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Resum 
 

En aquest projecte es desenvolupen 3 temes relacionats amb les instal.lacions de condicionament 

d´aire: 

1. El confort tèrmic 

2. La qualitat d´aire interior. 

3. La gestió energètica. 

 

Els 3 temes, encara que s´han desenvolupat en 3 capítols independents, s´han intentat analitzar des 

d´una perspectiva global.  

 

S´han estudiat els 3 conceptes des d´un punt de vista teòric i pràctic. 

 

L´aplicació de l´estudi pràctic dels 3 conceptes s´ha fet al CER&C, el Centre de Climatització i 

Refrigeració de l´ETSEIB.  La descripció de la instal.lació del CER&C es troba a l´Annex A. 

 
Per l´avaluació del confort tèrmic s´ha utilitzat la metodologia descrita a l´ASHRAE i que segueix la 

normativa ISO 7730, i que obté com a resultat principal el Percentatge de Persones Insatisfetes 

davant unes determinades condicions. 

 

Per avaluar la qualitat d´aire s´ha seguit el que marca l´estàndard ASHRAE 62-2001 referent 

fonamentalment als paràmetres de ventilació necessaris per a un determinat tipus d´edifici. En el cas 

particular del CER&C, s´ha aprofitat el sistema de control de la qualitat de l´aire per avaluar-la. 

 

Quant a la gestió energètica, s´ha emprat i explicat el funcionament d´un programa de càlcul 

energètic (eQUEST/DOE2) que permet determinar el consum d´un edifici i fer anàlisis d´alternatives 

d´eficiència energètica respecte un edifici base de referència. S´ha detallat com introduir les dades 

necessàries al programa, així com els resultats que proporciona. 
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Glossari 

 

A.S.H.R.A.E. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

   

CALENER Calificación Energética 

  (Programa d´avaluació de la Qualificació Energètica dels edificis a Espanya) 

CER&C  Centre de Refrigeració i Climatització, situat a l´ETSEIB 

DOE2  Programa de simulació energètica d´edificis. 

E.P.A.   United States Environmental Protection Agency 

eQUEST Energy Quick Simulation Tool 

  (Versió del DOE2 amb una interfície gràfica d´entrada de dades) 

PPI  Percentatge de Persones Insatisfetes 

  (concepte de confort tèrmic) 

QAI / IAQ Qualitat d´Aire Interior / Indoor Air Quality 

SPRING Programa per avaluar el confort tèrmic. 

UTA  Unitat de Tractament d´Aire 

VAV  Volum d´Aire Variable 

VMP  Vot Mitjà Previst 

  (concepte de confort tèrmic) 
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Introducció 
 

Objectius del projecte 
 

- Estudiar a nivell conceptual el confort tèrmic i conèixer eines per avaluar-lo. 

- Estudiar a nivell conceptual la qualitat d´aire interior i conèixer eines per quantificar-la i 

regular-la. 

- Estudiar a nivell conceptual la gestió energètica dels edificis. 

- Conèixer el funcionament d´un programa informàtic per calcular el consum energètic dels 

edificis. 

- Relacionar confort tèrmic, qualitat d´aire interior i eficiència energètica. 

- Analitzar la bondat de les instal.lacions davant el confort tèrmic, la qualitat d´aire i el consum 

energètic. Aplicar-ho a la instal.lació del CER&C. 

 

 

 

 

 

Justificació 

El confort tèrmic i la qualitat d´aire interior (juntament amb el soroll i la il.luminació) formen part del 

concepte de confort global. Cal tenir present que el principal objectiu de les instal.lacions de 

climatització és proporcionar benestar als ocupants. Amb una disminució del confort els ocupants 

perden a un primer nivell productivitat física i mental, i a un segon nivell poden patir inclús problemes 

de salut. 

 

Per altra banda, el sector de l´habitatge i els serveis, format bàsicament per edificis, absorbeix més 

d´el 40% del consum d´energia final a Europa. Aquest sector es troba en fase d´expansió, fet que fa 

preveure que en un futur proper el consum augmentarà i amb ell augmentaran també les emissions 

de contaminants a l´atmosfera. Per tant, reduir el consum dels edificis és vital per disminuir el cost 

econòmic i per reduir les emissions de contaminants a l´atmosfera. 

 

 

Degut a la seva importància resulta necessari tenir eines per avaluar el confort, la qualitat d´aire i el 

consum energètic dels edificis, i prendre mesures per garantir confort total i un ús eficient de 

l´energia. 
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1. EL CONFORT TÈRMIC 

El confort tèrmic es pot definir com aquella sensació mental de l´individu que expressa satisfacció 

amb l´ambient tèrmic. 

 

El principal objectiu dels sistemes de condicionament d´aire és proporcionar unes determinades 

condicions als ambients per tal que els ocupants experimentin una sensació de confort.  

 

Un ambient tèrmic inadequat pot provocar en les persones des de petits malestars fins a greus 

problemes de salut. És necessari tenir alguna eina per poder avaluar el confort, per tal de poder 

prevenir problemes de salut i per tal que els ocupants d´un espai experimentin una sensació de 

benestar tèrmic. Això farà que les persones desenvolupin el seu treball amb més comoditat i 

eficiència; mentre que en una situació de disconfort tèrmic els treballadors perden productivitat física i 

mental. 

 

El confort tèrmic és un concepte subjectiu, doncs depèn del judici de les persones i de variables que 

depenen de la ment humana; però es pot tractar d´objectivitzar, ja que el confort depèn també de 

variables mesurables com ara els valors de la temperatura i de l´humitat d´un determinat lloc. 

 

1.1. TERMOREGULACIÓ DEL COS HUMÀ 

Les activitats metabòliques del cos es produeixen per tal de poder contínuament dissipar calor i 

poder regular i mantenir aproximadament constant la temperatura del cos.  

Una pèrdua insuficient de calor es tradueix en un escalfament que s´anomena hipertèrmia, mentre 

que si les pèrdues de calor són excessives el cos es refreda i pateix hipotèrmia. 

 

1.1.1. Temperatures del cos associades al confort 

La temperatura de la pell és un bon indicador del confort. La temperatura de la pell associada al 

confort està al voltant dels 33ºC per activitats sedentàries i va disminuint amb l´augment de l´activitat. 

Si la temperatura de la pell puja per sobre els 45ºC o baixa dels 18ºC, les persones experimenten 

dolor. 

La temperatura al cervell associada al confort és de 36.8ºC, augmentant a 37.4ºC al caminar i a 

37.9ºC al córrer. Temperatures interiors inferiors als 28ºC provoquen arrítmies i inclús poden provocar 

la mort, mentre que temperatures interiors superiors a 46ºC provoquen danys irreversibles al cervell. 
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1.1.2. Energia 

Les persones generen constantment calor. De l´energia que s´adquireix en forma d´aliments, una 

gran part es perd en forma de calor (entre un 75 i un 100%), mentre que una petita part (entre un 0 i 

un 25%) d´aquesta energia es transforma en treball extern. Es pot dir que l´eficiència mecànica de 

les persones, expressada com el quocient entre el treball extern i el calor emès, és molt baixa. 

El calor produït per una persona sedentària és d´uns 100W. Degut a que la major part d´aquest calor 

es transfereix a l´ambient a través de la pell, és útil caracteritzar la producció metabòlica en termes 

de producció de calor per unitat de superfície de la pell. Per una persona estàndard és 

aproximadament de 58 W/m2; i aquest valor s´anomena 1 met, unitat típica per quantificar l´activitat 

metabòlica dels individus en repòs. 

Aquest valor es basa considerant una superfície total de la pell de 1.8m2, la mitjana d´un home 

europeu. Quant a les dones europees, aquestes tenen una superfície mitjana de la pell de 1.6m2. Cal 

ajustar lleugerament aquests valors per persones de diferents ètnies i zones geogràfiques. 

 

1.1.3. Regulació humana de la temperatura interna del cos 

L´hipotàlam, situat al cervell, és l´organisme de control central de la temperatura del cos. Disposa 

de sensors de temperatura i és banyat per flux de sang arterial, que és un bon indicador de la 

temperatura mitjana del cos. L´hipotàlam rep també informació de sensors tèrmics situats a la pell. 

 L´hipotàlam controla diversos processos fisiològics per tal de regular la temperatura del cos. El seu 

comportament respecte les desviacions de la temperatura del cos desitjada és fonamentalment 

proporcional, però amb alguns aspectes de resposta integrals i derivatius.  

 

Els mecanismes fisiològics de la termo-regulació dels éssers humans són molt eficients, adaptant al 

cos humà en múltiples situacions per tal de mantenir constant la temperatura interna. 

 

1.1.3.1. Regulació del flux sanguini 

Un dels processos fisiològics més importants i utilitzats és regular el fluxe de sang que va a parar a 

la pell. Es poden presentar 2 situacions: 

1. Quan la temperatura del cos augmenta respecte la consigna, s´augmenta el flux de sang que 

va cap a la pell (vasodilatació). El fluxe sanguini pot augmentar  de 15 a 27 vegades respecte 

el seu valor habitual ( 1.7 mL/(sm2) ) per tal de portar calor interna cap a la pell perquè es 

transfereixi cap a l´exterior. 

2. Per altra banda, quan la temperatura del cos disminueix, es redueix el fluxe sanguini cap a la 

pell (vasocontracció) per mantenir constant la temperatura interna. A temperatures inferiors a 

la consigna la tensió muscular augmenta per tal de generar calor intern addicional, 

provocant-se els típics temblors que es donen quan es té fred. 



Metodologia de càlcul de l´eficiència energètica dels edificis relacionat amb el confort tèrmic i la qualitat d´aire Pàg. 15 

 

1.1.3.2. Segregació de suor 

Un altre procés fisiològic molt important és la segregació de suor. Aquest mecanisme de defensa és 

una via molt útil per refredar la pell i augmentar les pèrdues de calor interiors. Les glàndules 

sudoríferes bombegen la suor cap a la superfície de la pell per tal que aquesta s´evapori. 

Si les condicions són adequades per l´evaporació, la pell pot romandre relativament seca inclús per 

alts índexos de sudoració. Si les condicions per evaporació són menys favorables, la suor comença a 

cobrir el cos fent disminuir la capacitat de segregació de suor de les glàndules. La fracció de la pell 

coberta per l´aigua de la suor s´anomena factor d´humitat. 

 

Les persones són molt sensibles a la humitat de la pell. Factors d´humitat superiors al 25% creen a 

la majoria una sensació de disconfort important. La humitat fa també augmentar la fricció entre la pell 

i la roba, fent desagradable la sensació provocada pel contacte entre la pell i el vestit. 

Després d´un temps llarg d´exposició en un ambient calorós, la consigna de temperatura interna 

augmenta, segurament per alleugerir l´esforç que ha de fer el cos per segregar la suor necessària. 

 

1.2. BALANÇ TÈRMIC 

Tal i com es mostra a la Figura 1.1. els individus intercanvien calor amb el medi mitjançant diferents 

vies. 

 

 

Fig.1.1 Bescanvi tèrmic entre el cos humà i l´ambient 
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El cos produeix una determinada quantitat d´energia que s´anomena metabolisme. Del metabolisme, 

una part es consumeix en forma de treball extern desenvolupat pels muscles. La producció neta de 

calor d´una persona és el metabolisme menys el treball. 

 

Paral.lelament el cos intercanvia calor amb l´ambient mitjançant la pell i la respiració: 

- A través de la pell es pot intercanviar calor sensible (convecció + radiació) i calor latent 

(evaporació del suor + pèrdua per difusió a través de l´aigua). 

- Quant a la respiració cal tenir present que l´aire inspirat i l´expirat no està a les mateixes 

condicions; es produeix per tant un intercanvi sensible per convecció i també un de latent 

amb l´ambient. 

 

Tots aquests guanys i pèrdues normalment s´equilibraran entre sí, fent que la temperatura del cos 

romangui constant. Es parla en aquest cas que s´ha assolit l´equilibri tèrmic. 

Però també és possible, que en situacions severes s´acumuli calor a l´interior del cos fent que la 

temperatura del cos augmenti; o a l´inversa, que es perdi calor pel cos provocant que la temperatura 

interna disminueixi. 

 

1.2.1. Equació general de balanç tèrmic 

L´equació general de balanç tèrmic expressa l´intercanvi tèrmic entre la persona i l´ambient: 

AqqWM respiraciópell =±±±        (Eq. 1.1) 

on: 

M: taxa de producció metabòlica de la persona; [W/m2] 

W: treball mecànic desenvolupat per l´individu;[W/m2] 

qpell: pèrdua o guany de calor a través de la pell ; [W/m2] 

qrespiració  : pèrdua o guany de calor a través de la respiració; [W/m2] 

A : calor acumulat o perdut a l´interior de l´individu; [W/m2] 

 

1.2.1.1. Intercanvi de calor a través de la pell 

L´intercanvi de calor per la pell es pot expressar de la següent manera: 

latsenspell qqq +=         (Eq. 1.2) 

on: 

qsens: pèrdua o guany de calor sensible a través de la pell, [W/m2] 

qlat:  pèrdua de calor latent a través de la pell, [W/m2] 
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Els anteriors termes es poden desenvolupar de la següent forma: 

RCCRCq condsens ±±≅±±±=       (Eq. 1.3) 

dlat EEq −−=          (Eq. 1.4) 

on: 

C: guany o pèrdua per convecció a través de la pell; [W/m2] 

R: intercanvi per radiació a través de la pell; [W/m2] 

Ccond: guany o pèrdua de calor per conducció a través de la pell; [W/m2] 

E:evaporació del suor; [W/m2] 

Ed: pèrdua per difusió de l´aigua a través de la pell; [W/m2] 

En general la pèrdua de conducció a través de la pell cap a l´aire serà menyspreable davant els 

termes de convecció i radiació. 

 

1.2.1.2. Intercanvi de calor a través de la respiració 

La pèrdua o guany de calor mitjançant la respiració es pot expressar com: 

resresrespiració ECq −±=        (Eq. 1.5) 

on: 

Cres: intercanvi de calor per convecció a través de la respiració, [W/m2] 

Eres :pèrdua de calor latent a través de la respiració, [W/m2] 

 

1.2.1.3. Equació detallada de balanç tèrmic  

Reagrupant tots els termes anteriors l´equació (Eq 1.1) queda de la següent manera: 

ACEECECRWM conddresres =±−−±−±±±     (Eq. 1.6) 

El desenvolupament de tots els termes de l´equació de balanç tèrmic es troba a l´Annex B. 

 

1.2.2. Valoració del confort a partir de l´equació de balanç tèrmic 

A partir de l´equació general de balanç tèrmic es poden presentar 4 situacions diferents: 

1. A = E = 0 : equilibri tèrmic i situació de confort 

2. A = 0; E ? 0 : equilibri tèrmic i situació no de confort però admissible 

3. A > 0 : guany de calor de l´individu, no equilibri (augment de la temperatura interna) 

4. A < 0 : pèrdua de calor, no equilibri (disminució de la temperatura interna) 
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1.3. AVALUACIÓ DEL CONFORT TÈRMIC 

1.3.1. Escala de sensació tèrmica ASHRAE 

Per avaluar el confort s´utilitzarà l´escala de sensació tèrmica ASHRAE. És la següent: 

 

+3 Ambient molt calorós 

+2 Ambient calorós 

+1 Ambient lleugerament calorós 

 0 Ambient neutre 

-1 Ambient lleugerament fred 

-2 Ambient fred 

-3 Ambient molt fred 

 

1.3.2. Condicions generals pel confort tèrmic 

1.3.2.1. Mètode analític 

Rohles i Nevins desenvoluparen entre el 1971 i el 1973 [1] uns estudis entre una població de 1600 

estudiants en els que es determinà el confort tèrmic (expressat en termes de l´escala anterior, Figura 

1.2.) en funció de la temperatura, la humitat, el sexe i el temps d´exposició. 

 

El resultat d´aquest estudi foren les anomenades equacions de predicció de la sensació tèrmica, que 

es mostren a continuació per homes, dones i ambdós respectivament. 

 

Per temps d´exposició de 1 hora: 

475.6248.0245.0
245.7248.0272.0
673.5233.0220.0

−⋅+⋅=
−⋅+⋅=
−⋅+⋅=

ptY
ptY
ptY

      (Eq. 1.7) 

Per temps d´exposició de 2 hores: 

 

859.6240.0252.0
694.7210.0283.0
024.6270.0221.0

−⋅+⋅=
−⋅+⋅=
−⋅+⋅=

ptY
ptY
ptY

      (Eq. 1.8)  

 

 

Fig.1.2 Escala de sensació tèrmica ASHRAE 
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Per temps d´exposició de 3 hores: 

802.6278.0243.0
622.8255.0275.0
949.5293.0212.0

−⋅+⋅=
−⋅+⋅=
−⋅+⋅=

ptY
ptY
ptY

      (Eq. 1.9) 

 

On t és la temperatura de bulb sec de l´aire en ºC i p la pressió parcial del vapor d´aigua en kPa. 

 

D´aquest conjunt d´equacions es dedueix que els homes són més sensibles davant la humitat i 

menys sensibles davant la temperatura que les dones. 

 

 

1.3.2.2. Mètode gràfic 

Existeix una manera alternativa per veure si hi ha situació de benestar tèrmic. ASHRAE va 

desenvolupar el seu Standard 55 : Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy [1]. 

Aquest estàndard marca dins el diagrama psicromètric de l´aire les zones de confort tèrmic, tant a 

l´estiu com a l´hivern (s´entèn que la gent canvia el tipus de vestit, aleshores les zones han de ser 

diferents), on un 80% de la gent que es trobin fent una activitat física lleugera o nul.la trobaran un 

ambient tèrmic acceptable. 

 

 

Fig.1.3 Zones de confort per estiu i hivern 
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Aquest diagrama considera que els individus vesteixen amb una roba equivalent a 0.5 clo a l´estiu i 

0.9 clo a l´hivern. Els [clo] són les unitats típiques per caracteritzar la resistència tèrmica de la roba 

(1 clo equival a 0.155m2K/W). 

 

En el centre de les zones marcades per aquest estàndard, un individu tindrà una sensació molt 

propera a la neutralitat ( valor 0 a l´escala ASHRAE), mentre que els voltants dels límits de la zona 

corresponen a valors de +0.5 i –0.5 en funció de si s´està a la part dreta o esquerra de la zona. 

 

Per altres nivells de vestimenta les zones de confort es poden aproximar disminuint els límits de 

temperatura de la zona 0.6ºC per cada augment de 0.1 clo de la roba, i viceversa.  

Anàlogament, els límits de temperatura es poden disminuir 1.4ºC per cada met que augmenti 

l´activitat de l´individu (per sobre de 1.2 met). 

 

 

1.3.3. Condicions tèrmiques no uniformes i disconfort local 

 

1.3.3.1. Radiació tèrmica assimètrica 

Pot ser causada per finestres fredes, parets no aïllades, màquines fredes o calentes, elevats nivells 

d´il.luminació, grans superfícies acristalades, radiació solar directa... 

 

Es defineix l´assimetria de temperatura radiant com la diferència de les temperatures radiants entre 

les dues superfícies oposades d´un element pla. Existeix una corba que relaciona el Percentatge de 

Persones Insatisfetes (PPI) en funció de l´assimetria radiant i de la causa d´aquesta assimetria. 

 

Fig.1.4 PPI degut a radiació assimètrica 
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S´observa que el PPI depèn no només del valor de l´assimetria sinó també de la causa; així es pot 

veure que la pitjor causa és la deguda a quan un sostre està excessivament calent, mentre que la 

menys important és quan un mur està calent. 

 

 

1.3.3.2. Corrents d´aire 

Provoquen un refredament local indesitjable del cos que depèn de la velocitat mitjana de l´aire, la 

intensitat de la turbulència i la temperatura. El valor òptim de la velocitat de l´aire és aproximadament 

de 0.15m/s a l´estiu i 0.12m/s a l´hivern. Les parts més sensibles a aquest malestar són els turmells 

i la nuca. 

 

Per trobar el PPI degut als corrents freds d´aire es pot fer de 2 maneres: 

 

1. A partir de la següent formulació: 

      )14.337.0()05.0()15.27334( 62.0 +⋅⋅−⋅−+= TuvTPPI a    (Eq. 1.10) 

       On: 

Ta: temperatura de bulb sec de l´aire, [K] 

v: velocitat de l´aire, [m/s] 

Tu: intensitat de turbulència, adimensional (Tu=(vsd/v) 

vsd: desviació estàndard de la velocitat de l´aire  

 

2. Gràficament 

 

 

S´observa que el PPI depèn de la velocitat mitjana de l´aire i també de la temperatura d´aquest. 

Fig.1.5 PPI com a funció de la velocitat mitjana de l´aire 
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1.3.3.3. Gradient vertical de temperatura 

Generalment la temperatura de l´aire augmenta amb l´alçada, però si la diferència és excessiva pot 

ser desagradable pels ocupants d´un espai. 

 

Es defineix el gradient de temperatura (GT) com la diferència de temperatura entre el cap i els 

turmells d´una persona, entenent que els turmells es troben a 10cm per sobre el terra i el cap a 

110cm.  

A partir de GT es pot trobar el PPI degut a la diferència vertical de temperatura. Igual que abans, es 

pot trobar numèricament o bé a partir d´una gràfica. 

 

)1.19.0exp( −⋅= GTPPI            (Eq. 1.11) 

 

 

 
 

 

1.3.3.4. Molèsties per terra fred o calent 

La temperatura del terra és important, doncs a part de poder provocar disconfort local als peus és 

una variable que afecta a la temperatura radiant mitjana (definida a l´Annex B). Depèn del material i 

de com s´ha construït (si s´ha aïllat o no...) 

 

En general es pot dir que si la temperatura del terra roman entre 19 i 29ºC, hi haurà menys d´un 10% 

d´insatisfets, mentre que PPI=5% si la temperatura del sòl és de 25ºC per persones assentades i de 

23ºC per persones dretes. 

Fig.1.6 PPI com a funció de la diferència de temperatura entre el cap i 

els turmells 
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Amb més precisió, existeix una corba que relaciona el PPI amb la temperatura del terra: 

 

 

 

Aquesta corba és aplicable a gent assentada (mínim: PPI=5% per 25ºC de temperatura del sòl) 

 

 

1.3.3.5. Factors secundaris que afecten el confort 

Hi ha un munt de variables que afecten al confort tèrmic, algunes més importants que altres. 

 

Es consideren com a factors primaris la temperatura, la velocitat de l´aire, la humitat, les variacions 

de temperatura, velocitat i humitat i els paràmetres personals de metabolisme i vestimenta. 

Com a factors secundaris hi ha les variacions dia a dia, l´edat, l´adaptació, el sexe, el clima,... que a 

continuació es detallaran. 

 

Sexe 

Homes i dones tenen pràcticament les mateixes preferències respecte a les condicions tèrmiques. 

 

La temperatura de la pell en les dones és lleugerament inferior a la dels homes, així com també ho 

són les pèrdues per evaporació; però això s´equilibra degut al fet que el metabolisme femení és 

lleugerament inferior al masculí. 

 

La raó per la que sovint les dones prefereixen ambients amb temperatures superiors als homes es 

pot explicar parcialment pel fet que les dones acostumen a vestir més lleugeres.   

Fig.1.7 PPI com a funció de la temperatura del terra 
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Edat 

Tant joves com grans prefereixen el mateix tipus d´ambient tèrmic, doncs si bé és cert que al 

augmentar l´edat disminueix el metabolisme, també al augmentar l´edat disminueixen les pèrdues 

latents, i un fet equilibra a l´altre. 

Però la gent gran i la jove no són iguals de sensibles. De fet, és usual veure que la gent gran té a 

casa seva uns nivells de temperatura superiors als de la gent jove. Això es deu al fet que la gent 

gran, al tenir menys activitat, necessiten més temperatura. 

Les persones grans tenen més dificultats per adaptar-se a ambients tèrmicament estressants degut 

a que amb l´edat els mecanismes termo-reguladors de l´organisme es fan menys eficients. 

Clima 

Estudis fets amb gent de tot el món diuen que només s´aprecien lleugeres diferències en els 

ambients preferits i els paràmetres fisiològics de les persones dels diferents llocs. Els resultats 

indiquen que es poden aplicar les mateixes condicions de confort per a tot el món. De totes formes, 

a l´hora de fer estudis de confort tèrmic, cal tenir en compte les diferències al vestir entre gent d´una 

zona i una altra. 

En ambients d´estrès tèrmic per fred o calor no tothom respon igual. Aquells que solen viure i/o 

treballar en ambients calorosos aguanten millor alts esforços de treball en ambients calorosos que 

les persones de zones més fredes. 

Les diferències ètniques davant el calor són nul.les doncs no s´ha pogut comprovar l´existència de 

diferències importants en l´absorció de les radiacions infraroges per part d´uns i altres.  

 

Constitució corporal 

Els individus corpulents s´adapten millor en ambients freds i pitjor en els càlids; i les persones més 

corpulentes prefereixen temperatures lleugerament inferiors a les que no ho són tant. Per altra banda, 

com més corpulenta és una persona més ràpidament s´adaptarà a canvis de temperatura extrems. 

 

Variacions dia-dia 

Fanger va fer un estudi al 1973 on va preguntar a un grup d´individus quina sensació tèrmica tenien en 

idèntiques condicions però en 4 dies diferents. La desviació estàndard mitjana fou de 0.6ºC, per la 

qual cosa les variacions dia a dia és un factor lleugerament important. 

 
Variacions estacionàries i al llarg del dia 

No hi ha diferències entre els gustos de condicions tèrmiques a l´estiu i a l´hivern, si bé cal tenir 

present els canvis d´hàbits a l´hora de vestir-se entre una època i altra. 

Pel que fa a les variacions al llarg del dia un estudi desenvolupat per Fanger va provar que les 

persones prefereixen un ambient lleugerament més calorós abans de menjar, tot i que les diferències 

són molt poc importants. 
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1.3.4. Predicció del confort tèrmic 

Hi ha vàries maneres per predir el confort tèrmic. Una d´elles és usar les equacions de predicció de la 

sensació tèrmica o les zones de confort tèrmic  vistes a l´apartat 1.3.2 i ajustar els resultats 

obtinguts per activitats i vestimenta diferents a les estàndard. 

En aquest apartat es veuran mètodes més precisos i rigorosos: 

1. Estudi del balanç d´energia estacionari. 

2. Model dels dos nodes. 

3. Models adaptats 

L´estudi del balanç d´energia estacionari, desenvolupat per Fanger el 1982 [1] obté com a resultat 

unes equacions i uns gràfics que ens permeten quantificar el confort tèrmic en PPI en situacions 

properes a la neutralitat tèrmica. 

El model dels dos nodes s´usa per situacions transitòries i només es descriurà breument. 

Quant als models adaptats, aquests permeten trobar la temperatura de l´aire i la temperatura 

operativa de l´aire que garantitza el confort.  

 

1.3.4.1. Estudi del balanç d´energia estacionari 

Per un determinat nivell d´activitat (M) i quan el cos es troba proper a la neutralitat els únics 

paràmetres que afecten al balanç d´energia són el metabolisme M i la pèrdua deguda a la suor E. 

Dins l´ampli rang de condicions per obtenir la neutralitat tèrmica només un rang estret garanteix a 

més l´obtenció del confort. 

Les següents expressions indiquen els valor de la temperatura de la pell i de la pèrdua per la suor 

que corresponen a una situació de confort: 

 

)15.58(42.0
15.273)(0275.07.35

−−⋅=
+−⋅−=

WME
WMTp

               (Eq. 1.12) 

Si es substitueixen aquestes expressions a les equacions de balanç tèrmic es poden obtenir 

combinacions dels 6 paràmetres personals i ambientals que optimitzen el confort per situacions 

estacionàries (aquestes 6 variables són: temperatura seca, humitat i velocitat de l´aire, temperatura 

radiant mitjana, activitat i vestimenta).  

 

Fanger ho va reduir tot a una única equació, només vàlida quan la gent vesteix més o menys normal i 

en típics ambients on es duen a terme activitats baixes i/o moderades (M<3met). És la següent: 
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 [ ]
[ ]

)3415.273(0014.0
)5867(1072.1

15.58)(42.0

)(04.757661005.3

)(

)(1096.3

5

3
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a

a

a

aclocclo

rcloclo

TM
pM

WM

pWM

TThf

TTf

WM

−+⋅⋅+
+−⋅⋅⋅+

+−−⋅+

+−−⋅−⋅⋅+

+−⋅⋅+

+−⋅⋅⋅=

=−

−

−

−

     (Eq. 1.13) 

On: 

M: metabolisme; [W/m2] 

W: treball mecànic desenvolupat; [W/m2] 

fclo: relació de la superfície de l´individu quan està vestit i de la superfície de la persona quan està nua; 

adimensional 

Tclo: temperatura de la superfície del vestit; [K] 

Tr: temperatura radiant mitjana; [K] 

hc: coeficient de convecció; [W/(m2K)] 

Ta: temperatura de l´aire; [K] 

Pa: pressió parcial del vapor d´aigua; [Pa] 

 

 

La temperatura de la superfície del vestit Tclo es calcula de la següent manera: 

 [ ] [ ]












−⋅⋅−−⋅⋅⋅−

−−−⋅−−−⋅−⋅⋅−−
⋅⋅−

−−⋅−+=

−

−

)34(0014.0)5867(1072.1

15.58)(42.0)(04.757661005.3)(
155.0

)(0275.07.3515.273

5

3

aa

a
clo

clo

TMpM

WMpWMWM
I

WMT

 (Eq. 1.14) 

On Iclo  és la resistència de la roba expressada en clo. 

Pel que fa al coeficient de convecció hc i al factor fclo es poden trobar amb les formulacions de l´Annex 

B o bé amb les següents expressions, que són les que va emprar Fanger en el seu estudi: 

 
arc

acloc

Vh

TTh

⋅=

−⋅=

1.12

)(38.2 25.0

      si          

araclo

araclo

VTT

VTT

⋅<−⋅

⋅>−⋅

1.12)(38.2

1.12)(38.2
  (Eq. 1.15) 

 
cloclo

cloclo

If
If

⋅+=
⋅+=

1.05.1
2.00.1

              si         
cloI
cloI

clo

clo

5.0
5.0

>
<

    (Eq. 1.16) 

On Var és la velocitat d´arrossegament o relativa de l´aire (m/s) i es calcula així: 

 )58(0052.0 −⋅+= MVV aar        (Eq. 1.17) 

La determinació de la resta de termes està especificada a l´Annex B. 
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Càlcul de vot mitjà previst (VMP) i del percentatge de persones insatisfetes (PPI) 

El vot mitjà previst s´obté mitjançant la següent fórmula: 

 [ ] LMVMP ⋅+⋅−⋅= 028.0)036.0exp(303.0      (Eq. 1.18) 

on L és la càrrega tèrmica en el cos, definida com la diferència entre la producció interna de calor i la 

pèrdua de calor a l´ambient d´una persona que es troba en situació de confort . Es troba restant els 

dos termes de l´equació (Eq. 1.13). 

Com a part del càlcul Tclo s´ha de calcular iterativament de la següent manera: 

[ ] )()(106.39155.0)(028.07.35
449

aclocclorcloclocloclo TThfTTfIWMT −⋅⋅+−⋅⋅⋅⋅⋅−−⋅−= −       (Eq. 1.19) 

 

Quan la humitat és diferent del 50% i la temperatura mitjana radiant difereix de la temperatura seca 

de l´aire cal calcular el vot mitjà previst corregit: 

)()50( arThcorregit TTfHRfVMPVMP −⋅+−⋅+=                (Eq. 1.20) 

 

Finalment; es troba el PPI a partir del vot mitjà previst de la següent forma: 

 

)2179.003353.0exp(95100 24
corregitcoregit VMPVMPPPI ⋅−⋅−⋅−=              (Eq. 1.21) 

 

 

 

Fig.1.8 PPI com a funció del vot mitjà previst  
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Aquest model, anomenat PMV-PPD (Predicted Mean Vote-Percented People Disatisfied) està 

àmpliament acceptat i emprat pel disseny i l´assessorament de l´obtenció de les condicions de 

confort. La norma ISO 7730 inclou un programa que permet calcular el PPI per un ampli rang de 

paràmetres. El programa SPRING 3.0 [2]permet també avaluar el confort de la mateixa manera. 

 

 

1.3.4.2. Model dels dos nodes 

Aquest model és només útil en el cas que es volgui fer un estudi del confort tèrmic en situacions 

transitòries. 

El mètode es basa en la modelització del cos en dos compartiments tèrmics concèntrics: la pell i 

l´interior. El mètode considera que la pell es troba a temperatura constant, mentre que l´interior es 

pot considerar un generador de calor (hi ha fórmules per veure quan actua de generador i quan no). 

S´estableixen unes equacions pels balanços d´energia en funció del temps i s´integren aquests 

valors en el temps. Existeixen també unes equacions per poder calcular la temperatura de sensació 

tèrmica i la temperatura de disconfort . 

 

 

1.3.4.3. Models adaptats 

Determinen amb una formulació senzilla i a partir només de la temperatura de l´aire exterior quines 

són la temperatura de l´aire de confort i la temperatura operativa de confort: 

extconfortop

ext
extconfort

tt

t
tt

⋅+=
⋅

−
−⋅−⋅+=

255.09.18

)
224

22
(exp)22(43.02.24

,

2

               (Eq. 1.22) 

On els valors de les temperatures estan en ºC  

(Nota: la definició de temperatura operativa es troba a l´Annex B) 
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1.4. ESTUDI DEL CONFORT TÈRMIC AL CER&C 

1.4.1. El programa SPRING 3.0 

Per avaluar el confort tèrmic al CERC&C s´utilitzarà el programa SPRING 3.0.[2]. Aquesta eina 

permet addicionalment calcular diferents índexos per avaluar l´estrès per fred i per calor en ambients 

severs. 

Es mostra a continuació la pantalla inicial del programa, on l´usuari selecciona quins índexos vol 

conèixer i on s´introdueixen les dades necessàries perquè el programa calculi els valors desitjats: 

 

El programa utilitza el mètode de Fanger per determinar el Vot Mitjà Previst (VMP) i el Percentatge 

de Persones Insatisfetes (PPI). Aquest mètode s´ha descrit a l´apartat 1.3.4.1 i és el que recull la 

normativa ISO 7730. 

L´usuari ha d´entrar el valor de les següents variables: 

- Metabolisme 

- Aïllament de la roba 

- Temperatura de bulb sec de l´aire 

- Radiació, expressada com a temperatura de globus o temperatura mitjana radiant 

- Velocitat de l´aire 

- Valor de l´humitat relativa, de la temperatura de bulb humit o de la pressió parcial del vapor 

d´aigua. 

Pel metabolisme i l´aïllament de la roba, el programa té uns camps d´ajuda on es mostren valors 

d´ambdues variables per diferents aplicacions. 

Fig.1.9 Pantalla d´inici del programa SPRING 3.0 
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Especifica també com usar les sondes de temperatura d´aire, així com calcular la temperatura de 

globus mitjançant un termòmetre de globus. 

 

A l´executar el càlcul, el programa dóna, entre altres, els següents resultats: 

- Valor de tots els termes de l´equació de balanç tèrmic: radiació per la pell, convecció per la 

pell, convecció respiratòria, evaporació respiratòria, evaporació del suor i calor acumulat.  

- Valors del Vot Mitjà Previst i del Percentatge de Persones Insatisfetes. 

- Influència de la velocitat de l´aire en el VMP i el PPI. 

 

1.4.2. Avaluació del confort tèrmic al CER&C 

S´analitzaran 2 situacions, una a l´estiu i l´altre a l´hivern. 

 

1.4.2.1. Entrada de dades 

S´assumeixen els següents valors del metabolisme, de la velocitat de l´aire i de la humitat relativa, 

tant per l´estiu com per l´hivern : 

M = 75 W/m2      (valor típic per oficines) 

V = 0.15 m/s         (valor típic de confort)   

HR = 50%             (valor típic de confort) 

Es consideren uns aïllament del vestit típics per a cada època de l´any: 0.5clo a l´estiu i 0.9clo a 

l´hivern.  

Les temperatures de l´aire són de 24ºC a l´estiu i 21ºC a l´hivern. 

Pel que fa a la temperatura de globus, es tenen dades de la instal.lació preses mitjançant un 

termòmetre de globus. Aquests valors són de 27ºC a l´estiu i 24,5ºC a l´hivern. 

Es veuen en el següent quadre les dades d´entrada al programa: 

Taula 1.1.    Valors d´entrada al programa SPRING 3.0 

 
 Estiu Hivern 

Metabolisme 75 W/m2 75 W/m2 

Aïllament de la roba 0.5 clo 0.9 clo 

Temperatura de l´aire 24ºC 21ºC 

Temperatura de globus 27ºC 24,5ºC 

Velocitat de l´aire 0.15 m/s 0.15 m/s 

Humitat relativa 50% 50% 
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1.4.2.2. Resultats 

Amb les dades anteriors s´han obtingut els següents resultats 

Taula 1.2.    Resultats del programa SPRING 3.0 

 
 Vot Mitjà Previst Percentatge de Persones Insatisfetes 

Estiu 0.26 6.43% 

Hivern 0.20 5.82% 

S´observa que tant a l´estiu com l´hivern els resultats són òptims, ja que el mínim de PPI que es pot 

obtenir amb aquest mètode és el 5%. 

És lògic que els resultats siguin molt bons, ja que s´han suposat unes condicions òptimes pel 

confort, que són per altra banda les que es donen en la instal.lació del CER&C. 

 

Es veuen a continuació el valor dels termes de l´equació de balanç tèrmic amb les dades que s´han 

introduït per l´estiu: 

 

Fig.1.10 PPI calculat al CER&C pel programa SPRING 3.0 
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S´observa que els valors més importants són la convecció per la pell, la radiació per la pell i 

l´evaporació del suor.  

 

 

 

 

 

 

S´ha vist que els valors considerats que es donen en el CER&C garanteixen l´assoliment del confort 

tèrmic pels ocupants. La instal.lació i el sistema de control del CER&C (descrits a l´Annex A) són 

capaços de proveir als ocupants d´unes condicions de temperatura, humitat i velocitat de l´aire 

òptimes pel confort. 

 

 

Fig.1.11 Termes de l´equació de balanç tèrmic al CER&C calculats pel 

programa SPRING 3.0 
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2. QUALITAT D´AIRE INTERIOR 

2.1. FONAMENTS DE QUALITAT D´AIRE INTERIOR 

La Qualitat d´Aire Interior (QAI) és la qualitat de l´aire a l´interior dels edificis definida en base als 

nivells de concentració de certs contaminants i a les condicions tèrmiques (temperatura i humitat) 

que afecten a la salut, el confort i el desenvolupament de les activitats dels ocupants. Com a factors 

secundaris que afecten a la QAI hi ha la llum i el soroll. 

 

La QAI és un tema complex i que involucra totes les fases de l´edifici: disseny, construcció, operació 

i manteniment. 

La importància de la QAI es fa palesa degut a que un empitjorament de la QAI implica un augment 

del cost en un determinat lloc. Una disminució de la ventilació i el manteniment impliquen a curt 

termini una disminució del cost, però això generarà problemes de qualitat d´aire, que a mig termini 

implicaran un augment molt important del cost associat a l´edifici. 

Les concentracions de contaminants en interiors poden ser entre 25 i 100 vegades superiors que en 

l´exterior. Aquests valors són importants doncs està estimat que les persones estan un 90% del seu 

temps en espais interiors. 

L´E.P.A. (Environmental Protection Agency dels E.U.A.) considera que la contaminació d´interiors és 

un dels 5 màxims perills per la salut pública.  

2.1.1. Costos associats a la contaminació d´aire interior 

L´EPA estima que als Estats Units els costos deguts a una mala qualitat d´aire interior són de 

bilions de dòlar per any. Les causes són les següents: 

1. Costos mèdics 

2. Disminució de la productivitat per absència de personal 

3. Disminució de l´eficiència dels treballadors a la feina 

4. Danys a materials i equipament exposats als contaminants. 

2.1.2. Símptomes dels ocupants deguts a una pobra QAI 

Existeixen diferents tipus d´efectes provocats per una mala QAI: 

1. Efectes immediats: Són els que apareixen immediatament després de l´exposició, en un màxim 

de 24 hores. No solen tenir un efecte massa llarg i solen ser tractables, sovint els efectes 

desapareixen traient a l´individu de l´abast de la font (si es pot definir). Exemples serien: mal de cap, 

irritació dels ulls, nas i coll, mucositat, mareig, fatiga... 

2. Efectes a llarg termini: Deguts generalment a un període d´exposició llarg. Les conseqüències 

són molt negatives: càncer, problemes respiratoris greus.... El fum del tabac, el radó i el benzè són 

exemples de contaminants que produeixen aquesta mena de problemes. 
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3. Disconfort: Provocat o bé per condicions tèrmiques no òptimes (temperatura i humitat fora dels 

rangs de confort) o per la presència de contaminants. És difícil saber si és per una cosa o altra; per 

exemple, si una persona nota l´aire sec pot ser degut a una baixa humitat o a l´irritació de les 

mucoses provocades per cert contaminant. 

4. ‘Performance effects’ : Un gradient de temperatura o humitat relativa, així com la presència de 

certs contaminants afecten a la capacitat general física i mental de les persones. 
 

A part d´aquests efectes sobre cada individu, una mala qualitat d´aire pot tenir un impacte negatiu 

sobre tot l´edifici. Es parla en aquest cas de malalties associades a l´edifici. 
Es poden diferenciar 3 grans grups: 

1. ‘Síndrome de l´edifici malalt’  

Es caracteritza per una sèrie d´efectes sobre els ocupants que desapareixen quan les persones són 

fora. No existeix una causa òbvia ni anormalitats significatives.  

Els símptomes solen ser irritació dels ulls, nas i coll, mal de cap, fatiga mental, sequedat de les 

membranes mucoses.... 

Els factors poden ser múltiples: ventilació inadequada, contaminació química i biològica interior o 

exterior, valors de temperatura i humitat fora de rangs de confort, il.luminació inadequada, problemes 

ergonòmics i psicosocials associats amb la feina dels treballadors... 

Aquests problemes es tradueixen en un augment de l´absentisme laboral i en una disminució de 

l´eficiència i de la moral del treballador. 

Es soluciona quan es corregeixen els problemes operacionals de l´edifici i/o les activitats dels 

ocupants. 

2. Malalties relacionades amb l´edifici  

En aquest cas la causa és coneguda i definida; i és deguda a l´exposició de cert agent contaminant 

a l´aire interior. 

Les fonts poden ser moltes: humectadors, torres de refrigeració... 

Els efectes poden ser en aquest cas més greus, com ara febres, problemes respiratoris greus... 

Exemples típics serien la coneguda legionel.la i la pneumonitis. 

 

3. Sensibilitat química múltiple 

Es dóna quan en un edifici un grup important de gent es mostra sensible a nivells de contaminació 

baixos (comuns). Això és degut a certs agents que fan que la gent es sensibilitzi a nivells de 

contaminació baixos. 

Aquest fet provoca que als ocupants els hi costi estar al lloc de treball, ocasionant per exemple que 

molts treballin a casa o a altres llocs. 
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2.1.3. Factors que afecten a la QAI dels edificis 

Es separen en dos grups: 

Factors que afecten el confort (Temperatura, humitat i velocitat d´aire) 

Són importants perquè en general el disconfort tèrmic implica menys tolerància per altres disconforts, 

i en particular un augment de la temperatura augmenta la probabilitat que els contaminants químics 

es desprenguin dels materials. 

 

Factors que afecten la contaminació de l´aire interior 

Poden ser fonts interiors i exteriors de contaminació, paràmetres de ventilació inadequats, sistemes 

de filtració d´aire i patrons de fluxes d´aire i relació de pressions entre espais inadequades.  

 

2.1.4. Tipus de contaminants i fonts de contaminants 

Els contaminants més habituals són: fum de tabac, productes de combustió, contaminants biològics, 

VOC´s (components orgànics volàtils), formaldehid, pesticides, partícules i fibres... 

Normalment provenen de l´aire interior i es poden generar periòdica o contínuament.  

Quant a les fonts, aquestes poden ser de dos tipus:  

1. Interiors: degudes a ocupants i a les seves activitats, l´edifici (per exemple els materials de 

construcció), el sistema de condicionament d´aire, els organismes biològics... 

2. Exteriors: degudes a l´ambient, el tràfic, l´aigua, els animals, el sòl... 

Taula 2.1.    Principals contaminants de l´aire interior 
 

CONTAMINANT FONTS POTENCIALS 

Fum de tabac Cigarrets, puros i pipes. 

Contaminants de combustió Cremadors, generadors, escalfadors de gas o querosè, 

productes derivats del tabac, aire exterior, vehicles 

Contaminants biològics Materials humits, torres de refrigeració, humectadors, 

bateries de fred, safates de condensats, condensacions, 

re-entrada d´aire expulsat, , olors corporals, animals 

Components orgànics volàtils 

(VOCs) 

Pintura, pesticides, adhesius, fotocopiadores, impressores, 

productes de tabac, perfums…  

Formaldehid Mobiliari, teixit de la roba de les persones... 

Gasos (Radó, metà...) Terra i roques, fugues... 

Pesticides Insecticides, fungicides, desinfectants, herbicides... 

Partícules i fibres Fonts exteriors, materials, aïllament,, fum de tabac... 
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2.2. SISTEMES DE CONDICIONAMENT D´AIRE I QUALITAT D´AIRE 

INTERIOR 

2.2.1. Sistemes de ventilació 

En la major part de sistemes de climatització, l´aire d´impulsió és una mescla d´aire exterior i d´aire 

de retorn. L´aportació d´aire exterior es duu a terme per tal de diluir la concentració de certs 

contaminants a l´interior. 

En un sistema de climatització és important conèixer el volum total d´aire impulsat. Per una part cal 

conéixe´l doncs el moviment d´aire afecta al confort tèrmic, i per altra part si la fracció d´aire exterior 

és constant caldrà saber el volum d´aire total per poder saber el volum d´aire exterior que s´està 

proporcionant. 

Fonamentalment hi ha dos tipus de sistemes de ventilació: els sistemes de volum constant i els de 

volum variable. Com indica el seu nom el 1r tipus impulsa a l´ambient un volum constant d´aire, 

mentre que en el 2n cas s´impulsa un volum variable d´aire.  

 

2.2.1.1. Sistemes de volum constant 

En aquest tipus de sistemes quan varien les necessitats tèrmiques es varia la temperatura d´un 

volum d´aire constant impulsat a l´espai. Si la fracció d´aire exterior és constant llavors el volum 

d´aire exterior impulsat a l´espai és també constant. 

Energèticament són menys eficients que els sistemes d´aire variable, però resulten més senzills 

alhora de controlar la quantitat d´aire exterior introduïda a l´interior, ja que una fracció d´aire exterior 

constant implica un volum d´aire exterior constant. 

 

2.2.1.2. Sistemes de volum variable 

En aquest cas, quan varia la demanda tèrmica el que es varia és la quantitat d´aire impulsat, 

mantinguent-se constant la temperatura d´impulsió. 

Respecte els sistemes de volum constant representen un estalvi energètic d´entre un 10 i un 20%. 

En aquests tipus de sistemes si la fracció d´aire exterior és constant, el volum d´aire exterior és 

variable. A càrrega parcial el volum pot disminuir fins a una tercera part del de disseny, cosa que pot 

provocar problemes de qualitat d´aire. 

Per anar bé, aquest tipus de sistemes haurien d´incorporar controls per assegurar que s´aporta l´aire 

exterior necessari. 
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2.2.2. Components dels sistemes de condicionament d´aire 

Es nomenen en aquest apartat els principals components d´un sistema de climatització d´aire, 

detallant les relacions que tenen cadascun d´ells amb la qualitat d´aire interior.  

 

2.2.2.1. Bateries i safates de condensats 

Un mal funcionament de les bateries (provocat per exemple per la presència de brutícia o per un mal 

funcionament de les vàlvules) pot fer augmentar el cost energètic i causar disconfort tèrmic. 

Les safates de condensats de les bateries de fred són un punt especialment crític, ja que són 

potencialment fonts importants de microbis. Cal netejar-les constantment. 

 

2.2.2.2. Equip d´humectació i deshumectació 

L´aigua de l´humectador ha de ser preferiblement potable i no aigua de caldera, per tal d´evitar 

contaminar l´aire amb els tractaments químics de la caldera. 

És important netejar periòdicament les superfícies humides d´aquests elements per evitar la 

proliferació de microorganismes. 

 

2.2.2.3. Comportes d´aire exterior 

Poden estar obstruïdes, impedint que s´aporti a l´interior l´aire exterior necessari.  

 

2.2.2.4. Filtres d´aire 

És imprescindible el seu ús per tal d´eliminar les partícules que pogui haver-hi a l´aire; s´han de 

canviar regularment. 

N´hi ha de vàries classes: mecànics, generadors d´ions, electrònics... Els més utilitzats són els 

mecànics, per preu i perquè la resta generen ozó. 

De filtres mecànics n´hi ha de diferents tipus, en funció bàsicament del tamany de les partícules que 

retenen i de la seva eficiència. 

 

2.2.2.5. Conductes d´aire 

Primer de tot cal dir que una petita quantitat de pols als conductes s´ha de considerar com a normal. 

Les parts dels conductes d´aire susceptibles a la contaminació són les zones amb poc flux d´aire i 

les zones humides.  

Cal minimitzar la presència de pols als conductes i mantenir-los secs.  

Les fugues d´aire són un problema a considerar i cal minimitzar-les. 
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2.2.2.6. Sistemes d´expulsió d´aire 

En general s´hauria d´introduir una mica més d´aire exterior que no expulsar aire interior cap a fora, 

de tal manera que l´edifici estigués sota una certa pressió positiva respecte l´exterior. 

Les zones d´expulsió d´aire han d´estar ubicades el més aprop possible de la font, i el ventilador 

hauria de fer que la zona d´expulsió d´aire estigués a certa pressió negativa (perquè l´aire ha d´anar 

cap a la zona d´expulsió i no de la zona d´expulsió cap a altres zones) 

 

2.2.2.7. Zona de retorn d´aire 

Es sol emprar la part de sobre el sostre. Cal prevenir-hi la contaminació i que el fluxe d´aire no es 

vegi interromput. 

En el cas que hi hagi algun sistema d´expulsió d´aire que passi a través del plenum, cal evitar 

interferències entre els dos fluxes. També és important evitar que es produeixin condensacions en la 

zona de retorn d´aire, doncs com s´està dient la humitat és una font potencial de microorganismes. 

 

2.2.2.8. Caixes de volum d´aire variable (caixes VAV) 

Aquestes caixes regulen la quantitat d´aire a impulsar a l´espai, pel que el seu mal funcionament pot 

generar disconfort tèrmic. 

Cal assegurar que el mínim volum d´aire impulsat per la caixa (representat per un tant per cent del de 

disseny) combinat amb la fracció d´aire exterior del sistema proveeixi a la sala de suficient aire 

exterior a càrregues parcials. 

 

2.2.2.9. Torres de refrigeració 

Cal controlar la qualitat de l´aigua de les torres de refrigeració i tractar-la per prevenir el creixement de 

microbis. És necessària també una neteja física per prevenir l´acumulació de sediments. 

 

2.2.2.10. Calderes 

Les calderes generen contaminants degut a la combustió, com per exemple el monòxid de carboni 

(CO). Cal assegurar-se que els gasos surten, i seria òptim garantir certa pressió positiva al lloc on hi 

hagi la caldera per evitar amb més seguretat que els contaminants gasosos tornessin. 
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2.2.3. Control de la contaminació d´aire interior / ASHRAE Standard 62-2001  

Per parlar del control de la contaminació d´aire interior s´utilitzarà l´estàndard ASHRAE 62-2001 com 

a referència [3], degut a la manca de normativa específica espanyola i europea al respecte. 

L´ASHRAE Standard 62-2001 (Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality) és una normativa 

àmpliament acceptada quan a la qualitat d´aire interior en edificis. 

Encara que el nom de l´estàndard pot fer pensar que es centra en la ventilació, considera el següent: 

control de les fonts de contaminants, ventilació, control de la humitat i filtració. 

En cursiva apareixerà informació extreta literalment de l´estàndard. 

 

2.2.3.1. Control de les fonts de contaminants 

Controlar els contaminants a la font és una estratègia més efectiva a nivell de cost que no la filtració 

o dilució de contaminants. L´estàndard distingeix entre fonts interiors i fonts exteriors. 

 

Fonts interiors 

Els contaminants interiors s´han de controlar i eliminar, principalment mitjançant sistemes d´expulsió 

d´aire  

Aquesta opció és vàlida per fonts conegudes i específiques però no ho és per aquells contaminants 

(com els VOCs) presents en baixes concentracions a la major part de l´edifici. 

 

Per les fonts potencials de creixement de microbis l´estàndard emfatitza els següents punts: 

- Les safates de condensats de les unitats de tractament d´aire han d´estar dissenyades 

perquè s´autodrenin, per tal d´evitar així el creixement biològic de microorganismes.  

- Cal inspeccionar i netejar tots els components del sistema de condicionament d´aire de 

l´edifici (l´estàndard especifica un manteniment mínim per cada component)  

- Per tal de poder dur a terme el manteniment preventiu cal que tots els components siguin 

accessibles.  

 

Fonts exteriors 

L´estàndard diu que les comportes d´entrada i sortida d´aire exterior han d´estar situades en llocs de 

baixa contaminació, evitant contaminants de fonts com torres de refrigeració, trànsit.... 

 

2.2.3.2. Ventilació 

 

L´estàndard ofereix 2 maneres per determinar l´aire exterior a introduir als espais interiors per tenir 

una qualitat d´aire interior acceptable. 

 

Procés de taxa de ventilació 

Es basa en un procés de 3 passos: 

1. Determinar la qualitat de l´aire exterior. En una taula de l´estàndard s´especifiquen valors 

mínims de concentració per certs contaminants en l´aire exterior. 
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2. Si l´aire exterior té una qualitat inacceptable, cal tractar-lo abans que entri a l´edifici 

(netejant-lo o filtrant-lo) 

3. Determinar la quantitat d´aire exterior a introduir a l´edifici. En una taula es mostren valors 

d´aire exterior necessari en funció del tipus d´edifici. La següent taula mostra alguns 

d´aquests valors: 

 

Taula 2.2.    Ventilació necessària segons ASHRAE  

 
 

Aplicació 

Densitat 

d´ocupació 

(persones/100m2

) 

 

(m3/hora)/persona 

 

(m3/hora)/m2 

Oficines    

Espai d´oficines 7.53 33.98  

Àrees de recepció 64.58 25.49  

Sales de 

conferències 

21.53 33.98  

    

Espais públics    

Corredors i sales   0.91 

Sales d´espera  84.95  

Zones de fumadors 75.35 101.94  

Vestuaris   9.14 

Ascensors   18.29 

    

Educació    

Sales de classes 53.82 25.49  

Sales de música 53.82 25.49  

Biblioteques 21.53 25.49  

Auditoris 161.46 25.49  

    

Hotels/motels    

Habitacions   50.97(m3/h)/sala 

Menjadors   50.97(m3/h)/sala 

 

El compliment d´aquests valors de ventilació és un signe d´una bona gestió de la qualitat d´aire 

interior.  

 

Però s´ha de tenir present que la qualitat d´aire interior depèn de molts altres factors, com per 

exemple el control d´humitat i de paràmetres tèrmics. 
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L´estàndard analitza l´aplicació d´aquest procés en els següents casos especials: 

 

- Sistemes de múltiples espais 

Per sistemes de múltiples espais, aquests poden tenir diferents càrregues i diferent densitat 

ocupacional, cosa que fa que demandin diferents fraccions d´aire exterior. Degut a això, en sistemes 

d´espais múltiples, encara que el volum d´aire exterior total sigui igual a la suma dels requeriments 

dels espais, algunes de les zones poden estar ventilades inadequadament la major part del temps. 

Per tant, els espais múltiples requereixen fraccions d´aire exterior superior. 

 

La fracció d´aire exterior del sistema es calcula considerant la fracció d´aire exterior necessària per 

satisfer les necessitats de la zona crítica. La zona crítica és la zona que té la fracció d´aire exterior 

més elevada. El càlcul de la fracció d´aire exterior a la unitat de tractament d´aire es fa segons la 

següent fórmula: 

ZX
X

Y
−+

=
1

        (Eq. 2.1) 

on: 

Y: fracció d´aire exterior ajustada requerida pel sistema 

X: fracció d´aire exterior no ajustada calculada a partir de l´estàndard 

Z: fracció d´aire exterior requerida per la zona crítica 

 

- Ocupació intermitent 

Quant a l´ocupació intermitent (per exemple una sala de conferències), si el pic d´ocupació té una 

duració inferior a 3 hores, l´estàndard permet calcular ĺ aire exterior en base el promig d´ocupació. 

Alternativament, es pot augmentar/disminuir la ventilació al augmentar/disminuir l´ocupació. 

 

Procés de qualitat d´aire interior 

Es determina la quantitat d´aire exterior a introduir de manera indirecta, en base uns límits de 

concentració de certs contaminants.  

Concretament l´estàndard dóna el valor màxim de concentració per 10 contaminants. La idea és que 

la concentració d´aquests contaminants sigui sempre inferior al valor donat per l´estàndard. 

Addicionalment prescriu un anàlisis subjectiu per determinar nivells acceptables d´olors i descriu la 

neteja de l´aire recirculat com una manera per reduir els nivells d´aire exterior marcats per 

l´estàndard. 

 

Aquest procés, a part d´incloure valors només per 10 contaminants, no és tant clar ni objectiu com 

l´anterior, per la qual cosa és més recomanable utilitzar el mètode de la taxa de ventilació. 

 

Finalment, un altre punt a considerar a l´hora de ventilar és que l´aportació d´aire exterior hauria de 

precedir l´ocupació per tal de purgar l´aire de contaminants generats durant el període d´absència de 

ventilació, de tal manera que quan hi hagués gent l´aire ja tingués unes condicions acceptables. 
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2.2.3.3. Control de la humitat 

 

Alts valors d´humitat contribueixen al creixement de contaminants (fungis, pols, toxines...). L´humitat 

relativa en espais habitables s´hauria de mantenir entre el 30 i el 60% per minimitzar el creixement 

de microorganismes.  

 

Espais amb menys d´un 30% d´humitat relativa no són confortables i poden generar problemes per 

una sequedat excessiva de l´ambient. Per altra banda, a partir del 60% augmenten les condicions pel 

creixement de microorganismes. 

 

Per augmentar l´humitat es poden emprar humectadors; per deshumectar es pot utilitzar per exemple 

una bateria de fred en sèrie amb una bateria de calor. 

L´ús de recuperadors entàlpics és aconsellat. Un recuperador entàlpic és un intercanviador entre 

l´aire exterior i l´aire d´expulsió, fent que l´aire exterior pogui recuperar de l´interior temperatura i 

humitat. Es disminueix el consum energètic per refredar, escalfar, humectar i deshumectar 

mitjançant un pre-tractament de l´aire exterior. 

 

 

 

 

2.2.3.4. Filtració 

Filtrar és una manera de controlar els contaminants, reduint la seva concentració fins a nivells 

acceptables. 

L´estàndard ASHRAE ‘obliga’ a utilitzar filtres en les unitats de tractament d´aire.  

 

És recomanable l´ús de filtres d´alta eficiència per tal de millorar la qualitat d´aire interior i minimitzar 

el consum. Sovint s´usen varis filtres en sèrie, els primers per retenir partícules grosses i els 

posteriors per partícules més fines. 

 

Cal netejar-los i canviar-los periòdicament. 

 

Poden ser molt eficients amb alguns contaminants però cal tenir present que no poden eliminar-los 

tots. 
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2.2.3.5. Altres consideracions 

 

Programes de manteniment 

El manteniment preventiu és una eina molt important per prevenir problemes de qualitat d´aire interior. 

Amb un programa de manteniment es poden identificar i diagnosticar els problemes més fàcilment. 

 

Hi ha dos tipus bàsics de programes de manteniment: els periòdics i els no periòdics. Són més 

recomanables els que es fan de manera periòdica ja que es solen descobrir i solucionar petits 

problemes abans que esdevinguin seriosos. 

 

Per dur a terme un programa de manteniment preventiu cal establir què s´ha de fer i cada quan, a 

part de ser necessari guardar tota la informació del que es faci. 

 

Per ser òptim, un manteniment preventiu ha d´anar acompanyat d´un programa de neteja exhaustiu 

de l´edifici. 

 

 

Control de pressió de l´edifici 

Per regla general l´interior de l´edifici hauria d´estar a una certa pressió positiva respecte l´exterior per 

prevenir una possible infiltració incontrolada d´aire exterior cap a l´interior i per evitar que l´aire 

d´expulsió torni a entrar a l´edifici. 

 

La relació de pressions entre els diferents espais que conformen un edifici és molt important, doncs 

determinarà la direcció dels fluxes d´aire interiors i per tant cap on aniran els contaminants  

El moviment de l´aire hauria de ser dels ocupants a la font i de la font a fora, i no a l´inrevés (de la 

font als ocupants). 
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2.3. RELACIÓ ENTRE QUALITAT D´AIRE INTERIOR I EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA 

 

2.3.1. Estudi de l´E.P.A.  

L´EPA va completar al 1999 un extens treball per determinar les compatibilitats i les incompatibilitats 

entre el cost energètic, la qualitat d´aire interior i el confort tèrmic. Aquest estudi, titulat Energy Cost 

and IAQ Performance of Ventilation Systems and Controls, ajuda a formular estratègies per 

aconseguir bons resultats en cadascun dels 3 objectius. [4] 

Es van modelar diferents variacions de sistemes de volum constant i de volum variable en 3 tipus de 

climatologia: ambient calorós amb alta humitat, temperat i fred. Es van fer els estudis per escoles, 

oficines i auditoris. 

Els punts i qüestions claus d´aquest estudi, així com els seus resultats (alguns d´ells s´han 

comentat amb anterioritat) són els següents: 

 

2.3.1.1. Comparació entre sistemes de volum constant i sistemes de volum 

variable 

 

- Els sistemes VAV estalvien entre un 10 i un 20% d´energia respecte els de volum constant. 

- Els sistemes VAV amb fraccions d´aire exterior fixes poden portar a problemes de qualitat 

mentre que fracció d´aire exterior constant per sistemes de volum constant és una opció 

vàlida. 

- Per múltiples espais existeix uns heterogeneïtat d´impulsió d´aire entre els diferents espais 

que es fa més gran per sistemes de volum d´aire variable. 

- Respecte els sistemes VAV amb fracció d´aire exterior constant, els sistemes VAV amb 

quantitat d´aire exterior constant consumeixen una mica menys a l´hivern i una mica més a 

l´estiu. Per tant globalment tenen un consum més o menys igual, resultant per la qualitat 

d´aire molt millor els que proporcionen una quantitat fixa d´aire exterior. 

- Els economitzadors (free-cooling) en els sistemes VAV són avantatjosos tant a nivell 

econòmic com de qualitat d´aire interior. El free-cooling no resulta tant avantatjós en 

sistemes de volum constant. 

- El millor de tots els sistemes, tant a nivell de confort, de qualitat i econòmicament, és el 

sistema de volum d´aire variable amb fluxe d´aire exterior constant (fracció variable) i amb 

economitzador. El pitjor de tots els sistemes és el sistema VAV amb fracció d´aire exterior 

constant (volum variable) i sense free-cooling, doncs no estalvia i proporciona una mala 

qualitat a l´aire interior. 
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2.3.1.2. Penalització energètica associada al fet d´augmentar l´aportació 

d´aire exterior 

El principal factor és la densitat ocupacional, de tal manera que al augmentar augmenten també 

proporcionalment els costos. En general l´augment del cost és moderat  i es veu compensat pel free-

cooling, si n´hi ha. 

Exemples:  

1. Oficines amb 7.53 persones/100m2 i increment de 2 a 9l/s: augment del 2 al 10% en el 

consum de l´equip de climatització (entre un 1 i un 4% del cost total de l´edifici) 

2. Ídem amb densitat ocupacional de 16.15 persones/100m2: increment del 21%, que 

representa un increment del 8% del cost total de l´edifici. 

 

2.3.1.3. Casos d´alta densitat ocupacional (escoles, auditoris...) 

Sovint l´alta quantitat d´aire exterior necessari supera supera el total d´aire interior necessari per 

garantir confort tèrmic. 

El control d´humitat pot ser un problema degut a que s´ha d´aportar una gran quantitat d´aire exterior; 

hi poden haver problemes a càrrega parcial i a on fora l´humitat sigui elevada. 

Hi ha un augment del cost molt important. Per exemple, un augment de 8.5 a 34 m3/h representa un 

augment del cost del sistema d´entre un 15 i un 32% en escoles(entre 5 i 14% del cost total de 

l´edifici) i d´entre un 26 i un 67% en auditoris (entre 9 i 25% del cost total de l´espai). Aquests 

augments són considerant que es satisfan les requeriments d´aire exterior a càrrega parcial i que  es 

controla l´humitat per sota el 60%. 

 

 

2.3.1.4. Altres consideracions 

- El fet d´augmentar la quantitat d´aire exterior a introduir fa que augmentin les sol·licituds de 

les bateries i que per tal calgui o bé sobredimensionar l´equip per tenir prou capacitat o bé 

intentar reduir els pics de càrregues.  

- Si s´augmenta l´aire exterior de 8.5 a 34 m3/h els requeriments a les bateries augmenten 

entre un 15 i un 25% en oficines, entre un 25 i un 35% en escoles i entre un 35 i un 40% en 

auditoris. 

- Les tecnologies de recuperació energètica (tant de només calor sensible com les que 

recuperen també calor latent) poden reduir o eliminar problemes d´humitat, de cost energètic 

i de dimensionament de l´equip.  

- Les mesures d´estalvi energètic compatibles amb la qualitat d´aire (per exemple el 

manteniment preventiu  o disminuir la il·luminació en hores no ocupades) produeixen més 

estalvi que les no compatibles amb la qualitat (per exemple augmentar la zona morta de 

temperatura de consigna). Les primeres poden representar un estalvi entre el 10 i el 15%, 

mentre que les segones entre un 3 i un 5% en oficines i entre un 7 i un 10% en escoles. 

Això sense considerar que les mesures no compatibles amb la QAI poden tenir un impacte 

econòmic a mig-llarg termini molt negatiu degut a la mala qualitat de l´aire. 
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2.3.2. Mesures d´eficiència energètica 

 
2.3.2.1. Compatibles amb la qualitat d´aire interior 

 

1. Millorar l´eficiència energètica de l´envolvent de l´edifici (fa disminuir la infiltració) 

2. Reduir les càrregues internes si es pot, com ara el consum per il·luminació i el consum dels 

equips. 

3. Millorar els equips: refredadores, calderes, ventiladors... 

4. Utilitzar sistemes de recuperació d´energia en climatitzadors, ja que permeten estalviar 

energia, controlar la humitat, donar suficient aire exterior i subdimensionar altres component 

5. Manteniment preventiu: millora la qualitat de l´aire i fa disminuir el consum energètic, 

eliminant fonts contaminants i assegurant que l´equip funcioni bé. Amb un bon programa de 

manteniment preventiu es disminueix entre un 5 i un 15% el cost total de l´edifici. 

6. Free-cooling: Millora el consum i la qualitat d´aire interior Pot ser necessari incorporar un 

control d´humitat (fent que l´obertura de les comportes depengui a part de la temperatura 

també de l´humitat o secant l´aire exterior introduït). Si a fora la contaminació és molt 

elevada es pot deixar d´aportar aire exterior o tractar aquest aire per disminuir el seu nivell de 

contaminació. 

7. Pre-refredament nocturn: Amb l´aire fred exterior de la nit es pot pre-refredar l´edifici i millorar 

la qualitat de l´aire interior, però cal vigilar amb l´humitat. 

8. Reduir la demanda energètica. 

9. Ventilar en base al CO2: s´augmenta l´aire exterior introduït si augmenta el CO2. És útil quan 

l´ocupació és molt variable, ja que la quantitat de CO2 és un bon indicador de l´ocupació. 

 

 

 

2.3.2.2. No compatibles amb la qualitat d´aire interior 

 

1. Disminuir la quantitat d´aire exterior proveït per sota els estàndards: L´estalvi energètic 

existeix, però és mínim. Es poden tenir en canvi problemes importants de qualitat. 

2. Reduir les hores d´operació del sistema: Retardar la posta en marxa o avançar el tancament 

del sistema pot generar problemes de qualitat d´aire interior i de confort, i representa un 

estalvi energètic poc important. 

3. Relaxar les consignes de temperatura i humitat: L´estalvi és poc important, i pot afectar 

significativament a la satisfacció i a la productivitat dels ocupants. 
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2.4. ESTUDI DE LA QUALITAT D´AIRE INTERIOR AL CER&C 

2.4.1. El control de la QAI al CER&C 

El CER&C disposa d´una sonda de qualitat d´aire integrada en el sistema de control, marca TREND 

model AQ/S (Air Quality Sensor). Mesura la qualitat d´aire en un valor enter del 0 al 100, representant 

el 0 la millor qualitat possible i 100 la pitjor. El valor proporcionat per la sonda és en base a la mesura 

d´una mescla de substàncies (aproximadament el 90% d´aquesta mescla és CO2).  

Quant al sistema de control, hi ha una consigna pel valor de la sonda de qualitat d´aire, que està fixat 

a 35. 

Paral.lelament hi ha també una sonda que mesura directa i únicament els ppm de CO2 que hi ha a 

l´interior del CERC, amb l´objectiu de tenir una mesura més quantitativa de la qualitat de l´aire. 

De totes les parts de la instal.lació interessa analitzar el free-cooling pel tema de la qualitat d´aire 

 

2.4.1.1. Descripció del free-cooling 

 

Una part de l´aire de retorn és expulsat cap a l´exterior i la resta és recirculada cap a la secció de 

mescla. Per la seva banda, s´introdueix a la secció de mescla una determinada quantitat d´aire 

exterior de renovació, igual a la quantitat expulsada d´aire de retorn. A la secció de mescla es 

barregen la part de l´aire de retorn recirculada i l´aire de renovació introduït.  

Hi ha 3 comportes: la d´aire de retorn expulsat, la de recirculació i la de l´aire exterior. L´obertura de 

la comporta d´expulsió ha de ser igual a l´obertura de la comporta de l´aire exterior, mentre que 

l´obertura de recirculació expressada en % ha de ser igual a 100 menys l´obertura de la comporta 

d´expulsió. 

 

Fig.2.1 Esquema d´un economitzador 
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2.4.1.2. Descripció del sistema de control del free-cooling i de la QAI 

Primer de tot es poden presentar dos casos bàsics: 

1. Que les condicions exteriors siguin favorables 

2. Que les condicions exteriors no siguin favorables. 

En el primer cas s´aportarà cap a la secció de mescla un 100% d´aire exterior, expulsant cap a fora 

tot l´aire de retorn (sense recircular cap part de l´aire de retorn). Això, a part de representar un estalvi 

econòmic evident (s´haurà d´escalfar o refredar menys), és positiu quant a la qualitat d´aire, ja que 

s´està aportant un 100% d´aire exterior. 

 

En el segon cas, que és el més habitual, el funcionament no és tant senzill.  

En aquest cas introduir aire exterior a la secció de mescla és energèticament negatiu, doncs s´haurà 

de refredar o d´escalfar més l´aire que en el cas que no s´aportés aire exterior. 

Però cal aportar una certa quantitat d´aire exterior pel tema de la qualitat de l´aire.  

 

A part de la consigna de qualitat d´aire, es defineixen en el sistema de control dues variables més: 

les obertures mínima i màxima de la comporta d´aire exterior pel que respecta a qualitat d´aire. 

L´obertura mínima està fixada al 20% i això vol dir que sempre com a mínim l´obertura de la comporta 

d´aire exterior serà del 20%. L´obertura màxima, fixada al 50%, determina l´obertura de la comporta 

d´aire exterior màxima a la que es podrà arribar per temes de qualitat d´aire; aquest valor té sentit per 

tal d´arribar a un compromís entre QA i consum energètic (si fos del 100% implicaria unes pèrdues 

energètiques massa elevades) 

Es poden presentar dos sub-casos: 

2.1. Que la QA sigui igual o millor que la consigna de QA 

2.2. Que la QA sigui pitjor que la consigna de QA. 

En el cas 2.1 no caldrà obrir la comporta d´aire exterior més del 20% mínim doncs la qualitat d´aire 

serà suficient. 

Contràriament si la qualitat d´aire és dolenta (cas 2.2) serà necessari obrir la comporta d´aire exterior 

per sobre del mínim, i com a molt fins al 50%. L´obertura prendrà per tant un valor entre el 20 i el 

50%, en base la diferència entre la QA existent i la consigna. La regulació es farà de manera 

proporcional integral pel sistema de control de la instal.lació. 
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2.4.2. Anàlisi de la Qualitat d´Aire Interior al CER&C 

Primerament es mostrarà un exemple de com va evolucionar la QAI el dimecres 8 d´octubre de 2003, 

on el sistema de climatització no estava operatiu i on durant unes hores hi havia al CER&C molta 

més gent de l´habitual degut a la presentació de 2 projectes. 

 

A més a més,  a partir de les dades proporcionades per la sonda de qualitat d´aire entre el 24 de juny 

i el 6 de setembre del 2003 s´han fet els següents estudis: 

- Anàlisi de l´evolució de la QAI al llarg del dia 

- Estudi estadístic de la QAI 

 

2.4.2.1. Exemple  

 

 
 

En aquest gràfic es veu l´evolució dels ppm detectats per la sonda de CO2 de la instal.lació durant el 

8 d´octubre del 2003, en el que el sistema de climatització no estava operatiu. Per la tarda d´aquest 

dia es van fer 2 presentacions de projectes al CER&C, en les quals la sala estava plena de gent.  

El màxim de la corba (punt 1)es va produir degut a l´augment de persones durant la presentació del 

1r projecte. Posteriorment, a l´acabar la 1a presentació, els ppm baixen fins al punt 2. Al cap d´un 

estona, al començar la 2a presentació, la concentració de CO2 torna a pujar fins al punt 3. Finalment, 

a l´acabar la 2a presentació, els ppm baixen fins a nivells habituals. 

 

L´evolució de la qualitat d´aire segons la sonda de QA és similar en el comportament però s´observa 

que té una resposta més lenta i més gradual que la sonda de ppm de CO2. 

Fig.2.2 Evolució de la QAI al CER&C durant el 8 d´octubre del 2003 
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2.4.2.2. Evolució temporal de la QAI al llarg del dia 

S´han agafat les mitjanes horàries dels valors de qualitat i s´han representat en el següent gràfic. 

 

 

S´hi veu el següent: 

1. La QAI roman aproximadament constant fins a les 6:00h. 

2. Es produeix un augment important de la QAI des de les 6:00h fins les 8:00h. 

3. A partir de les 8:00h la QAI baixa de manera considerable fins a les 12:00h. 

4. Des de les 12:00 fins a les 20:00 es manté més o menys constant, amb una lleugera 

disminució de 12:00h a 17:00h i un lleuger augment de 17:00h fins les 20:00 h. 

5. A partir de les 20:00h, la QAI augmenta fins al final del dia. 

Observacions: 

- Cal tenir present que el sistema funcionava de 8:00h a 20:00h, per la qual cosa el control de 

la QAI només es podia fer en aquest interval de temps. A les 8:00 hi ha el màxim de QAI, fet 

explicat en part pel no funcionament del sistema durant les 12 hores anteriors. 

- Des de les 11:00h fins les 20:00 el valor de QA està per sota la consigna, així doncs dins de 

les hores de funcionament del sistema, només des de les 8:00 fins les 10:00 la qualitat 

d´aire és pitjor que la consigna (temps que necessita el sistema per tal que el valor de 

qualitat d´aire passi del màxim a valors raonables) 

- Conclusions: el sistema fa un bon control de la qualitat d´aire però s´observa un decalatge 

d´unes 2 hores entre que el sistema comença a funcionar i l´obtenció d´una bona qualitat 

Fig.2.3 Evolució horària de la QAI al CER&C 


