

es tracta en l’annex de vestuaris, perq

c que s’introdueix ja té en com

d’infi
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 Qr = Qr total – Qinfiltracions = 3132– 507,94= 2624,06 m3/h = 0,73 m3/s 

I s’arrib

 Qre  

B.2.2.1.2. Càlcul de les pèrdues totals. 

 les pèrdues de calor d’una piscina. 

a a f= ·S ·(T c ·ρ +Q )·(T )      [                (B.14) 

De l’expressió B.14. s’obt ficie ues de

  

a a un resultat de pèrdues per renovació d’aire higiènic amb l’equació B.13:  

= 1007·1,2·Qr·32=33641,86 W

i per tant c ·ρ ·Q  = 1051,31     [W/ºK] a a r

Es parteix de l’expressió global única de

 Q a e-T )+ r·(Q a e-T
i
K∑ W] 

é el coe nt general de èrd p  calor. 

ca

T -Ti i·S a a fi
= K +c ·ρ Q )=∑   (B.15)

  

 

]  

Per a calcular la despesa de calefacció pe

h : Nombre d’hores d

l’ interior del local (15 h/dia). 

 l’equació B.16. es troben els resultats 

ls gra

 Mesos Maig 

r·(Q +
a e

QUA

ca i i

Si s’aplica la fórmula B.15  s’obté el coeficient general de pèrdues de calor de la piscina:

 UA=   1007,93 + 169,18 + 1051,31= 2228,42  [W/ºK

r a cada mes i l’anual, s’utilitzarà el mètode dels graus-

dia. 

 calefacció =UA·n·hQ      [kWh/dia] (B.16) 

On:  

 n : Graus-dia de calefacció per a un període determinat  

iàries durant les quals es desitja mantenir una mateixa temperatura a 

A partir dels graus dia de calefacció 27/27 de la taula B.15,

reflectits a la taula B.15. 

E us-dia són GD 27/27 de Lleida: 

 Gen Feb Març Abr 
GD 27/27 [ºKdia/mes] 677 565 502 420 303 
Qcalefació. [kWh/mes] 22629,61 18885,86 16780,00 14039,05 10128,17 
      
 Set Oct Nov Des Anual [kWh/any] 
GD 27/27 [ºKdia/mes] 232 393 546 654 4730 
Qcalefació. [kWh/mes] 7754,90 13136,54 18250,76 21860,80 158106,40 

Taula B.15  Graus-dia de calefacció 27/27 i necessitats energètiques de calefacció per a la sala piscina 
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De l’expressió B.15.  s’obté que la potència màxima de calefacció és 

UA·(T -T ) = 71,31 [kW]  

B.2.2.2.

Amb els càlculs efectua  e ent apartat  es t n a màxima necessària per cobrir 

la màxima demanda d’A  v  d’ac ó de l’equip . 

L’energia invertida per al es  es deter na m ant l’expressió: 

 caQ  = a e

 Despesa en aigua calenta sanitària 

ts n el pres roba la potè ci

CS i olum umulaci

 a esc far aqu ta aigua mi itjanç

d
d d

V ·ρ·CQ = ·(T -T )x

on:  

3 utilitzats per persona. 

ció:   
 H ocupació  

usuari  4 

3,6
essent: 

 Qd: Potència necessària per a l’ escalfament [W]. 

 Vd: Volum d’aigua que s’ha d’escalfar [m3/h]. 

 ρ: Densitat de l’aigua [1000 kg/m3].  

   [W]       (B.17) 

 C: Capacitat calorífica de l’aigua [ 4,184 J/kg·ºC].  

 Td: Temperatura a què s’ha d’escalfar l’aigua [ºC]. 

 Tx: Temperatura de l’aigua de la xarxa [ºC]. 

 Vd= n·V         (B.18) 

Essent:  

 Vd: Volum d’aigua que s’ha d’escalfar [m3/h]. 

 n: número d’ocupants per hora. 

 V: m

Es defineix la taula B.16 per tal de presentar les hipòtesi d’ocupació.  

Hipòtesi ocupa
  
N1= 35 /h h/dia 
N2= 25 /h h/dia usuari  5 
N3= 15 usuari/h 6 h/dia 
N4= 0 usuari/h 9 h/dia 

Taula B.16. Hipòtesi d’ocupació dels banyistes. 

’escalfament de la màxima demanda d’ACS: 
 

La hipòtesi d’ocupació màxima és de 35 usuari/hora. Es suposa un consum mitjà per usuari 

que es dutxa  de 25 litres/persona. La temperatura mínima de xarxa a la província de Lleida és 

de 5ºC i es vol escalfar-la fins 60ºC (segons l’ última correcció de la ITE 02.5 tant la 

temperatura d’acumulació com la de distribució es fa a 60ºC). 

Pel rang de temperatures de treball de l’aigua calenta sanitària es vàlida l’equació B.19 amb la 

qual s’obté la potència necessària per l
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 d d x

0-5)= 5
Q =1162·n·V·(T -T )        (B.19) 

én fer  u àlcul e matiu de la demanda energètica que haurà de co aldera tot 

el que fa ’ACS.  primer lloc es fa u àl onsu i tota S tenint en 

te la hipòtesi d’ocupació presentada a la taula B.16. Es té: 

m diari= (35usuari/h·4h/dia+25 usuari/ 5 15  ·6 5l/usuari=  

 

 aquest consum er dia i els correspo nts increments de tempera nsuals a la 

.20. s té la ta  B.17. 

Q=Consum·ρ·Ce·∆T  [kcal/dia]                       (B.20) 

On  

’energia emprada per escalfar l’aigua es determina en dos períodes, un de consum on l’aigua 

ha d’es lfar des de la temperatura de xarxa fins la d’acumulació, aquest període correspon 

l d’ocupació de la piscina i un de manteniment que correspon al període on la piscina és 

enysprea. Per tant el consum d’ACS es calcula per 15 

hores a ta manera queda cobert el fet que la caldera no està 

escalfant aigua totes les hores del dia. 

 
ia/mes] Tx[ºC] Tacumulació [ºC] ∆T Q [kcal/dia] Q [kWh/dia] Q[kWh/mes]

-35·25·10 ·(6dQ = 1 5921,25 W= 55,9 kW  

Es pret n  c sti brir la c

l’any p  a l  En n c cul de c m diar l d’AC

comp

Consu h · h/dia + usuari/h h/dia)·2

8875 l/dia

Substituint  p ne tura me

fórmula B ’ob ula

 

162·3

 ρ és la densitat de l’aigua [1 kg/l] 

 Ce és la capacitat calorífica de l’aigua [1 kcal/kg·ºC] 

L

s’ ca

a

tancada que en el present estudi es m

l dia tots els dies de l’any, d’aques

Mesos d [d
Gener 31 5 55 488125 567,69 10265,7 

29 6 54 479250 557,37 9428,8Febrer  
Març  31 8 52 461500 536,72 9705,8 
Abril 30 10 50 443750 516,08 9031,4 
Maig 31 11 49 434875 505,76 9145,8 
Juny  30 12 48 426000 495,44 8670,1 
Juliol 31 13 47 417125 485,12 8772,5 
Agost  31 12 48 426000 495,44 8959,2 
Setembr 11 49 434875 505,76 8850,8 e  30 

31 10 Octubre 50 443750 516,08 9332,5 
Novembre  30 8 52 461500 536,72 9392,7 
Desembre 31 5 55

60 

488125 567,69 10265,7 
  

 Total despesa energètica en l’es alfamc ent de l’ACS [kWh/any] 111820,9 
  

Taula B.17. Estimació mensual de l’energia necessària per escalfar l’aigua. 
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Es vol un volum d’acumulació a una temperatura d’acumulació (Tac) de 60ºC i es determina 

l consum màxim d’aigua en una hora: e

 
usuari litres litres35 ·25 =875
hora usuari hora

  

 

Utilitzant el següent balanç: 

Σ Energia entrant = Energia sortint 

 (B.21) 

perant es té: 

  (B.22) 

Substituint el
 
 0+ 75  

Es troba el cab

 

Volum d’acumulació teòric =

entrant ag ag entrant sortint ag ag sortintQ ·ρ ·c ·T =Q ·ρ ·c ·T∑
O

ac ac xarxa xarxa distrib distribQ ·T +Q ·T =Q ·T

s valors corresponents:  

c )·5=875·60Q ·6 (8 -Qac a

al d’acumulació del sistema auxiliar:  

Qac = 875 l/h  

Si es considera l’escalfament fet en una hora es té: 

l 875 ·1h=875 l       

acitat. Es presenten a continuació a la figura B.5. algunes característiques del model 

 
 
 

 

h

S’escull el model d’acumulador que més s’aproximi a aquest volum teòric que serà de 1000 litres 

de cap

escollit que és el 1000 I de la casa ROCA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d Retorn a caldera 

e Boca de buidat 

a  Entrada aigua freda sanitària 
b  Sortida aigua calenta 
sanitaria 
c  Impulsió caldera 
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DIPÒSIT ACUMULADOR D'ACER INOXIDABLE model 1000 I de ROCA 
Cotes [mm] Connexions 

A B C D E F G a b c d 
Capacitat circuït 

primari [l] 
Capacitat circuït 

secundari [l] 
Superfície 

intercanvi [m2]
2250 950 - 1168 457 - - 1 1/4" 1 1/2" 1 1/4" 1 1/4" 31 946 3,24 

Figura B.5. Característiques i esquema de l’acumulador d’ACS pels vestuaris. 

Altres característiques són: 

- Potèn  

aigua de xarxa peratura de regulació 70ºC. 

-Produc C i aigua 

de xarx ratura mitja ACS final d’extracció de 

40ºC. 

B.2.2.3. . 
El balan  de la piscina és: 

k (B.23) 

diació 

 Qre : Pèrdues de calor per renovació de l’aigua del vas 

 Qk : Pèrdues de calor per c ió v  la solera del vas  

 Pèrdues de calor per evapora

Existeix una difusió de vapor d’aig la piscina cap a l’aire ambient. L’ 

El cabal màxim horari evapora ssió B.24. 

 

cia d’intercanvi és 98010 kcal/h per una temperatura entrada aigua primari de 80ºC i 

de 10ºC i tem

ció en 10 minuts és 1480 litres per una temperatura entrada aigua primari de 80º

a de 10ºC, temperatura de regulació 70ºC i tempe

 Despesa de calefacció del vas de la piscina
ç energètic del vas d’aigua

 Q  = Q  + Q  - Q  + Q  + Q      [W] t e r c re

On: 

 Qt : Pèrdues totals del vas 

 Qe : Pèrdues de calor per evaporació 

 Qr : Pèrdues o guanys de calor per ra

 Qc : Guanys de calor per convecció 

onducc  a tra és dels murs i

ció. 

ua des de la superfície de 

aigua que es vaporitza pren l’energia necessària per a fer-ho de l’aigua que resta a la piscina, 

de manera que aquesta es refreda. 

t es determina mitjançant l’expre

a ⎜
⎝

vMe=9·(X 1+ , 0,08·n
1,2

     [kg/h] (B.24) 

On: 

-X )·⎛ ·S+0⎞ 42·N+⎟
⎠

sag
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Xsag : Humitat absoluta en saturació a la temperatura de l’aigua de la piscina [kg vapor/ 

kg aire sec] 

Xa : Humitat absoluta a peratu l’aire ambient [kg vapor/ kg aire sec] 

v  : Velocitat de l’aire a rfície as  

S : Super

n : Nombre d’espectadors 

La superfície de làmina d’aigua de la piscina a estudiar és de 155, 75 m2. 

s defineix n= 0 ja

d’ocupació presentada a la taula B.16. 

Es tenen def  i HR % a l’apart B.2.1 i per tant es pot determinar 

Tag= 25 ºC 

 la tem ra de 

la supe del v  [m/s]

fície d’aigua [m2] 

N : Nombre de banyistes considerats per hora 

E  que no existeixen espectadors. Pel que fa a N es planteja la següent hipòtesi 

Per minimitzar l’evaporació de l’aigua, es prendrà una velocitat de l’aire de 0,1 m/s. 

inides les condicions de T , Tag a a

Xsag i utilitzant el diagrama psicomètric Xa. Els valors es presenten a la taula B.17. 

Xsag= 0,02 Kg vap/ Kg aire
Ta= 27 ºC 
HRa=  % 65  
Xa= 0,01457 Kg v  Kg aireap/

a B.17 rs obtinguts Taul . Valo

Substituint totes les dades a l’expressió B. s’obté el valor del cabal màssic horari evaporat per 

les diferents hipòtesi d’ocupació: 

Cabal d'aigua evaporat sense manta 
Me1= 30,7  Kg/h 
Me2= 26,5  Kg/h 
Me3= 22,3  Kg/h 
Me4= 16,0  Kg/h 

Taula B.18. Valors dels cabals evaporats segons les hipòtesi d’ocupació. 

En el període d’utilització de la ta tèrm ls c àssics són els de la taula B.19. 

gu orat a 
Me1=  K

man ica  e abals m

 
Cabal d'ai a evap

30,7 
 amb mant
g/h 

Me2= 26,5  Kg/h 
Me3= 22,3  Kg/h 
Me4= 0,0  Kg/h 

.19. Valo ts segons le  hipòtesi d’o

r l’  és : 

 

Taula B rs dels cabals evapora s cupació. 

Es té que el calor latent de vaporització pe aigua

 hfg = 680 W·h/kg
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Per tant es troba la pèrd  calor deguda a l’evap itzant l’expressió B.25.

 e      [W   (B.25) 

Aleshores la màxima p lor per oració ve donada pel cas Me.1 i el seu valor és: 

Qe= 20868,9986 W =

Si es fa  ∑ mbé el cabal mig 

d’evaporació [kg/h] i els resultats són els de la taula B.20. 

 
 man    

Me = 532,9 

ua de oració de l’aigua util

]      

èrdua de ca evap

 20,87 kW. 

e fgQ =h ·M

i ii
Me ·hoc  s’obté el cabal d’evaporació diària [kg/dia] i ta

Sense ta tèrmica 
kg/dia 22,2 kg/h

Amb manta tè a rmic    
Me= 388 k,9 g/dia 16,2 kg/h

la B.20 C raci ia i cabal m  d’evapor

]      

ació i aplicant l’expressió B.26 s’obten

Tau abal d’evapo ó diàr ig ació. 

Es té:  

qe=(Me·hfg)/S   [W/m2   (B.26) 

Utilitzant el cabal mig d’evapor en les dades reflectides 

a taula B.21 i que s’utilitzen per calcular la despesa anual produïda per la pèrdua de calor per 

evaporació. Es mos 2. i B.23. 

96,93  W/m

tren els valors sense i amb manta tèrmica a les taules B.2

Sense manta  
qe 2

 
Amb manta  

qe 70,76  W/m2

Taula B.21. Pèrdua de calor per evaporació. 

Mesos d [dia/mes] qe 
[Wh/m2·mes]

qe 
[kWh/mes] 

Gener 31 72119,03 11232,5389 
Febrer 29 67466,19 10507,8591 
Març  31 72119,03 11232,5389 
Abril 30 69792,61 10870,199 
Maig 31 72119,03 11232,5389 
Setembre  30 69792,61 10870,199 
Octubre 31 72119,03 11232,5389 
Novembre  30 69792,61 10870,199 
Desembre 31 72119,03 11232,5389 

Despeses anuals 637439,17 99281,1507 

Taula B.22. Despesa anual per evaporació sense manta tèrmica. 
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Mesos d [dia/mes] qe 
[Wh/m2·mes]

qe 
[kWh/mes]

Gener 31 52641,88 8198,97 
Febrer 29 49245,63 7670,01 
Març  31 52641,88 8198,97 
Abril 30 50943,75 7934,49 

52641,88 8198,97 Maig 31 
Setembre  30 50943,75 7934,49 
Octubre 31 52641,88 8198,97 
Novembre  30 50943,75 7934,49 
Desembre 31 52641,88 8198,97 

Despeses anuals 465286,27 72468,34 

Taula B.23. Despesa anual per evaporació amb manta tèrmica. 

Es presenta a la taula B.24. el percentatge d’estalvi energètic que suposa la utilització de la 

manta tèrmica en hores de no ocupació. 

(qe sense-qe amb)·100/qe sense   % 27 
Taula B.24 Estalvi energètic aconseguit amb la manta tèrmica 

 

 Pèrdues o guanys de calor per radiació. 

Es pot donar les dues possibilitats següents: 

 -Ts < Tag ,  l’aigua perd

 -Ts > Tag , l’aigua gua

 calor. 

nya calor. 

Es té que la fórmula per calcular el flux radiant és la expressió  B.27  .  

 ( )4 4
r ag sq =σ·ε· T -T      [W/m2] (B.27) 

On: 

 σ : Constant de Stefan-Boltzman; 5,67·10-8 [W/m2·ºK4] 

 ε : Emis ; 0,95 

 T  : Tem gua  

  : Tem a pe ue nt 

L eratura p és da ir dels coeficients de 

tr sió i le r l s rti pr .2  

sivitat de l’aigua

ag peratura de l’ai  [ºK]

Ts peratur  de la su rfície q  forma el tancame [ºK] 

a temp  de la su erfície  una da  que s’haurà de trobar a part

ansmis s tempe atures de s dos co tats, a pa r de l’ex essió B 8. 

 ( a- · T
h

)e  sT =Ta -T  

On: 

 Ta : Temperatura de l’ambient interior  [ºK] 

K (B.28)
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 Te : Temperatura de l’ambient exterior  [ºK] 

 K : Coeficient de transmissió de calor del tancament  [W/m2·ºK] 

 h : Coeficient superficial de transmissió de calor  [W/m2·ºK]  

Pel que fa a la temperatura exterior es diferencia entre dia i nit segons la taula B.7 i pel que fa a 

la temperatura interior entre dos zones que són la sala piscina (27ºC) i l’edifici vestuaris (24ºC).  

er obtenir les diferents temperatures superficials dels tancaments, s’utilitza la fórmula B.28. 

substituint-hi  els valors de les resistències tèrmiques ials interior per tancament 

vertical i horitzontal segons la

[m2·ºK

P

superfic

 taula B.25. 

 /W] 
1/hi vertical 0,11 
1/hi horitzontal 0,09 

         Taula B.25 Coeficients superficials de transmissió 

Es presenten a la taula B.26 els resultats per a les temperatures superficials de cada tancament 

a sala piscina, diferenciant  dia i la nit, i per a cada mes. 

er la s ºC s’ha diferenciat entre coberta i façana 

itzontal o vertical. 

l Sandvitx 

de l

P ala piscina on la temperatura interior és de 27

ja que  1/hi canvia segons si el flux de calor és  hor

 Coberta Façana Coberta Façana 
Mesos dia nit dia nit Dia nit dia Nit 
Gener 295,64 294,06 294,67 29

Ts Policarbonat Ts Policarbonat Ts Panell Sandvitx Ts Panel

2,94 299,04 298,69 298,79 298,35 
Febrer 296,32 294,74 295,5 293,57 299,19 298,84 298,98 298,54 
Març  297,14 295,56 296,5 294,57 299,37 299,02 299,21 298,77 
Abril 297,49 295,91 296,93 295 299,45 299,1 299,3 298,87 
Maig 298,24 296,66 297,85 295,92 299,61 299,27 299,51 299,07 
Setembre  298,89 297,31 298,65 296,72 299,76 299,41 299,69 299,26 
Octubre 297,89 296,31 297,42 295,49 299,54 299,19 299,41 298,98 
Novembre  2 29 299,32  299, 7 96,91 295,33 6,22 294,29  298,97 14 298,

96,23 294,65 ,39 293,46 9,17 298,82 98,95 298,52 

la B. r a c ncam  la sa cina. 

presente  taula 27 els rs inv nts  pe  les te erature uperfi ls de 

cament ifici uaris en cte am a sala ina qu ón els e s’ha

ció. L mperat  interi de l’edi i vestuaris del qual 

ests tancam ts en s part é 24ºC; dir que n invar ts al ll  de l’any ja que l

dicions inte rs est xades.

Desembre 2 295 29 2

Tau 26. Temperatures superficials pe ada ta ent de la pis

Es n a la  B. valo aria r a mp s s cia cada 

tan de l’ed vest  contacte dire b l pisc e s qu n de 

tenir en compte pel càlcul de la radia a te ura or fic

aqu en ón s de cal  só ian arg es 

con rio an fi  
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  Ts [ºK] 
Mur exterior(q dona sala) 299,78 
Pilars(q donen sala) 299,79 
Vidre visió piscina 298,32 

s superficials per a cada tancamen ls vestuar

mperatures superfic ament

uperficials: 

Taula B.27. Temperature t de is en contacte amb piscina . 

Un cop s’han trobat les te ials dels tanc s, s’ha de comprovar que no 

apareguin condensacions s

Si: 

cament. 

ls 

sultats s’anoten a la taula B.28. (piscina) diferenciant també entre coberta i façana, dia i nit i 

per mesos. 

 

 
qr Policarbonat 
coberta 

qr Policarbonat 
façana [W/m2] 

Panell  
ta [W/m

qr Panell 
 façana [W/m2] 

 T rosada < T s : no apareixeran condensacions 

 T rosada > T s : apareixeran condensacions 

On la temperatura de rosada a 27ºC (300ºK) i 65% HR és de 19,9 ºC (292,9ºK). 

Si es comprova els valors de les diferents taules amb les dades interiors, es constata que no 

apareixen condensacions en cap tan

A continuació es calcula aplicant  l’expressió B.27. el flux radiant per a cada tancament i e

re

[W/m2] 
qr 

 cober 2] 
esos nit  nit
ener 22,01 5 -5,97 -2,02

18,28 6 -6,83 -3,10
13,74  -7,87  -4,40

bril 11,79 5 -8,32 1 -4,96
aig 7,5  -9,27 6 -6,15

etembre  -10,11 -7,2
ctubre 9,56 -8,82 1 -5,59 
ovembre 15,04 7 -7,57 -4,0
esembre 10 18,80 70 2 -6,71 -2,95

M dia dia nit dia nit dia  
G 13,29  18,6 29,19 -3,97 -4,53  
Febrer 9,50  14,0 24,69 -4,83 -5,61  
Març  4,89  8,47 19,20  -5,86 -6,92  
A 2,90  6,0 16,84 -6,3 -7,48  
M -1,37 9 0,87 11,75 -7,2 -8,68  
S -5,12 3,89 -3,71 7,26  -8,09 -9,74 0 
O 0,64 3,30 14,14 -6,8 -8,12 
N 6,21  10,0 20,78 -5,57 -6,55 3 
D ,02  14, 5,31 -4,71 -5,46  

Taula B iscina. 

 qr [W/m2] 

.28.  Flux radiant per a cada tancament exterior de la sala p

També a la taula B.29 es calcula el flux radiant per als tancaments interiors en contacte amb la 

piscina. 

Mur e erior (que dona 0,24 xt  sala) -1
u  -1
sió pisci
variant 

Flux radi r a tancame

Pilars (q e donen sala) 0,30 
Vidre vi na -1,83 
Total in -22,37 

Taula B.29.  ant pe nts  interiors 
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Sumant tots els fluxos radiants s’obté la taula B.30. en la qual es reflecteixen  els guanys i 

pèrdues degudes a la radiació al llarg dels mesos en què la piscina és coberta. Per trobar la 

despesa o guany degut a la radiació al llarg de l’ ultiplica per dotze la suma del dia i 

la nit, i el resultat  es multiplica pel núm  dies de cada mes. Tots aquests càlculs queden 

reflectits a la taula B.30. 

qrad [kWh/mes·m2] = (qrad dia ·12 it·12+ nt·24)·nºdies/1000         (B.29) 

 

any, es m

ero de

+qrad n qradinvaria

 qrad dia [W/m2] qrad nit [W/m2] qrad invariant 
[W/m2] nº dies x mes qrad 

[kWh/mes·m2]
Gener 21,44 45,21 -22,37 31 8,15 
Febrer 11,12 35,04 -22,37 29 0,49 
Març -1,43 22,68 -22,3 31 -8,74 7 

6,85 17,36 7 
7 
7 
7 

,55 36,45 7 

,14 196,05 33 

B.30. Pèrdues degudes l llarg de 

Abril - -22,3 30 -12,32 
Maig -18,45 5,93 -22,3 31 -21,30 
Setembre -28,68 -4,14 -22,3 30 -27,92 
Octubre -13 11,3 -22,3 31 -17,28 
Novembre 2,16 26,22 -22,37 30 -5,89 
Desembre 12 -22,3 31 1,58 
TOTAL anual -21 -201,  -83,22 

Taula  a la radiació a l’any. 

Si es multipliquen les d  ades la darrera columna de la taula B.32  per la superfície del  vas

s’obté la taula B.33. 

 Vas 
 Qradiació 

  [kWh/mes] 
Gener 1269,44 
Febrer 76,97 
Març -1360,99 
Abril -1919,28 
Maig -3317,59 
Setembre -4348,79 
Octubre -2690,69 
Novembre -917,31 
Desembre 246,82 
Anual -12

a B.33 Pèrdues energètics de

961,40 

Taul ls vasos al llarg de l’any. 
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Per trobar la màxima capac a el c desfavorable que correspon 

a l’ hivern (Tª exterior =-5º a a calcular peratures superficials per a 

cada tancament, s’obté la ta

  T  

itat de radiació, es plantej as més 

C;268ºK) . Si es torn  les tem

ula B.34. 

 [ºK]s

coberta 292,51    Policarbonat 
Policarbonat façana 290,85 
Panell Sandvitx coberta 298,35 
Panell Sandvitx façana 297,92 
VESTUARIS  
Mur exterior(q dona sala) 299,78 
Pilars(q donen sala) 299,79 
Vidre visió piscina 298,32 

Taula B.34.  Temperatures superficials dels tancaments pel cas extrem 

adís estan a 24ºC i per tant les temperatures 

a fórmula B.28., 

entre 27ºC i 24ºC. 

La temperatura de rosada a 27ºC (300ºK) i 65% HR és de 19,9 ºC (292,9ºK) i  s’observa a la 

 B.34  que la temperatura superficial en els 2 tancaments de policarbonat és inferior a la 

mper ’actua. La solució per evitar 

ec directament sobre aquests tancaments. 

t en el cas extrem (Tª exterior -5ºC). 
 

S’ha considerat que tant els vestuaris com el pass

superficials de la paret dels  vestuaris en contacte sala piscina es troben amb l

taula

te atura de rosada i per tant apareixeran condensacions si no s

els condensats és impulsant aire calent i s

A la taula B.35 es calcula el flux radian

  qr [W/m2]
   Policarbonat coberta 30,45 

Policarbonat façana 39,32 
erta -2,00 Panell Sandvitx cob

Panell Sandvitx façana 0,46 
VESTUARIS  
Mur exterior(q dona sala) -10,24 
Pilars(q donen sala) -10,30 
Vidre visió piscina -1,83 
Total 45,86 

Taula B.35. Flux radiant de cada tancament. 

Per trobar la capacitat màxima es multiplicarà el total trobat a la taula B.35 que és 45,86 
2). W/m2 per la superfície d’aigua del vas de la piscina(155,75 m

Potència màxima radiació =    45,86   W/m2 · 155,75 m2 =   7142,695 W =   7,14 kW 
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anys de calor per convecció.  Gu

0 . 

Es recorda que si: 

 Tª aigua < Tª ambient : l’aigua guanya calor  

 Tª aigua > Tª ambient : l’aigua perd calor 

Per a determinar el flux de calor per convecció es farà amb l’expressió B.3

 ( )c a agq =h· T -T      [W/m2] (B.30) 

on: 

 h : coeficient s ial de  

 Tag : Temperatura de l’aigua  [ºK

 Ta : Temperatu ’aire  [ºK] 

En el cas de piscines aire est  condicions de poc moviment i per tant es pot 

considerar l’expressió B.31 . per el càlcul del coeficient superficial. 

 

uperfic transmissió de calor  [W/m2·ºK]

] 

ra de l

cobertes l’ à en

)1/3

ah=0,6246· T (B.31) 

Si es substituei

ag-T  (
x l’expressió B.31. a la B.30. s’obté  la fórmula B.32 . 

 ( )4/3

c a agq =0,6246· T -T      [W/m2] (B.32) 

Es té: 

 Ta = 27ºC = 300ºK 

 Tag = 25ºC = 298ºK 

Es troba a partir de l’equació . el flux  convecció: 

 qc = - 1,574 W/m2

El fet de ser negatiu signi aig alor de l’aire; si es multiplica per la 

superfície total del vas d’aig à la xima: 

 Potència màxima =

u per tant no es té en compte pel 

i 

manta tèrmica, tot i que n’hi seguirà haven

 

 B.32  de calor per

fica que l’ ua guanya c

ua es tindr  potència mà

 - 1,574 W/m2 · 155,75 m2 = - 245,13 W  

Aq esta potència és un guany pel vas d’aigua i 

dimensionament ja que es mira el pitjor cas i no es compten els factors favorables. 

La convecció es donarà sempre que la piscina estigui sense manta, i en el cas de posar-h

t, aquesta serà menyspreable.  
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A la taula B.36. es presenten els guanys tèrmics per unitat de superfície de l’aigua del vas de 

/mes] qc [Wh/m2·mes]  

la piscina a causa de la convecció. 

Mesos d [dia
Gener 31 -1170,98  
Febrer 29 -1095,43  
Març  31 -1170,98  
Abril 30 -1133,20  
Maig 31 -1170,98  
Setembre  30 -1133,20  
Octubre 31 -1170,98  
Novembre  30 -1133,20  
Desembre 31 -1170,98  
 Qc -10349,92 [Wh/m2·any]

Taula B.36.  Guanys tèrmics per unitat de superfície a causa de la convecció 

ula B.36. per la superfície del vas s’obtenen els guanys totals per 

Mesos qc [Wh/mes]  

Multiplicant les dades de la ta

convecció presentats a la taula B.37. 

Gener -182379,62  
Febrer -170613,19  
Març  -182379,62  
Abril -176496,40  
Maig -182379,62  
Setembre  -176496,40  
Octubre -182379,62  
Novembre  -176496,40  
Desembre -182379,62  
 -1612000,48 [Wh/any] 

Taula B.37. Guanys tèrmics deguts a la convecció 

 Pèrdues de calor per renovació de l’aigua del vas. 

El cabal diari de renovació d’aigua ha de ser d’un mínim del 5% del volum total d’aigua de la 

piscina. La despesa energètica que té aquest escalfament es calcula mitjançant l’expressió B.33. 

 ( ag· T -T )re ag
re x

ρ ·C
q =

3,6·S
kW/m2] (B.33) 

On

 Q abal d ua horari scalfar

 nsitat gua  [kg/m3] 

 C alor específica de l gua [kJ

 Tag : Te peratura de l’ai el vas

 Tx : Temper

 S : Superfície del vas de la piscina  [m2] 

agQ ·
[

: 

re : C ’aig  a e   [m /h] 3

ρ  : Deag  de l’ai

ag : C ’ai /kg·ºK] 

m gua d  [ºK] 

atura de xarxa de l’aigua  [ºK] 
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La densitat i el calor específic de l’aigua varien lleugerament amb la temperatura. En el marge 

temperatures de treball es poden prendre els 

de 

valors: 

ρag = 999,2 [kg/m3] 

Cag = 4,19 [ kJ/kg·ºK] 

ubstituint aquests valors a la fórmula B.33 s’obté l’expressió B.34. 

 

 

 

S

( )ren
ren ag x

4189·Qq = · T -T
3,6·S

     [W/m2] (B.34) 

El cabal horari d’aigua a es s troba  del vas durant les 24 hores del 

dia. El resultat és el de la tau . 

  Volum to ua [m3]  del vol  [m3] Qre        [m3/h] 

calfar e  com el 5% del volum

la B.38

tal d'aig 5% um total   
249,20 2,46 

ula B.38.  Ca as de la p

de l’aigua d  con gual a 2

s durant l’

VAS  1 0,52 

Ta bal de renovació pel v iscina. 

Si es pren una temperatura el vas stant i i 5ºC (298ºK) i les temperatures 

de l’aigua de xarxa variable any segons la taula B.8. ,a partir de l’equació B.34. ,  es 

troben els valors pr ndada pels dies de esentats a la taula B.39., juntament amb l’energia dema

cada mes.   

Mesos d [dia/mes] Tx[ºC] qre [Wh/m2·mes]   qre[W/m2·dia] 
Gener 31 5 57715,11   77,57 
Febrer 29 6 51291,98   73,70 
Març  31 8 49057,84   65,94 
Abril 30 10 41890,00   58,18 
Maig 31 11 40400,58   54,30 
Setembre  30 11 39097,33   54,30 
Octu 58,18 bre 31 10 43286,33   

30 8 47475,33   Novembre  65,94 
D 77,57 esembre 31 5 57715,11   

qre 427929,61 [Wh/m2·any]    

Taula B. 39. Pèrdues al llarg de l’any degut a la renovació de l’aigua del vas. 

Si es m ltiplica per la superfície d’aigua,

 
 

u  s’obté la despesa energètica per a la renovació de 

l’aigua del vas, presentada a la taula B.40. 
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Mesos d 
Qrenovació 

[dia/mes] [kWh/mes] 
Gener 31 8989,13 
Febrer 29 7988,73 

  31 7640,76 
ril 30 6524,

aig 6292,3

Març
Ab 37 
M 31 9 
Setembre  30 6089,41 

ctubre 31 6741,85 O
Novembre  30 7394,28 
Desembre 31 8989,13 
Anual  66650,05 

galeria a eT =5+(T -20)·0,4+(T +5)·0,6+273

Taula B.40. Pèrdues al llarg de l’any degut a la renovació d’aigua 

peratura d’aigua de xarxa més baixa es tenen les 

pitjors condicions per determinar la capacitat màxima que s’ ha de suportar. La temperatura 

(Tx = 5ºC). Utilitzant  el valor de la potència de 

es troba la màxima potència 

a. 

Si es pren el mes al qual li correspon la tem

més baixa és la que correspon al mes de gener 

renovació  que correspon al més de gener (taula B.39) 

multiplicant per la superfície de làmina d’aigu

Potència màxima = 77,57 W/m2·dia · 155,75 m2 = 12,08 kW/dia 

 Pèrdues de calor per conducció a través de les parets i la solera del vas. 

Les pèrdues a través del vas, es troben utilitzant l’expressió B.35. 

 
( )sp ag ex

k

K·S · T -T
q =

S
     [W/m2] (B.35) 

On: K : Coefici m  d ler  

 S uperfíc ra i par  [m2]

 T emper e l’aigu as [ºK]

 T xterior perfície rmen el v ] 

 uperfície s de la [m2] 

A l’apartat B.1.4 es té els coeficie ransmissió del mur i de ra del vas  taula B. 

41. e s sup s d’aqu

 Vas  

ent de trans issió de calor els murs i so a   [W/m2·ºK]

sp : S ie sole ets del vas  

ag : T atura d a del v  

ex : Temperatura e a les su s que fo as [ºK

S : S  del va piscina

nt de t la sole  i a la

s donen le erfície ests. 

Pare als [m2] 91,2 ts later
Solera [m2] 155,75 

Taula B.41.   Superfícies que formen els vas. 

Per a la determinació de la temperatura exterior al vas, s’utilitzarà l’ expressió B.36 . 

     [ºK] (B.36) 
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on: 

 Ta : Temperatu or del l

 Te : Temperatura ambient en l’  

Per a la temperatura del terreny es pr egüents valors: 

 Gener, febrer, n  i dese 8ºC ºK) 

 Març, abril, ma  11ºC ºK) 

 Juny, juliol, agost i se

[ºK] [ºK] diürn [ºK] nocturn [ºK] Tsolera    [ºK] 

ra interi ocal   [ºK] 

exterior  [ºK] 

enen els s

ovembre mbre    (281

ig i octubre     (284

tembre     13ºC (286ºK) 

Es considera que a través de la solera hi ha un flux constant de calor al llarg de les 24 hores, 

mentre que a través de les parets el flux de calor varia cada 12 hores en funció de Tex. A la 

taula B.42. es mostren les temperatures per mesos i el període del dia. 

 Tªdiürna  Tªnocturna  Tª galeria Tª galeria 

Gener 281,4 274,6 284,8 281 288,8 
290,6 
292,7 
293,6 
295,5 
297,2 
294,6 
292,1 
290,3 

istribuci  de les temp

Febrer 284,3 277,5 286,5 281 
Març 287,8 281,0 288,6 284 
Abril 289,3 282,5 289,5 284 
Maig 292,5 285,7 291,4 284 
Setembre 295,3 288,5 293,1 286 
Octubre 291,0 284,2 290,5 284 
Novembre 286,8 280,0 288,0 281 
Desembre 283,9 277,1 286,3 281 

Taula B.42. D ó mensual eratures dia-nit. 

missió en solera i parets. 

 Solera Parets 

Amb els valors de taula B.42. i amb l’expressió B.35. es troba la taula B.43.en la qual es mostren 

les potències de trans

  QKs [W] kp nit [W] Qkp dia [W] Q
27 293,66 
278 236,21 
22 169,18 
2 140,45 
2 79,80 
1962, 25,54 
2289, 108,53 

 2780,1 188,33 
 2780,1 245,78 

la B.43. r transmissió di

Gener 80,14 421,34 
Febrer 0,14 367,08 
Març 89,53 300,05 
Abril 289,53 271,32 
Maig 289,53 210,67 
Setembre 45 156,41 
Octubre 53 239,40 
Novembre 4 319,20 
Desembre 4 373,46 

Tau  Pèrdues pe a-nit. 



Pàg. 234  Annex B 

La temperatura del terren e que per les galeries es 

a pel nombre 

de dies de cada mes i es divideix per la superf e l  d’aigua, i es troben els valors de 

la taula B.44. 

  qk[Wh/m  

y és constant les 24 hores del dia, mentr

considera que varia cada 12 hores. Per tant per calcular  la despesa per cada mes , primer es 

troba la d’un dia i es multiplica per 24 i 12 respectivament; tot seguit es multiplic

ície d àmina

2·mes]
ner 1 16 Ge 4988,

Febrer 13771,56 
Març 12057,51 
Abril 11535,76 
Maig 11630,58 
Setembre 9492,54 
Octubre 11767,81 
Novembre 14025,10 
Desembre 14759,44 
Anual 114028,46 

es de conducció Taula B.44. Pèrdu per unitat de superfície al llarg de l’any 

Per trobar la despesa total es multipliquen les dades de la taula B.44. per la superfície del vas i 

nd

s’obté la taula B.45. 

  
Qco
[kW

ucció 
h/mes] 

Gener 2334,41 
2 ,92 

Març 1877,96 
Abril 1796,69 
Maig 1811,46 
Setembre 1478,46 
Octubre 8321 ,84 
Novembre 1842 ,41 
Desembre 2982 ,78 
Anual 17759,93 

Febrer 144

Tau

ndicions més desfavorables, que 

la B.45. Pèrdues de conducció al llarg de l’any 

Per determinar  la pèrdua màxima es tenen en compte les  co

corresponen a la temperatura exterior més freda, que es mostren a la taula B.46. 

 [ºC] [ºK] 
Texterior -5 268 
Tgaleries 7,8 280,8 
Tsolera 8 281 

Taula B.46.  Temperatures extremes 
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Si s’aplica l’expressió B.35. amb la superfície de làmina d’aigua del vas , s’arriba als resultats 

de la taula B.47. 

 Vas 
Qk parets [W] 549,02 
Qk solera [W] 2780,14 
TOTAL [W] 3329,16 

Taula B.47. Pèrdues màximes per transmissió 

B.2.2.4. Resum pèrdues mensuals al vas. 

conducció 
Wh/mes]

Qrenovació 
[kWh/mes]

Qconducció 
[kWh/mes] 

Qtot  
[kWh/mes]

 
Q Q  Q

  
evaporació

[kWh/mes] 
radiació

[kWh/mes] [k
Gener 8198,97 1269,44 -182,38 8989,13 2334,41 20609,57 
Febrer 7670,01 76,97 -170,61 7988,73 2144,92 17710,02 
Març 8198,97 -1360,99 -182,38 7640,76 1877,96 16174,32 
Abril 7934,49 -1919,28 -176,50 6524,37 1796,69 14159,77 
Maig 8198,97 -3317,59 -182,38 6292,39 1811,46 12802,85 
Setembre 7934,49 -4348,79 -176,50 6089,41 1478,46 10977,07 
Octubre 8198,97 -2690,69 -182,38 6741,85 1832,84 13900,59 
Novembre 7934,49 -917,31 -176,50 7394,28 2184,41 16419,37 
Desembre 8198,97 246,82 -182,38 8989,13 2298,78 19551,32 
Anual 72468,34 -12961,40 -1612,00 66650,05 17759,93 142304,92 

Taula B.48. Resum de les pèrdues mensuals al vas. 

B.2.3. Càlcul de les necessitats energètiques en règim transitori. 

 de procedir a aquest  càlcul perquè és una dada necessària per dimensionar el generador de 

ta s’ ha de diferenciar entre dos 

té unes característiques particulars, la qual cosa implica 

- gim transitori) 

En el període d’emplenament  no hi ha ocupació  no hi ha necessitat de ve , i 

gim continu, en canvi, no s’ha d’escalfar la massa d’aigua 

ontinguda en el vas. 

B.2.3.1. Període d’emplenament. 

e transitori, la demanda de calor de la sala piscina es distribueix en les àrees 

següents: 

S’ ha

calor convencional, tenint en compte que en una piscina cober

períodes de consum, cadascun dels quals 

que les necessitats energètiques siguin diferents.   

Aquests dos períodes són: 

Període d’emplenament (rè

- Règim continu  

i, per tant, ntilació

tampoc consum d’ACS. En el rè

c

En aquest períod
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- Escalfament de la massa de formigó 

- Escalfament de l’aigua de la piscina 

- Assecament de l’aire ambient 

- Calefacció de la sala 

A continuació s’explica cada àrea i es realitza un càlcul numèric. 

 Escalfament de la massa de formigó. 

ent del formigó del vas es determina 

mitjançant l’expressió B.37.  

 

El temps d’escalfament d’aquesta massa és molt alt ja que el formigó té una gran inèrcia 

tèrmica. La despesa energètica relacionada a l’escalfam

( )f f ff fi
f

C ·M · T -T
Q =

3600·t
     [kW] (B.37) 

On: 

 Cf : Capacitat cal ormigó  = 0,837 [ g·ºK] 

 Mf : Massa de for alfar [kg] 

 Tff : Temperatura mitjana del formigó despré mple nt [ºK] 

 Tfi : Temperatura mitjana del formigó abans de [ºK] 

 t : Temps d’empl [h] 

 
ent manera: 

     [kg]    (B.38) 

On el volum de formigó (Vf) és: 
 

0,2+(8+13,5+1,5+5,5+8+3+1,5+16)*1,6*0,15= 44,83 m3

La densitat del formigó (ρf) normalment oscil·la entre 2200 i 2500 kg/m3. Es pren una densitat 

de 0

igó, que fa que en les hores del transitori no 

arribi a una temperatura més semblant a la d’aquesta. La temperatura del formigó necessita    

mé m d’aquesta massa no es compta com a transitori per la 

orífica del f kJ/k

migó a esc

s de l’e name

 l’emplenament 

enament 

La massa de formigó es calcula de la segü

 f f fM  = V  · ρ  

Vf = 155,75*

24 0 kg/m3. 

Les temperatures inicials i finals del formigó usuals per aquest càlcul són de Tfi= 288 ºK 

(15ºC) i Tff = 293 ºK (20ºC). La temperatura final del formigó no és la mateixa que la final de 

l’aigua, degut a la gran inèrcia tèrmica del form

s te ps per augmentar; l’escalfament 

llarga durada que té. 
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El temps de posta a règim de l’aigua del vas (t) és variable; es pot prendre 24, 36, 48 i 72 

hores. Si es vol fer amb poc temps, la potència necessària serà molt més gran que si es vol fer 

b 44 hores. 

ilitzant B.37. i B.38. 

Cf= 0,837 [kJ/kg·ºK]

més lentament. S’opta per fer-ho am

A la  taula B.49. es presenten els resultats del càlcul ut

Mf= 107592 [kg] 
Tff= 20 [ºC] 
Tfi= 15 [ºC] 
t= 44 [h] 
   
Mf=Vf·ρf   

 [m3] Vf 44,83
ρf 2400 [kg/m3] 
   
Qf= 2,61 [kW] 

Taula B.49. Potència necessària per escalfar el formigó del vas  en règim transitori 

diació 

- Conducció 

Durant el període d’emplenament, l

poració, la radiació i la conducció a través de les parets del vas. Atès que la temperatura de 

onsideren les pèrdues de calor 

mera, l’aigua s’ha de portar fins a 

a manera es redueixen 

 a règim. En la segona fase i emprant menys 

  tfase1 = 36 hores           

Escalfar l  5ºC (2 ins  (2

 Escalfament de l’aigua de la piscina. 

Mentre s’escalfa l’aigua, es produeixen els bescanvis propis d’aquest element amb l’entorn: 

- Convecció 

- Evaporació 

- Ra

’aigua experimenta pèrdues de calor degudes principalment a 

l’eva

l’aire ambient és de l’ordre de la de l’aigua de la piscina, no es c

per convecció. 

- Posta a règim de l’aigua del vas. 

Per tal d’estalviar s’escalfa l’aigua en dos fases. En la pri

una temperatura a uns 2-4 ºC per sota el nivell d’explotació, d’aquest

les pèrdues de calor durant el període de posta

temps, l’aigua s’escalfa fins a la temperatura d’utilització. 

Primera fase: 

’aigua des de 78ºK) f  a 23ºC 96ºK) 
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Segona fase: 

  tfase2 = 8 hores       

Escalfar l’ es de 23ºC (296ºK) fins a 25ºC (2

Es consid condicions c ològiques exteriors mé sf orables. 

Te nima = -5ºC = 268 ºK 

És convenient

al assecar l’aire ambient.  

Per d cessària per a escalfar l’aigua s’utilitzarà l’expressió 

B.39 .  

aigua d 98ºK) 

eren les limat s de av

xterior mí

 la col·locació  d’una manta tèrmica sobre la superfície de l’aigua durant el 

període d’escalfament; així s’evita l’evaporació. L’aigua aleshores no perd calor degut aquest 

fenomen i no c

 a eterminar la despesa energètica ne

( )ag ag ag
ag agf agi

V ·ρ ·C
Q = · T -T [kW]

3600·t
       (B.39) 

On: 

ària per escalfar l’aigua  [kW] 

A continuació es presenten a la taula B.50. els valors dels paràmetres utilitzats en el càlcul per 

a ca ula B.39

ag= 249,2 m3   

 Qag: Potència necess

 ρag : Densitat de l’aigua  [kg/m3] 

 Cag : Calor específica de l’aigua [kJ/kg·ºK] 

 Tagf: Temperatura final de l’aigua del vas [ºK] 

 Tagi : Temperatura inicial de l’aigua del vas [ºK] 

 t: temps d’escalfament [h] 

da pas i el re ultat obtingut aplicant la fós  rm . 

V  
  

ase 1 Fase 2 
97,6 kg/m

248602
  

C kJ/ C

      
Tagf= 23 ºC 25 ºC  
Tagi= 5 ºC 23 ºC  
Tmitja 14 ºC 24 ºC  
T 36 h 8 h  
  

Taula B.50. Escalfament de l’aigua del vas en dos passos en el règim transitori 

    
  F  
ρag= 999,6 kg/m3 9 3 Propietats a Tmitja 
Mag=Vag·ρag 249100,3 kg kg  
    
Cag= 4,187 kJ/kg·º 4,18 kg·º Propietats a Tmitja 
      

    
Qag= 144,86 kW 72,16 kW  
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Per nar l’ fa amb la  potèn és gran que és la que  correspon a la 

primera fase. 

ió. 

a

rs d’origen fins als desitjats. 

A partir de l’expressió B.24. i sense comptar els usuaris senten a la taula B.51. els 

resultats de la massa d’a s pèrdues vaporació en el cas de no 

utilitzar manta tèrmica; si s serien menyspreables. 

     
Me=9·(Xs-Xa)·(1+v/1,2)  rfície 155,75 m2

 dimensio equip es rà cia m

- Pèrdues de calor per evaporac

Per simplificar els càlculs, es considera que durant el temps de posta a règim els valors 

mitjans de la temperatura de l’aigua i de la temperatura de l’aire ambient són respectivament:

 Tag : 20 ºC = 293 ºK 

 T  : 21 ºC = 294 ºK 

Aquesta aproximació contempla el fet que ambdues temperatures evolucionen 

progressivament des dels seus valo

, es pre

igua evaporada i de le   per e

’utilitzés les pèrdues 

   
·S+0,42N+0,08·n  Supe

  
20 ºC Velocitat 

0,0147 a
kg vap/ kg 

 
21  

      
 Tag=  0,1 m/s 

 Xsag= ire    
 Ta= ºC    

 Xa=   0,01009 
kg vap/ kg 

aire   
 ha= 0,65 º/1     
        
No hi ha espectadors per tant n=0 i no hi ha banyistes per tant N=0   
        

    
    

Sense manta tèrmica   
Me= 7,0 kg/h  

        
γ= 680 Wh/kg      

        
Potencia màxima evaporació correspon al cas Me     

Qe=Me·γ 4760,39 W 4,76  kW    

Taula B.51 .Pèrdues de calor per evaporació en règim transitori 

- Pèrdues de calor per radiació. 

Si es considera el cas més desfavorable, es p e a exterior mínima-5ºC 

(268ºK), i com a tem erior 21 94ºK) ateix criteri 

que s’ha seguit en l es tr  la te ra superficial de cada 

tancament mitjançant

ren com a t mperatur

peratura ambiental int ºC (2 . Si es segueix el m

’apartat B.2.3., primer obarà mperatu

 l’expressió B.28.  
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Amb els coeficients ent, es troben les Ts per a cadascun d’ells, tenint en 

compte que tan la tem  co vestu e 21ºC. Els resultats es 

donen a la taula B.52.

  Ts

K de cada tancam

peratura de la sala piscina m els aris és d

 

 [ºK] 
   Policarbonat coberta 287,92 

Policarbonat façana 287,56 
Panell Sandvitx coberta 292,66 
Panell Sandvitx façana 292,31 
VESTUARIS   
Mur exterior(que dona sala) 294,00 
Pilars(que donen sala) 294,00 
Vidre visió piscina 294,00 

Taula B.52 .  Temperatures superficials dels tancaments 

i es troba: 

 Trosada (294ºK, 65%) = 2  = 14

Es constata que cap temperatu

produeixen condensacions. 

A continuació es troben les pèrdues per radiació per metre quadrat a partir de l’expressió 

Per comprovar si  hi ha condensacions, s’ha de buscar el nou punt de rosada en el diagrama 

psicomètric per  unes condicions de 294ºK i 65% HR 

87,21 ºK ,21 ºC 

ra de la taula B.52. és inferior a la de rosada i per tant, no es 

B.27. A la taula B.53 es presenten els resultats  per metre quadrat i multiplicant per la 

superfície del vas s’obté com la potència necessària. 

  qr [W/m2] Qr [W] 
Policarbonat coberta 26,84 4181,03 
Policarbonat façana 33,75 5256,28 
Panell Sa x coberta 1,83 285,22 ndvit
Panell Sandvitx façana 3,71 578,20 
VESTUARIS   
Mur exterior(q dona sala) -5,45 -848,44 
Pilars(q donen sala) -5,45 -848,44 
Vidre visió piscina -5,45 -848,44 
 TOTAL [W] 7755,41 

Taula B.53. Pèrdues i guanys per radiació en règim transitori 

- Pèrdues per conducció a través de les parets del vas. 

Per calcular aquestes pèrdues, s’ha de tenir en compte les seg peratures. üents tem
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La temperatura de les galeries a am xpressió B.36.   pel cas en què la  temperatura 

exterior es de -5ºC i temperatu n é

 Tgaleria = 7,8 ºC = 280,8

La temperatura del terra és de 8ºC (281ºK) i la de l’aigua de 20ºC (293ºK). Aplicant 

l’expressió B.35. s’arriba al resultat de la taula B.54

ks= 62,45 ] 

, es trob b l’e

ra ambie t 21ºC i s: 

 ºK 

. 

Q 19 [W
Qkp= 389,424 [W] 
Total  2351,87 [W] 

Taula B.54. Pèrdues de conducció al vas en règim transitori. 

 

Va=Me e·(Xa-Xe) [m3/h]                                 (B.4

.41 . 

a=Va·     (B.41) 

Ta 21 ºC 

 Assecament de l’aire ambient de la sala. 

Es necessari introduir a la sala aire sec capaç d’absorbir el vapor produït quan s’evapora l’aigua 

del vas de la piscina mentre aquesta no es troba coberta per la manta tèrmica. En el període

d’emplenament, la taxa d’evaporació és petita i el fet que la piscina no estigui ocupada fa 

innecessari introduir l’aire mínim higiènic. Per determinar el volum d’aire necessari per absorbir 

l’aigua que s’evapora s’utilitza l’expressió B.40. 

/ρ                      0)  

Per determinar la potència necessaria per escalfar l’aire s’utilitza l’expressió B

Q ρa·Cp·(Ta-Tex) [kJ/h]    

Pel càlcul s’utilitzen les dades anotades a la taula B.55. en la qual es presenten també els resultats 

obtinguts. 

HRa 65 % 
Xa 0,01009 kg vap/ kg aire
Vespfa 0,847 m3/kg 
   
Tex -5 ºC 
HRex 70 % 
Xex re0,00173 kg vap/ kg ai

3

   
Me 7 kg/h 
   
Va 637,95 m3/h 
Cp 1,007 kJ/kg·ºK 
ρa·Cp 
qa 

1,36 kJ/m3·ºK 
6,27 kW 

Taula B.55. Càlcul potència neces er escalfar l’ aire amb t. sària p ien

Vespfex 0,7619 m /kg 
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 Calefac la. 

En el períod enament, només serà nec calfar la sala p  una temperatura  

aproximadament un grau per sobre  massa altes. 

Per tant la temperatura de l’aire va augmentant a mesura que ho fa la temperatura de l’aigua. 

A l’apartat B.2.2. es té el coeficient general de pèrdues de calor de la piscina (UA)  que és 

independent del lloc on està ubicat; per tant es podrà utilitzar el valor trobat, però sense 

considerar la ventilació. Es té  l’ expressió B.42.  

 

ció de la sa

e d’empl essari es iscina a

de la de l’aigua, per tal d’evitar evaporacions

ca
i i a a fi

a eT -T

Si es substitueixen en la fórmula els valors trobats en l’apartat B.2.2 és té: 

QUA= K ·S +c ·ρ ·Q =∑      [W/ºK]  (B.42) 

 UA = 1188,68 + 169,18 = 1357,86 W/ºK 

Es determina  la pèrdua per calefacció pel període d’emplen  a partir de l’equació B.42. 

en les condicions d -5ºC  (268ºK) i s’obté 

Qca =   35, 3 kW

B.2.4. Capacitat màxima total en el període d’emplenament 
Si es resumeixen  totes les pèrdues de l’apartat anterior,  i es diferencien els casos amb manta 

i sense manta, s’arriba a la tau

 

 
se manta tèrmica 

[kW] 
b manta tèrmica   

[kW] 

ament

e Ta = 21ºC (294ºK) i Te = 

 

la B.56.  

Sen Am

ment formigó 2,Escalfa 61 2,61 
Escalfam 6 ent aigua piscina 144,86 144,8
Pèrdues per evaporació 4,76 0 
Pèrdues per radiació 7,76 7,76 
Pèrdues per conducció  2,35 2,35 
Assecament de l'aire  6,27 0 
Calefacció 35,3 35,3 
TOTAL 203,91 192,88 

Taula B. 56. Resum de les potències requerides per al règim transitori 
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B.2.5. 

 conjuntament a la 

Capacitat màxima total en règim continu 

Mentre s’ha realitzat el càlcul de necessitats energètiques per la sala piscina, s’ha determinat 

la potència màxima requerida. A continuació es presenten tots els valors

aula B.57. 

Règim continu Capacitat 
amb manta tèrmica [kW] 

Calefacció (Pèrdues totals) 71,31 
ACS 55,9 
Vas piscina  

Evaporació 20,87 
Radiació 7,14 

Convecció -0,245(No es te en compte)  
Renovació d' aigua 12,08 

Conducció 3,33 
TOTAL vas 43,42 
TOTAL Calefacció +ACS+Vas 170,63 

Taula B.57.  Resum de les potències requerides en règim continu 

tiques 

nt de l’equip generador 

B.2.6. 

la als mesos d’estiu (juny, juliol i agost) , comporta la construcció d’un 

bé hauran d’estar 

m

la instal·lació dels vestuaris no fa falta que es 

condicioni ja que per l’ús que se’n fa no necessiten esser refrigerats. 

Tanmateix sí que s’haurà d’escalfar a  l’ hivern, per tant s’han de calcular les necessitats 

ètiques de calefacció d’aquesta part de la instal·lació per tal de tenir-la en unes 

condicions de confort pels usuaris qu

La planta d’aquest edifici de nova construcció és de 55 m2 i consta d’ un vestuari per homes i 

un s ells, separats per un passadís per on s’accedeix 

des de l’exterior. 

A continuació es descriu l’edifici annex de vestuaris i es calculen les necessitats energè

d’aquests ja que constitueixen també una necessitat  del dimensioname

(caldera). 

Descripció dels vestuaris. 

El fet de cobrir una piscina mitjançant una coberta mòbil de tipus telescòpic per a fer-ne ús tot 

l’any i descobrir-

edifici annex a ella on estiguin els vestuaris, lavabos i dutxes, els quals  tam

cli atitzats. 

Donat que a l’estiu la piscina serà descoberta 

energ

e s’han de dutxar, canviar-se, etc. 

per dones , ambdós iguals, amb dutxes din
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La superfície a escalfar  és la dels dos vestuaris i pel fet de ser iguals, cadascun amb una 

 d’estar 

ituat entremig de dos espais climatitzats (vestuaris).  

ot i que l’orientació d’una paret dels vestuaris és diferent (homes SE i dones NW) els 

considerarem iguals per simplificar càlculs i elegir la mateixa màquina per cadascun d’ells; 

’escull  el cas més extrem pel que fa a l’orientació que serà en NW (més pèrdues per 

Les condicions a les quals es vol mantenir ests vestuaris n  24ºC i 55% d’humitat. 

B.2.7. Càlcul de les necessitats energètiques de calefacció dels v stuaris. 

Per al càlcul de les necessitats a l’ hivern es determinen per al sfa orable, és a dir, 

quan la tem íncia de Llei les condicions exteriors 

són: -5º ), quan no h  guanys deg ció solar cupació é a pel 

que fa a usuaris.  

Per tant només cal tenir en co es pèrdues per transmissió i ventilació. 

 Pèrdues per transmissió (Calor sensible). 

Es calculen a partir de l’equació de transmis ó: 

 Q =K ·S T -T )      [W] (B.43) 

On

i  a través de l fície consider  

Ki: Coeficient global de transmissió tèrmica de l’ esment  [W/m2·ºK]. 

i: àrea de la superfície en qüestió [m ]. 

 atura ambien terior [ºC].  

peratura exteri . 

No es consideren els coeficients correctors pel que fa a l’orientació dels diferents tan ments ni 

les èrcies ja que es d mensiona la instal·lació  per les condici nents a 

 

 

superfície de 23,75 m2 , es fan els càlculs de les necessitats energètiques per un d’ells.  

Entre els dos vestuaris es troba un passadís de 7,5 m2 que no es calefactarà pel fet

s

T

s

transmissió). 

aqu só

e

 cas més de v

peratura exterior és molt baixa (per la prov da, 

C, 70-90% i ha uts a la radia  i l’o s mínim

mpte l

si

a e·(

:  

 q : pèrdues a super ada [W]

ada superfície

 S 2

Ta: Temper t in  

 Te: Tem or [ºC]

ca

 in i ons correspo la nit. 

i i i
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Es presenten els càlculs a la taula B.58. 

Ta= 24 ºC   
Te= -5 ºC   
Tsala piscina= 27 ºC   
     
     
   ∆T=Ta-Te  

TANCAMENTS EN CONTACTE EXTERIOR 29  
     

Superfície m2 K (W/m2·ºC) ∆T Q (W) 
     

15 0,652 29 283,62 Paret exterior 
13,45 0,652 29 254,31 

Finestres 0,8 1,96 29 45,47 
Coberta 23,75 0,89 29 612,99 

     
   ∆T=Ta-Tpiscina  

TANCAMENT EN CONTACTE PISCINA -3  
     

Superfície m2 K (W/m2·ºC) ∆T Q (W) 
     
Paret exterior 12,75 0,652 -3 -24,94 
     
   ∆T=(Ta-Te)/2  

TANCAMENT EN CONTACTE PASSADIS 14,5  
     

Superfície m2 K (W/m2·ºC) ∆T Q (W) 
     
Paret interior 13,32 2,46 14,5 475,12 
Porta fusta 1,68 2 14,5 48,72 
     
   TOTAL (W) 1695,30 

Taula B.58.  Potència màxima necessària de transmissió a aportar. 

 Pèrdues per ventilació. 

’aplica el RITE (norma UNE 100011 referent a la ITE 02.2.2 sobre la qualitat de l’aire interior i 

entilació) es considera pel càlcul un cabal d’aire exterior igual a 4 l/s·m2 superfície. 

s té una superfície igual a 23,75 m2, per tant s’obté un cabal d’aire exterior igual a 95 l/s. 

Mitjançant el diagrama psicomètric s’obtenen els següents valors: 

Les condicions de l’aire exterior són -5ºC i 70%  i per tant  X= 1,73 g H2O/kg as, Vespf=0,7619 

/kg i H=-0,72 kJ/kg as. 

Les condicions per l’aire interior es volen a 24ºC i 55% i s’obté  X=10,24 g H2O/kg as, 

 50,2 kJ/kg as. 

S

v

E

m3

Vespf=0,8558 m3/kg i H=
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El procés per tal d’escalfar l’aire exterior es mostra en el diagrama de la figura B.6. , i es 

determina el punt C per tal de conèixer la potència sensible i latent necessàries per fer-ho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 

Aquest  punt C està a 24ºC i X=1,73 g H2O/kg i li  correspon una H=28,55 kJ/kg as. Figura B.6. Diagrama psicomètric de l’aire humit. 

Tot seguit es  calcula la part de potència calorífica sensible i latent: 

3

l 1 m 1 kg kJPotència sensible= 95 (28,55-(-0,72)) = 3,65 kW
s 1000l 0,7619 m kg
⋅ ⋅ ⋅  

 
3l 1 m 1 kg kJPotència latent= 95 (50,2-28,55) = 2,70 kW⋅ ⋅ ⋅

3

3  

Calor total per vestuari. 

La màxima demanda de calor d’un vestuari e a sumant la part de calor sensible i la part de 

calor latent. 

Calor sensible =

alor Total= 8,045 kW 

s 1000l 0,7619 m kg

s trob

 1,695 + 3,65 = 5,345 kW 

Calor latent =2,7 kW 

C
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Aquest calor és una de les dad artida e  de la solució per escalfar un vestuari a 

les condicions desitjades (fan-c

Per tant és té que a l’hora de d ionar e te nerador de calor, s’ha de consultar les 

dades de necessitats màximes sala piscina en règim continu i règim transitori (taula B. 56 i 

ent amb les necessitats de calefacció dels vestuaris que són el doble de 

tals són de 

 de tenir una potència màxima de com a 

n s les necessitats de calefacció dels vestuaris que són 16,1 kW. La 

demanda a cobrir per l’equip generador de calor és de 186,72 kW. que alhora és molt 

,91 kW que es necessitarien 

B.2.8

emperatura ambient de 27ºC i una humitat relativa 

la piscina, fan que es produeixi evaporació de l’aigua que 

.18. 

es de p  per l’ lecció

oils). 

imens l  sis ma ge

taula B.57) juntam

8,045 kW ja que es té 2 vestuaris iguals, és a dir les necessitats dels vestuaris to

16,1 kW.  

Finalment es conclou que  el sistema generador ha

mí im 170,63 kW mé

semblant a la necessitat màxima en període d’emplenament utilitzant manta tèrmica (192,88 

kW) que la caldera també ha de ser capaç de cobrir o als 203

sense manta tèrmica. 

. Deshumidificació. 

Es vol l’aire de la piscina climatitzat a una t

del 65%,  l’aigua de la piscina a una temperatura de 25ºC. Aquestes condicions junt amb la 

quantitat de banyistes que hi ha en 

variarà en funció del nombre de banyistes segons la taula B.16. 

S’han calculat a l’apartat B.2.3. els valors que es mostren a la taula B

Cabal d'aigua evaporat sense manta 
Me1= 30,7 kg/h 
Me2= 26,5 kg/h 
Me3= 22,3 kg/h 
Me4= kg/h 16,0 

Taula B.18. Valors dels cabals evaporats segons les hipòtesi d’ocupació. 

En el període d’u abals màssics són els de la taula B.19. 

 

tilització de la manta tèrmica  els c

Cabal d' aigua evaporat amb manta 
Me1= 30,7  kg/h 
Me2= 26,5  kg/h 
Me3= 22,3  kg/h 
Me4= 0,0  kg/h 

Taula B.19. Valors dels cabals evaporats segons les hipòtesi d’ocupació. 
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Aquesta quantitat d’aigua evaporada s’ha d’eliminar i es pot fer de dues maneres: 

-Introducció d’aire de renovació. 

-Utilització d’una bomba de calor deshumectadora. 

 Aire de renovació. 

En la normativa ITE 02.2.2 referent a la norma UNE 100.011 s’estableixen  uns cabals 

mínims higiènics d’aire per mantenir-lo en òptimes condicions.  

Aque t cab  p  c s  2 pe al

Per tant en una sala de piscina de 348 m2 s’obté un cabal mínim higiènic igual a: 

2,5 l/(s· m2  0 3/

Per les condicions d tenen les següents 

itat absoluta (g H2O/ kg aire sec) = 14,57 g H2O/ kg aire sec 
3 3

aquest aire s’utilitzen les  propietats de l’aire abans trobades  

(B.44) 

On :   

 : Cabal volumètric d’aire [m3/h] 

 :  Densitat aire interior [kg aire/m3 aire] 

terior  [g vapor d’aigua/kg aire] 

La densitat de l’aire és la inversa del volum específic 

s al per iscines oberte és de: ,5 l/s r m2 de s a. 

) · 348 m = 872  l/s = 3132 m h 

e l’aire ambient interior de la piscina (27ºC, 65%) s’ob

dades en el diagrama psicromètric: 

 Hum

 Volum específic (m /kg aire sec) = 0,8704 m /kg aire sec 

Per trobar l’aigua continguda en 

i l’ expressió B.44.  

 ag a am =v ·ρ ·X      [kg H2O/ h] 

av

a

X : Humitat absoluta de l’aire in

ρ

=1/vesp a

Aplicant B.44. es realitza el següent càlcul:  

ρ

2 2 2

as

3132 · ·14,57 =52427,89 =52,43

kg

 

 en l’aire interior extret que seria els 52,43 kg H2O/h .Per tant s’aconsegueix 

eliminar tots els cabals d’evaporació pels diferents períodes d’ocupació. 

Tanmateix l’aire exterior introduït conté un cert grau d’humitat. 

3
h o h o h og g kgm 1 1

3
asmh 0,8704 kg h h

Quan es fa  la renovació de l’aire, s’introdueix la mateixa quantitat d’aire exterior que el que 

s’expulsa d’interior. Per tant si l’aire introduït és totalment sec s’aconsegueix eliminar tota 

l’aigua continguda
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Es pren les condicions més desfavorables pel municipi de Miralcamp situat a 1Km de la ubicació 

de la instal·lació,les dades climatològiques del qual es presenten a la taula B.59. 

 gener febrer Març abril maig setembre octubre novembre desembre 
T(ºC) 5 7,9 11,4 12,9 16,1 18,9 14,6 10,4 7,5 
HR% 93 78 77 77 69 75 84 85 90 

X 5,02 5,14 6,44 7,11 7,85 10.22 8,69 6,65 5,78 
V 0,7945 0,8029 0,8146 0,8198 0,8299 0,8411 0,espf 8267 0,812 0,8026 

Taula B.59. Dades climatològiques del municipi de Miralcamp. 

No es té en compte els mesos de juny, juliol ni agost perquè en aquest període la piscina és 

descoberta. 

A la taula B.59. es pot observar que el mes més desfavorable és el de setembre ja que la seva 

humitat absoluta és la més gran. 

Per tant en aquest mes serà quan l’aire introduït porti m aquesta quantitat d’aigua es 

calc  s’ha fet mb l’aire ior extret aplica uació B.44. 

és aigua; 

ula com  abans a  inter nt l’eq

2h okg3m h o h o

as

g g1 13132 =3 16 =38,056
m,8411 kg h
kg

L’a uït és m que el qu xtrau, per tant a és capaç de deshumectar part 

de l’aire evaporat per la piscina. 

El vapor d’ai

B.18. 

Per tant l’aigua a eliminar pe ,3  kg/h, que és  el 

valor de demanda de deshumectació i constitueix la d  selec la bomba de calor 

deshumectadora

 Estimació de la deshumectació que s’ha alitzar rg de l’

Per fer aquesta s’uti les d resent a la tau 59 i  les dades de 

l’aigua evaporada en cada període d’ocupació de la piscina presentades a les taules B.18 i 

B.19. 

Per unes condicions interiors de 27ºC i 65% d’humitat relativa aplicant l’equació B.44 s’obté 

l’aigua continguda en aquest aire i el valor és 52,43 kg H2O/h. 

3 ·10,22

as

·
h 0

8056,
h

 

ire introd és sec e s’e quest 

2 2

gua eliminat en la renovació és: 52,43-38,056= 14,374 kg/h 

Pel que fa a la quantitat d’aigua a deshumectar de l’aire per la bomba de calor serà: 

El vapor aigua degut a l’evaporació és de  30,7 kg/h (cas més desfavorable) segons la taula 

r la bomba de calor és de 30,7- 14 74= 16,326

ada per cionar 

. 

 de re  al lla any. 

 estimació litzen ades p ades la B.
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Mitjançant el procediment que s’ha utilitzat pel mes de setembre s’obtenen a la taula B.60. els 

valors de l’aigua continguda en l’aire exterior que s’ha d’introduir per mantenir les condicions 

higièniques de l’aire interior així com l’aigua que s’elimina amb la renovació d’aquest per tots 

/kgaire] 
aigua continguda aire 

exterior 
Aigua eliminada 
amb renovació 

els mesos en què la piscina és coberta. 

 

Mesos Vesp X [ga
[kg va/h] [kgva/h] 

Gener 0,7945 5,02 19,79 32,64 
Febrer 0,8029 5,14 20,05 32,38 
Març 0,8146 6,44 24,76 27,67 
Abril 0,8198 7,11 27,16 25,26 
Maig 0,8299 7,85 29,63 22,80 

Setembre 0,8411 10,22 38,06 14,37 
Octubre 0,8267 8,69 32,92 19,51 

Novembre 0,812 6,65 25,65 26,78 
Desembre 0,8026 5,78 22,56 29,87 

Taula B.60. Contingut d’aigua en l’aire exterior i aigua eliminada en l’extracció. 

Igualment s’obté la taula B.61 en la qual es mostra per mesos i per períodes l’aigua a eliminar 

per la bomba de calor. El signe negatiu indica que la bomba de calor no ha de funcionar. 

 
 

Aigua a eliminar per la bomba de calor  

Mesos 
Durant 4h i 
Me1=30,7 

Durant 5h i 
Me2=26,5

Durant 6h i 
Me3=22,3 

Durant 9h i 
Me4=16 

Gener -1,94 -6,14 -10,34 -16,64 
Febrer -1,68 -5,88 -10,08 -16,38 
Març  3,03 -1,17 -5,37 -11,67 
Abril 5,44 1,24 -2,96 -9,26 
Maig 7,90 3,70 -0,50 -6,80 
Setembre  16,33 12,13 7,93 1,63 
Octubre 11,19 6,99 2,79 -3,51 
Novembre  3,92 -0,28 -4,48 -10,78 
Desembre 0,83 -3,37 -7,57 -13,87 

Taula B.61. Quantitat d’aigua que ha d’eliminar la bomba de calor. 

B.3. SOLUCIONS A LES NECESSITATS ENERGÈTIQUES DE LA 

INSTAL·LACIÓ. 

B.3.1. Solució a les necess

 fet només per un vestuari i per tant s’escull la 

itats energètiques dels vestuaris. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment el càlcul s’ha

mateixa màquina per cadascun d’ells. 
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Donat que només  es pretén calefactar la sala, l’opció més adient serà l’ utilització d’un fan-coil 

 70ºC) convenientment escollit per satisfer no només les 

ue només es necessari dissenyar un sistema recuperador 

uncionament superiors a les 

Per tant és vàlid  utilitzar rmoventilació (Tot-aire) que consisteix en escalfar un 

aire de mescla (aire exterior+aire recirculat) mitjançant un fan-coil, introduir-lo a la sala i desprès 

extreur  dins 

 així s’evita que entri aire de l’exterior que estarà més fred i a 

 
uema de sistema de termoventilació. 

 

: ent interior sala [ºC] 

 aire exterior [ºC] 

ió [m3/h] 

 Q : cabal impulsió (subministrat pel fan-coil) [m3/h] 

mescla cla aire interior amb aire exterior [m3/h] 

Es verifiquen les següents relacions: 

(alimentat amb aigua de la caldera

necessitats de calefacció sinó també les de ventilació.  

Es consulta la ITE 02.4.7 i s’observa q

de calor quan el cabal a tractar és superior a 3 m3/s i  les hores de f

1000 h/any. 

 el sistema de te

e el cabal de ventilació; el fet d’introduir aire dins la sala provoca una sobrepressió

ella, fet que és convenient perquè

més facilita l’extracció dels contaminants de l’aire(males olors, humitats, etc). 

Seguidament es presenta l’esquema de termoventilació per una sala a la figura B.7. 

 

Q
T

Figura B.7. Esq

On  Ti: temperatura ambi

 Te: temperatura ambient exterior [ºC] 

 Tmescla: temperatura de mescla aire interior amb

 Qv: cabal de ventilació [m3/h] 

 Qe: cabal d’extracc

i

 Qr: cabal de recirculació [m3/h] 

 Q : cabal de mes

Fan-coil
Qi
T

Qv 
T

mescla

mescla

i

Qe 
Tie

Qr 
Ti Interior Sala 

Ti
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Qv= Qe          (B. 45) 

Qmescla= Qi= Qv + Qr        (B. 46) 

Qmescla·Tmescla= Qv·Te + Qr·Ti       (B. 47) 

B.3.1.1. Selecció dels fan-coils. 

cap al local mitjançant ventiladors accionats elèctricament. 

Fan-Coil sèrie RFC amb ventilador centrífug de la marca ROCA. 

cional d’1 fila. 

Principals components: 

oble de cobertura: format per panells sòlids laterals sintètics anti-xoc i una secció frontal de 

lanxa d’acer galvanitzada en calent i pre-barnissada. 

eixa d’entrada d’aire: és de material sintètic, és del tipus reversible amb aletes fixes i es troba 

ituada a la part superior. 

assís intern: és de xapa galvanitzada i està formada per 2 panells laterals i una paret posterior 

ïllada amb espuma aïllant. 

iltre: és regenerable, de fibres de poliester  amb resines sintètiques, amb una eficàcia del 73%. 

a carcassa, de xapa galvanitzada està dins unes guies de PVC fixades al xassís intern que 

ermeten una fàcil extracció. El filtre presenta una cobertura frontal de plàstic del mateix color 

ue la reixa d’entrada, que evidencia la seva presència. 

rup ventilador: està format per ventiladors centrífugs de doble aspiració, especialment 

es  e  ca ec ix

La unitat Fan-Coil és un equip dissenyat per refredar i/o escalfar aire, utilitzant aigua calenta o bé 

refrigerada, amb impulsió d’aire 

Pel cas que s’estudia la funció del fan-coil serà la d’escalfar l’aire dels dos vestuaris dels que 

disposa la instal·lació. 

S’escull el 

- Descripció general: 

Permet amb uns costos molt reduïts, escalfar el vestidors en qüestió. 

La sèrie RFC consta de 7 versions (de 190 a 1400 m3/h) i poden ser de paret, de sostre, a la vista 

o encastats. 

Aquests estan dotats de bateries d’intercanvi tèrmic de 3 o 4 files i si convé es pot  incloure una 

bateria elèctrica addi

- 

M

p

R

s

X

a

-F

L

p

q

G

silenciosos, amb turbin

l’eix del motor. 

d’alumini quilibrades estàtica i dinàmi ment, dir tament f ades a 
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Motor elèctric: és monofàsic, amb 4 velocitats, 3 de les quals son connectables, amb 

ondensador permanentment activat, muntat sobre suports antivibratoris, grau de protecció IP 21 

classe B. 

ateria d’intercanvi: està realitzada amb tubs de coure i aletes d’alumini fixades als tubs 

 d’aigua Ø 1/8” gas. 

afata de recuperació del aigua de condensació: és de plàstic, amb forma de L i està fixada a 

estructura interna. 

 la figura B.8. es mostren les característiques i  dimensions del fan-coil RFC. 

 

 

 

  

 del fan-coil RFC. 

aules. A continuació es presenta 

] A[mm] B[mm] L[mm] H[mm] 

c

i 

B

mitjançant un procés d’expansió mecànica, realitzada amb 3 o 4 files de tubs units en col·lectors 

de  llautó amb connexions d’alimentació Ø ½” gas femella , els col·lectors de les bateries tenen 

purgadors d’aire i evacuadors

S

l’

A
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 Pes [kg] Contingut H20 [l

   
 
 

18 0,9 218 669 985 225 

 
 

Figura B.8  Esquema
 

Per a la selecció del model adequat el fabricant ha facilitat unes t

la taula B.62. on es donen les característiques dels possibles models de fan-coil per tal de complir  

les condicions Eurovent. 
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Nota: aquestes prestacions, es refereixen a les següents condicions, pel compliment de la normativa  EUROVENT: 

ment (funcionament a l’estiu):  Escalfament(funcionament hivern): 
emperatura aire: +27ºC b.s. i +19ºC b.h. Temperatura aire: +20ºC 
mperatura aigua: +7ºC entrada, + 12ºC sortida. Temperatura aigua: +50ºC 

Taula B.62. Característiques dels diferents models de fan-coil RFC de Roca. 

n aquest punt s’ha d’anar molt en compte perquè aquestes dades estan donades per unes 

ondicions determinades, i si s’escull el model de fan-coil sense fer cap altra consideració, podria 

ucceir que l’aparell estigués sobredimensionat. 

er tant per fer una bona elecció del fan-coil  s’utilitzaran les altres taules presentades pel 

bricant, tenint en compte que:  

a caldera subministra aigua a 70ºC i un cop ha passat pel fan-coil surt a 60ºC. 

l cabal d’extracció que és de 342 m3/h. 

es temperatures del aire exterior (-5ºC) i  l’aire interior (24ºC). 

per a totes aquestes condicions s’ha de seleccionar un aparell que compleixi que la seva 

otència tèrmica sigui més gran o igual que els 8,045 kW (paràmetre de disseny). 

er fer aquesta selecció s’utilitza la figura B.9. en la qual es mostren les corbes de rendiment en 

scalfament. 

Refreda
t
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Figura B.9. Corba de rendiment en escalfament dels aparells. 
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Si en la taula de la figura B.9. es marquen les condicions de disseny que es tenen, és a dir s’entra 

l gràfic per un ∆T=10ºC pel que fa a l’aigua, la temperatura de l’aigua provinent de la caldera 

està a 70ºC  i es suposa que l’aire que passa pel fan-coil està a 0ºC, aleshores s’escull el model de 

n-coil més petit en el que la potència tèrmica sigui més gran o igual que els 8,045 kW que és 

ecessiten. 

’una manera gràfica es pot observar si l’aire d’entrada al fan-coil és 0ºC el RFC 230 funcionant 

 màxima velocitat compleix els requisits amb una potència tèrmica de 8,2 kW. 

s comprova per aquest model quina seria la temperatura d’entrada de l’aire al fan-coil. 

egons la taula B.62. a la màxima velocitat el fan-coil mou un cabal de 450 m3/h i com ja s’ha 

it es té un cabal de ventilació de 342 m3/h. Per tant si s’apliquen  les relacions B.46.  i B.47. es 

: 

r= 450-342= 108 m3/h 

a

fa

n

D

a

E

S

d

té

Q

 

mescla
342·(-5)+108·24T

 

= =1,96ºC
450

 

s consulta la taula B.64. en la qual la temperatura d’entrada de l’aire es de 20ºC per tal de 

eterminar la potència capaç de donar el fan-coil abans seleccionat. Posteriorment s’apliquen els 

ctors correctors corresponents ja que la temperatura d’entrada de mescla en les condicions 

xtremes és 1,96ºC que es presenten a la taula B.63. 

Taula B.63. Coeficients correctors de potència segons temperatura entrada aire i aigua. 

i s’extrapola s’obté  per 2ºC de temperatura aire i 70/60ºC temperatura aigua un coeficient de 

orrecció de 1,37. 
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Taula B.64. Potències calorífiques dels fan-coils RFC. 

’observa que per una entrada d’aire de 20ºC es té una potència de 5,8 kW, a la qual s’ aplica el 

oeficient corrector extret de la taula B.63. facilitada pel fabricant. Si es multiplica  el coeficient 

orrector de la temperatura d’entrada de l’aire per la potència obtinguda s’obté la nova potència a 

s condicions d’estudi. Resulta un valor de potència tèrmica= 1,37·5,8= 7,95 kW. Aquest valor 

mbla una mica just però com realment la renovació d’aire no es fa tan gran, a la pràctica  

adapta perfectament a les necessitats. 
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Pel que fa al cabal d’aigua màxim necessari,que ha de passar pel fan-coil, es determina amb 

ρ: densitat de l’aigua (1 kg/l) 

C: capacitat calorífica del aigua (4,18 kJ/kg·ºC) 

 ∆T: increment de temperatura del aigua (70-60ºC) 

’obté = 0,19 l/s= 685 l/h. 

 continuació es determina la pèrdua de càrrega màxima que té el fan-coil seleccionat a la figura 

.10.  

 
 

 

Figura B.10. Pèrdua de carrega del fan-coil. 

S obté una pè rreg Pa  una ura u r 

tant es fa una b el r K de a B.6

 

 

l’expressió B.48 . 

Q= v ·ρ·C·∆T [kW]         (B.48) 
 
On:  Q: potència necessària (7,95 kW) 

·

 

 

 
·
vS

A

B

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

’ rdua de cà

 correcció am

a de 30 k

 facto

 referida a

 la taul

 temperat  mitja de l’aig a de 10ºC. Pe
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la fórmula B.47 pels diferents 

scalfats, tenint en compte que el cabal de recirculació 

serà de 108 m /h que es quan la renovació de l’aire serà màxima.  

psicomètric la potència per escalfar l’aire de la temperatura de mescla fins a la temperatura de 

 màxima trobada a l’apartat 

btinguda a la taula B.64 (entrada aire 20ºC) i que es corregeix per 

eratures de mescla aplicant els factors correctors de la taula B.63.  

ó del fan-coil durant l’any es té  en compte 

 funciona 15 h/dia tots els dies de l’any. Es presenten els dos resultats  a la taula 

]  [kWh/mes]  [kWh/mes] 

Taula B.64. Factor de correcció K. 

Per una temperatura mitja de 65ºC el factor K val 0,76 i per tant la pèrdua de càrrega és de 22,8 

kPa= 2280 mmca. Es calcula les temperatures de mescla amb 

mesos en què els vestuaris necessiten ser e
3

Pel que fa a la potència requerida per satisfer les necessitats reals es troba  utilitzant el 

disseny (renovació aire variable), es considera que la transmissió és la

B.2.7. Per determinar l’ aportació que realitzen els fan-coils s’utilitza la dada de la potència 

calorífica de  5,8 kW o

cadascuna de les noves temp

Per determinar les necessitats d’un vestuari i l’aportaci

que la instal·lació

B.65. 

 Tªmitjana 
mensual [ºC] 

Tªmescla 
[ºC] 

Potència 
necessària 

[kW

Necessitat 
Vestuari 

Potència      
Fan-coil [kW] 

Aportació Fan-
coil 

Gener 5,0 9,5 (10) 4,89 2276,64 7 3255 
Febrer 7,9 11,7 (12) 4,49 195 ,7 57,35 2,28 6 9 31

6 6 3050,4 Març 11,4 14,4 (14) 3,47 1612,62 ,5
Abril 12,9 15,56 (16) 2,86 1285,2 6,32 2938,8 
Maig 16,1 17,99 (18) 2,04 1302 6,09 2831,85 
Setembre 18,9 20,14 (20) 0,87 367,70 5,8 2697 
Octubre 14,6 16,86 (17) 1,94 901,17 6,2 2883 
Novembre 10,4 13,66 (14) 3,26 1468,18 6,56 3050,4 
Desembre 7,5 9 3157,35 11,4 (12) 4,35 2023,68 6,7
    13190,1  27021,15 

Taula B.65.  Aportació en  màxima  de calefacc   fan-coils. ergètica ió d’un
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Es veu a l a ’un vestuari són infe  a l’aportació que pot fer un 

fan-coil, é oment quan act vàlvula de 3 vies que regula el cabal d’aigua de la 

caldera que circula per el

B.3.1.2.

ar un aparell que sigui capaç d’extraure el mateix 

cabal que el que correspon al de ventilació, que en les condicions de disseny és de 342 m3/h. 

s col·loca un extractor al lavabo i un altre al final de la zona dutxes. 

’elecció es fa dins els models de la Sèrie Space de la casa SODECA, les característiques 

enerals dels quals són: 

isseny estètic i modern. 

Integració arquitectònica amb els elements del bany 

 Molt silenciós 

Alt rendiment gràcies al disseny aerodinàmic que facilita l’entrada del flux d’aire. 

el lavabo s’escull el model Space-80 que té la configuració i les característiques tècniques que 

es mostren a la figura B. 11.i a la taula B.66. 

 

Figura B.11 . Esquema i dimensions del . 

Velocitat 2500 r.p.m 

a taula B.65. que les necessit ts d riors

s en aquest m ua la 

l, reduint aquest per cobrir la necessitat. 

 Selecció dels extractors. 

Per fer una extracció adient s’ha de seleccion

E

L

g

- D

- 

- 

- 

P

 
 
 
 
 

B 140 
C 88 
D 10 

 
 
 

 model Space 80
 

Potència consum 0,015 kW 
Cabal màxim 70 m3/h 
Nivell pressió sonora (Lp) 38 dB 
Pes aprox. 0,57 kg 

Taula B.66.Característiques tècniques del model Space 80. 

La corba ca del extractor es presenta a la figura B.12. i a la mateixa figura es troba la 

corba resi rba que rel a pèrdua de carre  cabal. A la intersecció 

de les due reball. 

 

 

Dimensions Valor [mm] 
A 86 

característi

stent, és a dir la co aciona l ga amb el

s corbes es troba el punt de t
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Corba característica 

 

 

 

 

Figura B.12. Determinació del punt de treball de l’extractor Space 80. 

l punt de servei és troba a 60,75 m3/h i 0,75 mmca 

er la part final de les dutxes s’escull el model Space-150 que té la configuració i les 

aracterístiques tècniques que es mostren a la figura B.13 .i a la taula B.67 . 

 
 

 
[r.p.m] 

Corba resistent

Punt de treball 

 

 
 
 

E

P

c

 
 
 
 

 
 

D 

 
 
Figura B.13 . Esquema i dimensions del model Space 150. 

Velocitat 2100 
Potència consum 0,025 [kW] 
Cabal màxim 320 [m3/h] 
Nivell pressió sonora (Lp) 43 [dB] 
Pes aprox. 0,9 [kg] 

Taula B.67. Característiques tècniques del model Space 150. 

La corba característica del extractor es presenta a la figura B.14. i a la mateixa figura es troba la 

corba resistent, és a dir la corba que relaciona la pèrdua de carrega amb el cabal. A la intersecció 

Dimensions Valor [mm] 
A 148 
B 190 
C 112 

15 

de les dues corbes es troba el punt de treball. 
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Corba característica 

Punt de treball

 

ls vestuaris. 

ests cabals (segons l’esquema de termoventilació abans presentat). 

ent. 

La regulació es duu a terme mitjançant una centraleta de control que tradueix la senyal del 

detector de presència accionant el servomotor de les comportes i els extractors; també tradueix la 

senyal de la sonda del caixó de mescla per regular la vàlvula de tres vies i la bomba circuladora 

de l’aigua calenta provinent de caldera. 

 
 
 

 

Figura B.14. Determinació del punt 

Corba resistent

de treball de l’extractor Space 80. 

El  punt de servei és troba  a 281,56 m3/h i 2,21 mmca 

Fent treballar els ventiladors en aquests punts, s’aconsegueix  un cabal total d’extracció de  

342,31 m3/h aproximadament que  compleix perfectament l’objectiu d’extreure 342 m3/h.  

B.3.1.3. Regulació per estalvi energètic en e

Es pensa un sistema de regulació per tal d’aconseguir el màxim estalvi energètic ja que en 

tractar-se d’una piscina que no té una afluència continua pot haver moments en què no sigui 

necessària la renovació del cabal d’aire higiènic. Per tal d’aconseguir-ho s’utilitzaria detectors de 

presència per tal de determinar els dos casos possibles (ocupació o no ocupació) i una sonda de 

temperatura. 

Cal pensar que el cabal d’aire que circularà pel fan-coil(a la entrada) és un cabal de mescla entre 

el cabal exterior que s’ha d’introduir per garantir les condicions mínimes higièniques i el cabal 

interior de la sala que es recircula.  

El fet de tenir dos casos possibles d’ocupació juntament amb el model de fan-coil escollit 

condiciona aqu

S’ha de dissenyar un caixó adaptat al fan-coil que tingui unes comportes (seran motoritzades) 

que siguin capaces de regular el cabal d’aire en funció de les necessitats en cada mom
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La senyal provinent del detector de presència serà la que mitjançant la centraleta de control 

regula les comportes, mentre que la senyal de la sonda mitjançant la centraleta regula tan les 

comportes com l’accionament de la bomba de circulació amb una vàlvula tres vies (regula el 

cabal d’aigua calenta  que passa pel fan-coil). 

A continuació es concreten pel que fa a l’aire, els cabals necessaris pels 2 casos d’ocupació. 

Si hi ha presència d’usuaris es necessita com a màxim un cabal mínim higiènic a introduir de 
3 xima demanda d’energia mou 450 m3/h. Per 

3

orma mínima 

recirculació ha de ser capaç de deixar penetrar aire. La quantitat d’aire dependrà del ventilador  

del fan-coil que disposa de 3 velocitats per  uns cabals de 450, 360, 290 m3/h respectivament en 

funció de les necessitats de la sala. 

Els models de comporta escollits han de complir els 2 casos possibles. Són dues comportes, una 

situada a l’exterior que permet la introducció als vestuaris d’aire provinent de l’exterior 

permetent un pas de cabal màxim de 342 m3/h. i l’altra situada a l’ interior dels vestuaris capaç 

de permetre el pas de 450 m3/h com a màxim podent variar el pas d’aquest com ja s’ha dit 

anteriorment. 

S’elegeix 2 models de comporta SQR-BH/MO de la casa MADEL per cadascun dels vestuaris. 

Es presenta a la figura B.15. un esquema frontal i secció d’aquest tipus de comporta. 

 

l’exterior de 342 m /h,  el fan-coil en el cas de mà

tant el cabal de recirculació serà de 108 m /h.  

Si no hi ha presència d’usuaris no és necessari fer la renovació d’aire o es fa de f

amb la qual cosa  la comporta situada a l’exterior romandrà tancada; la comporta destinada a la 

 
Figura B.15 . Esquema frontal i secció del Model SQR-BH. 

O significa que la comporta du un eix per poder esser motoritzada mitjançant un servomotor. 

quest servomotor és el model TN08-24/24-220 (per comportes d’àrea < 0,8 m2). 

 la figura B.16.  es presenta una gràfica on es mostra el parell i el moment d’aquest servomotor. 

M

A

A
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Figura B.16 . Parell de gir i moment del servomotor. 

es dimensions de les comportes de la sèrie SQR són les presentades a la figura B.17. 

Figura B.17 . Secció transversal BxH (m2)  Aface 

er poder determinar la velocitat a la cara, pèrdua de càrrega i potència sonora: tipus A 

’utilitzen les gràfiques de la figura B.18. 

L
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Figura B.18 . Gràfica per determinar la velocitat a la cara, pèrdua de càrrega i potència sonora. 
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Les velocitats recomanades són: Vmin = 3m/s i Vmax=7 m/s 

Per fer la selecció acurada de les dimensions necessàries s’utilitza el programa de càlcul 

subministrat per la casa MADEL i  s’escull: 

tades a la taula Una comporta exterior de dimensions 200x100 amb les  característiques presen

B.68. 

 
Model  Q (m3/h) Afree (m2) Vf (m/s) Dpt1 (Pa)
SQR-B 342 0,02 4,75 6,25 

Taula B.68. Característiques comporta exterior. 

omporta interior (recirculació) de dimensions 200x100 amb les característiques 

Cal dimensionar-la per permetre el pas de grans necessitats de la sala (velocitat alta del 

entilador fan-coil) i sense ocupació

Model  Q (m2) Vf (m/s) Dpt1 (P

Una c

presentades a la taula B.69.  

v . 

 (m3/h) Afree a)
SQR-B 450 0,02 6,25 11,4

69. Característiques comporta interior. 

tiques de la sala piscina. 

 bomba de calor deshumectadora. 

 deshumectadora es necessari conèi  la potènc

bal mínim higiènic d’aire  m3/

ms de vapor evaporats a l’ambient s’elege

citat de deshumectació d

des s’elege l model B a. 

el escollit. 

asa Ciatesa té les caract

8 

Taula B.

B.3.2. Solució a les necessitats energè

.3.2.1. Selecció

er a determinar la bomba de calor xer ia calorífica 

de la sala piscina (71,31 kW), el ca  exterior (3132 h), el cabal de 

recirculació (5·1385= 6925 m3/h) i la màxima capacitat de deshumectació ( 16,33 kg/h). 

tir dels kilogra ix la bomba de calor adequada.  La 

ada determinant és la màxima capa e la bomba ja que aquesta és la seva 

rincipal finalitat. 

 partir d’aquestes da ix e CP Aquair 110 de la casa Ciates

.1.1.1.1. Característiques del mod

r 110 de la c erístiques tècniques presentades a la 

ula B.70. 

 

B

P

A par

d

p

A

B

 El model BCP Aquai

ta
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Taula B.70. Característiques tècniques del model BCP Aquair model 110 

 

 

 

Potència Frigorífica [kW] (28ºC/65%) 31,6 
Potència absoribida [kW] 7 
Potència deshumectació [kg/h] 21,7 
Potència calorífica [kW] 38,6 
Cabal aire nominal [m3/h] 7000 
Cabal aire màxim [m3/h] 8400 
Pressió estàtica disponible [mmca] 15 
Tipus ventilador Centrífug 
Potència ventilador [kW] 1,1 
Nivell potència sonora dB[A] 77,8 

Circuit Aire 

 

 

 

 
Tipo Scroll 
Número 2 

   
Potència Calorífica (kW) 10 
Cabal aigua nominal (l/h) 1733 
Pèrdua de carrega (mca) 2,3 Condensador aigua 

Connexions hidràuliques 1" 
   

Nºde circuit aire/recuperació   Compressor 

Número etapa 2 
   

Potència calorífica (kW) 61,5 
Cabal aigua nominal (l/h) 3200 
Pèrdua de càrrega [mca] 2,3 

Bateria reforç 
d'aigua calenta 

Connexions hidràuliques 1 1/4" 
   

Intensitat Max. 400 V/III ph/50 Hz (A) 37,7 

 

 

Absorbida 
   

Tipus R-407c Refrigerant Carga (kg) 7,4 
Pressió estàtica disponible [mmca] 10 
Tipus ventilador Centrífug 
Potència [kW] 0,75 
Pes ventilador retorn [kg] 150 
Pes v.retorn+free-cooling [kg] 444 

Ventilador  retorn 

Nivell potència sonora dB (A) 80,9 
Llarg [mm] 4078 
Ample [mm] 1248 Dim nsions Totals 
Alt [mm] 1315 

e
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A la figura B.1  es presenta l’esquema de dimensions del model BCP Aquair 110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.19. Esquema de dimensions de la BCP 110. 

.1.1.1.2. Corbes característiques dels ventiladors de la bomba de calor. 

a bomba escollida disposa de 2 ventiladors centrífugs, un d’impulsió i un de retorn. A 

ontinuació es presenta a les figures B.20 i B.21 la corba característica pel ventilador 

’impulsió i pel de retorn respectivament. 
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.. Corba característica or de retorn. 

 
 

 
Figura B.20. Corba característica del ventilador d’impulsi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura B.21 del ventilad

BCP-110 

BCP-110 
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La bomba de calor ectua  la desh  de l’aire de la piscina al 100% i 

simultàniament  cobreix r l’aire ambient i l’aigua 

la 

ina. 

’han calculat en l’apartat B.2.2.1 les necessitats de calefacció de l’aire de la sala piscina per 

ada mes i els resultats es mostren a la taula B.71.  

  
Necessitats energètiques per escalfar 
l’aire de la sala piscina [kWh/mes] 

 deshumectadora ef umectació

parcialment  la necessitat energètica per escalfa

del vas de la piscina, la qual cosa suposa una mesura d’estalvi energètic.  

A continuació es calcula el consum total de la necessitat de calefacció desglosant-la en la que es 

cobreix amb la bomba de calor i la que es cobreix amb la caldera en règim estacional durant un 

any.  

Tanmateix es diferencia entre necessitat per l’escalfament de l’aire ambient de la sala piscina i 

necessitat per l’escalfament de l’aigua del vas. 

B.3.2.1.1.  Escalfament de l’aire de la pisc

S

c

Gener 262 29,61 
1888 ,86 

0 
5 
7 

 ,9 
,54 

e ,76 
e ,8 
Wh/any] 6,4 

la B.71. Nec energ la pi

Febrer 5
Març 1678
Abril 14039,0
Maig 10128,1
Setembre 7754
Octubre 13136
Novembr 18250
Desembr 21860
Anual [k 15810

Tau essitats ètiques aire sa scina. 

matiu per conèixer la temperatura de 

mescla, tenint en compte que el c 32 m3/h.  

Amb aquests mb la fórmula B.47. es determ temperatura de mescla d’entrada a 

l’evaporador rents mesos de l’any. 

 

 

 

El fet d’utilitzar el model BCP 110 permet cobrir part d’aquesta demanda ja que és capaç de 

donar una potència calorífica a l’aire de 38,6 kW (en unes condicons d’entrada d’aire de 28ºC i 

65%) ; pel fet de fer servir el free-cooling per renovar l’aire gairebé mai es donaran aquestes 

condicions, per tant per fer-ho més real, es fa un càlcul esti

abal de recirculació és 7020 m3/h i el d’aspiració 31

 cabals i a ina la 

 pels dife
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 Tªmitjana 
mensual [ºC] cla [ºC]Tªmes

Gener 5,0 17,18 
18,48 Febrer 7,9 

Març 11,4 20,04 

Abril 12,9 20,71 

Maig 16,1 22,14 

Setembre 18,9 23,39 

Octubre 14,6 21,47 

Novembre 10,4 19,59 

Desembre 7,5 18,30 

Es veu que la temperatura de mescla és molt pròxima per tots els mesos de l’any i a 20ºC, per 

nt s’agafa una potència calorífica de 27,6 kW durant 15 hores al dia i tots els dies de l’any en 

scina és coberta; aleshores s’obté a la taula B.72. l’aportació energètica de la bomba 

a l’aire multiplicant potencia·hores/dia·dies/mes. 

  
Energ ment 

de part d Wh/mes] 

ta

els que la pi

ia aportada per la BCP 110 en ’escalfa
e l’aire ambient [k

12834 Gener 
Febrer 12006 

12420 
12834 

re 12420 
e 12834 

12420 
bre 12834 
[kWh/any] 

ad

sos la bomba no cobreix la totalitat de la l

per tant s’ha d’utilitzar un sistema convencional (caldera) que acabi de cob

necessitats. L’energia que aquest ha d’aportar s’obté restant els valors de la taula B.71. i la taula 

B.72. i el resultat es presenta en l

 

Març 12834 
Abril 
Maig 
Setemb
Octubr
Novembre 
Desem
Anual 113436 

Taula B.72 . Energia aport a a l’aire per la BCP 110. 

S’observa que en alguns me es necessitats energètiques, 

rir totes les 

a taula B.73. 
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ns la BC connectada a 

la caldera amb unes canonades. 

B.3.2.1.2. Escalfament de l’aigua del

S’han calcula artat B.2.3 les necessitats de calefacció de l’aigua del vas de la piscina per 

cada mes i els resultats es mostren a la taula .73.  

Necessitats energètiques per escalfar 
l’aigua del vas piscina [kWh/mes] 

 

 

Taula B.73 . Aportació energètica de la caldera. 

Els signes negatius mostren que la demanda es coberta en la totalitat per la bomba. 

Aquesta aportació es realitza col·locant una bateria de suport instal·lada di

Anual [kWh/any]  37400,62 

 vas de la piscina. 

t en l’ap

  
Gener 2  0609,57
Febrer 1  7710,02
Març 1  6174,32
Abril 1  4159,77
Maig 12802,85 

7,07 Setembre 1097
Octubre 13900,59 
Novembre 16419,37 
Desembre 19551,32 
Anual [kWh/any] 142304,92 

Taula B.73 . Necessitats energètiques del vas de la piscina. 

La bomba de calor porta incorporada una bateria d’intercanvi per escalfar aigua. El fet d’utilitzar 

l model BCP 110 permet cobrir part d’aquesta demanda ja que és capaç de donar una potència 

calorífica a  l’aigua inal); p  15 hores al dia i 

tots els dies de l’any en els que la piscina és coberta, s’obté a la taula B.74. l’aportació 

energètica de la bom a multiplicant potenci mes. 

Aportació energètica de la caldera a 
l’aire [kWh/mes]   

Gener 9795,61 
Febrer 6879,86 
Març 3946 
Abril 1619,05 
Maig 0(-2705,83) 
Setembre 0 ( -4665,1)  
Octubre 302,54 
Novembre 5830,76 
Desembre 9026,8 

e

10 kW (nom er tant si aque a funciona durantsta bomb

 s aleshore

ba a l’aigu a a·dies/·hores/di
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Energia aportada pe 10 en ’escalfament 

de part de l’ai s [kWh/mes] 
r la BCP 1
gua del va

4650 Gener 
Febrer 4350 
Març 4650 
Abril 4500 
Maig 4650 
Setembre 4500 
Octubre 4650 
Novembre 4500 
Desembre 4650 
Anual [kWh/any] 41100 

T

en relació a l’alt 

percentatge d’escalfament de l’aire. Aquest fet s’observa comparant els resultats de les taules 

ina, l’aire s’ha de distribuir de manera uniforme 

per tota la sala. Per tant cal pensar que a partir de la bomba deshumectadora instal·lada s’ha de 

la caldera a 
l’aigua [kWh/mes] 

aula B.74. Energia aportada per la BCP 110. 

La bomba escollida aporta un percentatge baix a l’escalfament de l’aigua 

B.73 i B.74. per tant s’ha d’utilitzar un sistema convencional (caldera) que acabi de cobrir totes 

es necessitats. Aquest ha d’aportar l’energia que s’obté restant els valors de la taula B.73 i la 

taula B.74. i el resultat es presenta en la taula B.75. 

 

 Aportació energètica de 

 
  

 

 

Febrer 13360,02 
Març 11524,32 
Abril 9659,77 
Maig 

Gener 15959,57 

 

 

 

Setembre 6477,07 
Octubre 9250,59 
Novembre 11919,37 
Desembre 14901,32 

8152,85 

Anual [kWh/any] 101204,92 
Taula B.75 . Aportació energètica de la caldera. 

B.3.2.2. Càlcul de la instal·lació de climatització d’aire a la sala piscina. 

Per tal de fer una bona climatització a la sala pisc

dissenyar un sistema de conductes per realitzar aquesta funció. Aquest constarà de conductes 

d’impulsió d’aire net i sec, conductes de retorn per l’aire brut i humit i altres per realitzar 

l’extracció d’aquest  i introduir aire net provinent de l’exterior. 
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Els cabals teòrics a tractar són els següents:  

Si es té 

 

abcdefghijkln mop

A 

 

 
Figura B.22 . Esquema de planta de la impulsió, retorn, extracció i introducció de l’aire. 

 

JIG HFED

 

 
C

B

 

 

 

 

un volum de la sala piscina de 1385 m3 i es pretén renovar-lo 5 vegades cada hora per tal 

uals i de valor 6925 m3/h. 

mbé es sap que s’ha de fer una renovació d’aquest aire interior de 2,5 l/s·m2 per tal de tenir-lo 

cions higièniques adequades, aleshores per una superfície de la sala piscina de 348 
2 es pot trobar el cabal teòric d’introducció (igual al d’extracció) i que és 3132 m3/h. 

anmateix aquest cabals no seran els que s’utilitzaran pel dimensionament dels diferents 

onductes ja que el fet d’utilitzar una bomba de calor amb unes característiques determinades ens 

ondicionarà els cabals que passaran pels conductes ja que la bomba de calor duu uns ventiladors 

corporats amb unes característiques concretes. 

l model de bomba seleccionat disposa d’un ventilador d’impulsió amb un cabal nominal de 

000 m3/h i un cabal màxim de 8400 m3/h, així com d’un sistema free-cooling que consta d’un 

entilador de les mateixes característiques que el d’impulsió,  per tal de fer l’extracció i la 

introducció

a distribució dels conductes d’aire per la instal·lació es presenta esquemàticament a la figura 

 

 

d’evitar l’estratificació aleshores es determina que els cabals teòrics d’impulsió i retorn són 

ig

Ta

en les condi

m

T

c

c

in

E

7

v

 d’aire. 

L

B.22 .  
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B.3.2.2.1. Dimensionat de la impulsió. 

 Dimensionat dels conductes d’impulsió. 

El sistema de conductes d’impulsió s’ha de dissenyar de manera que sigui capaç de conduir el 

cabal nominal que dona la bomba deshumectadora que en aquest cas és de 7000 m3/h.  

Estudiant la coberta de la piscina i les longituds dels diferents trams de conducte es decideix 

col·locar 36 difusors distribuïts tal com es veu a la figura B.22.  Per tant es té un cabal per difusor 

de  7000/36=194,44 m3/h. Per tal d’arrodonir aquest es pren 195 m3/h, aquest fet suposa que el 

ventilador d’impulsió ha d’impulsar el cabal de  7020 m3/h totals. 

Com es pot veure a la figura B.22,  el sistema de conductes d’impulsió consta de varis trams 

distribuïts de la següent manera: 

ça 

itjançant un colze amb  3 trams fixes de 4,5 metres de longitud que tenen 3 difusors distribuïts 

uniformement cadascun d’ells; a continuació, un segon colze enllaça amb un altre  tram de 3 

metres de longitud també fix i que disposa d

A partir d’aquest punt els trams són mòbils i  es pleguen un dins els altres (tancaments 

rs per cadascun 

d’ells ( 4 encarats cap al sostre i 2 encarats cap a la paret) intercalats amb dos trams de 3 metres 

e longitud amb 3 difusors cadascuns. Aquests últims trams es corresponen amb els mòduls de 

anell sandvitx, mentre que els  tres de 4 metres es corresponen amb els mòduls de policarbonat. 

n aquests últims  s’ha decidit col·locar 2 difusors encarats cap a la paret per tal d’evitar les 

ossibles condensacions dirigint l’aire calent directament sobre la paret vertical. 

s pren una velocitat de l’aire en el tram principal del conducte d’impulsió abans del primer 

difusor  de 8 m/s. 

Per tant, aplicant la següent expressió s’obté la secció corresponent a aquest tram de conducte: 

De la bomba de calor (sota el paviment) puja un muntant fins una altura de 3 metres que enlla

m

e 3 difusors orientats cap a la piscina.  

3

2 2

m 1h7020 ·Q h 3600s

troncocònics), de manera solidària amb la coberta telescòpica.  

Els trams mòbils són 5. Tres són  conductes de 4 metres de longitud amb 6 difuso

d

p

E

p

E

 

S= = =0,24375m =π·Rmv 8
s

      (B.49) 

er tant el diàmetre de la secció circular equivalent és de 557 mm P
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Per obtenir les dimensions de tots els trams s’utilitza a gràfica de la figura B.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.23. Pèrdues de càrrega en conductes circulars i rectangulars d’acer galvanitzat. 
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A la figura B.23 es té que  per un cabal de 7020 m3/h i una velocitat de 8 m/s s’obté una pèrdua 

de càrrega de 0,125 mmca/m  

El dimensionat dels diferents trams de conductes es fa, com ja s’ha indicat, a partir de la relació 

 [m /s] m ca/m] 

entre cabal i àrea de secció recta mantenint constant la pèrdua de càrrega. Així s’obté la taula 

B.76. on es presenten les dimensions per la resta de trams de conducte. 

Tram Cabal 3/h] V[m ø [m ] ∆P [mm
A-B (3 difuso 7020 8 557 0,125 rs) 
B-C (3 difuso 6435 7,8 525 0,125 rs) 
C-D(3 difusor 5850 7,6 500 0,125 s) 
D-E(3 difusor 5265 7,4 485 0,125 s) 
E-F(6 difusor 4680 7,2 475 0,125s)  
F-G (3 difuso 3510 6,8 425 0,125rs)  
G-H (6 difuso 2925 6,5 400 0,125 rs) 
H-I(3 difusor 1755 5,9 330 0,125 s) 
I-J(6 difusors 1170 5,5 300 0,125 ) 

Taula B.76. Dimensions teòriques dels conductes d’impulsió. 

Cal dir que pels trams en els que hi ha 3 difusor sortirà per aquest un cabal de 585 m3/h, mentre 

que pels trams en els quals n’hi ha 6 difusors en sortirà 390 m3/h pels  encarats a la paret i 780 
3/h pels encarats al sostre. 

al adaptar als diàmetres de conductes que es comercialitzen pensant que els trams mòbils s’han 

de plegar uns dins els altres. Per tant s’adaptaran els diàmetres als presentats a la taula B.77. 

Tram Cabal [m3/h] v[m/s] ø [mm] ∆P [mmca/m]  

m

C

A-B (3 difusors) 7020 7,9 560 0,12  
B-C (3 difusors) 6435 7,6 500 0,125  
C-D(3 difusors) 5850 7,6 500 0,125  
D-E(3 difusors) 5265 7,6 500 0,125  
E-F(6 difusors) 4680 7,2 475 0,125 Especial 
F-G (3 difusors) 3510 6,8 425 0,125 Especial 
G-H (6 difusors) 2925 6,5 400 0,125  
H-I(3 difus 1755 4,8 3 8  ors) 55 0,0

ors) 

Taula B.77 . D etres com  dels cond ’impulsió. 

El fet que s’hagin de plegar uns dins els altres fa que 2 d’aquests conductes es demanin en format 

 

iàm ercials uctes d

I-J(6 difus 1170 5,5 300 0,125  

de diàmetres especial. 
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 Colzes als conductes circulars d’impulsió. 

Com ja s’ha comentat n’hi haurà 3 i són de 90º. Es pot dir que per un colze llis de 90º amb una 

relació radi colze/diàmetre secció =1,5. La relació Longitud equivalent/diàmetre secció  és 9. 

Pels 3 colzes es presenta la taulaB.78. 

Tram nºcolzes ø [mm] ∆P [mmca/m] Leq [m] 
BC-A-B 2 560 0,12 5,05 

D-E 1 500 0,125 4,5 

Taula B.78. Longitud equivalent dels colzes en els trams. 

 Dimensionat dels difusors. 

Els difusors són mòduls de petita secció, de tal manera que s’extregui el cabal per a cada tram 

cap a l’ interior de la sala. 

S

 

’anomena inducció a l’efecte d bient, produït pel corrent d’aire 

rincipal procedent dels difusors d’impulsió. Amb una alta inducció s’aconsegueix un major 

oviment d’aire ambient interior, evitant així les estratificacions i una millor mescla d’aire 

pulsat, la qual cosa contribueix a que les condicions interiors de temperatura i humitat 

siguin més uniformes. 

S’utilitzen els difusors de la sèrie KAM de la casa MADEL que estan dissenyats per la difusió 

’aire en grans espais i aplicacions especials, gracies al seu llarg abast i control direccional de 

 seva vena d’aire i a la seva gran capacitat de volum d’aire. 

b línies mes 

uaus que afavoreixen la integració arquitectònica. 

l model utilitzat és el KAM-D difusor d’impulsió ajustable manualment per fixació directa al 

onducte circular en instal·lacions vistes. A la figura B.24. es presenta l’esquema d’aquest. 

Figura B. 24. Difusor KAM-D per conducte circular. 
 

 
 

’arrossegament de l’aire am

p

m

im

d

la

Els difusors KAM aporten una nova estètica per aquest tipus de difusors, am

s

E

c
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Les diferents dimensions segons el model escollit es presenten a la figura B. 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 es presenten a la taula B.79. les velocitats recomanades per cada model i a la 

ula B.80. la secció lliure de sortida d’aire  així com els cabals que són capaços d’expulsar. 

a B.79 Velocitats recomanades.       Taula B.80. Secció lliure de sortida del aire (m2). 

Pel que fa a la velocitat lliure, pèrdua de càrrega, potència sonora i abast, es pot consultar la 

 

 

 
Figura B.25 . Esquema i dimensions pels diferents models KAM-D. 

 

A continuació

ta

 

 

 

 

 

 

Taul

figura B.26 .  
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Figura B.26. Velocitat lliure, pèrdua de càrrega, potència sonora i abast dels difusors. 
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A la figura B.27. es presenten esquema i factors de correcció per aquest models de difusió. 

 
 

 

 
 

Figura B.27. Factors de correcció en difusió vertical i abast. 
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Amb la informació anterior  es pot fer una selecció acurada dels models de difusors que es 

posaran en cada tram de conducte impulsió. 

La selecció d’aquests es farà d’una manera ràpida amb el programa facilitat per la casa Madel 

tot i que amb aquestes gràfiques es pot comprovar que els resultats són els mateixos. 

A la taula B.81. es presenta les característiques del model escollit segons el cabal que es vol 

que surti per aquest. 

 
Model Q[m3/h] Dt[ºC] Afree 

[m2] Vf [m/s]Dpt1 [Pa] Lwa1 [dB(A)] A102 
[m] 

T02 
[ºC] 

A103 
[m] 

T03 
[ºC]

KAM-D 250 195 0 0,0135 4,01 9,73 0<X<25 15 27 10 27
 

Taula B.81.  Característiques del model seleccionat. 

S’observa que la velocitat de sortida d’aquests difusors és de 4 m/s aproximadament; es 

correcta per piscines per les grans dimensions d’aquesta i com els conductes estan elevats 

respecte del terra uns 3 metres la velocitat final de l’aire arran de terra serà molt inferior i no 

molesta als usuaris. 

B.3.2.2.2. Dimensionat del retorn. 

 Dimensionat dels conductes de retorn. 

La funció dels conductes de retorn és transportar l’aire de l’ interior del recinte a la sala de 

màquines per a ser tractat abans d’introduir-lo novament en el recinte de la piscina.  

Això fa que el cabal d’aire a recircular sigui funció de la quantitat d’aire exterior introduït, 

donat que la impulsió és sempre constant, tot i que el disseny s’hagi dimensionat a les 

característiques del ventilador que porta incorporat la bomba de calor BCP 110, i no a les 

necessitats reals que seria com teòricament es faria. 

En el cas del retorn es farà igual que en la impulsió, es dimensionarà en funció del cabal 

màxim de retorn que té la bomba de calor, que coincideix amb el d’impulsió. La velocitat de 

l’aire en el conducte principal serà de 8 m/s.  

Els conductes de retorn estan situats a la galeria per sota el paviment i per tant l’aire 

s’introduirà en el retorn mitjançant un grup reixes planes que es fixaran al terra acoblades als 

conductes que circulen situats sota tal com es mostra a l’esquema de la figura B.22 . 
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El retorn consistirà en 15 trams de 1 metres cadascun, per on entrarà tot l’aire humit i viciat de 

la piscina, ubicats al costat contrari dels conductes d’impulsió per tal de cobrir tot el volum de 

la piscina. Els conductes de retorn van soterrats.  

El cabal de retorn és de 7020 m3/h. i es distribueix de manera uniforme per les 15 reixes de 

retorn; per tant per cadascuna d’elles entrarà un cabal de 468 m3/h . A la taula B.82 es 

presenten les dimensions dels conductes de retorn. 

 
 

Tram Cabal [m3/h] v[m/s] ø [mm] ∆P [mmca/m] Àreea [m2] Base [mm] Altura 
[mm] 

a-b 468 4,1 200 0,125 0,126 250 150 
b-c 936 4,9 260 0,125 0,212 400 150 
c-d 1404 5,4 300 0,125 0,283 500 150 
d-e 1872 5,9 330 0,125 0,342 500 200 
e-f 2340 6,2 360 0,125 0,407 550 200 
f-g 2808 6,4 390 0,125 0,478 650 200 
g-h 3276 6,7 410 0,125 0,528 700 200 
h-i 3744 6,9 440 0,125 0,608 650 250 
i-j 4212 7,1 460 0,125 0,665 700 250 
j-k 4680 7,3 490 0,125 0,754 850 250 
k-l 5148 7,4 500 0,125 0,785 700 300 
l-m 5616 7,5 515 0,125 0,833 700 300 
m-n 6084 7,7 525 0,125 0,866 750 300 
n-o 6552 7,9 535 0,125 0,899 750 300 
o-p 7020 8 557 0,125 0,975 850 300 

 
Taula B.82. Dimensions teòriques dels conductes de retorn i la correspondència a conductes rectangulars. 

 

 Dimensionat de les reixes de retorn. 

Les reixes de retorn s’ubiquen al terra i han de ser una mica especials ja que a l’estiu al estar 

la piscina descoberta han d’impedir que entri qualsevol tipus de contaminació (gespa, terra, 

aigua, etc) per tant s’escull un model de reixa que sigui regulable pel que fa al cabal que hi 

pot entrar i fins i tot que es puguin tancar (a l’estiu).Si quan es descobreix la piscina no es pot 

garantir l’ estanquitat d’aquestes reixes, es cobriran amb una xapa especialment dissenyada 

per assegurar que no entra res als conductes. 

Les reixes escollides són les de la sèrie LMT-SHD de la casa MADEL, dissenyades 

especialment per estar col·locades al terra i poder-les col·locar en instal·lacions de retorn de 

grans superfícies. 
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La sèrie LMT-SHD  són reixes de terra amb aletes lineals fixes paral·leles a la dimensió L i 

que incorporen un regulador de cabal. 

A la figura B.28. es presenta la secció d’aquesta sèrie així com les dimensions. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.28.  Secció i dimensions  de la sèr

L’accessori acoblable és el SP-HD, una comporta de làmines oposades per la regulació del 

cabal d’aire; l’accionament és mitjançant un cargol intern de fàcil accés.  A la figura B.29. es 

mostra aquest accessori. 

 

 

 

 

Figura B.29 . Secció de l’element SP-HD 

A continuació es presenta la secció lliure (m2) d’entrada d’aire segons les dimensions a la 

taula B.83. 

 

 

 

Taula B.83. Secció lliure d’entrada d’aire. 

 Pel que fa a les velocitats recomanades són Vmin de 1,5 m/s i Vmax de 2,5 m/s. 

 

ie LMT-SHD . 
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La determinació del cabal d’aire es fa mesurant Vf als diferents punts de la reixa i es troba 

Vfmed, aleshores: 

Q(l/s)= Vfmed (m/s)·Afree(m2)·1000      (B.50) 

Q(m3/h)=Vfmed(m/s)·Afree(m2)·3600      (B.51) 

Pel que fa a la velocitat lliure, pèrdua de càrrega i potència sonora es pot consultar la figura 

B.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.30 . velocitat lliure, pèrdua de càrrega i potència sonora 

S’escullen 15 reixes model LMT-SHD de dimensions 600X275 i es donen les característiques 

utilitzant el programa facilitat per MADEL a la taula B.84 .  

 

Model Q[m3/h] Afree [m2] Vf [m/s] Dpt1 [Pa] Lwa1 [dB(A)] 
LMT-SHD 468 0,055 2,36 5,43 25<x<30 

Taula B.84. Característiques del model seleccionat. 
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B.3.2.2.3. Dimensionat de l’extracció i l’aspiració. 

 Dimensionat dels conductes d’extracció d’aire viciat i aspiració d’aire exterior. 

Per a la extracció d’aire viciat i introducció d’aire provinent de l’exterior, caldrà canalitzar-ho 

des de  la presa exterior fins a l’orifici de la bomba de calor (free-cooling), el ventilador de 

retorn destinat a aquesta tasca té les mateixes característiques que el d’impulsió. 

Es disposarà un conducte per l’extracció i l’altre per la introducció que s’han d’adaptar a les 

dimensions dels caixons destinats al free-cooling i han de permetre la introducció del cabal 

mínim higiènic que és de 3132 m3/h i igual al cabal d’extracció de l’aire interior viciat. 

Si s’escull una velocitat de 5 m/s es troba el conducte circular. 

Conducte Cabal 
[m3/h] 

Velocitat 
[m/s] 

∆P     
[mmca/ml] 

Diàmetre 
[mm] 

Secció 
[m2] 

Secció 
Rectangular 
[mmxmm] 

Extracció d'aire a 
l'exterior 3132 5 0,06 475 0.709 600x300 

Introducció d'aire 
de l'exterior 3132 5 0,06 475 0,709 600x300 

Taula B.85 .  Dimensionat dels conductes d’extracció i introducció d’aire exterior 

Aquests conductes aniran de la BC fins a l’exterior, a una altura al costat de la paret de panell 

sandvitx. El conducte d’extracció es situarà mes alt que el d’introducció per tal d’evitar que 

l’aire viciat pugui tornar a entrar a la màquina. 

 Dimensionat de les reixes d’extracció i aspiració. 

Les reixes pels conductes d’extracció i introducció han d’estar dissenyades per l’aspiració 

d’aire exterior i expulsió de l’aire viciat. Cal pensar que han d’impedir la penetració de la 

pluja, ocells, objectes estranys, etc. Cal que la construcció d’aquesta sigui de gran robustesa i 

resistent a les agressions climàtiques per la seva instal·lació a l’exterior. 

El model seleccionat és el de la sèrie  DTX-A de la casa MADEL, reixa amb malla 

incorporada de lamines paral·leles a la dimensió major. A continuació es presenten algunes de 

les característiques així com gràfics per fer-ne la selecció adequada. A la figura B.31. es 

presenta la secció del model DTX-A. 
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Figura B.31. Secció del model DTX-A 

 

A continuació es presenta la secció lliure [m2] d’entrada d’aire segons les dimensions a la 

taula B.86. 

 

 

 

 

 

Taula B.86.  Secció lliure d’entrada d’aire. 

Aquest càlcul es realitza amb les següents expressions: 

 

 

 

 

 

 

(L[mm]-23)·(H[mm]-73)Acara[m]=
100000

      (B.52) 

3

2

Q [ m h]v cara[m/s]=
A cara [m ]·3600

       (B.53) 

 Pel que fa a les velocitats recomanades són Vmin de 2,5 m/s i Vmax de 4,5 m/s.  

A la figura B. 32 es presenta velocitat lliure, pèrdua de càrrega i potència sonora de les reixes 

d’extracció i aspiració. 
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Figura B. 32. velocitat lliure, pèrdua de càrrega i potència sonora 

S’escull una reixa per extracció model DTX-A de dimensions 625X425 i es donen les 

característiques utilitzant el programa facilitat per MADEL a la taula B.87.  

Model Q[m3/h] Afree [m2] Vf [m/s] Dpt1 [Pa] Lwa1 [dB(A)] 
DTX-A 3132 0,211 4,12 67,28 40<x<45 

Taula B.87. Característiques del model seleccionat. 

S’escull una reixa per aspiració model DTX-A de dimensions 625X425 i es donen les 

característiques utilitzant el programa facilitat per MADEL a la taula B.88 .  
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Model Q[m3/h] Afree [m2] Vf [m/s] Dpt1 [Pa] Lwa1 [dB(A)] 
DTX-A 3132 0,211 4,12 76,68 40<x<45 

Taula B.88. Característiques del model seleccionat. 

B.3.2.2.4. Pèrdua de càrrega total de la instal·lació d’aire. 

La pèrdua de càrrega de tot el circuït d’aire inclou les pèrdues en els conductes, en els 

elements singulars i en el pas per la bomba. 

A la taula B.89. es fa un resum de les pèrdues de càrrega lineals i singulars en els trams 

d’impulsió, retorn, extracció i aspiració d’aire. 

Tram L [m] Colzes 90º[u] Leq [m] ∆P [mmca/m] ∆P [mmca] 
Impulsió      
BC-A-B 9,5 2 5,05 0,12 1,75 

B-C 4,5   0,5625 0,125 
C-D 4,5   0,125 0,5625 
D-E 3 1 4,5 0,125 0,9375 

E-F(2 difusors) 4   0,125 0,5 
F-G 3   0,125 0,375 

G-H (2 difusors) 4   0,125 0,5 
H-I 3   0,08 0,24 

I-J(2 difusors) 4   0,125 0,5 
Total     5,9275 

Retorn      
a-b 1   0,125 0,125 
b-c 1   0,125 0,125 
c-d 1   0,125 0,125 
d-e 1   0,125 0,125 
e-f 1   0,125 0,125 
f-g 1   0,125 0,125 
g-h 1   0,125 0,125 
h-i 1   0,125 0,125 
i-j 1   0,125 0,125 
j-k 1   0,125 0,125 
k-l 1   0,125 0,125 
l-m 1   0,125 0,125 
m-n 1   0,125 0,125 
n-o 1   0,125 0,125 
o-p 1   0,125 0,125 

Total     1,875 
Extracció 5   0,06 0,3 

Introducció 5   0,06 0,3 
      

Difusors Madel KAM-250 (195 m3/h) 0,973 
Reixes retorn     0,543 

Reixa extracció Madel DTX-A 625x425 6,728 
Reixa aspiració Madel DTX-A 625x425 7,668 

Taula B.89. Pèrdues de càrrega lineals i singulars en tots els trams. 
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Pel que fa a les reixes i els difusors només es compta el de màxima pèrdua de càrrega en el 

conducte al que pertanyen perquè estan col·locats en paral·lel. 

El ventilador d’impulsió ha de vèncer la pressió dels trams d’impulsió, interior bomba i el 

d’introducció d’aire de l’exterior. 

El ventilador de retorn ha de vèncer el tram de retorn, el pas interior bomba i l’extracció de 

l’aire. 

Per tant resulta  

IMPULSIÓ: 5,9275+0,973=6,9 mmca 

RETORN: 1,875+0,543=2,418 mmca 

EXTRACCIÓ: 0,3 +6,728= 7,028 mmca 

ASPIRACIÓ: 0,3+7,668= 7,968 mmca 

El ventilador d’impulsió ha de ser capaç de vèncer la pèrdua de càrrega del conducte 

d’impulsió i el d’aspiració, mentre que el ventilador de retorn ha de vèncer la pèrdua de 

càrrega produïda en el retorn i l’extracció. 

Pèrdua de càrrega total a vèncer pel ventilador impulsió és de 14,868 mmca. 

Pèrdua de càrrega total a vèncer pel ventilador de retorn és de 9,446 mmca. 

Els dos ventiladors (el d’impulsió amb 15 mmca de pressió disponible i el de retorn amb 10 

mmca) són capaços de superar aquestes pèrdues de càrrega totals. 

B.3.2.3. Regulació de la bomba de calor deshumectadora. 

La bomba BCP 110 disposa d’una regulació electrònica pCOc (Carel), preparada per realitzar 

les següents funcions en les màquines de deshumectació de piscines: 

-Regulació de la deshumectació. 

-Regulació de comportes aire nou i del free-cooling. 

-Aire exterior mínim. 

-Comandament de bateria de recolzament d’aigua calenta. 

-Control de filtres bruts. 

-Diagnosi d’ errades i alarma general. 

-Programació horària i semanal. 

 

 

 



Climatització de la  piscina d’un complex residencial ubicat a Mollerussa 
 i producció d’ACS solar per les vivendes d’aquests edificis. 
Josep Ramon Aldomà Buchaca  Pàg. 291 

 

 

 Composició de l’equip. 

El mòdul pCOc BCP està format per: 

-1placa principal CPU. 

-1 terminal usuari. 

-Sondes d’humitat i temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.33 . Esquema de la pCOc 

Les sondes són les següents: 

-B1 Temperatura aire recirculació (NTC) 

-B2 Temperatura aire extern (NTC) 

-B3 Temperatura del vas de la piscina (NTC) 

-B4  Temperatura aire d’entrada a l’evaporador. Pel cas de free-cooling aire de mescla de 

retorn i aire nou (NTC) 

-B5 Humitat relativa aire recirculació (Activa: 4-20 mA o 0/1 V) 

-B6 Humitat relativa aire extern (Activa: 4-20 mA o 0/1 V) 

Les característiques tècniques del les sondes són: 

-Sondes de temperatura 0-50ºC 

-Sonda humitat  10-90% HR 

-Alimentació 24 V d.c. (desde placa) 

-Distància màxima  50 metres. 
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 Lògica de funcionament. 

Nomenclatura: 

C1 Compressor aire-aire. 

C3 Compressor que condensa en aigua. 

FC Free-cooling. 

HR Humitat relativa de retorn. 

HRc Humitat relativa de consigna (retorn) 

Hext Entalpía exterior. 

H Entalpía de retorn. 

T Temperatura de retorn. 

Tc Temperatura de consigna (retorn). 

Tw Temperatura aigua de la piscina. 

Twc Temp

 Criteri auto

Tw>Twc: No s’autoritza C3 (p

T>Tc: No s’ha d’autoritzar C1; nom ni i FC no sigui possible. 

T<Tc i Tw<Twc: com

En la regulació es prioritza sempre el control de la humitat. 

 Funció deshumectació 

HR>HRc, T>Tc, Tw>Twc amb Hext>H 

Es prioritza la demanda de deshumectació i el free-cooling no està actuant. El circuit aigua 

no actua( figura B.34). 

 

 

 

 

Figura B.34 . 

 

 

 

eratura de consigna de l’aigua de la piscina. 

rització de compressors. 

rovocaria un augment de Tw). 

és funciona quan HR ho dema

pressor C1 i C3 autoritzats a funcionar. 
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HR>HRc, T>Tc, Tw>Twc amb Hext<H 

Es prioritza la demanda de deshumectació i el free-cooling s’activa. El circuit aigua no 

actua( figura B.35). 

 

 

 

 

Figura B.35. 

HR>HRc, T>Tc, Tw<Twc amb Hext>H 

La primera etapa en actuar és el circuït d’aigua, ja que la temperatura de consigna del 

aigua no s’ha superat i sí la de l’ aire( figura B.36). 

 

 

 

 

 
Figura B.36 . 

HR>HRc, T>Tc, Tw<Twc amb Hext<H 

Es pot realitzar free-cooling, per tant la 1ª etapa serà el free-cooling i la segona el circuit 

d’aigua( figura B.37). 

 

 

 

 

 

Figura B. 37. 
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HR>HRc, T<Tc, Tw>Twc amb Hext>H 

Demanda de calor en aire i demanda de deshumectació. La vàlvula de 3 vies actuarà i 

entraran només les etapes d’aire i no el circuit d’aigua( figura B.38). 

 
Figura B.38 . 

HR>HRc, T<Tc, Tw>Twc amb Hext<H 

Demanda de calor en aire i demanda de deshumectació, el free-cooling actua primer i 

compressor 1 cobreix part de la demanda de l’aire, la vàlvula 3 vies acabarà de cobrir aquesta 

demanda (Figura B.39). 

 

 

 

 

Figura B.39 . 

HR>HRc, T<Tc, Tw<Twc amb Hext>H 

Demanda de calor en aire i demanda de deshumectació. La vàlvula de 3 vies actuarà i 

entraran primer les etapes d’aire i desprès el circuit d’aigua (Figura B.40.) 

 

Figura B.40 . 
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HR>HRc, T<Tc, Tw<Twc amb Hext<H 

Hi ha demanda de deshumectació, calefacció a l’aire i a l’aigua, funciona el free-cooling i els 

compressors 1 i 3 amb prioritat del compressor 1. 

Figura B.41. 

B.3.3. Solució a la instal·lació global mitjançant un sistema de generació de calor 

convencional. 

Aquest aparell, en el cas més desfavorable (període emplenament), ha de cobrir totes les 

necessitats tèrmiques de la instal·lació. En règim continu la seva funció és de recolzament pel 

que fa a l’escalfament de l’aire, principal pel que fa a escalfament de l’aigua del vas, i únic 

pel que fa escalfament de l’ ACS i escalfament de l’aire pels fan-coils. 

El circuit està format per una  caldera que subministra  l’energia calorífica, un col·lector 

d’impulsió del qual partirà el fluid caloportador pels diferents subcircuits cap a cada punt de 

necessitat mitjançant les bombes de circulació, i aquest fluid tornarà pel circuit de retorn on es 

recollirà al col·lector de retorn, passant altre cop  a la caldera. El circuit disposarà de diferents 

elements singulars com són  la vàlvula de seguretat, el  vas d’expansió, etc. 

S’ha trobat que la necessitat màxima de calor de la instal·lació és d’uns 186,72 kW en règim 

continu. Aquesta demanda es centrarà en quatre punts bàsics: ACS (55,9 kW), calefacció sala 

piscina (71,33 kW), calefacció altres sales mitjançant fan-coils (16,1 kW) i escalfament de 

l’aigua del vasos (43,42 kW).  

El resum de les quatre demandes al llarg de l’any es mostren a la  taula B.90. en la qual la 

demanda pel que fa als vas i a l’aire piscina és la que queda quan ja ha actuat la bomba de 

calor. 

Les dades de la taula B.90.  es representen gràficament a la figura B.42.; s’observa que la 

demanda pel que fa a la caldera no és constant al llarg de l’any, ni tampoc al llarg de la 

setmana. Per tant  la caldera funciona de forma intermitent i depenent de la temperatura 

exterior. 
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Per aquest tipus de funcionament, les calderes més apropiades són les anomenades d’alt 

rendiment, que es podrien definir com aquelles calderes que superen els rendiments exigits 

per a les calderes estàndard de dos o tres estrelles segons la directiva europea 92/42 CEE. 

Els signes negatius que apareixen a la taula B.90. indiquen  que la demanda es coberta en la 

totalitat per la bomba i per tant la caldera no ha d’actuar . 

 Vas 
[kWh/mes] 

ACS 
[kWh/mes]

Aire piscina 
[kWh/mes]

Fan-coils 
[kWh/mes]

Total 
[kWh/mes] 

Gener 15959,57 10265,7 9795,61 4553,28 40574,16 
Febrer 13360,02 9428,8 6879,86 3904,56 33573,24 
Març 11524,32 9705,8 3946 3225,24 28401,36 
Abril 9659,77 9031,4 1619,05 2570,4 22880,62 
Maig 8152,85 9145,8 (0)-2705,83 2604 19902,65 
Juny - 8670,1 - - 8670,1 
Juliol - 8772,5 - - 8772,5 
Agost - 8959,2 - - 8959,2 

Setembre 6477,07 8850,8 (0) -4665,1 735,4 16063,27 
Octubre 9250,59 9332,5 302,54 1802,34 20687,97 

Novembre 11919,37 9392,7 5830,76 2937,6 30080,43 
Desembre 14901,32 10265,7 9026,8 4047,36 38241,18 

Total [kWh/any] 101204,92 111820,9 37400,62 26380,18 276806,62 

Taula B .90 . Necessitats energètiques de la caldera al llarg de l’any 
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Figura B.42. Evolució de les diferents necessitats de caldera al llarg de l’any. 
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B.3.3.1. Selecció del generador de calor convencional. 

La selecció és fa a partir  de la potència màxima de la instal·lació (186,72 kW), tot i que pel 

període d’emplenament ha de ser capaç  de subministrar  203,91 kW sense manta i de 192,88 

kW amb manta. 

S’escull el grup tèrmic de baixa temperatura BT model 180 de la casa ROCA que pertany al 

grup de calderes d’alt rendiment segons de la directiva europea de caldera de baixa 

temperatura. Aquestes calderes poden funcionar contínuament amb una temperatura de 

l’aigua d’alimentació entre els 35ºC i 40ºC (308 ºK i 313 ºK). Aquestes condicions de 

funcionament s’assoleixen amb el disseny dels tubs de fums (doble paret) mantenint-se la 

temperatura del costat dels fums per sobre del punt de rosada. En determinades condicions pot 

presentar condensacions.  

El combustible a utilitzar serà el gas natural canalitzat. 

 Característiques tècniques del  BT180: 

 Potència útil  204,3 kW 

 ηi 100%*   92,6 % 

 ηi 30%*   92,9 % 

 Pressió màxima de servei admissible 5 bar 

 Temperatura màxima   100ºC (373 ºK) 

 Sobrepressió cambra de combustió 17 mmca 

 ∆P circuit aigua  ∆T = 20   200 mmca 

 Pes    435 kg 

 Capacitat   220 l 

* Compliment del Real decret 275/1995 de 24 de febrer respecte l’aplicació de la directiva 

europea 92/42 CEE sobre rendiments instantanis per a calderes de baixa temperatura. (ηi 100% ≥ 

91,4%, ηi 30% ≥ 91,4%). 

Es tracta d’una caldera monobloc de xapa d’acer, amb aïllant de fibra de vidre de 100mm de 

gruix (λ=0,044 W/m·ºK). La cambra de combustió a la part inferior és refrigerada i 

sobrepressionada, al igual que el circuit de fums. La caixa de fums serà horitzontal i a la zona 

superior de la caldera. El feix de tubs per on circularà l’aigua serà d’acer inoxidable, on 

entrarà i sortirà per la part superior. Un esquema de la caldera és el presentat a la figura B.43.  
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 Cremador de gas natural. 

El cremador és de gas natural model TECNO 28 –G de la casa ROCA. Aquest porta dos 

circuladors NYL-43. 

Escombrat automàtic abans d’iniciar-se l’encesa. A la figura B.44. es pot veure una esquema 

gràfic del cremador: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura B.44 .Cremador Tecno 28 - G 

Les característiques del cremador d’aquesta caldera són: 

Figura B.43 . Esquema i dimensions de la caldera ROCA BT 180. 

El grup tèrmic consta de les següents parts: caldera BT 180, cremador TECNO 28 – G, rampa 

de gas natural (filtre, regulador de pressió, presostat de gas, electrovàlvules de regulació i 

seguretat), kit de modulació (regulador de potència i sonda de temperatura per a la caldera). 

Tanmateix s’hauran d’afegir altres accessoris en la instal·lació de la caldera, com ara: vàlvula 

de seguretat, vas d’expansió, circuit d’emplenament i buidat, xemeneia d’extracció de fums. 

El dimensionat i l’elecció es faran en apartats posteriors. 
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Temperatura dels fums   180 [ºC] 

Superfície d’intercanvi global   5,44 [m2] 

Càrrega tèrmica    1174 [kW/m3] 

Volum cambra de combustió   211 [dm3] 
 

B.4. DIMENSIONAT DELS CIRCUITS HIDRÀULICS DE LA 

INSTAL·LACIÓ. 

El circuit principal de caldera es divideix en un d’impulsió i un de retorn de l’aigua calenta, 

que a la vegada des d’un col·lector d’impulsió i un de retorn deriva cap a quatre subcircuits 

que són: fan-coils, ACS, vas de la piscina i bateria de suport de la bomba de calor(veure 

plànol E. ? ). 

B.4.1. Dimensionat instal·lació hidràulica pels fan-coils. 

 Distribució de cabals 

Com es pot veure a l’apartat de selecció de fan-coils, cadascun  necessita de 685 l/h d’aigua 

calenta per tal de donar la potència màxima requerida. S’utilitzen 2 fan-coils (un per cada 

vestuari) i per tant s’obté un cabal màxim de 1370 l/h. 

La distribució d’aquest es presenta en la figura B.45. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.45. Esquema de distribució del cabal de fan-coils. 

Pel dimensionat de les canonades s’utilitza l’àbac de la figura B.46. (pag següent) tenint en 

compte que es vol una pèrdua de càrrega de com a màxim de 20 mmca/m. 

 
 

 
 

Fan-Coil 
Vestuari Homes 

Fan-Coil 
Vestuari Dones 

685 l/h 685 l/h 

1370 l/h 
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Figura B.46.  Àbac de càlcul per dimensionar canonades de coure. 
 
 
 

 



Climatització de la  piscina d’un complex residencial ubicat a Mollerussa 
 i producció d’ACS solar per les vivendes d’aquests edificis. 
Josep Ramon Aldomà Buchaca  Pàg. 301 

 

 

A la taula B.91. es presenten els valors dels diàmetres, la pèrdua de carrega i la velocitat dels 

fluid a les canonades escollides, per tot el circuit tancat (línies vermelles de la figura B.50. ). 

Cabal [l/h] Cabal [l/min] Diàmetre [mm] P [mmca/ml] v [m/s] 
685 11,42 20=22x1 20 0,59 
1370 2,125 26=28x1 20 0,7 

Taula B.91. Dimensionat de les canonades de coure del circuït fan-coils. 

 Canonada de buidat. 

Els circuits, sobretot els tancats, s’han de dissenyar de tal manera que quan cal, es puguin 

buidar parcial o totalment. La ITE 02.8.3 estableix un diàmetre mínim de canonada de 20 mm  

que augmenta en funció de la potència dels generadors de calor com s’indica a la taula B.92. 

 
Diàmetre mínim   

[mm] 
P < 50 20 
50 < P < 150 25 
150 < P < 500 32 
500 < P 40 

Taula B.92. Diàmetres mínims de canonada de buidat 

La potència màxima del circuit fan-coils és P=15,9 kW  (2 per 7,95 kW), implica que el diàmetre 

de la  canonada de buidat sigui de 20 mm. 

 Aïllament de les canonades. 

El RITE en l’apèndix 03.1, estableix uns espessors mínims d’aïllament segons una 

conductivitat tèrmica (λref = 0,04 W/m·ºK a 293ºC), unes temperatures màximes del fluid i 

diàmetres exteriors de la canonada, tal i com es mostra a la taula B.93. 

 
FLUID INTERIOR CALENT 

Temperatura del fluid [ºC] Dexterior  
[mm] 40 a 65 66 a 100 101 a 150 151 a 200 
D ≤ 35 20 20 30 40 
35 < D ≤ 60 20 30 40 40 
60 < D ≤ 90 30 30 40 50 
90 < D ≤ 140 30 40 50 50 
140 < D 30 40 50 60 

Taula B.93. Espessors mínims d’aïllament per a canonades amb situació interior 
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Si la conductivitat tèrmica de l’aïllament no fos la mateixa, l’espessor variaria. L’expressió 

per  trobar el nou gruix és la B.54. 

 i refi

ref i

lnD +2·eD λe= · exp · -1
2 λ D

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

     [mm] (B.54) 

 

L’aïllant que s’elegeix per recobrir les canonades interiors és l’ Armaflex  model SH.  

El coeficient de conductivitat tèrmica d’aquest aïllant a 20ºC (293 ºK) és de 0,037 W/m·ºK. A 

la taula B.94. es presenta l’equivalència de gruixos amb el RITE; és la taula del fabricant i 

amb ella es selecciona el gruix d’aïllant per a cada diàmetre.  

Equivalència d' espessors 
Temperatura del fluid 

Diàmetre 
exterior 

canonada 40 ºC a 65 ºC 66ºC a 100 ºC 
referència 

[mm] RITE [mm] SH [mm] RITE [mm] SH [mm] 

12 20 19 20 19 
15 20 19 20 19 
18 20 19 20 19 
22 20 19 20 19 
28 20 19 20 19 
35 20 19 20 19 
42 20 19 30 27 

Taula B.94. Mesures disponibles d’aïllament Armaflex/SH. 

Segons els diàmetres de canonades abans calculats es tria a la taula B.94. l’aïllant 

Armaflex/SH amb un espessor de 19mm. 

 Pèrdues de càrrega singulars. 

Pel càlcul de les pèrdues de càrrega singulars s’utilitza la figura B.47.,on es donen els valors 

de la longitud equivalent [m] de varies de les possibles singularitats que es poden trobar en un 

esquema hidràulic. Per tal de trobar la Psingular s’aplica l’equació B.55. 

Psingular= Lequivalent·Pcanonada [mmca]                (B.55) 

On: 

Lequivalent: Longitud equivalent de la singularitat [m] 

Pcanonada: Pèrdua de càrrega de la canonada corresponent al lloc on esta ubicada la singularitat 

[mmca/ml] 
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Figura B.47. Longituds equivalents per a diferents singularitats. 

Pel que fa als fan-coils la pèrdua de carga es determina a la figura B.10. segons la línia 

vermella traçada, obtenint per un  cabal de 685 l/h, una pèrdua de càrrega de 22,8 kPa (2280 

mmca). L’últim element que intervé és la pròpia caldera, que té una pèrdua de càrrega de 200 

[mmca]. 

 Pèrdues de càrrega lineals. 

Circuïts en paral·lel:                 (B.56) 

Circuïts en sèrie:                 (B.57) 

Circuït fan-coils tancat. 

Per determinar la pèrdua de càrrega màxima del sistema es calcula de la següent manera: 

 

TOTAL i∆P =∆P  

 TOTAL i∆P = ∆P∑  

Total K K FAN-COIL CALDERA
K

mmca∆P =1,4·( metres lineals [ml]·∆P )+∆P +∆P
ml

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑ [mmca]           (B.58)

  

Es multiplica per 1,4 per tal de tenir en compte la pèrdua de càrrega en figures (colzes, 

tes,vàlvules, etc), per tal de simplificar els càlculs. La màxima pèrdua del circuït fan-coils, es 

troba en el fan-coil més allunyat de la caldera, ja que serà en aquest on hi haurà més metres de 

canonada. 
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∆Pmàxim=1,4·(2·(1,4·∆P685l/h+ 13,3·∆P1370l/h))+2280+200=  

1,4·(2·(1,4·20+13,3·20))+2280+200= 3303,2 mmca = 3,3 mca 

 Bomba de circulació  pel circuït fan-coils. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.48 . Corbes de treball i potència consumida de UPS 25-50 130. 

La funció de la bomba de circulació és fer moure l’aigua de caldera per tot el circuit,

compensant les pèrdues de càrrega (resistència al moviment del fluid) dels diferents 

accessoris que formen el circuit. En el sistema de circulació forçada el fluid s’aturarà quan la 

bomba deixi de funcionar. 

- Selecció de la bomba. 

És té un cabal de 1370 l/h i una altura que ha de vèncer la bomba de 3,3 mca. Per seleccionar 

la bomba adequada a aquests paràmetres s’utilitza el programa WebCaps (Selecció On-line) 

de la casa de bombes Grundfos i es selecciona la UPS 25-50 130. En la figura B.48. es marca 

el punt de disseny pel qual es pretén dimensionar la bomba.  I es dona la corba característica 

de la bomba per les 3 velocitats de funcionament que té aquesta. 

Velocitat 3 

Punt acoblament 

Punt amb regulació de cabal 

Potència 
consumida 

Punt disseny 

Velocitat 1 

Velocitat 2 
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Com es pot observar en la figura B.48. la instal·lació que s’estudia  s’acoblarà correctament a 

la velocitat número 3 d’aquest circulador en un punt de 3,57 mca i amb un cabal de 1430 l/h 

que és una mica més gran que el de disseny. 

Aquest fet es pot solucionar col·locant una vàlvula de regulació per tancar el pas de fluid del 

primari fins ajustar la pèrdua de pressió a un valor suficient com per assegurar el cabal de 

disseny. 

A continuació s’expliquen algunes característiques de la bomba i es presenta un esquema a la 

figura B.49. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B.49.Foto i esquema dimensional de la UPS 25-50 130. 

La bomba és del tipus de rotor encapsulat, és a dir  la bomba i el motor formen una unitat 

íntegra sense tancament i amb només dos juntes pel segellat. Els coixinets estan lubricats pel 

líquid bombejat. La bomba té selector de velocitat i el motor és monofàsic. 

B.4.2. Dimensionat instal·lació hidràulica acumulador ACS. 

Per determinar el cabal d’aigua calenta que circula pel circuït tancat de la caldera es té en compte 

la màxima potència així com el fet que l’aigua de sortida de la caldera és de 70ºC i el retorn a 

60ºC aleshores:  

55,9 kW= v·1kg/l·4,18·10 i s’obté un cabal de 1,34 l/s.           

Per determinar les pèrdues de càrrega primer cal conèixer el diàmetre de la canonada.  

La canonada al ser de poca longitud (uns 5 metres) es farà del mateix diàmetre que el diàmetre 

del serpentí. 
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Pel que fa a l’acumulador, com ja s’ha dit té un diàmetre de canonada de serpentí de 1 1/4” ( 

34=32x1); es veu a la figura B.5 i si es consulta la pèrdua de càrrega a la figura B.46. amb el 

cabal que hi circula li correspon  45 [mmca/ml]. (representada mitjançant la línia blava) 

A la taula B.95. es presenten els valors dels diàmetres, la pèrdua de carrega i la velocitat dels 

fluid a les canonades escollides, per tot el circuit tancat. 

Cabal [l/h] Cabal [l/s] Diàmetre [mm] P [mmca/ml] v [m/s] 
4824 1,34 34=32x1 45 1,3 

Taula B.95 . Dimensionat de les canonades de coure del circuït ACS. 

A la figura B.47 ( longitud equivalent) per una canonada de 1 1/4” , es veu que la longitud 

equivalent del bescanviador és Lequivalent = 7 m. 

Per tant la pèrdua de carrega singular de l’acumulador és aplicant B.55 de  7·45=315 mmca. 

La Caldera BT 180 té una pèrdua de càrrega singular de 200 mmca. 

Aleshores seguint el mateix procediment que pel dimensionat hidràulic dels fan-coils es té: 

Total K K ACUMULADOR CALDERA
K

mmca∆P =1,4·( metres lineals [ml]·∆P )+∆P +∆P
ml

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑ [mmca] 

=1,4·5·45+315+200=830 mmca amb un cabal de 1,34l/s=4,824 m3/h 

 Canonada de buidat. 

Igual que en el dimensionament del fan-coils si es té una potència màxima de 55,9 kW llavors 

li correspon segons la taula B.92. un diàmetre de canonada de buidat de 25 mm. 

 Aïllament de les canonades. 

Segons el diàmetre de canonades abans calculat es tria a la taula B.94. l’aïllant Armaflex/SH 

amb un espessor de 19mm. 

 Selecció de la bomba de circulació  pel circuït ACS.. 

És té un cabal de 4,824 m3/h i una altura que ha de vèncer la bomba de 0,83 mca. Per 

seleccionar la bomba adequada a aquests paràmetres s’utilitza el programa WebCaps 

(Selecció On-line) de la casa de bombes Grundfos i es selecciona la UPS 40-50F 250. En la 

figura B.50. es marca el punt de disseny pel qual es pretén dimensionar la bomba.  I es dona la 

corba característica de la bomba per les 3 velocitats de funcionament que té aquesta. 
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Velocitat 1 

Velocitat 2 
Velocitat 3 

Punt disseny 

Punt acoblament 

Punt amb regulació de cabal 

Potència 
consumida 

Figura B.50 . Corbes de treball i potència consumida de UPS 40-50 F 250. 

S’observa a la figura B.50. que la instal·lació  s’acoblarà a la velocitat número 2 d’aquest 

circulador en un punt de 1,06 mca i amb un cabal de 5,14 m3/h que és una mica més gran que 

el de disseny. La solució és una vàlvula de regulació per tancar el pas de fluid del primari fins 

ajustar la pèrdua de pressió a un valor suficient com per assegurar el cabal de disseny.A 

continuació  presenta un esquema a la figura B.51. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura B.51.Foto i esquema dimensional de la UPS 40-50 F 250. 
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B.4.3. Dimensionat instal·lació hidràulica pel vas piscina. 

Aquest circuit es diferencia en dues parts separades per un bescanviador de plaques aigua-

aigua. Per una banda es té el circuit tancat  format per caldera, canonades, bescanviador i per 

l’altra el circuit obert format per  bescanviador, canonades, piscina. En aquest estudi només es 

dimensiona el circuit tancat ja que en l’ obert intervindrien elements de depuració, filtratge, 

etc que no són objecte d’estudi energètic; tanmateix es necessari conèixer les temperatures per 

tal de dimensionar el bescanviador. 

 Selecció del bescanviador de plaques per l’escalfament del vas piscina. 

El vas de la piscina necessita una potència d’escalfament de l’aigua de 144,86 kW pel règim 

transitori, mentre que pel règim continu tan sols en necessita 43,42 kW. Aquesta diferència es 

deguda a que el període de posta a règim és relativament curt (44 hores). 

Pel dimensionat del bescanviador s’ha d’agafar el cas transitori ja que per escalfar l’aigua de 

xarxa fins a les condicions de servei només intervindrà la caldera i és el cas més desfavorable. 

Es dimensionarà el bescanviador per una potència d’intercanvi de 145 kW. 

El mètode utilitzat serà el PRN (apartat A.8.3.3) juntament amb el programa de càlcul facilitat 

per Sedical. 

Es vol la piscina a 25ºC i per tant es poden suposar unes temperatures pel corrent fred de: 

Tc1=10ºC, Tc2=29ºC 

Els 10ºC són la mitjana de les temperatures de xarxa. 

Per aquest rang de temperatures es pren Cag de 4,19 kJ/kg·ºC i un pes específic de 997,81 

kg/m3. 

La caldera dona una temperatura de 70ºC i a la sortida del bescanviador es vol  a 50ºC per tant 

es prenen com Th1 i Th2 respectivament. 

Per aquest rang de temperatures es pren Cag de 4,18 kJ/kg·ºC i un pes específic de 983,44 

kg/m3. 

Amb l’equació B.58.  es poden determinar els cabals màssics per cadascun dels 2 fluids. 

 bes i iQ =m ·Cp·∆T       [kW] (B.58) 

On:  

Qbescanviador: Potència del bescanviador [kW] 

mi: Cabal màssic  [kg/s] 

Cag: Calor específic de l’aigua [kJ/kg·ºK] 

∆Ti: Salt tèrmic del costat i [ºK] 
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A la taula B.97. es presenta un resum de les dades necessàries per poder dimensionar 

correctament el bescanviador. 

q [kW] 145 
Tc1 [ºC] 10 
Tc2 [ºC] 29 
∆Tc [ºC] 19 
mc [kg/s] 1,821 
mc [l/s] 1,825 
mc [l/h] 6574,5
Th1 [ºC] 70 
Th2 [ºC] 50 
∆Th [ºC] 20 
mh [kg/s] 1,734 
mh [l/s] 1,763 
mh [l/h] 6348,3

Taula B.97. Dades bàsiques pel dimensionat del bescanviador. 

Seguint amb la metodologia PRN cal determinar  i  aleshores els 

valors respectius són 7,248 i 7,630. 

Cal ara verificar el balanç següent 

Es te que  7,248·20=144,96  

  7,63·19=144,97 

El balanç es verifica, el petit error es produeix pel fet d’haver aproximat. 

-Càlcul de PH i RH: 

· ·

hh hC = m ·Cp
· ·

cc cC = m ·Cp

· ·

h ch cC ·∆T = C ·∆T  

H H1 H2
H

I H1 C1

∆T T -TP = = =0,33
∆T T -T

 
CH

H
C H

∆TCR = = =0,95
C ∆T

  

-Calcular NH (NTUH) a partir de la fórmula implícita P=f(N,R) 

Que per un flux a contracorrent d’un sol pas és:     
( )( )
( )( )

1-exp -N· 1-R
P=

1-R·exp -N· 1-R
          

De l’equació implícita anterior es troba NH=0,4938. 

-Determinació el coeficient global de transferència (U), el càlcul del qual és molt complex. Es 

troba mitjançant el programa facilitat per Sedical i val 2664,01 W/m2·ºK. 

A partir d’ aquestes dades es podrà trobar l’ àrea efectiva total de transferència: 
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2H H
T

N ·C 0,4938·7,248A = = = 1,34 m
U 2,664

  

S’escull el model UFP-31/H de la casa Sedical dades del qual es presenten a  la taula B.98. 

 Bescanviador 
q [kW] 145 
∆Pc [mca] 2,1 
∆Ph [mca] 2,2 
Nºplaques 34 
Agrupament 1x16/1x17 
Material AISI 316 
Gruix plaques 0,5 
U [W/m2·ºK] 2664,01 
Factor embrutament 0,1963 
Àrea efectiva [m2] 1,34 
Volum [l] costat Hot 10 l 

Taula B.98. Característiques del bescanviadors UFP-31/H 

Per determinar el cabal d’aigua calenta que circula pel circuït tancat de la caldera es té en compte 

la màxima potència així com el fet que l’aigua de sortida de la caldera té una temperatura de 

70ºC i el retorn 50ºC; aleshores es té un cabal 1,763 l/s. 

Per determinar les pèrdues de càrrega primer cal conèixer el diàmetre de la canonada. Utilitzant 

l’àbac de figura B.46.  entrant per un cabal de 1,763 l/s es determina el diàmetre mitjançant la 

línia verda  

A la taula B.99. es presenten els valors dels diàmetres, la pèrdua de carrega i la velocitat dels 

fluid a les canonades escollides, per tot el circuit tancat. 

Cabal [l/h] Cabal [l/s] Diàmetre [mm] P [mmca/ml] v [m/s] 
6348,3 1,763 40=42x1 35 1,25 

Taula B.99 . Dimensionat de les canonades de coure del circuït tancat vas  pisicna. 

La longitud total d’aquesta canonada (impulsió i retorn) és aproximadament 10 metres. 

El bescanviador té una pèrdua de càrrega en el circuit calent de 2,2 mca 

La Caldera BT 180 té una pèrdua de càrrega singular de 200 mmca. 

Aleshores seguint el mateix procediment que en el dimensionat hidràulic dels fan-coils es té: 

Total K K BESCANVIADOR CALDERA
K

mmca∆P =1,4·( metres lineals [ml]·∆P )+∆P +∆P
ml

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑ [mmca] 

=1,4·10·35+2200+200=2890 mmca amb un cabal de 1,763 l/s 
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li correspon segons la taula B.92. un diàmetre de canonada de buidat de 25 mm. 

 Aïllament de les canonades. 

Segons el diàmetre de canonades abans calculat es tria a la taula B.94. l’aïllant Armaflex/SH 

amb un espessor de 27 mm. 

 Selecció de la bomba de circulació  pel circuït tancat vas piscina.. 

És té un cabal de 6,348 m3/h i una altura que ha de vèncer la bomba de 2,89 mca. Per 

seleccionar la bomba adequada a aquests paràmetres s’utilitza el programa WebCaps

(Selecció On-line) de la casa de bombes Grundfos i es selecciona la UPS 25-80 180. En la 

figura B.52. es marca el punt de disseny pel qual es pretén dimensionar la bomba.  I es dona la 

corba característica de la bomba per les 3 velocitats de funcionament que té aquesta. 

 

 

 

 

 

 Canonada de buidat. 

Igual que en el dimensionament del fan-coils si es té una potència màxima de 145 kW llavors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.52 . Corbes de treball i potència consumida de UPS 25-80 180. 
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Com es pot observar en la figura B.52. la instal·lació que s’estudia  s’acoblarà correctament a 

la velocitat número 2 d’aquest circulador en un punt de 2,96 mca i amb un cabal de 6,43 m3/h 

que és una mica més gran que el de disseny. 

Aquest fet es pot solucionar col·locant una vàlvula de regulació per tancar el pas de fluid del 

primari fins ajustar la pèrdua de pressió a un valor suficient com per assegurar el cabal de 

disseny. 

A continuació es presenta un esquema a la figura B.53. 

 

 

 

 

 

 

Figura B.53.Foto i esquema dimensional de la UPS 25-80 180. 

B.4.4. Dimensionat instal·lació hidràulica bateria de suport de la bomba de calor. 

La bomba de calor porta incorporada una bateria de reforç que funciona mitjançant aigua 

calenta provinent de la caldera. La bateria té una potència calorífica 61,5 kW a (82ºC/65ºC) 

amb un cabal nominal de 0,89 l/s i una pèrdua de càrrega de 2,3 mca (dades facilitades pel 

fabricant). 

En el present cas no serà necessària la utilització de tota aquesta potència perquè la bomba de 

calor cobreix gran part de les necessitats.  

Si es suposa que l’aigua de sortida de la caldera és de 70ºC i el retorn a 60ºC, amb el mateix 

cabal nominal per tal de mantenir la pèrdua de càrrega aleshores s’obté aplicant l’equació 

B.58. Q=0,89·1·4,18·10= 37,2 kW que és suficient per cobrir la demanda de calefacció en el 

cas en què la bomba de calor no és suficient i la bateria fa de suport. 

Per determinar les pèrdues de càrrega primer cal conèixer el diàmetre de la canonada. Utilitzant 

l’àbac de figura B.46.  entrant per un cabal de 0,89 l/s es determina el diàmetre mitjançant la línia 

groga. 
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A la taula B.100. es presenten els valors dels diàmetres, la pèrdua de carrega i la velocitat dels 

fluid a les canonades escollides, per tot el circuit tancat. 

Cabal [l/h] Cabal [l/s] Diàmetre [mm] P [mmca/ml] v [m/s] 
3200 0,89 34=32x1 40 1,19 
Taula B.100 . Dimensionat de les canonades de coure del circuït bateria de suport. 

La longitud total d’aquesta canonada (impulsió i retorn) és aproximadament 30 metres. 

La bateria té una pèrdua de càrrega en el circuit calent de 2,3 mca 

La Caldera BT 180 té una pèrdua de càrrega singular de 200 mmca. 

Aleshores seguint el mateix procediment que en el dimensionat hidràulic dels fan-coils es té: 

Total K K BATERIA CALDERA
K

mmca∆P =1,4·( metres lineals [ml]·∆P )+∆P +∆P
ml

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑ [mmca] 

=1,4·30·40+2300+200=4180 mmca amb un cabal de 0,89 l/s 

 Canonada de buidat. 

Igual que en el dimensionament del fan-coils si es té una potència màxima de 37,2 kW llavors 

li correspon segons la taula B.92. un diàmetre de canonada de buidat de 20 mm. 

 Aïllament de les canonades. 

Segons el diàmetre de canonades abans calculat es tria a la taula B.94. l’aïllant Armaflex/SH 

amb un espessor de 19mm. 

 Selecció de la bomba de circulació  pel circuït tancat bateria de suport. 

És té un cabal de 3,204 m3/h i una altura que ha de vèncer la bomba de 4,18 mca. Per 

seleccionar la bomba adequada a aquests paràmetres s’utilitza el programa WebCaps 

(Selecció On-line) de la casa de bombes Grundfos i es selecciona la UP 32-55 180. En la 

figura B.54. es marca el punt de disseny pel qual es pretén dimensionar la bomba.  I es dona la 

corba característica de la bomba per la velocitat de funcionament que té aquesta. 
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Figura B.54 . Corbes de treball i potència consumida de UP 32-55 180 

Com es pot observar en la figura B.54. la instal·lació que s’estudia  s’acoblarà correctament a 

en un punt de 4,37 mca i amb un cabal de 3,27 m3/h que és una mica més gran que el de 

disseny. 

Aquest fet es pot solucionar col·locant una vàlvula de regulació per tancar el pas de fluid del 

primari fins ajustar la pèrdua de pressió a un valor suficient com per assegurar el cabal de 

disseny. 

B.4.5. Vas expansió circuït caldera. 

El sistema d’expansió té la funció d’absorbir les variacions del volum del fluid caloportador 

contingut en un circuït tancat al variar la seva temperatura, mantenint la pressió entre límits 

preestablerts i impedint, al mateix temps, pèrdues i reposicions de la massa de fluid. 

El sistema d’expansió utilitzat és sense transferència de massa al exterior del circuït amb vas 

d’expansió tancat amb membrana. 
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Pel que fa a la situació del vas d’expansió en un circuit, es té en compte la posició relativa de 

la connexió del vas d’expansió respecte al generador (caldera), bomba de circulació i 

elements de consum. 

Per aquesta instal·lació el vas d’expansió es col·loca al col·lector de retorn, just abans  que el 

fluid caloportador torni a entrar a la caldera. Un factor important per a dimensionar el vas 

d’expansió és determinar el volum del vas. Per a la determinació d’aquest es té en compte la 

UNE 100.155, que estableix una metodologia de càlcul: 

- Càlcul del volum total de fluid contingut en el circuit 

- Determinació de la temperatura màxima de funcionament del sistema. En el cas d’aigua 

calenta i rescalfades, la temperatura serà la mitja entre la temperatura d’impulsió i retorn. 

- Càlcul del coeficient d’expansió (Ce), tenint en compte el factor de correcció en el cas de 

l’ús de etilenglicol. 

- Determinació de les pressions de treball. 

- Càlcul del coeficient de pressió (Cp). 

- Determinació del volum total del vas d’expansió. 

 Volum total del fluid en el circuit: 

Caldera BT 180: 220 l 

Dipòsit ACS (serpentí): 31 l  

Fan-coils: 2· 0,9 l = 1,8 l. 

Bescanviador de plaques vas piscina (tram calent): 10 l 

Bateria: 4,2 l 

 Canonada :   Diàmetre interior = Diàmetre exterior – 2· gruix del tub 

 Volum de fluid = longitud de canonada · secció de la canonada 

 Secció canonada =
2
interiorDπ·
4

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

                  (B.59) 

Es presenten a continuació a la taula B.101. les dimensions de les canonades dels 4 circuits de la 

caldera. 

Diàmetre [mm] S [mm2] 
20=22x1 314,16 
26=28x1 615,75 
34=36x1 907,92 
40=42x1 1256,64 

Taula B.101. Diàmetres i secció de les canonades usades en els circuits de la caldera. 
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Vtuberies=2·1,4·314,16·10-6+ 2·13,3·615,75·10-6+ 5·907,92·10-6+10·1256,64·10-6+30·907,92·10-6

=0,0616 m3= 6,16 l. 

Volum total  instal·lació= 6,16+220+31+1,8+10+4,2 = 275 l. 

 Temperatura màxima de funcionament.  

La temperatura d’impulsió és de 70ºC i la de retorn és de 60ºC (323ºK), per tant la 

temperatura de funcionament és la mitja entre aquestes dos i val 65ºC. 

 Coeficient d’expansió.  

Al augmentar la temperatura l’augment del volum del fluid caloportador s’acompanya a un 

augment del volum disponible,degut a la dilatació simultània dels components del circuït 

(canonades, generadors, ..). Per tenir en compte aquest fet, la variació neta del volum del fluid  

que ha de ser absorbida pel sistema d’expansió pot expressar-se mitjançant la fórmula B.60. 

 
Per una temperatura de l’aigua de 30ºC fins 70ºC (ambdós excloses):  

 3  (B.60) 

Per una T=65ºC el Ce val:  

    Ce65ºC=0,01762 

 Pressions de treball.  

 Al tractar-se d’un vas d’expansió tancat amb membrana, només es parlarà de pressió mínima 

(Pm) i pressió màxima (PM).  

El valor de pressió mínim s’ha d’elegir de manera que, a qualsevol punt del circuït i amb 

qualsevol règim de funcionament, la pressió existent sigui mes gran que la pressió 

atmosfèrica. 

Es carregarà el circuït a 1,5 bar. 

 Pm = 1,5 bar 

La pressió màxima serà lleugerament menor que la pressió de tarat de la vàlvula de seguretat 

que, a la vegada, serà menor que la menor entre les pressions màximes de treball a la temperatura 

de funcionament .  

La pressió mínima de treball és la dels fan-coils que en tenen una màxima disponible de 3 bar.  

La pressió màxima serà PM = 3 bar. 

( )2 -Ce= -1,75+0,064·T+0,0036·T ·10
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 Coeficient de pressió.  

El coeficient de pressió per el càlcul del volum dels vasos d’expansió tancats sense 

transferència de fluid al exterior del sistema( vasos tancats amb membrana) es troba a partir 

de l’equació d’estat per gasos perfectes, considerant que la temperatura és constant (Boyle i 

Mariotte). 

El coeficient és positiu i més gran que 1; representa la relació entre el volum total i el volum 

útil del vas d’expansió. 

∆V T=constan
VtCp= >1
Vu

→
 

t

Per a vasos tancats amb membrana :  

 M

M m

PCp=
P -P

 (B.61) 

Cp = 2 

 

 Volum total del vas d’expansió. 

El volum total d’un vas d’expansió tancat, amb fluid en contacte indirecte (amb membrana) 

amb un gas pressuritzat, es troba a partir de l’expressió B.62:     

      [l] (B.62) 

Vt= 275·0,01762·2= 9,69 l 

S’escull el model Vasoflex 18/0,5 de la casa Roca amb un volum de 18 litres, 0,5 bar de 

pressió d’emplenament de la cambra de gas i amb una vàlvula de seguretat de 3 bar.  

Aquest model pot absorbir les variacions de volum de la instal·lació fins un màxim de 389 

litres. 

 

 

 

 

 

Vt = V· Ce · Cp
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