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RESUM Aquest document recull els càlculs realitzats per dimensionar les 

canonades de climatització de transport d’aigua, que s’utilitzen al 

segon tipus de ventilació, és a dir, quan s’utilitzen fancoils. El 

mètode utilitzat és l’estàndard per aquests usos i ja especificat a la 

memòria, tenint en compte la pèrdua de càrrega a la canonada i 

als accessoris com són vàlvules, colzes, tes,... 
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C.1. Objecte de l’annex 

 

L’objecte d’aquest annex és la de presentar els càlculs numèrics realitzats per tal de 

dimensionar les canonades de climatització que transporten l’aigua des dels equips 

centrals de producció de calor i fred fins als fancoils, propis del sistema número 2 de 

climatització proposat.  

 

El sistema complet de canonades està especificat als plànols adjunts de projecte, però 

per esmentar-ne les parts més essencials direm que està composat bàsicament d’un 

circuit primari i de 2 circuits secundaris. Aquesta composició es repeteix tant a la banda 

de calor com a la de fred. 

 

El circuit primari és de poca longitud i uneix els equips centrals i 2 col·lectors, un 

d’anada i un de tornada. La dimensió de les canonades ve donada per les connexions de 

la maquinària i com a criteri s’han escollit els col·lectors  d’un o dos diàmetres superiors 

als de les canonades que hi connecten. 

 

Els 2 circuits secundaris, que són els que presenten càlculs importants, alimenten per 

separat les màquines de planta soterrani i baixa per una banda, i per l’altra la planta 

primera i la segona. Cada circuit disposarà dels seu equip de bombes.  

 

Les canonades de tot el sistema són d’acer negre, calorifugades, i normalment circularan 

per patis d’instal·lacions i pel fals sostre damunt dels passadissos. Els gruixos d’aïllant 

s’adequaran a les disposicions establertes al [7], Apèndix 03.1. 

 

C.2. Materials 

 

Els materials actualment més utilitzats en aquestes instal·lacions són: 

 

- acer negre o galvanitzat, 

- ferro forjat, negre o galvanitzat, 

- coure, tou o dur, 

- polietilè o polipropilè. 
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Descartat el coure pel seu cost actual elevat i el ferro enfront l’acer, últimament la 

decisió s’ha centrat en escollir aquest últim o materials plàstics, sobretot en 

instal·lacions petites i mitjanes. Les raons de la gran projecció del polietilè i el 

polipropilè són: 

 

- la fàcil col·locació i rapidesa en completar la instal·lació,  

- no calen operaris molt qualificats, com són els soldadors de canonades 

- pèrdua de càrrega per metre menor 

- menors incrustracions i dipòsits de materials calcàris 

- materials més elàstics, amb menor possibilitat d’efecte de cop d’ariet 

- cost dels equips de soldadors  

 

Els desavantatges més importants d’aquests materials respecte dels sistemes amb ferro o 

acer principalment són: 

- menor resistència a impactes i a sobrepressions o sobretemperatures accidentals 

- cost més elevat de les canonades 

- cost molt elevat dels accessoris, com vàlvules, tes, colzes,.. 

- tendència al pandeig, calen més ancoratges per metre 

- no és molt adequat en grans diàmetres, sobretot a partir de 4-5 polzades 

 

Per tot això, la millor solució seria utilitzar als col·lectors i en les canonades de 

diàmetres més grans l’acer i, en les connexions i recorreguts amb petits diàmetres, els 

materials plàstics. Davant d’aquesta decisió s’ha optat per realitzar tota la instal·lació 

amb acer negre soldat DIN 2440 i no barrejar materials, ja que implica la instal·lació 

d’elements de transició cars, inestables i amb tendència a fugues en un període mig de 

temps. S’adjunten les taules que s’han utilitzat per escollir els materials ( veure taula 52, 

annex E). 

 

S’haurà de preveure en tota la instal·lació suficients elements que permetin la lliure 

dilatació de les canonades, tot i que les temperatures màximes que s’assoliran siguin de 

tan sols uns 45ºC. La dilatació dels tubs d’acer amb aquestes temperatures serà de 

aproximadament 0,8 mm/m de canonada. Això fa que la dilatació total de la canonada 

més desfavorable sigui de aproximadament 20 cm.  
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S’utilitzaran juntes d’expansió i juntes elàstiques en la connexió de tots els accessoris, 

així com principalment en la connexió dels equips de bombes, per tal d’ajudar en la 

lliure dilatació i eliminar les vibracions que sorgeixin. També es preveuran suficients 

elements de lliure dilatació intermitjos per pal·liar aquesta problemàtica i evitar així 

fatiga de materials i transmissió de sorolls a la instal·lació. 

 

Pel que fa al tipus de soldadura, vindrà donada per la pressió màxima del circuit i per la 

temperatura de funcionament. Només hi podrien haver problemes en el costat de calor, 

però com que la temperatura és de 45ºC com a màxim qualsevol de les soldadures 

normals serà adequada, ja sigui la de plom-estany (50%-50%)o d’estany-plom o 

antimoni (95%-5%) ( veure taula 53, annex E). 

 

C.3. Suports i subjeccions 

 

Totes les canonades hauran d’estar subjectades per ancoratges i penjaran de parets de 

manera lateral o del sostre en el seu traçat. S’haurà de mantenir en la mesura del 

possible la canonada en un traçat rectilini i preveure suports especials allà on es 

produeixin dilatacions importants. 

 

S’adjunten taules on s’especifica la distància màxima recomanada entre suports pel que 

fa a tubs d’acer ( veure taula 54, annex E). 

 

C.4. Colzes i unions 

 

Els colzes i les unions són una causa important de pèrdua de càrrega del sistema. Com 

que la pèrdua de càrrega depèn directament del radi de corbatura, és recomanable la 

utilització de radis de corbatura grans i utilitzar colzes de 45º en compte dels de 90º. 

 

S’ha de tenir especial cura en els acoblaments en forma de T on dues corrents 

conflueixin enfrontades, ja que es pot provocar turbulències i efecte de cop d’ariet, amb 

una considerable pèrdua de càrrega. 
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C.5. Vàlvules  

 

La selecció de les vàlvules adequades per a qualsevol instal·lació és de gran importància 

per donar al sistema una durabilitat i un baix cost d’explotació. El disseny, el material i 

la construcció de la vàlvula determinaran si aquesta és o no apropiada per la instal·lació 

en qüestió. 

 

En la instal·lació objecte de projecte es tenen diferents factors que marcaran els tipus de 

vàlvules a utilitzar. Els factors essencials són la temperatura i el tipus de fluid circulant, 

que en aquest cas són aigua a uns 45 ºC com a màxim. 

 

Amb aquestes característiques, la totalitat de tipus de vàlvules es poden utilitzar sense 

problemes aparents. S’utilitzaran majoritàriament vàlvules de comporta, de retenció i de 

regulació. Aquí es presenten les característiques i recomanacions de totes elles ( veure 

figura 4, annex E). 

 

C.6. Tipus de sistemes 

 

Existeixen diferents formes de classificar els sistemes de canonades. Si es té en compte 

el contacte amb l’exterior n’existeixen 2 tipus: 

 

- sistema obert: en aquest sistema l’aigua circula en comunicació amb l’exterior, 

normalment dins un dipòsit 

- sistema tancat: en aquest sistema l’aigua no està exposada a l’atmosfera, sent 

l’única comunicació amb ella un vas d’expansió que limitarà les sobrepressions 

producte de la dilatació de l’aigua. 

 

Si es té en compte la circulació de l’aigua, es pot diferenciar entre: 

 

- aigua que circula un únic cop 

- aigua recirculada, 

 

El cas que ens ocupa es pot assimilar clarament a un sistema tancat, amb recirculació. 

Pel que fa al sistema d’aigua recirculada també es pot diferenciar en 3 tipus: 
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- canonada de retorn invers 

- canonada de retorn invers, amb trams verticals de retorn directe 

- canonada de retorn directe 

 

El millor dels 3 casos és de retorn invers, ja que la longitud de canonada de 

subministreu i de retorn és idèntica i rarament és necessari d’equilibrar el sistema. El 

desavantatge que comporta és que en instal·lacions amb moltes unitats connectades, la 

longitud de canonada augmenta i amb ella els costos.  

 

Amb unitats amb consums diferents com succeeix al sistema 2, amb fancoils de models 

diversos, seran necessàries de totes maneres vàlvules d’equilibrat que assegurin una 

correcta circulació del cabal necessari per cada unitat.  

Per tot això s’ha optat per estalviar costos i escollir un sistema de recirculació directe i 

utilitzar les diferents vàlvules repartides a la instal·lació per equilibrar el circuit. 

 

 
 

Figura 9. Tipus de sistemes. La primera figura (esquerra) exposa un sistema amb retorn 

invers. La segona figura (dreta) exposa un sistema amb retorn directe. 
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C.7. Tractament d’aigües 

 

Normalment és adequat de col·locar una presa d’aigua propera a la instal·lació per tal de 

reomplir el sistema en cas de fugues o de buidat per manteniment. Aquesta aigua 

proporcionada es recomana que sigui en tots els casos tractada, de forma que es 

minimitzin els efectes de la corrosió, incrustacions, algues,... 

 

Per tot això s’ha previst a la instal·lació un sistema de omplerta del circuit en cas de 

necessitat amb aigua de la xarxa pública, tractada per un equip que n’extraurà els 

materials calcaris i diferents impureses, que la faran adequada per a la instal·lació de 

climatització. 

 

C.8. Pèrdua de càrrega. Selecció d’equips de bombeig. Velocitat de l’aigua 

 

Decidit ja el material de les canonades, i les vàlvules i accessoris idonis per la 

instal·lació, només cal decidir l’equip de bombes que impulsarà l’aigua circulant per tot 

el circuit i permetrà la climatització del centre. 

 

Un factor important a ressaltar serà la velocitat de l’aigua, que dependrà de: 

 

- servei pel que s’utilitzarà la canonada  

- els efectes de la erosió 

 

Una velocitat inadequada pot produir un desgast inusual de la instal·lació o uns efectes 

erosionadors que destrueixen total o parcialment el circuit. Ja que la instal·lació que ens 

ocupa funcionarà normalment d’entre 16 i 24 hores al dia, encara que no sigui a ple 

rendiment, això implica un funcionament de cada banda, calor o fred, d’unes 

4.000h/any. 

 

D’altra banda s’ha de considerar que a més velocitat més pèrdua de càrrega, amb el 

mateix diàmetre de canonada. Una velocitat elevada farà disminuir el diàmetre de la 

canonada però incrementarà el seu cost, la potència del motor i el posterior consum 

elèctric. 
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S’adjunten taules on es recomanen les velocitats més adients tenint en compte els equips 

i les hores de funcionament de la instal·lació ( veure taula 55 a taula 56, annex E). 

 

Seguint les taules adjuntes s’arriba a la conclusió que la velocitat més adequada per la 

gran majoria dels casos, excloent la descàrrega de la bomba, serà d’entre 1 i 2,1 m/s en 

tot els àmbits de circuits. Això representa que hi haurà d’haver un compromís entre la 

velocitat escollida i el diàmetre de la canonada. Velocitats grans impliquen grans 

bombes i diàmetres petits, i a l’inrevés.  

 

Fent un estudi estimatiu del mercat actual s’arriba a la conclusió que, excepte en els 

trams amb diàmetres importants 1, ens interessa escollir velocitats baixes i diàmetres 

grans i de resultes, uns equips de bombes de potència baixa. La diferència de preu entre 

una bomba que dóna pressions de fins a 20 m.c.a. i equips de pressió que donen uns 80 

m.c.a. pot ser de fins un 400%. La diferència de potència pot ser també del 200%. 

 

Veient això s’intentarà centrar gran part del sistema en velocitats 2 d’entre 1,0 i 1,5 m/s 

per tal de que la pèrdua de càrrega i els sorolls no siguin excessius. Els càlculs es poden 

veure en l’annex corresponent. 

 

Centrant ara l’atenció en el càlcul de la pèrdua de càrrega total del circuit, aquesta serà 

la suma de dos factors: 

 

- la pèrdua de càrrega a la canonada 

- la pèrdua de càrrega als accessoris o equips, com són vàlvules, colzes, tes,... 

 

El primer dels factors es calcularà considerant el tram més desfavorable de canonada, 

com així reflecteixen els càlculs, i considerant el seu metratge i la pèrdua de càrrega 

unitària lineal, expressada normalment en mm.c.a. /m. Aquest càlcul donarà el primer 

                                                 
1 Només comentar que els preus de les canonades no augmenten proporcionalment al seu diàmetre, és a 
dir, als diàmetres petits, fins a  3“, el preu augmenta esglaonadament, però amb diàmetres superiors 
l’augment cada vegada és més gran, ja que els costos de fabricació són molt més elevats en canonades 
d’aquest tipus i això es veu reflectit en el preu final. 
2  Cal dir que les velocitats dins els serpentins dels fancoils estaran recomanades pel fabricant, mirant 
d’assegurar que el flux de l’aigua sigui turbulent i afavorir així un coeficient de transferència tèrmica 
elevat. Els cabals mínims per assegurar aquest règim turbulent amb serpentins de 3/8, ½ i 5/8 “són 
aproximadament de 115, 160 i 205 l/h. 
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dels valors. El segon del factors serà una suma de les pèrdues de càrrega de tots els 

accessoris que impedeixin en menor o major grau el pas de l’aigua.  

 

Són dues les formes en que s’expressa la pèrdua de càrrega d‘accessoris i equips. La 

primera és la pèrdua de càrrega expressada en unitats de pressió que ens dóna el 

fabricant o que es té tabulada pels diferents equips depenent d’unes certes condicions de 

servei. La segona, molt usual, és la d’equiparar la pèrdua de càrrega de l’accessori a una 

longitud equivalent de canonada del mateix diàmetre on està acoblat o instal·lat. 

 

A la suma de totes les pèrdues s’hi ha d’afegir les pèrdues a l’equip impulsor, així com 

la possible alçada manomètrica a vèncer. Finalment el resultat s’acostuma a expressar 

en termes de m.c.a. (metres de columna d’aigua), on 10 m.c.a. equival aproximadament 

a 1 bar. 

 

S’adjunta l’expressió que s’ha utilitzat per realitzar els càlculs de la pèrdua de càrrega 

(formula de Hazen-Williams). També s’adjunten les taules de pèrdues de càrrega de 

canonades d’acer en circuits tancats i dels accessoris pertinents, que també poden ser 

consultades per fer els mateixos càlculs ( veure taula 57 a taula 60, annex E):  

 

∆P = (6,05·105 · L · Q^1,85)/(C^1,85 · D^4,87)     (5) 

 

On  

∆P : pèrdua de càrrega, en bar 

L : longitud equivalent de canonada, en m 

Q : cabal, en l/min 

C : constant que depèn del tipus i condició del tub, per l’acer C=120 

D : diàmetre interior mitjà del tub, en mm 

 

Un factor no considerat en aquesta instal·lació per les característiques de l’edifici és 

l’anomenat factor de diversitat o factor de simultaneïtat de consums.  

Si es comptabilitza el consum real instantani que existeix en una instal·lació és lògic 

pensar que no tots els recintes tindran un consum màxim instantani per factors tan 

diversos com són l’orientació o l’ús que ens doni del recinte en qüestió. 
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Per tot això seria lògic pensar en una possible reducció dels diàmetres de principi de la 

instal·lació, seguint un estudi exhaustiu de la demanda màxima instantània de l’edifici. 

En aquest cas, el factor de diversitat o de simultaneïtat s’ha previst ja als càlculs de 

climatització, reduint-ne un 15% la dimensió dels equips principals, però no s’ha tingut 

en compte en el cas de les canonades, ja que la distribució d’aquestes és, salvant les 

distàncies, radial. Això fa que cada ramal tingui consums en gairebé totes les 

orientacions i sigui difícil decidir els consums màxims instantanis. 

 

Una distribució diferent, seguint les orientacions de l’edifici i que no fos radial, exigiria 

un sobrecost en metratge de canonada, no justificat per l’estalvi que suposa reduir 

mínimament algun diàmetre de la instal·lació ni adequat per la geometria de l’edifici. En 

d’altres casos, amb edificis amb configuracions diferents, seria un factor a tenir molt en 

compte. 

 

C.9. Vasos d’expansió 

 

Els vasos d’expansió són uns accessoris necessaris per tal de poder assumir l’augment 

del volum de l’aigua quan aquesta augmenta per damunt dels 4 ºC. A les temperatures 

en què es treballa en aquest projecte, l’augment de volum pot variar entre el 0,2 % al 

costat fred, amb temperatures de 12ºC, i el 0,9 % del costat calent, amb temperatures de 

45ºC. 

 

Finalment cal dir que el vas d’expansió ha d’estar instal·lat al punt ,més alt de la 

instal·lació, al costat de l’aspiració de la bomba i no s’han de col·locar vàlvules, filtres o 

altres accessoris en aquesta connexió, per tal d’evitar obturacions accidentals que 

puguin ocasionar sobrepressions al sistema, que pot ser que no pugui suportar. 

 

El càlcul d’aquest accessori es realitzarà seguint la normativa UNE 100155:1998 IN, 

”Climatización. Cálculo de vasos de expansión”. 

 

S’adjunten els càlculs a l’annex D. 
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C.10. Càlculs dels circuits 

 

Aquí es presenten els càlculs dels dos circuits que alimenten les diferents plantes del 

centre. Són idèntics tant d’anada com de retorn, i així mateix per la anada de fred com 

de calor, ja que les potències són molt similars. 
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Pèrdues de càrrega, bomba de calor 1, anada i retorn 

T
ram

s 

Potència de 
transport (kW

) 

C
abal (l/h) 

C
abal (m

3/s) 

Secció de 
conducte inicial 

(m
2) 

D
iàm

etre m
ínim

 
(m

m
) 

D
. com

ercial acer 
negre (m

m
) 

D
. com

ercial acer 
negre (") 

L
ongitud tub.(m

) 

N
º C

olzes  

V
alor accessori 

N
º T

es 

V
alor accessori  

N
º V

àlvules 

V
alor accessori  

L
ongitud 

equiv.(m
) 

V
elocitat a la 

canonada (m
/s) 

Pèrdua de 
càrrega al tram

 
(m

m
.c.a/m

) 

Pèrdua de 
càrrega total a les 

canonades 
(m

m
.c.a.) 

Pèrdua de 
càrrega total a les 

canonades 
(m

.c.a.) 

1 259,78   44.725,4        0,0124     0,0083 102,69 115 4,50 11,9 2 3 1 2,7 0 1,4 20,60 1,20     14,00 288,4 0,288 
1.1 138,54   23.851,9        0,0066     0,0044 74,99 75 3,00 1 1 1,8 1 1,7 1 0,85 5,35 1,50     20,00 107,0 0,107 

1.1.1 29,75     5.122,0        0,0014     0,0009 34,75 40 1,50 22 1 1   0,95 1 0,46 23,46 1,13     30,00 703,8 0,704 
1.1.2 108,79   18.730,0        0,0052     0,0035 66,45 65 2,50 2,5 0 1,5 1 1,4 0 0,7 3,90 1,57     50,00 195,0 0,195 
1.1.3 92,23   15.878,9        0,0044     0,0029 61,19 65 2,50 5,3 0 1,5 1 1,4 0 0,7 6,70 1,33     30,00 201,0 0,201 
1.1.4 73,10   12.584,5        0,0035     0,0023 54,47 65 2,50 5,3 0 1,5 1 1,4 0 0,7 6,70 1,05     23,00 154,1 0,154 
1.1.5 63,3   10.898,1        0,0030     0,0020 50,69 50 2,00 3,9 1 1,2 1 1,1 0 0,54 6,20 1,54     35,00 217,0 0,217 
1.1.6 35,54     6.118,8        0,0017     0,0011 37,98 40 1,50 2 2 1 1 0,95 0 0,46 4,95 1,35     30,00 148,5 0,149 

1.1.2.1 16,56     2.851,1        0,0008     0,0005 25,93 25 1,00 15,6 1 0,61 0 0,58 1 6,6 22,81 1,61     85,00 1938,9 1,939 
1.1.3.1 19,14     3.294,4        0,0009     0,0006 27,87 32 1,25 2 0 0,79 0 0,7 1 8,7 10,70 1,14     35,00 374,5 0,375 
1.1.4.1 9,80     1.686,4        0,0005     0,0003 19,94 19 0,75 12 1 0,42 0 0,36 1 5,1 17,52 1,65     95,00 1664,4 1,664 
1.1.5.1 27,76     4.779,3        0,0013     0,0009 33,57 40 1,50 4 0 1 0 0,95 1 0,46 4,46 1,06     30,00 133,8 0,134 
1.1.6.1 17,29     2.976,8        0,0008     0,0006 26,49 32 1,25 12,5 1 0,79 0 0,7 1 8,7 21,99 1,03     30,00 659,7 0,660 
1.1.6.2 18,25     3.142,0        0,0009     0,0006 27,22 32 1,25 14,4 1 0,79 0 0,7 1 8,7 23,89 1,09     30,00 716,7 0,717 
1.2.1 121,24   20.873,5        0,0058     0,0039 70,15 75 3,00 14,3 0 1,8 1 1,7 1 0,85 16,85 1,31     18,00 303,3 0,303 
1.2.2 111,45   19.187,1        0,0053     0,0036 67,26 75 3,00 4,2 0 1,8 1 1,7 0 0,85 5,90 1,21     17,00 100,3 0,100 
1.2.3 92,31   15.892,7        0,0044     0,0029 61,21 65 2,50 15,5 0 1,5 1 1,4 0 0,7 16,90 1,33     28,00 473,2 0,473 
1.2.4 69,23   11.919,1        0,0033     0,0022 53,01 65 2,50 1 1 1,5 1 1,4 0 0,7 3,90 1,00     15,00 58,5 0,059 
1.2.5 53,15     9.150,6        0,0025     0,0017 46,45 50 2,00 6,1 2 1,2 1 1,1 0 0,54 9,60 1,29     40,00 384,0 0,384 

1.2.1.1 9,80     1.686,4        0,0005     0,0003 19,94 19 0,75 10,15 1 0,42 0 0,36 1 5,1 15,67 1,65     150,00 2350,5 2,351 
1.2.2.1 19,14     3.294,4        0,0009     0,0006 27,87 32 1,25 1,5 0 0,79 0 0,7 1 8,7 10,20 1,14     32,00 326,4 0,326 
1.2.3.1 23,08     3.973,6        0,0011     0,0007 30,61 32 1,25 2,4 0 0,79 0 0,7 1 8,7 11,10 1,37     48,00 532,8 0,533 
1.2.4.1 16,08     2.768,4        0,0008     0,0005 25,55 25 1,00 22,9 2 0,61 0 0,58 1 6,6 30,72 1,57     90,00 2764,8 2,765 
1.2.5.1 7,59     1.307,2        0,0004     0,0002 17,56 19 0,75 8,3 1 0,42 0 0,36 1 5,1 13,82 1,28     70,00 967,4 0,967 
1.2.5.2 45,56     7.843,4        0,0022     0,0015 43,00 50 2,00 6 0 1,2 0 1,1 1 0,54 6,54 1,11     23,00 150,4 0,150 

0 28,82     4.961,8        0,0014     0,0009 34,20 40 1,50 8 2 1 1 0,95 1 0,46 11,41 1,10     30,00 342,3 0,342 
0.1 23,63     4.068,3        0,0011     0,0008 30,97 32 1,25 5,4 0 0,79 1 0,7 0 8,7 6,10 1,41     50,00 305,0 0,305 
0.2 22,46     3.866,9        0,0011     0,0007 30,20 32 1,25 25,2 1 0,79 1 0,7 0 8,7 26,69 1,34     50,00 1334,5 1,335 
0.3 18,87     3.248,8        0,0009     0,0006 27,68 32 1,25 10,9 0 0,79 1 0,7 0 8,7 11,60 1,12     35,00 406,0 0,406 
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0.4 12,4     2.134,9        0,0006     0,0004 22,44 25 1,00 3 0 0,61 1 0,58 0 6,6 3,58 1,21     55,00 196,9 0,197 
0.5 1,74        299,6        0,0001     0,0001 8,40 9 0,38 13,8 0 0,22 0 0,22 1 2,9 16,70 1,31     300,00 5010,0 5,010 

0.1.1 5,19        893,5        0,0002     0,0002 14,51 15 0,50 2 0 0,34 0 0,3 1 4,4 6,40 1,40     180,00 1152,0 1,152 
0.2.1 1,17        201,4        0,0001     0,0000 6,89 9 0,38 2 0 0,22 0 0,22 1 2,9 4,90 0,88     280,00 1372,0 1,372 
0.2.2 3,59        618,1        0,0002     0,0001 12,07 15 0,50 1,5 0 0,34 0 0,3 1 4,4 5,90 0,97     160,00 944,0 0,944 
0.3.1 6,47     1.113,9        0,0003     0,0002 16,21 19 0,63 1,5 0 0,42 0 0,36 1 5,1 6,60 1,09     50,00 330,0 0,330 
0.4.1 10,66     1.835,3        0,0005     0,0003 20,80 25 1,00 1,5 0 0,61 0 0,58 1 6,6 8,10 1,04     50,00 405,0 0,405 

                 Total 27,712 
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Pèrdues de càrrega, bomba de calor 2, anada o retorn 
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C
abal (m

3/s) 

Secció de conducte 
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Pèrdua de càrrega 
total a les canonades 

(m
.c.a.) 

3 296,93   51.121,4        0,0142     0,0095 109,79 115 4,5 6,5 2 3 1 2,7 0 1,4 15,20  1,37    18,00 273,6 0,274 
3.1 132,82   22.867,1        0,0064     0,0042 73,43 75 3 17,5 2 1,8 1 1,7 1 0,85 23,65 1,44     20,00 473,0 0,473 
3.2 91,18   15.698,1        0,0044     0,0029 60,84 65 2,5 2 2 1,5 1 1,4 0 0,7 6,40 1,31     50,00 320,0 0,320 
3.3 78,65   13.540,9        0,0038     0,0025 56,50 65 2,5 9,6 0 1,5 1 1,4 0 0,7 11,00 1,13     50,00 550,0 0,550 
3.4 56,35     9.701,6        0,0027     0,0018 47,83 50 2 13,4 0 1,2 1 1,1 0 0,54 14,50 1,37     35,00 507,5 0,508 

3.1.1 41,64     7.169,0        0,0020     0,0013 41,11 50 2 8,2 0 1,2 0 1,1 1 0,54 8,74 1,01     35,00 305,9 0,306 
3.2.1 12,53     2.157,2        0,0006     0,0004 22,55 25 1 9,7 1 0,61 0 0,58 1 6,6 16,91 1,22     85,00 1437,4 1,437 
3.3.1 22,30     3.839,3        0,0011     0,0007 30,09 32 1,25 1,5 0 0,79 0 0,7 1 8,7 10,20 1,33     50,00 510,0 0,510 
3.4.1 29,4     5.061,7        0,0014     0,0009 34,55 40 1,5 8 1 1 0 0,95 1 0,46 9,46 1,12     30,00 283,8 0,284 
3.4.2 26,95     4.639,9        0,0013     0,0009 33,08 40 1,5 1,2 1 1 0 0,95 1 0,46 2,66 1,03     30,00 79,8 0,080 

2 164,11   28.254,2        0,0078     0,0052 81,62 90 3,5 3,5 1 2,3 1 2,1 1 0,98 8,88 1,23     50,00 444,0 0,444 
2.1.1 88,35   15.210,0        0,0042     0,0028 59,89 65 2,5 14,3 0 1,5 1 1,4 1 0,7 16,40 1,27     50,00 820,0 0,820 
2.1.2 53,64     9.234,1        0,0026     0,0017 46,66 50 2 8,8 0 1,2 0 1,1 0 0,54 8,80 1,31     35,00 308,0 0,308 
2.1.3 34,30     5.905,3        0,0016     0,0011 37,31 40 1,5 13,5 1 1 0 0,95 1 0,46 14,96 1,31     30,00 448,8 0,449 

2.1.1.1 34,71     5.975,9        0,0017     0,0011 37,54 40 0,5 9,2 0 1 0 0,95 1 0,46 9,66 1,32     30,00 289,8 0,290 
2.1.2.1 19,34     3.328,8        0,0009     0,0006 28,02 32 1,25 1,5 0 0,79 0 0,7 1 8,7 10,20  1,15     50,00 510,0 0,510 
2.2.1 75,77   13.044,2        0,0036     0,0024 55,46 65 2,5 9,4 0 1,5 1 1,4 1 0,7 11,50 1,09     50,00 575,0 0,575 
2.2.2 66,30   11.413,8        0,0032     0,0021 51,88 50 2 10,6 0 1,2 1 1,1 0 0,54 11,70 1,61     35,00 409,5 0,410 
2.2.3 46,96     8.084,9        0,0022     0,0015 43,66 50 2 14,1 0 1,2 1 1,1 0 0,54 15,20 1,14     35,00 532,0 0,532 

2.2.1.1 9,47     1.630,4        0,0005     0,0003 19,61 25 1 8,5 1 0,61 0 0,58 1 6,6 15,71 0,92     85,00 1335,4 1,335 
2.2.2.1 19,34     3.328,8        0,0009     0,0006 28,02 32 1,25 1,5 0 0,79 0 0,7 1 8,7 10,20 1,15     50,00 510,0 0,510 
2.2.3.1 24,50     4.218,1        0,0012     0,0008 31,54 32 1,25 8 1 0,79 0 0,7 1 8,7 17,49 1,46     50,00 874,5 0,875 
2.2.3.2 22,46     3.866,9        0,0011     0,0007 30,20 32 1,25 1,2 1 0,79 0 0,7 1 8,7 10,69 1,34     50,00 534,5 0,535 

                 Total 12,332 
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Pèrdues de càrrega, habitacions tipus, anada o retorn 
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h1 41,65     7.170,7        0,0020     0,0013 41,12 50 2 11,5 0 1,2 1 1,1 0 0,54 12,60 1,01     35,00 441,0 0,441 
h2 36,75     6.327,1        0,0018     0,0012 38,62 40 1,5 11,5 0 1 1 0,95 0 0,46 12,45 1,40     30,00 373,5 0,374 
h3 29,4     5.061,7        0,0014     0,0009 34,55 40 1,5 11,5 0 1 1 0,95 0 0,46 12,45 1,12     30,00 373,5 0,374 
h4 22,05     3.796,3        0,0011     0,0007 29,92 32 1,25 11,5 0 0,79 1 0,7 0 8,7 12,20 1,31     50,00 610,0 0,610 
h5 14,7     2.530,8        0,0007     0,0005 24,43 25 1 11,5 0 0,61 1 0,58 0 6,6 12,08 1,43     85,00 1026,8 1,027 
h6 7,35     1.265,4        0,0004     0,0002 17,27 19 0,75 6,9 0 0,42 0 0,36 0 5,1 6,90 1,24     50,00 345,0 0,345 

                 Total 3,170 

 
 
 
 


