
Climatització d’una residència geriàtrica amb sistema  
geotèrmic actuant com a font o receptor de calor extern   Pàg.96 
 

 

SUMARI 

SUMARI..................................................................................................................................96 

GLOSSARI..............................................................................................................................98 

A. ANNEX DE CÀLCULS...............................................................................................104 

A.1. METODOLOGIA DE CÀLCUL DE LES NECESSITATS TÈRMIQUES ...........104 

A.1.1. PROCEDIMENT......................................................................................................104 

A.1.1.1. Càlcul de la càrrega tèrmica d’una habitació a l’estiu……………..........................104 

A.1.1.2.  Càlcul de la càrrega tèrmica d’una habitació al hivern…………….......................108 

   A.1.2.  EXEMPLE DE CÀLCUL PER A UNA HABITACIÓ……………………….......109 

A.1.2.1.  Procediment de càlcul a l’estiu……………………………………….................110 

A.1.2.2.  Procediment de càlcul al hivern……………………………………....................114 

A.1.3.  RESULTATS DE LES NECESSITATS TÈRMIQUES DEL LOCAL………......116 

A.2. METODOLOGIA DE CÀLCUL PER TERRA RADIANT…………........…….....118 

A.2.1.  METODOLOGIA DE CÀLCUL PEL CAS HIVERN I ESTIU.............................119 

A.3. METODOLOGIA DE CÀLCUL PER SOSTRE RADIANT……………..….........126 

A.3.1. CÀLCUL DEL NOMBRE DE TUBS I TRAMES A COLOCAR EN CADA 

HABITACIÓ........................................................................................................................126 

A.3.2. ALGORITME DE CÀLCUL....................................................................................129 

A.3.3. PROCEDIMENT DE CÀLCUL AL HIVERN……………………………….........131 

A.3.3.1. Estimació del coeficient de convecció de l’aire interior i càlcul de  la temperatura  del 

sostre radiant…………………………………................................................................131 

A.3.3.2. Càlcul del coeficient de convecció interior de l’aigua que circula pels tubs i de la    

temperatura de retorn……………………………............................................................133 

A.3.4. PROCEDIMENT DE CÀLCUL A L’ESTIU………………………………….......137 

A.3.4.1. Estimació del coeficient de convecció de l’aire interior i càlcul de la temperatura del 

sostre radiant………………………........................................................................137 

A.3.4.2. Càlcul del coeficient de convecció interior de l’aigua que circula pels tubs i de la 

temperatura de retorn……………………………............................................................139 

A.3.5. EXEMPLE DE CÀLCUL PER UNA HABITACIÓ EXTERIOR SITUADA A LA 

ZONA A…………………………………………………………………...........................140 

A.4. VENTILACIÓ………………………...........................................................................146 

A.4.1. CÀLCUL DELS CLIMATITZADORS………………………………………........146 



Pàg.97                                         Annex A  

 
 

A.4.2. DIMENSIONAT DEL CIRCUIT DE VENTILACIÓ..............................................164 

A.4.2.1. Càlcul del circuit d’impulsió.................................................................................164 

A.4.2.2. Càlcul del circuit de retorn....................................................................................167 

A.4.2.3. Selecció dels difusors...........................................................................................168 

A.5. HUMECTACIÓ............................................................................................................171 

A.5.1. CÀLCUL DEL HUMECTADOR……………………………………………….....171 

A.6. CONEIXEMENTS TEÒRICS SOBRE ENERGIA GEOTÈRMICA.....................173 

A.6.1. ENERGIA GEOTÈRMICA......................................................................................173 

A.6.2. SISTEMA DE POUS GEOTÈRMICS......................................................................173 

A.6.3. EFICIENCIA D’ UNA BOMBA DE CALOR.........................................................177 

A.7. DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC..........................................................................179 

A.7.1. PROCEDIMENT DE CÀLCUL I SELECCIÓ DE LES CANONADES……........179 

A.7.2. DISTRIBUCIÓ DELS CIRCUITS…………………………………………….......183 

A.7.3. DIMENSIONAMENT DE LA CANONADA DE BUIDAT………………….......185 

A.7.4. AÏLLAMENT DE LES CANONADES……………………………………….......186 

A.7.5. DIMENSIONAMENTS DEL VAS D’EXPANSIÓ…………………………….....187 

A.7.5.1. Determinació del volum total contingut en els circuits……………........................188 

A.7.5.2. Determinació de la temperatura màxima de funcionament………..........................188 

A.7.5.3. Determinació del coeficient d’expansió…………………………….....................188 

A.7.5.4. Determinació de la pressió de treball i del coeficient de pressió…...........................190 

A.7.5.5. Determinació del volum del vas d’expansió…………………………...................191 

A.7.6. DIMENSIONAMENT DE LA CANONADA D’EXPANSIÓ……………….........191 

 

 

 

 

 

 

 

 



Climatització d’una residència geriàtrica amb sistema  
geotèrmic actuant com a font o receptor de calor extern   Pàg.98 
 

 

GLOSSARI 

Acal  Àrea a calefactar. 

ah  Amplada habitació 

Ai  Àrea interior del cilindre. 

Ap.ext   Àrea de la paret exterior. 

Ap.int   Àrea total de les parets interiors. 

Asostre  Àrea del sostre. 

at  Amplada de la trama 

Aterra   Àrea del terra. 

Avidre  Àrea de les finestres. 

Cf  Coeficient de fricció. 

CVD  Factor de correcció de la variació diürna. 

Di  Diàmetre interior dels tubs. 

Dh  Diàmetre Hidràulic. 

Dt  Diàmetre dels tubs de la trama  

e  Espessor de les capes de materials. 

epta   Espai entre paret i trama en amplada 

eptl   Espai entre paret i trama en longitud 

eptlf  Espai entre paret i trama en longitud costat finestra 

eptlp   Espai entre paret i trama en longitud costat passadís 

et  Distància entre tubs. 

 Fmarc  Factor corrector per la presència de marc metàl·lic en les finestres  

 Fc Factor corrector degut a l’existència de cortines de color mitjà en   finestres de 

vidre doble de 6mm  

Fcorr Factor corrector degut a la diferència equivalent de temperatura.  

FCS Factor de calor sensible. 
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Fmarc  Factor corrector per la presència de marc metàl·lic en les finestres.  

Fp Factor corrector que corregeix l’efecte de paper brillant del vidre. 

g Acceleració gravitacional. 

G Flux màssic. 

haire Coeficient de convecció lliure de l’aire 

heq Coeficient de convecció més radiació de l’habitació. 

hi Coeficient de convecció interior de l’aigua 

Hl Entalpia fase líquid. 

Hg Entalpia fase gas. 

HR Humitat relativa 

k Conductivitat tèrmica de l’aire. 

Kp.ext   Coeficient de transmissió de calor global de la paret exterior 

Kp.int   Coeficient de transmissió de calor global de les parets interiors. 

Ksostre Coeficient de transmissió global de calor del sostre 

Kterra  Coeficient de transmissió de calor global del terra 

l  Distància entre el col·lector i l’àrea a calefactar. 

lt  Longitud trama 

L  Longitud dels tubs. 

Lcirc  Longitud del circuit de tubs del terra radiant. 

Leq  Longitud equivalent. 

Ltrama  Longitud trama. 

Pa  Pressió atmosfèrica de l’aire 

Per.  Perímetre d’una habitació. 

Ph  Perímetre hidràulic 

Pt  Perímetre tèrmic 
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Psubm  Potència subministrada per la trama. 

Pvs  Pressió del vapor saturat. 

Pv  Pressió del vapor. 

Qaigua  Cabal d’aigua de la bateria dels climatitzadors. 

Qi  Cabal d’impulsió d’aire. 

Ql  Potència tèrmica latent. 

Qp.ext   Potència tèrmica a través d’una paret exterior 

Qrad  Potència tèrmica deguda a la radiació. 

Qs  Potència tèrmica sensible 

Qsostre Potència tèrmica a través del sostre. 

Qterra  Potència tèrmica a través del terra. 

Ql,i  Potència latent interior. 

Ql,t  Potència latent total. 

Ql,v  Potència tèrmica latent deguda a la ventilació 

Qs,i  Potència sensible interior. 

Qs,t  Potència sensible total. 

Qs,v  Potència tèrmica sensible deguda a la ventilació. 

Qt,i  Potència tèrmica total interior 

Qvidre  Potència tèrmica a través del vidre. 

Ma  Massa mol·lecular de l’aigua 

madeshum Massa d’aire a de deshumectar. 

map  Massa d’aigua evaporada per les persones. 

mar  Massa de vapor aigua continguda en l’interior d’una habitació. 

maire  Caudal d’aire  

maigua Caudal ‘aigua 
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np  Nombre de persones. 

nt   Nombre de trames 

ntt  Nombre de tubs de la trama 

NuL  Nombre de Nusselt. 

RaL  Nombre de rayleight. 

R  Constant molar dels gasos. 

Raire.int resistència tèrmica de l’ambient interior  

Rdifusor resistència tèrmica del difusor d’alumini  

ReDh  Nombre de Reynolds. 

Rint  Resistència tèrmica del interior del conducte  

Rparquet Resistència tèrmica del parquet  

Rxapa  Resistència tèrmica de la xapa dels tubs. 

Spas  Superfície de pas de l’aigua pels tubs. 

Tdes_e  Temperatura desitjada interior a l’estiu 

Tdes_i  Temperatura desitjada interior al hivern. 

Text   Temperatura de l’ambient exterior. 

Text_e  Temperatura de l’ambient exterior a l’estiu. 

Text_i  Temperatura de l’ambient exterior al hivern. 

Ti  Temperatura d’impulsió de l’aigua 

Ti,a   Temperatura inicial de l’aigua de la bateria 

Tint   Temperatura de l’interior del local 

Tf  Temperatura de sortida de l’aigua dels tubs. 

Tfilm  Temperatura de pel·lícula. 

To,enova  Temperatura de la paret externa del conducte 

To,i  Temperatura de la paret interior del conducte 
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Tm  Temperatura mitjana de l’aigua 

Ts,a    Temperatura de sortida de l’aigua de la bateria 

Tvoltant  Temperatura estimada dels tancaments. 

Shab  Superfície d’una habitació. 

St  Superfície total de les trames. 

Stt  Separació entre els tubs de les trames. 

Ui  Coeficient de transferència  de calor global interior 

Vesp  Volum específic de l’aire exterior. 

vl  Volum específic fase líquida. 

w  Humitat absoluta 

y  Altura sobre el nivell del mar 

∆ H  Diferència d’entalpies 

∆ Hlg  Entalpia de canvi de fase. 

∆ Teq  Diferència equivalent de temperatura. 

φ   Factor corrector de la variació de propietats de l’aigua al llarg conducte 

aρ    Densitat de l’aire  

mρ   densitat de l’aigua 

aλ     Conductivitat tèrmica de l’aire 

difusorλ  Conductivitat tèrmica del difusor. 

mλ    Conductivitat tèrmica de l’aigua. 

parquetλ  Conductivitat tèrmica del parquet. 

xapaλ   Conductivitat tèrmica de la xapa dels tubs 

aµ   Viscositat dinàmica de l’aire 

mµ   Viscositat dinàmica de l’aigua  

0µ   Viscositat dinàmica amb la paret interior del conducte 
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cpa  Calor específic de l’aire a pressió constant 

cpm  Calor específic de l’aigua a pressió constant 

Pra  nombre de Prandtl de l’aire 

mPr   nombre de Prandtl de l’aigua 

α   Coeficient de difusivitat tèrmica 

β    Coeficient d’expansió tèrmica 

aν   Viscositat cinemàtica de l’aire 

σ   Constant de Stefan-Boltzmann [ 248 ·/18·67,5 mKW−=σ ] 
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A. ANNEX DE CÀLCULS 

A.1. Metodologia de càlcul de les necessitats tèrmiques. 

A.1.1. Procediment 

A.1.1.1.Càlcul de la càrrega tèrmica d’una habitació a l’estiu 

Transmissió de calor degut a la radiació:  

De la taula C.2. es troba el dia i la hora de màxima radiació solar i es consulta el valor de q’. 

FpFcFmarcAvidreqQrad ⋅⋅⋅⋅= '                     (A.1) 

On: 

Avidre: àrea de les finestres 

  Fmarc: factor corrector per la presència de marc metàl·lic en les finestres  

 Fc: factor corrector degut a l’existència de cortines de color mitjà en finestres de 

vidre doble de 6mm. 

Fp: factor corrector que corregeix l’efecte de paper brillant del vidre. 

Segons la taula C.2, Fmarc = 1,17 i segons la taula C.3.,  Fc = 0,59, Fp = 1.   

Transmissió de calor a través de les parets: 

El càlcul es separa per parets exteriors i per parets interiors 

Parets exteriors  

Segons l’orientació i el pes del murs que és de 300Kg/m3 es corregeix la diferencia equivalent 

de temperatura amb el valor corresponent indicat en la taula C.4. 

S’utilitza pel càlcul la fórmula de transferència de calor a través d’una paret indicada a 

continuació:  

)(... FcorrTeqextKpextApextQp +∆⋅⋅=        (A.2) 

On: 

Ap.ext: àrea de la paret exterior 

Kp.ext: el coeficient de transmissió de calor global de la paret exterior 
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∆ Teq: la diferència equivalent de temperatura  

Fcorr: factor corrector degut a la diferència equivalent de temperatura.  

 

El factor corrector es pot consultar en la taula C.6. Per la residència d’estudi es consulta la 

variació diürna de la zona a la taula C.1. que correspon a 8ºC, valor necessari per trobar 

aquest Fcorr. 

Parets interiors  

Pel càlcul de les parets interiors s’utilitza la fórmula de transferència de calor a través d’una 

paret, però en aquest cas s’estima la diferència de temperatura entre l’interior i l’exterior 

dividint per 2 ja que aquesta  no es por determinar de manera exacta.  

                         





 −

⋅⋅=
2

int
int.int.int.

TText
KpApQp                                      (A.3) 

On:     

Ap.int és l’àrea total de les parets interiors. 

Kp.int és el coeficient de transmissió de calor global de les parets interiors. 

Text és la temperatura de l’ambient exterior. 

Tint és la temperatura de l’interior del local (la desitjada). 

 

Transmissió de calor pel sostre  

El sostre està en contacte amb l’ambient exterior i no entre dos pisos, per tant, es calcula 

mitjançant la diferència equivalent de temperatura indicada en la taula C.5. En aquest cas, el 

sostre de la residència es solejat i amb un pes de 300 Kg/m3. 

                          )( FcorrTeqKsostreAsostreQsostre +∆⋅⋅=                           (A.4) 

Asostre és l’àrea del sostre 

Ksostre és el coeficient de transmissió global de calor del sostre 

∆ Teq és la diferència equivalent de temperatura 

Fcorr és el corrector degut a la diferència equivalent de temperatura.  
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Fcorr es pot consultar en la taula C.6. i correspon al mateix valor que el trobat per parets 

exteriors. 

Transmissió de calor pel terra 

Es calcula com en el cas de parets interiors amb la fórmula següent: 

 

                                 





 −

⋅⋅=
2

intTText
KterraAterraQterra     (A.5) 

Aterra: l’àrea del terra. 

Kterra: és el coeficient de transmissió de calor global del terra. 

Text és la temperatura de l’ambient exterior. 

Tint és la temperatura de l’interior del local (desitjada). 

Transmissió de calor a través dels vidres 

Es calcula amb la següent fórmula:  

 

         ( )intTTextKvidreAvidreQvidre −⋅⋅=       (A.6) 

  

Avidre: àrea del vidre 

Kvidre: coeficient de transmissió de calor global del vidre. 

Text: temperatura de l’ambient exterior. 

Tint: temperatura de l’interior del local (la desitjada). 

Calor sensible i latent degut a les persones 

Es considera que en la residència els usuaris estan asseguts i descansats, per tant, consultant la 

taula C.7. o bé, agafant les dades subministrades pel programa de càlcul AIRPACK resulta un 

valor de calor sensible de 60,2 kcal/h persona i de calor latent de 31 Kcal/h persona. 

Calor degut a aportacions internes 

No s’ha considerat cap aportació interna ja que no existeix cap aparell que la seva aportació 

suposi una càrrega tèrmica elevada, així tampoc s’ha considerat la càrrega tèrmica deguda als 

llums de l’habitació per ser poc significativa. 
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Calor degut a la ventilació 

Per la realització d’aquest càlcul es pot consultar la taula C.8, d’aquesta manera es determina 

el caudal de ventilació, considerant el local com una sala de cures ja que el valor serà el més 

pròxim al del cas d’estudi ; aquest valor correspon a 10 l/s persona.  

El calor de ventilació sensible y latent de l’habitació es calcula mitjançant la fórmula A.7. 

          hmKJKcal
Kgmvesp

KgKJHnppersonaslmaire
óQventilaci /6,3/24,0

)/(
))/()·/( 3

3
⋅⋅

∆⋅⋅
=          (A.7) 

On:  

maire és el caudal d’aire  

 np és el nombre de persones  

∆ H és la diferència d’entalpies entre els dos punts del diagrama psicromètric  

Vesp és el volum específic de l’aire exterior en Kg/m3 

 

Per calcular el calor sensible de ventilació s’agafa els dos punts (B i C) on el calor només es 

degut a la variació de temperatura i per calcular el calor la tent, s’agafa els dos punts (A i C) 

on el calor només es degut a la humitat.  

 
Figura A.1. Representació del calor sensible i latent en el Diagrama Psicromètric 
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A.1.1.2. Càlcul de la càrrega tèrmica d’una habitació al hivern 

Transmissió de calor degut a la radiació:  

Al hivern no es considera l’aportació de calor per radiació ja que el que es desitja es calefactar 

el local. 

Transmissió de calor a través de les parets: 

El càlcul es separa per parets exteriors i per parets interiors: 

Parets exteriors  

S’utilitza pel càlcul la fórmula de transferència de calor a través d’una paret indicada a 

continuació diferent del cas estiu:  

         int)(... TTextextKpextApextQp −⋅⋅=      (A.8) 

Parets interiors  

Pel càlcul de les parets interiors s’utilitza la fórmula de transferència de calor a través d’una 

paret, però en aquest cas s’estima la diferencia de temperatura entre l’interior y l’exterior 

dividint per 2 ja que aquesta  no es por determinar de manera exacta.  

 

        





 −

⋅⋅=
2

int
int.int.int.

TText
KpApQp       (A.9) 

 

Transmissió de calor pel sostre  

El sostre està en contacte amb l’ambient exterior i no entre dos pisos, en aquest cas es calcula 

de la mateixa manera que en el cas de les parets exteriors: 

 

   int)( TTextKsostreAsostreQsostre −⋅⋅=                (A.10) 
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Transmissió de calor pel terra 

Es calcula com en el cas de parets interiors amb la fórmula següent: 

 

     





 −

⋅⋅=
2

intTText
KterraAterraQterra                (A.11) 

 

Transmissió de calor a través dels vidres 

Es calcula amb la següent fórmula:  

 

        ( )intTTextKvidreAvidreQvidre −⋅⋅=                (A.12) 

  

Calor degut a la ventilació 

A partir de la taula C.8 es troba el mateix valor de caudal de ventilació necessari de 10 l/s 

persona i el càlcul del calor de ventilació es realitza mitjançant la mateixa fórmula que en el 

cas estiu.  

                  hmKJKcal
Kgmvesp

KgKJHnpspersonalmaire
óQventilaci /6,3/24,0

)/(
))/()/( 3

3
⋅⋅

∆⋅⋅
=      (A.13) 

 

A.1.2. Exemple de càlcul per a una habitació  

En aquest apartat es detalla el càlcul de les necessitats tèrmiques per una habitació del local, 

en concret, de l’habitació exterior de la zona A (2 parets exteriors i 2 interiors). (Veure apartat 

D.1.) 

Dades de partida 

Pes murs exteriors e interiors : 300 Kg/m3 

Pes del sostre   : 300 Kg/m3 

Variació diürna   : 8 ºC 
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Text a l'estiu Text_e 34 ºC 

Text al hivern Text_i -5 ºC 

T desitjada interior a l'estiu Tdes_e 25 ºC 

T desitjada interior al hivern Tdes_i 21 ºC 

Taula A.1. Condicions climàtiques 

Àrea total paret exterior 1 Ap.ext_1 13,5 m2 

Àrea total paret exterior 2 Ap.ext_2 10,4 m2 

Àrea total paret interior 1 Ap.int_1 13,5 m2 

Àrea total paret interior 2 Ap.int_2 10,4 m2 

Àrea sostre  Asostre 18 m2 

Àrea terra Aterra 18 m2 

Àrea vidre 1 Avidre_1 0 m2 

Àrea vidre 2 Avidre_2 4,5 m2 

Taula A.2. Dimensions dels tancaments 

Els coeficients de transmissió de calor de les parets són els que s’indiquen a continuació: 

K paret exterior 1 Kp.ext_1 0,6804 Kcal/m2·ºC 

K paret exterior 2 Kp.ext_2 0,6804 Kcal/m2·ºC 

K paret interior 1 Kp.int_1 1,497 Kcal/m2·ºC 

K paret interior 2 Kp.int_2 1,497 Kcal/m2·ºC 

K sostre  Ksostre 0,5178 Kcal/m2·ºC 

K terra Ksuelo 0,6416 Kcal/m2·ºC 

K vidre  Kvidre 2,58 Kcal/m2·ºC 

Taula A.3. Coeficients K     

A.1.2.1.- Procediment de càlcul per l’estiu 

La màxima radiació solar correspon als dies 21 de Juny a les 7 hora solar amb un factor de 

radiació q’= 360 Kcal/m2· h 

Radiació : 

S’aplica l’equació corresponent a l’estiu A.1. 
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FpFcFmarcAvidreqQrad ⋅⋅⋅⋅= ' = 360·4,5·1,17·0,59·1=1118,3 Kcal/h 

Parets exteriors : 

La paret exterior 1 està orientada al Sudest i la paret exterior 2 ho està cap al Nordest, que és 

on es troba la finestra. A partir de la taula C.4. es troba la diferència equivalent de temperatura 

i mitjançant la taula C.6. es troba el factor corrector d’aquesta diferència. 

La correcció del coeficient de variació diürna CVD s’extreu de la taula C.6. S'entra a aquesta 

taula a partir de la diferència entre la temperatura exterior a l’estiu (34ºC) i la temperatura 

interior desitjada de la habitació (25ºC), que resulta de resulta de 9ºC; i el coeficient de 

variació diürna que s' ha vist que segons la taula C.1 es pot considerar de 8ºC a la província de 

Barcelona. Com que els 9ºC no apareixen s'ha de interpolar entre els dos valors de la taula 

corresponents a 1,2 i 3,8 obtenint una factor corrector de 2,15. 

∆ T equivalent paret exterior 1 ∆ Teq_1 0,5 ºC 

∆ T equivalent paret exterior 2 ∆ Teq_2 -1,1 ºC 

Correcció deguda a la variació diürna CVD 2,15  

Taula A.4. Factors correctors deguts a la temperatura  

Posteriorment s’aplica per cada una de les parets l’equació A.2. obtenint els següents 

resultats: 

)1(1.1.1. FcorrTeqextKpextApextQp +∆⋅⋅= =13,5·0,6804 ·(0,5+2,15) = 24,34 Kcal/h 

)2(2.2.2. FcorrTeqextKpextApextQp +∆⋅⋅= =(10,4-4,5)·0,6804(-1,1+2,15)= 4,2Kcal/h  

Parets interiors : 

En el cas de les parets interiors, com no afecta l’orientació d’aquestes, es poden agrupar i 

calcular juntament aplicant l’equació A.3. 







 −

⋅⋅=
2

int
int.int.int.

TText
KpApQp = (13,5+10,4)·1,6399·[(34-25)/2]= 176,4Kcal/h 

Sostre: 

El sostre, al estar en contacte directe amb l’ambient exterior, s’ha de calcular també amb la 

diferència equivalent de temperatura de la taula C.5 à CTsostre º4,4=∆ . S’aplica la fórmula 

A.4. i s’obté: 
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)( FcorrTKsostreAsostreQsostre +∆⋅⋅= =18·0,5178·(4,4+2,15)= 61 Kcal/h 

Terra: 

Pel aquest càlcul s’utilitza l’equació A.5. 







 −

⋅⋅=
2

intTText
KterraAterraQterra =18·0,6416·[(34-25)/2] = 51,9 Kcal/h 

Vidre: 

S’aplica l’equació A.6. 

( )intTTextKvidreAvidreQvidre −⋅⋅= = 4,5·2,58·(34-25) = 104,5Kcal/h 

Calor sensible de les persones 

Qsens.pers = 60,2 Kcal/h 

El total dels calors sensible interior és la suma de tots els calors calculats anteriorment  

Q sensible total interior = S Qi . 

ESTIU 

Transferència de calor valor unitats equació  

Radiació 1118,286 Kcal/m2·ºC A.1. 

Paret exterior 1 24,34121 Kcal/m2·ºC A.2. 

Paret exterior 2 4,215078 Kcal/m2·ºC A.2. 

Total parets exteriors  28,556288 Kcal/m2·ºC   

Paret interior 1 90,94275 Kcal/m2·ºC A.3. 

Paret interior 2 70,0596 Kcal/m2·ºC A.3. 

Total parets interiors  161,00235 Kcal/m2·ºC   

Sostre 61,04862 Kcal/m2·ºC A.4. 

Terra 51,9696 Kcal/m2·ºC A.5. 

Vidre 104,49 Kcal/m2·ºC A.6. 

Llums 0 Kcal/m2·ºC   

Calor sensible persones 60,2 Kcal/m2·ºC   

Aportacions extra  sensible  0 Kcal/m2·ºC   

CALOR SENSIBLE INTERIOR 1585,55296 Kcal/m2·ºC  

Taula A.5. Resultats de les necessitats tèrmiques interiors 
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Calor latent de les persones 

En aquest cas, com en l’habitació només hi ha una persona coincideix amb el calor latent 

interior. Q latent persones = 31 Kcal/h = Q latent total interior. 

Ventilació 

Mitjançant el diagrama psicromètric trobem la diferència d’entalpies dels punts exterior, 

interior i el de referència i aplicant l’equació A.7. s’obtenen els següents resultats. 

     hkcalhmKJKcal
Kgm

KgKJspersonal
vQs /8,88/6,3/24,0

)/(895,0
))/)(1,503,59(1)/(10

, 3
3

=⋅⋅
−⋅⋅

=  

     hkcalhmKJKcal
Kgm

KgKJspersonal
vQl /93,168/6,3/24,0

)/(895,0
))/)(3,598,76(1)/(10

, 3
3 =⋅⋅

−⋅⋅
=  

Però aquests valors de vent ilació són els totals, per la situació corresponent a les pitjors 

condicions l’AIRPACK proporciona els valors de ventilació per aquesta hora i per tant  

s’agafen els valors de ventilació del programa: 

 

Transferència de calor valor unitats equació  

Calor de ventilació sensible  15,48 Kcal/m2·ºC  

Calor de ventilació latent 29 Kcal/m2·ºC  

Calor de ventilació total 44,8 Kcal/m2·ºC A.7. 

Taula A.6. Resultats ventilació 

Per tant els resultats finals de càrrega tèrmica de l’habitació  resulten els de la següent taula: 

ESTIU 

Transferència de calor valor unitats 

Calor sensible interior 1585,55296 Kcal/m2·ºC 

Calor ventilació sensible  15,48 Kcal/m2·ºC 

Calor sensible total 1601,03296 Kcal/m2·ºC 

Calor latent interior 31 Kcal/m2·ºC 

Calor latent ventilació 29 Kcal/m2·ºC 

Calor latent total 60 Kcal/m2·ºC 

CALOR TOTAL 1661,03296 Kcal/m2·ºC 

   Taula A.7. Resultats necessitats tèrmiques totals estiu 
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Per últim es calcula l’error comès en comparació amb el  valor calculat amb el programa 

AIRPACK mitjançant la fórmula : 

 

 






 −
= 100·(%)

ckValorAirpa
ValorckValorAirpa

Error                                      (A.14)                

   

Per tant si l’ AIRPACK per aquesta habitació proporciona un valor de 1942W que equival a 

1670,12 Kcal/m2·K (multiplicant els W per 0,86 Kcal) s’obté un error de: 

 

%54,0100·
12,1670

03,166112,1670
(%) =




 −
=Error  

Un error mínim, amb la qual cosa queden comprovats els resultats obtinguts. 

A.1.2.2.- Procediment de càlcul al hivern 

Radiació 

No es cons idera ja que els càlculs es realitzen considerant la pitjor situació 

Parets exteriors  

S’aplica l’equació A.1. i s’obté: 

int)(... TTextextKpextApextQp −⋅⋅= = (13,5+10,4-4,5)·0,6804·|(-5-21)| =343,2 Kcal/h 

Parets interiors  

S’aplica l’equació A.2. i s’obté: 







 −

⋅⋅=
2

int
int.int.int.

TText
KpApQp =(10,4+13,5)·1,6399·[(-5-21)/2] = 509,5 Kcal/h 

Sostre  

S’aplica l’equació A.3. i s’obté: 

int)( TTextKsostreAsostreQsostre −⋅⋅= = 18·0,5178·|(-5-21)| = 242,3 Kcal/h 
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Terra 

S’aplica l’equació A.4. i s’obté: 







 −

⋅⋅=
2

intTText
KterraAterraQterra =18·0,6416·|(-5-21)/2| = 150,1Kcal/h 

Vidre  

S’aplica l’equació A.5. i s’obté: 

( )intTTextKvidreAvidreQvidre −⋅⋅= =4,5·2,58·|(-5-21)| = 301,9 Kcal/h 

Ventilació 

hKcalhmKJKcal
Kgm

KgKJspersonal
Qvent /67,424/6,3/24,0

)/(76,0
))/(|)360(|1)/(10

. 3
3

=⋅⋅
−⋅⋅

=  

La taula de resultats al hivern per aquesta habitació es mostra a continuació: 

HIVERN 

Transferència de calor valor unitats equació  

Radiació 0 Kcal/m2·ºC   

Paret exterior 1 24,34121 Kcal/m2·ºC A.8. 

Paret exterior 2 4,215078 Kcal/m2·ºC A.8. 

Total parets exteriors  28,556288 Kcal/m2·ºC   

Paret interior 1 90,94275 Kcal/m2·ºC A.10. 

Paret interior 2 70,0596 Kcal/m2·ºC A.10. 

Total parets interiors  161,00235 Kcal/m2·ºC   

Sostre 61,04862 Kcal/m2·ºC A.11. 

Terra 51,9696 Kcal/m2·ºC A.11. 

Vidre 104,49 Kcal/m2·ºC A.12. 

Llums 0 Kcal/m2·ºC   

Calor sensible persones 60,2 Kcal/m2·ºC   

Aportacions extra  sensible  0 Kcal/m2·ºC   

CALOR SENSIBLE INTERIOR 1585,55296 Kcal/m2·ºC   

ventilació 292,4 Kcal/m2·ºC A.13. 

CALOR TOTAL 1795,03646 Kcal/m2·ºC  

Taula A.8. Resultats necessitats tèrmiques totals hivern 

L’error en aquest cas es calcula aplicant l’equació A.14. 
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Per tant si l’AIRPACK proporciona un valor de 2156W que equival a 1854,16 Kcal/h·m2  

s’obté un error de: 

%3,3100·
03,1795

03,179516,1854
(%) =







 −
=Error  

Aquest error es inferior al 5% i per tant acceptable per  comprovar que els resultats siguin 

correctes. 

S’ha calculat una habitació exterior i una interior de cada zona per verificar els resultats del 

AIRPACK, els resultats es poden consultar en l’apartat A.1.3 i els càlculs al D.1. 

A.1.3 .Resultats de les necessitats tèrmiques del local 

A continuació es presenten les càrregues tèrmiques de les habitacions de cada una de les 

zones en que es divideix l’edifici. 

ZONA Tipus hab. Q 

CÀRREGA 

INTERNA(W) VENTILACIÓ(W) 

CÀRREGA 

TOTAL(W) 

ZONA A Exterior  Qs 1816 340 2156 

    Ql 0 0 0 

  Interior  Qs 1858 341 2199 

    Ql 0 0 0 

   Total zona Qtotal 14780 2726 17506 

ZONA B Exterior  Qs 1946 341 2287 

    Ql 0 0 0 

  Interior  Qs 1989 341 2330 

    Ql 0 0 0 

   Total zona Qtotal 15826 2728 18554 

ZONA C Exterior  Qs 1689 341 2030 

    Ql 0 0 0 

  Interior  Qs 1730 341 2071 

    Ql 0 0 0 

   Total zona Qtotal 10298 2046 12344 

ZONA D   Qs 10540 7500 18040 

    Ql 0 0 0 

   Total zona Qtotal 10540 7500 18040 

Taula A.9. Resultats necessitats tèrmiques per zones al hivern 
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ZONA Tipus hab. Q 

CÀRREGA 

INTERNA(W) VENTILACIÓ(W) 

CÀRREGA 

TOTAL(W) 

ZONA A Exterior  Qs 1858 18 1876 

    Ql 36 29 65 

  Interior  Qs 1854 18 1872 

    Ql 36 29 65 

   Total zona QTOTAL 15128 376 15504 

ZONA B Exterior  Qs 1535 84 1619 

    Ql 36 29 65 

  Interior  Qs 1403 84 1487 

    Ql 36 157 193 

   Total zona QTOTAL 11776 1672 13448 

ZONA C Exterior  Qs 2016 93 2109 

    Ql 36 271 307 

  Interior  Qs 2054 93 2147 

    Ql 36 178 214 

   Total zona QTOTAL 12464 1812 14276 

ZONA D   Qs 7238 2253 9492 

  Ql 1013 4440 5453   

   Total zona Qtotal 8251 6693 14944 

Taula A.10. Resultats necessitats tèrmiques per zones a l’estiu 

Els resultats totals estan calculat tenint en compte el nombre d’habitacions de cada zona. Per 

les zones A i B hi ha 6 habitacions interiors i dues exteriors i per la zona C hi ha 4 exteriors i 

2 interiors. 
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A.2. Metodologia de càlcul per terra radiant 

Per calcular els paràmetres tèrmics necessaris pel disseny del terra radiant s’ha de calcular 

primerament la longitud dels tubs que cal col·locar segons recomana el fabricant [8] 

UPONOR utilitzant l’equació següent: 

                                                l
et

Acal
Lcirc ·2+=                                                     (A.15) 

 

Lcirc: longitud del circuit (m). 

Acal: àrea a calefactar coberta pel circuit (m2). 

et: distància entre tubs (m). 

l: distància entre el col·lector i l’àrea a calefactar.  

Segons el fabricant el terra radiant està compost per les següents capes de materials: 

Relació de materials del terra e[m] λ  [W/K·m] 

Difusor d'alumini 0,0015 210 

Xapa dels tubs de polietilè 0,002 0,47 

Parquet 0,015 0,21 

Taula A.11. Composició de les capes del terra radiant 

De fet hi ha dues varietats de terra radiant, sense difusor o amb difusor. El fabricant recomana 

el cas amb difusor ja que millora la transferència de calor entre els tubs de polietilè i l’ambient 

interior de l’habitació. 

Els tubs de polietilè tenen un diàmetre exterior de 17 mm amb un espessor de xapa de 2mm.  

Posteriorment s’ha de calcular la temperatura del terra i la temperatura a la qual s’ha 

d’impulsar l’aigua tant per l’estiu com pel hivern per tal de completar el disseny. Per això 

s’utilitza un algoritme de càlcul iteratiu en ambdós casos per tal de trobar aquestes 

temperatures fixant el salt tèrmic recomanat pel fabricant . A l’estiu es recomana un salt 

tèrmic de 5ºC per evitar condensacions i al hivern de 10ºC. 
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A.2.1. Metodologia de càlcul pel cas estiu i pel hivern 
 

L’algoritme es divideix en dues parts, per un costat es calcula el coeficient de convecció de 

l’aire interior mitjançant els mateixos principis de convecció lliure que s’han explicat en el 

cas de sostre radiant. En aquest cas el terra s’aproxima a una placa plana orientada cap a dalt i 

per tant, les equacions per calcular el nombre de Nusselt que ens permeten estimar el 

coeficient de convecció seran diferents. (Veure Apartat D.2.) 

 

Figura A.2. Esquema de l’algoritme de càlcul per a terra radiant 

 

Ø Pas 1 : es suposa una temperatura del sostre (Tsostre) i es calcula la temperatura de 

pel·lícula (Tfilm) per tal de poder estimar les propietats de l’aire interior. 

 

                                         (A.16) 

 

 

2
intTTsostre

Tfilm
+

=



Climatització d’una residència geriàtrica amb sistema  
geotèrmic actuant com a font o receptor de calor extern   Pàg.120 
 

 

Equacions per les propietats: 

 
Tfilm

Pa
a ⋅= 484,3ρ   [Kg/m3]   ;    310)··074,0807,3( −+= Tfilmaλ [W/m·K]  

 610)·
8280

·0536,0469,2( −++=
P

Tfilmaµ  [N·s/m2]  Cpa = 1009 [J/Kg·K]  

 
a
cpaa

a
λ

µ ·
Pr = ;  

cpaa
a

·ρ
λ

α =  ;  
a
a

a
ρ
µ

ν =  [m2/s] 

Figura A.3. Formulari propietats de l’aire 

aρ :  densitat de l’aire  

aλ :  la conductivitat tèrmica de l’aire 

aµ :  viscositat dinàmica 

Cpa: el calor específic de l’aire a pressió constant 

Pra: nombre de Prandtl de l’aire 

α :  coeficient de difusivitat tèrmica 

aν : viscositat cinemàtica 

 

Ø Pas 2:  Es calcula el nombre de Rayleight per tal de poder trobar el nombre de Nusselt 

corresponent. La diferència de temperatures canvia si estem al hivern o a l’estiu, per 

aquest motiu es posa la fórmula en valor absolut ja que aquest nombre sigui positiu. 

                                        
aa

LeqTTsostreg
RaL

αν

β

·

int·· −
=                                       (A.17) 

Tfilm
1

=β  [1/K]     ; 
.Per

Aterra
Leq =   ;   I  pel  cas estiu s’utilitza 

4/1·27,0 RaLNuL =  

 I  pel cas hivern s’utilitza 3/1·15,0 RaLNuL =  

Figura A.4. Formulari pel càlcul del Nusselt per l’estiu i hivern 
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RaL:   nombre de Rayleight 

β :   coeficient d’expansió tèrmica 

Leq:   longitud equivalent 

Aterra:  àrea del terra (m2) 

Per:  perímetre de l’habitació (m) 

g:  acceleració gravitacional (9,81 m/s2) 

 

Llavors es calcula el coeficient de convenció de l’aire interior  utilitzant 
Leq

aNuL
haire

λ·
=  

Ø Pas 3:  Es calcula el coeficient conjunt de convenció lliure i radiació de l’habitació i 

posteriorment es re calcula la temperatura del sostre per tal de començar la següent 

iteració. 

                   
tTvolTsostre

tTvolTsostre
haireheq

tan
)tan·(· 44

−
−

+=
εσ

                             (A.18) 

 

Cas estiu:  int).int·(, RaireRparquetRdifusorRQenovaToTsostre ++++=  

Cas Hivern: int).int·(, RaireRparquetRdifusorRQenovaToTsostre +++−=  

 

heq :  coeficient de convenció més radiació [W/m2·K] 

 Tsostre: temperatura del sostre [K] 

 σ :  constant de Stefan-Boltzmann [ 248 ·/18·67,5 mKW−=σ ] 

 Tvoltant: temperatura estimada dels tancaments [K] 

 To,enova: temperatura de la paret externa del conducte[K] 

 Q:  càrrega tèrmica de l’habitació [W] 

 Rint:  resistència tèrmica del interior del conducte [K/W] 
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 Rdifusor: resistència tèrmica del difusor d’alumini [K/W] 

 Rparquet: resistència tèrmica del parquet [K/W] 

 Raire.int: resistència tèrmica de l’ambient interior [K/W] 

 

Ø Pas 4 : Es suposa la temperatura d’impulsió i amb un salt tèrmic fixat es calcula la 

temperatura mitja de l’aigua per tal d’estimar les propietats d’aquesta.  

 

Cas Estiu: 
2

TfTi
TmTaiguaTiTfTiTfTaigua

+
=→∆+=→−=∆  

Cas hivern: 
2

TfTi
TmTaiguaTiTfTfTiTaigua

+
=→∆−=→−=∆  

Les propietats de l’aigua es calculen utilitzant les següents equacions: 

25
10 ·10·47,1·0197,0

1830
73,13log TmTm

Tm
m −−++−=µ  [N·s/m2] 

26 ·10·265,6·00525,03835,0 TmTmm −−+−=λ          [W/m·K] 

352 ·10·599,3·03502,0·82,112820 TmTmTmcpm −+−+=   [J/Kg·K] 

2·00371211,0·9613,1966,741 TmTmm −+=ρ           [Kg/m3] 

m
cpmm

m
λ

µ ·
Pr =   

Figura A.5.Formulari  propietats de l’aigua 

Ti:   temperatura d’impulsió de l’aigua [K] 

Tf:  temperatura de sortida de l’aigua [K] 

Tm:  temperatura promig de l’aigua [K] 

mµ :   viscositat dinàmica de l’aigua  

mλ :   conductivitat tèrmica de l’aigua 

Cpm:  calor específic de l’aigua a pressió constant 
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mρ :  densitat de l’aigua 

mPr :  nombre de Prandtl de l’aigua 

 

Ø Pas 5:  Es calcula el règim de flux per l’interior del conducte mitjançant el nombre de 

Reynolds. 

 

|·|
|·|·

TfTicpm
Q

maiguaTfTicpmmaiguaQ
−

=→−=       

4
· 2Di

Spas
Π

= ;
Ph
Spas

Dh
·4

=  ; DiPtPh ·Π== ;
Spas

maigua
G =  

Figura A.6. Formulari càlcul del cabal d’aigua 

Finalment es calcula 
m
DhG

Dh
µ
·

Re =                                                                      (A.19) 

maigua:  caudal d’aigua [Kg/s] 

Spas:  superficie de pas de l’aigua [m2] 

Di:  diàmetre interior de la canonada [m] 

Dh:  diàmetre hidràulic [m] 

Ph:  perímetre hidràulic [m] 

Pt:  perímetre tèrmic [m] 

G:  flux màssic [Kg/s·m2] 

 

El règim de flux en els càlculs surt turbulent ja que el ReDh>5000 per tant això determina la 

metodologia a utilitzar per calcular el coeficient  de convecció interior de l’aigua. S’aplicarà 

la metodologia de Gnielinski per canonades circulars. 

 

Ø Pas 6: Es suposa una temperatura de paret interior de la canonada per tal de calcular la 

viscositat dinàmica de l’aigua que frega amb el conducte. Posteriorment es calcula el 
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coeficient de fricció utilitzant l’equació de Filonenko i el nombre de Nusselt utilitzant 

l’equació empírica de Gnielinski. 

Es suposa To,i i s’aplica la fórmula de la figura A.5. 

25
10 0·10·47,10·0197,0

1830
73,130log iTiT

Toi
−−++−=µ  

Es calcula el paràmetre 
0µ

µ
φ

m
=       (A.20) 

Per Filonenkoà 
2)28,3Re·ln58,1(

1
−

=
Dh

cf     (A.21) 

Per Gnielinskià n

L
Dh

mcf

mDhcf
NuDh φ·1·

)1·(Pr·96,172(

)·Pr1000·(Re 3
2

3
2

5,0



















+

−+

−
=  (A.22) 

Cas Estiu:  l’aigua es calenta  à  n=0,11 

Cas hivern: l’aigua es refreda  à  n=0,25 

0µ : viscositat dinàmica amb la paret interior del conducte [N·s/m2]  

Cf:  coeficient de fricció 




















+

3
2

1
L

Dh
:  Factor corrector de l’efecte d’entrada 

To,i:  temperatura de la paret interior del conducte 

      
0µ

µ
φ

m
= : Factor corrector de la variació de les propietats del aigua al 

llarg del conducte 

 

Ø Pas 7: Es calcula el coeficient de convecció interior mitjançant l’equació 

Di
mNuDh

hi
λ⋅

=  i desprès es calculen les resistències tèrmiques per tal de torbar el 

coeficient global de transferència de calor que caracteritza el sistema. 
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Càlcul de les resistències: 

Shabheq
Raire

·
1

int = ;
Aihi

R
·
1

int = ;
Shabparquet

eparquet
Rparquet

·λ
= ;

Shabdifusor
edifusor

Rdifusor
·λ

= ; 
Lxapa

Di
D

Rxapa
···2

0
ln

λΠ









=  

∑ ++++= RxapaRdifusorRparquetRRaireRi intint.   

Figura A.7. Formulari càlcul de les resistències tèrmiques 

Es calcula doncs 
∑

=
AiRi

Ui
·

1
 amb Ai = Π ·Di·L , és a dir coeficient de transferència 

global de calor referent a l’àrea interior. 

 

Ø Pas 8: Re calculem les noves temperatures per tal de continuar amb la següent 

iteració. 

Aplicant la fórmula següent deduïda d’un balanç energètic: 









−−−=

cpmmaigua
AiUi

TiTTTfnova
·

·
)·expint(int                                                    (A.23) 

 

Pel cas estiu es calculen segons les equacions indicades a la figura A.8. 

Aihi
Q

TmnovaToi
·

, += ; RxapaQnovaToienovaTo ·,, +=  

TaiguanovaTfnovaTi ∆−= ,,  

Figura A.8. Formulari de càlcul  noves temperatures de paret del cilindre interior i 

exterior per l’estiu. 

Pel cas hivern es calculen segons les equacions indicades a la figura A.9. 
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Aihi
Q

TmnovaToi
·

, −= ; RxapaQnovaToienovaTo ·,, −= ; 

TaiguanovaTfnovaTi ∆+= ,,  

Figura A.9. Formulari de càlcul  noves temperatures de paret del cilindre interior i 

exterior pel hivern. 

A.3. Metodologia de càlcul pel sostre radiant 

A.3.1.Càlcul del nombre de tubs i trames a col·locar en cada 

habitació 

Les trames de tubs que s’utilitzen per al sostre radiant són les de la casa KARO i les 

dimensions comercials són de 500x3000mm però es pot arribar a utilitzar trames de 

500x6000mm; en el nostre cas i degut a les dimensions de les habitacions s’utilitzen trames 

de 500x4000mm.Veure figura A.10. 

Definicions: 

epta:  espai entre paret i trama en amplada 

eptl:  espai entre paret i trama en longitud 

eptlf:  espai entre paret i trama en longitud costat finestra 

eptlp:  espai entre paret i trama en longitud costat passadís 

nt:  nombre de trames 

lt:  longitud trama 

Habitacions zona A i B: 

Amplada habitació:   ah = 3,73m 

Longitud habitació:   Lh = 4,83m 

Es preveu deixar una   epta = 10cm 

Es calcula el nombre de trames a col·locar mitjançant l’equació A.24. 

      
5,0
·2 eptaah

nt
−

=                 (A.24) 

 

I s’obté un nombre de trames de  nt = 7 trames. 
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Es calcula eptl mitjançant l’equació A.25. 

 

eptlltLh ·2+=        (A.25) 

 

Per tant s’obté que la separació entre la trama i la paret longitudinalment és de 40 cm, la qual 

no és admissible ja que és una separació massa gran; això es soluciona realitzant la següent 

distribució: 

 

Les trames es col·loquen deixant una eptlf = 0,2m que és un espai suficient per situar el 

col·lector de sortida de les trames. Això implica que en el costat passadís es té un eptlp = 

2·eptl – eptlf = 2· 0,4 – 0,2 = 0,6m. 

 

D’aquests 0,6 metres à 0,2 metres es destinaran a la unió de les trames amb el col·lector 

d’admissió i els restants 0,4 metres corresponen a la part dels serveis ocupada per accessoris i 

a la part de l’accés a l’habitació i per tant no és necessari la seva climatització amb la qual 

cosa aquest espai no cal que estigui ocupat per la trama.  

 

   Col·lectors de retorn  Canonada de retorn a la BC 

 
  Col·lectors d’admissió Canonada impulsió des de la BC 

Figura A.10 .Esquema de la distribució final 
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Finalment es pot calcular el percentatge d’àrea climatitzada de l’habitació  aplicant l’equació 

A.26. 

                                         100·
1·

lim%
Shab
St

atitzadaareac =                          (A.26) 

on : 

Shab:  Superfície de l’habitació = 18m2 

St:  Superfície total de les trames = (0,5m·4m)·7trames = 14m2 

S’obté un 77,8% d’àrea climatitzada. 

Habitacions zona C: 

Es calcula igual que per les altres zones però amb una Lh = 4,56m. 

S’obtenen els següents resultats: 

eptl =  0,28m 

eptlf = 0,2m 

eptlp = 0,36m 

[% àrea climatitzada] = 82,4% 

Càlcul del nombre de tubs per habitació: 

Per una trama es té: 

at:  Amplada trama = 500mm 

Dt: Diàmetre tubs = 3,4mm 

et:  Espessor tubs = 0,05mm 

stt: Separació entre tubs = 10mm 

En una trama hi ha x tubs i (x-1) separacions entre tubs: 

Es pot calcular el nombre de tubs de cada trama amb l’equació A.27. 

                           )1·(· −−= xsttxDtat            (A.27) 
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I s’obté un resultat de x = 38 tubs/trama. 

Finalment: 

(38tubs/trama)·(7trames/hab.) = 266 tubs/habitació 

(266tubs/hab.)·(4m/1tub) = 1064m de tub/habitació. 

A.3.2. Algoritme de càlcul 

S’ha realitzat un algoritme de càlcul iteratiu per tal de trobar les temperatures del sostre i de 

sortida de l’aigua, fixant unes determinades temperatures d’impulsió. L’objectiu es trobar 

aquestes temperatures per tal de complir un determinat salt tèrmic entre l’entrada i la sortida 

de l’aigua que circula a través de les trames de tubs capil·lars de cada habitació. Aquest salt 

tèrmic desitjat per tal d’optimitzar el disseny del sostre ha d‘estar comprès entre 2ºC i 5ºC a 

l’estiu (per evitar problemes de condensació) i al hivern ha de ser de com a molt 10ºC. 

(Veure apartat D.3) 

 

Figura A.11. Esquema de l’algoritme de càlcul sostre radiant 
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Les dades de partida per realitzar els càlculs s’especifiquen a continuació: 

Ø La potència capaç de subministrar una trama (Ptrama) que segons el catàleg del 

fabricant Karo és de 70 W/m2. 

Ø El nombre de trames (ntrames) que cal col·locar en cada habitació que segons els 

càlculs realitzats és de 7 trames de 4m de longitud per habitació. 

Ø El nombre de tubs per trama (ntt) que és de 38. 

Ø La superfície de l’habitació (Shab) i la composició dels materials del sostre que 

s’indiquen en la taula següent: 

 

Composició Sostre e (m) λ  (W/m K) R (m2·K/W) R (K/W) 
guix 0,015 0,58 0,02586207 0,00143678 

xapa metàl·lica 0,001 42 2,381E-05 1,3228E-06 
tubs polipropilè 5,50E-04 0,038   1,54E-03 

Taula A.12. Composició del sostre radiant 

Per tant el sostre radiant serà capaç de subministrar per a cada habitació una potència tèrmica 

de: PtramaShabPsubm ·. = . 

La longitud total de tubs de la que disposa el sostre radiant per transferir la potència tèrmica 

per a cadascuna de les habitacions s’obté de: 

mtramesmtramatubsntramesLtramanttLtotal 10647·4·/38·· ===  

Per tan cada habitació disposarà de 1064 m de tubs capil·lars de polipropilè de diàmetre 

exterior 3,4 mm i espessor 0,55 mm col·locats en 7 trames de 4000x500 mm.  

A partir d’aquestes dades l’algoritme de càlcul es divideix en dues parts: La primera part 

s’estima el coeficient de convecció de l’aire interior de l’habitació ja que la transferència de 

calor del sostre cap al recinte es realitza per radiació i en menor grau per convecció natural. 

La segona part s’estima el coeficient de convecció interior dels tubs per tal de trobar 

posteriorment la temperatura de sortida de l’aigua i el salt tèrmic desitjat. 
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A.3.3.- Procediment de càlcul al hivern 

A.3.3.1.- Estimació del coeficient  de convecció de l’aire interior de 

l’habitació i càlcul de la temperatura del sostre radiant 

La metodologia emprada per aquest càlcul es basa en aproximar el sostre com si fos una placa 

plana i en aplicar una formulació basada en estudis experimentals per tal de obtenir amb una 

determinada precisió el coeficient de convecció de l’aire interior . 

El  principi físic de convecció lliure  es basa en que el moviment del aire es deguda a les 

forces d’empenta dintre d’aquest, aquesta empenta es deu a la presència combinada d’un 

gradient de densitat del fluid i d’una força de cos que és proporcional a la densitat. En la 

pràctica aquesta força de cos és la gravitacional. A més també se sap que la densitat dels 

gasos i líquids depèn de la temperatura, que per norma general disminueix (degut a l’expansió 

del fluid) al augmentar la temperatura.  

En efecte, se sap que si estem en el cas en que la temperatura del terra és més gran que la del 

sostre, el fluid més pesat (el més fred) descendeix, escalfant-se en el procés, mentre que el 

fluid més lleuger puja, enfredant-se conforme es mou. En canvi, aquesta condició varia si la 

temperatura del sostre és més gran que la del terra i la densitat ja no disminueix en el sentit de 

la força gravitacional. En aquest cas les condicions són estables y no hi ha moviment global 

del fluid.  

Es suposa una temperatura inicial del sostre per tal de començar els càlculs i juntament amb la 

temperatura de l’aire interior es calcula la temperatura de pel·lícula Tfilm per tal de poder 

trobar les propietats de l’aire.  

Temperatura de pel·lícula(K):      
2

intTTsostre
Tfilm

+
=               (A.28) 

Amb aquesta temperatura s’estimen les propietats de l’aire juntament amb la pressió de l’aire 

Pa=101,3 KPa: mitjançant les equacions indicades en el formulari de la figura A.3. 

Ø Densitat de l’aire [Kg/m3]    
Tfilm

Pa
a ⋅= 484,3ρ  

Ø Coeficient de conductivitat tèrmica([W/K.m]:  
310)··074,0807,3( −+= Tfilmaλ  
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Ø La viscositat dinàmica [N/s·m2]:   

610)·
8280

·0536,0469,2( −++=
Pa

Tfilmaµ

 

Ø Calor específic a pressió constant (J/kg·K):              Cpa = 1009 

Ø El nombre de Prandtl [-]:     
a
cpaa

a
λ

µ ·
Pr =  

Ø Coeficient de difusivitat tèrmica:   
cpaa
a

·ρ
λ

α =  

Ø Viscositat cinemàtica [m2/s]:              
a
a

a
ρ
µ

ν =  

 

Posteriorment es calcula el nombre de Rayleight amb la fórmula següent: 

                                      
aa

LeqTTsostreg
RaL

αν
β

·
int)··(· −

=                                                  (A.29) 

On :  

ß és el coeficient d’expansió tèrmica que es calcula com 
Tfilm

1
=β  

1−

K    

g: és l’acceleració gravitacional (m/s2) 

Leq: és la longitud equivalent que es calcula com 
.Per

As
Leq =   on As es l’àrea del sostre i Per. 

el perímetre de l’habitació. 

 

A continuació es calcula el nombre de Nusselt per poder calcular el coeficient de convecció 

natural de l’aire interior (haire). Com es tracta d’una superfície calenta orientada cap avall 

s’aplica la fórmula corresponent: 

                                         

                                        (A.30) 

 

A partir de l’expressió general del nombre de Nusselt es troba el coeficient de convecció de 

convecció.           

4/1·27,0 RaLNuL =
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Leq

aNuL
haire

λ·
=               (A.31) 

Ara es calcula el coeficient exterior degut a convecció natural més radiació heq :  

 

                                         
tTvolTsostre

tTvolTsostre
haireheq

tan
)tan·(· 44

−
−

+=
εσ

                               (A.32) 

On : 

σ : és la constant de Stefan-Boltzmann ( 248 ·/18·67,5 mKW−=σ ) 

ε : l’emissivitat tèrmica suposada de valor 0,9 

Tvoltant: és la temperatura de les parets i elements que envolten l’habitació que es suposa 

igual a la temperatura de l’aire interior com a aproximació. 

A continuació es calcula la nova temperatura del sostre per tal de repetir els càlculs iteratius.  

                      int)·(, RRxapaRmetallRguixQTmnovaTsostre +++−=                         (A.33) 

On Tm (temperatura promig de l’aigua que circula per l’interior dels tubs) i les resistències 

Rguix, Rmetall, Rxapa i Rint es calculen en la segona part de l’algoritme. 

A.3.3.2.- Càlcul del coeficient de convecció interior de l’aigua  que circula 

pels tubs i de la temperatura de retorn 

Es fixa la temperatura d’impulsió Ti per tal de començar l’algoritme iteratiu i es suposa la 

temperatura de sortida de l’aigua dels tubs Tf.  D’aquesta manera es pot trobar el salt tèrmic 

de l’aigua entre l’entrada i la sortida dels tubs: 

                                                          TfTiTaigua −=∆                                                    (A.34)                                                                                   

 i amb 
2

TfTi
Tm

+
=  s’estimen les propietats de l’aigua corresponents mitjançant les fórmules 

indicades al formulari de la figura A.5: 
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Ø La viscositat dinàmica de l’aigua: 

25
10 ·10·47,1·0197,0

1830
73,13log TmTm

Tm
m −−++−=µ   

Ø La conductivitat tèrmica de l’aigua: 

26 ·10·265,6·00525,03835,0 TmTmm −−+−=λ   

Ø El calor específic a pressió constant :  

352 ·10·599,3·03502,0·82,112820 TmTmTmcpm −+−+=   

Ø La densitat de l’aigua: 
2·00371211,0·9613,1966,741 TmTmm −+=ρ   

Ø El nombre de Prandtl : 

m
cpmm

m
λ

µ ·
Pr =   

A partir de la càrrega tèrmica de l’habitació i del salt tèrmic de l’aigua a l’interior dels tubs es 

pot calcular el caudal d’aigua necessari en kg/s:  

   
)·(

)·(·
TfTicpm

Q
maiguaTfTicpmmaiguaQ

−
=→−=                       (A.35) 

Posteriorment s’estima el coeficient de convecció interior hi. Per saber quina metodologia cal 

utilitzar per estimar aquest coeficient es necessari calcular mitjançant el nombre de Reynolds 

quin és el regim de flux intern que es té:  

 

                     (A.36) 

 

On: 

G és el flux màssic i es calcula com el quocient entre el caudal d’aigua i la seva superfície de 

pas ntubs
Di

Spas ·
4
· 2Π

=  pel conducte. Di es el diàmetre interior de la canonada.  

Dh és el diàmetre hidràulic que en aquest coincideix amb el diàmetre interior del conducte, el 

m
DhG

Dh
µ
·

Re =
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seu càlcul es fa amb:  
Ph
Spas

Dh
·4

=                                                    (A.37)  

Ph és el perímetre hidràulic. 

Desprès de calcular el nombre de Reynolds es troba que aquest es inferior a 2300 i per tant 

tenim règim de flux laminar. S’aplica la metodologia de Steffan per tal de calcular el nombre 

de Nusselt necessari per estimar el coeficient de convecció interior. 

 

Per aquest motiu es suposa primerament una temperatura de paret interior del conducte T0,i 

per tal de calcular la viscositat dinàmica de l’aigua amb les parets del conducte circular amb 

la fórmula indicada a la figura A.5: 

25
10 0·10·47,10·0197,0

1830
73,130log iTiT

Toi
−−++−=µ  

Per tal de corregir la variació de les propietats de l’aigua en l’interior del conducte s’ha de 

calcular un factor 
0µ

µ
φ

m
= . A partir d’aquest factor i agafant el coeficient n=0,14 corresponen 

a flux laminar interior per un líquid que es  refreda calculem el nombre de Nusselt amb la 

fórmula A.38. 

 

                    n

Ltotal
Dh

Dh

L
Dh

Dh
NuDh φ·66,3

··Pr·(Re1,01

··(Pr·Re0677,0

83,0

033,1





















+







+









=                                     (A.38) 

 

 

A partir del nombre de Nusselt trobem el coeficient de convecció interior de l’aigua amb la 

formula A.39 però amb els valors corresponents a les propietats de l’aigua: 

                      
Di

mNuDh
hi

λ⋅
=                                                         (A.39) 

Aleshores es calcula el coeficient global de transferència de calor referit a l’àrea interior del 

cilindre Ui  mitjançant l’expressió A.40: 
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∑

=
AiRi

Ui
·

1
                                                       (A.40) 

On Ai = Π ·Di·L és l’àrea interior del cilindre i Ri són les resistències tèrmiques dels elements 

que intervenen en la transferència de calor cap a l’ambient interior de l’habitació. 

 

Pel càlcul de les resistències s’utilitzen les equacions indicades al formulari de la figura A.7 : 

 

Ø Resistència  de l’aire  interior:    
Shabheq

habRa
·
1

, =       

Ø Resistència de l’aigua interior:    
Aihi

R
·
1

int =   

 

Ø Resistència del guix:    
Shabguix

eguix
Rguix

·λ
=    

Ø Resistència del difusor:      
Shabdifusor

edifusor
Rdifusor

·λ
=   

 

Ø Resistència de la xapa metàl·lica dels tubs:   
Lxapa

Di
D

Rxapa
···2

0
ln

λΠ









=   

Desprès calculem la nova temperatura final de sortida per tal de començar el procés iteratiu 

amb la fórmula A.41: 

      







−−−=

cpmmaigua
AiUi

TiTTTfnova
·

·
)·expint(int                         (A.41) 

Posteriorment es calcula el nou salt tèrmic per aquesta nova Tf à                            

TfnovaTiTnova −=∆        
Aihi

Q
TmnovaToi

·
, −=

                       (A.42) 

Amb aquests valors es pot començar la següent iteració fins a trobar el salt tèrmic 

corresponent i la temperatura del sostre per una determinada càrrega tèrmica i una 

determinada configuració de sostre radiant. 
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A.3.4.- Procediment de càlcul a l’estiu 
 
En aquest cas l’algoritme també es divideix en dues parts: una per determinar el coeficient de 

convecció de l’aire interior i la temperatura del sostre  i l’altre per tal de determinar el 

coeficient de convecció de l’aigua circulant per l’interior dels tubs  per tal de poder trobar la 

temperatura de sortida de l’aigua i el salt tèrmic. 

A.3.4.1.- Estimació del coeficient  de convecció de l’aire interior de 

l’habitació i càlcul de la temperatura del sostre radiant 

Es suposa una temperatura inicial del sostre per tal de començar els càlculs i juntament amb la 

temperatura de l’aire interior es calcula la temperatura de pel·lícula Tfilm per tal de poder 

trobar les propietats de l’aire. 

Temperatura de pel·lícula(K) : 
2

intTTsostre
Tfilm

+
=                          (A.43) 

Amb aquesta temperatura i amb la pressió de l’aire P=101,3 Kpa s’estimen les propietats de 

l’aire amb les fórmules utilitzades del formulari de la figura A.3. 

 

Posteriorment es calcula el nombre de Rayleight, en aquest cas la fórmula és la mateixa que 

l’equació A.44. però la diferència de temperatures va capgirada ja que la transferència de 

calor és cap al sostre: 

        
aa

LeqTsostreTg
RaL

αν
β

·
)·int·(· −

=                           (A.44) 

On :  

ß és el coeficient d’expansió tèrmica que es calcula com 
Tfilm

1
=β  

1−

K  

g: és l’acceleració gravitacional (m/s2) 

Leq: és la longitud equivalent que es calcula com 
P
As

Leq =  on As es l’àrea del sostre i P el 

perímetre de l’habitació.  
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A continuació es calcula el nombre de Nusselt per poder calcular el coeficient de convecció 

natural de l’aire interior (haire). Com es tracta d’una superfície freda orientada cap avall i el 

Rayleight estarà comprés entre 117 1010 ≤≤ RaL s’aplica la fórmula corresponent al sostre 

radiant cas estiu A.45: 

                                                        3/1·15,0 RaLNuL =                                                (A.45) 

I el coeficient de l’aire s’obté com en  el cas hivern aplicant l’equació A.31: 

Leq
aNuL

haire
λ·

=  

Ara es calcula el coeficient exterior degut a convecció natural més radiació heq utilitzant 

l’equació A.46.  

  
TsostretTvol

TsostretTvol
haireheq

−
−

+=
tan

)tan·(· 44εσ
                          (A.46) 

On : 

σ : és la constant de Stefan-Boltzmann (5,67·10^-8 W/m2·K4) 

ε : l’emissivitat tèrmica suposada de valor 0,9 

Tvoltant: és la temperatura de les parets i elements que envolten l’habitació que es suposa 

igual a la temperatura de l’aire interior com a aproximació. 

A continuació es calcula la nova temperatura del sostre per tal de repetir els càlculs iteratius 

mitjançant la següent fórmula: 

 

int)·(, RRxapaRmetallRguixQTmnovaTsostre ++++=                       (A.47) 

 

 

 

 

 



Pàg.139                                         Annex A  

 
 

A.3.4.2.- Càlcul del coeficient de convecció interior de l’aigua  que circula 

pels tubs i de la temperatura de retorn. 

De la mateixa manera que en el cas hivern, a l’estiu es fixa una temperatura d’impulsió i es 

suposa una temperatura de sortida de l’aigua per començar els càlculs iteratius de tal manera 

que es pot trobar el salt tèrmic corresponent: 

 TiTfTaigua −=∆    (A.48) 

En aquest cas la temperatura d’impulsió es fixa tenint en compte la temperatura de rosada que 

es de 14ºC per tal d’evitar els problemes de condensació en el sostre, per tant la temperatura 

de rosada és un limitador per el disseny del sostre radiant per l’estiu. 

Es calcula la 
2

TfTi
Tm

+
= per tal d’estimar les propietats de l’aigua corresponents mitjançant 

les fórmules referides anteriorment al formulari de la figura A.5. 

A partir de la càrrega tèrmica de l’habitació i del salt tèrmic de l’aigua a l’interior dels tubs es 

pot calcular el caudal d’aigua necessari en kg/s:  

                      
)·(

)·(·
TiTfcpm

Q
maiguaTiTfcpmmaiguaQ

−
=→−=            (A.49) 

Posteriorment s’estima el coeficient de convecció interior hi emprant la metodologia de 

Steffan  ja que el règim de flux per l’interior dels conductes tornarà a ser laminar com indica 

el càlcul del nombre de Reynolds amb l’equació A.36. 

Es calculen les mateixes resistències tèrmiques que  en el cas hivern emprant les equacions del 

formulari del a figura A.6 i es calcula el coeficient global de transferència de calor Ui amb 

l’expressió A.40. 

Aplicant l’equació A.41. es troba la nova temperatura de sortida de l’aigua i d’aquesta manera 

podem trobar el nou salt tèrmic i la nova temperatura de paret per  a la següent iteració amb 

les fórmules A.50 i A.51 : 

 

TiTfnovaTnova −=∆                                      (A.50)
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Q

TmnovaToi
·

, +=
                          (A.51) 

A.3.5. Exemple de càlcul per una habitació exterior situada a la 

zona A 

CAS HIVERN 
 
Partim de les dades següents pel cas hivern: 
 

Ptrama 70 W/m2 

S.habitació 18 m2 

Potencia 1260 W 
nº trames 7 ----- 
Ltrama 4 m 

nº tubs trama 38 ----- 
nº tubs habitació 266 ------ 

Ltotal tubs 1064 m 
Tdesitjada 25 ºC 

       Taula A.13. Dades de partida per la Zona A 

La composició del sostre és la que fa referència a la taula A.12.  i els diàmetres dels tubs de 

polipropilè que formen les trames són de 3,4mm de diàmetre exterior amb espessor de 

0,55mm. 

Per la primera iteració es suposa una temperatura del sostre de 30ºC (303 K) i una 

temperatura de sortida de l’aigua de 35ºC. El fabricant recomana que la temperatura 

d’impulsió estigui compresa entre 40 i 45ºC, en aquest cas, després d’haver comprovat els 

resultats amb diferents temperatures d’impulsió s’arriba a la conclusió que amb una 

temperatura de 42ºC es òptima per satisfer la demanda tèrmica mantenint unes temperatures 

del sostre i de retorn adequades pel disseny. 

Aplicant la metodologia explicada anteriorment es determina el coeficient de convecció de 

l’aire de l’habitació i la temperatura del sostre per la primera iteració: 
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Paràmetres de càlcul valor equació 
Temperatura del sostre en K 303 K  

Temperatura del sostre ºC 30ºC   
Temperatura aire interior 294K  
Temperatura de pel·lícula 298,5K A.28 

Longitud habitació 4,83m  
Amplada habitació 3,73m  

Superficie habitació 18m2  
Perímetre habitació 17,12m  

ß 0,003350081/K [1/Tfilm] 
Pabs 101,325KPa  

g 9,81m/s2  

Taula A.14 Paràmetres de càlcul per estimar el coeficient de convecció lliure 

Després es calculen les propietats de l’aire interior amb la pressió absoluta Pabs i la 

temperatura de pel·lícula Tfilm aplicant les equacions del formulari figura A.3. 

Propietats de l’aire  resultat equació 
ρ  1,18263417 Kg/m3 Fig.A.3. 

cp 1004 KJ/Kg·K Fig.A.3. 
µ 1,8481E-05 N·s/m2 Fig.A.3. 
k 0,025896 W/m·K Fig.A.3. 

a 2,18E-05 Fig.A.3. 
ν a 1,5627E-05 m2/s Fig.A.3. 
Pr 0,71651068 Fig.A.3. 

Taula A.15. Propietats de l’aire cas hivern 

S’aplica la metodologia de càlcul de convecció lliure aproximant el sostre per placa plana.  

Paràmetres valor equació 
Lequivalent 1,05140186915888 m [As/P] 
nº Rayleight 1008680545 A.29 

NuL 48,11740253 A.30 
haire 1,18513034130417W/m2·K A.31 

heq (conv+rad) 49,33640064W/m2·K A.32 

Taula A.16. Resultats metodologia convecció lliure 

Finalment aplicant l’equació A.33. es troba una temperatura del sostre de 34,6ºC per la 

següent iteració. 

Aplicant la metodologia per estimar el coeficient de convecció interior explicada es calculen 

les propietats de l’aigua a Tm. 

 

 

 



Climatització d’una residència geriàtrica amb sistema  
geotèrmic actuant com a font o receptor de calor extern   Pàg.142 
 

 

paràmetres de partida valor equació 
Timpulsio en ºC 42 ºC   
Timpulsió en K 315 K   

Tf 308 K   
∆ T 7 K A.34. 
Tm 311,5 K [(Ti+Tf)/2] 

Taula A.17. Paràmetres de partida càlcul flux intern 

 

Propietats aigua a Tm equació 
µm 0,0007161N·s/m2 Fig.A.5 

cpm 4191,67800 KJ/Kg·K Fig.A.5 
λ m 0,64396795 W/m·K Fig.A.5 
ρ m 992,71656 Kg/m3 Fig.A.5 

Prm 4,66 Fig.A.5 

  Taula A.18. propietats de l’aigua cas flux intern al  hivern 

 

Es calcula el caudal d’aigua amb l’equació A.35. i per la primera iteració surt de 0,043 Kg/s. 

Posteriorment es determinen les característiques geomètriques dels conductes per tal de poder 

calcular el regim del flux interior amb el nombre de Reynolds. 

 

Caracteristiques geometriques equació 
Superficie de pas aigua 0,00110516517m2 

[ Π ·Di2/4] 
Perímetre tèrmic Pt 1,922026385m [ Π ·Di] 

Perímetre hidràulic Ph 1,922026385m [ Π ·Di] 
Diàmetre hidràulic Dh 0,0023m [4·Spas/Ph] 

Flux màssic G 38,8559383Kg/m2·s caudal/Spas 
ReDh 124,7986694 A.36 

Velocitat aigua  0,039141019 caudal/ ρ m·Spas 

Taula A.19. Característiques  geomètriques dels conductes i  càlcul del flux 

El següent pas es suposar una temperatura de paret del conducte interior T0,i = 37ºC (310K) 

per tal de poder trobar el coeficient µ0 amb l’equació  de la figura A.4. D’aquesta manera 

podem trobar el nombre de Nusselt per regim laminar amb l’equació de Steffan A.38 on  n = 

0,14 per règim laminar. El valor de Nusselt és de 3,645 per la primera iteració, no obstant, es 

troba el coeficient de convecció interior hi = 1020,6 W/m2·K amb l’equació A.39. 

Es calculen les resistències tèrmiques per tal de trobar el coeficient global de transferència de 

calor amb l’equació A.40.  
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Resistències valors equació 
Raire habitació 0,00839797901 K/W Fig.A.7 

Rinterior 0,000127445151K/W Fig.A.7 
Rplaca de guix 0,001436781609 K/W Fig.A.7 

Rdifusor de mettal 1,32275132E -06 K/W Fig.A.7 
Rxapa tubs 0,00153859084 K/W Fig.A.7 

SRi 0,0015 K/W  

Taula A.20. Càlcul de les resistències tèrmiques 

Finalment s’obté una Ui per la primera iteració de 11,3 W/m2·K que s’utilitza per calcular la 

nova temperatura de sortida de l’aigua amb l’equació A.41 que val Tf = 33,9 ºC (306,9K) i el 

nou salt tèrmic ∆ Tnou = 8ºC diferent a 10ºC que és el desitjat, per tant es continua iterant 

amb els nous valors de TF, ∆ T i To,i que es re calcula amb l’equació A.42. i surt de T0,i = 

38,3ºC (311,3K). 

 

CAS ESTIU 

Pel cas estiu partim de les dades següents: 

Ptrama 70 W/m2 

Shabitació 18 m2 

Potencia 1260 W 
Nº trames 7 ----- 

Ltrama 4 m 
nº tubs trama 38 ----- 

ntubs habitacio 266 ------ 
Ltotal tubos 1064 m 
Tdesitjada 21 ºC 

Taula A.21. Dades de partida pel cas estiu 

Per començar els càlculs es suposa una temperatura del sostre de 20ºC (293K) i una 

temperatura de sortida de l’aigua de 25ºC (298K). La temperatura d’impulsió es fixa a 13ºC ja 

que amb aquesta temperatura es verifica el que recomana la normativa per evitar 

condensacions : Tsostre – Trosada >1ºC . Com la temperatura de rosada es de 14ºC impulsant 

a 13ºC la temperatura del sostre, des del primer moment, serà superior a 14ºC. 

 

Aplicant la metodologia explicada anteriorment es determina el coeficient de convecció de 

l’aire de l’habitació i la temperatura del sostre per la primera iteració: 
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Paràmetres de càlcul Valor Equació 
Temperatura del sostre en K 293 K  

Temperatura del sostre ºC 20ºC   
Temperatura aire interior 298K  
Temperatura de pel·lícula 295,5K A.43. 

Longitud habitació 4,83m  
Amplada habitació 3,73m  

Superficie habitació 18m2  
Perímetre habitació 17,12m  

ß 0,00338 1/K [1/Tfilm] 
Pabs 101,325KPa  

g 9,81m/s2  

Taula A.22. Paràmetres de càlcul per estimat el coeficient de convecció interior 

Calculem les propietats de l’aire a partir de la temperatura de pel·lícula i la pressió absoluta 

del aire. 

Propiedades del aire  resultat equació 
ρ  1,19464061 Kg/m3  Fig.A.3. 
cp 1004 KJ/Kg·K Fig.A.3. 
µ 1,832E-05N·s/m2 Fig.A.3. 

k 0,025674 W/m·K Fig.A.3. 
a 2,1405E-05 Fig.A.3. 
ν  1,5335E-05m2/s Fig.A.3. 

Pr 0,71641807 Fig.A.3. 

Taula A.23. Propietats de l’aire a l’estiu 

Posteriorment s’aplica la metodologia de Steffan per calcular el coeficient de convecció de 

l’aire interior utilitzant les fórmules corresponents pel cas estiu que, en aquest moment 

difereixen de les del cas hivern. 

Paràmetres valor equació 
Lequivalent 1,05140187 m [As/P] 
nº Rayleight 587727659 A.44 

NuL 125,646377 A.45 
haire 3,06813709 W/m2·K A.31 

heq (conv+rad) 8,33544976 W/m2·K A.46 

Taula A.24. Càlcul del coeficient de convecció interior 

Amb l’equació  A.47 es re calcula la temperatura del sostre que surt per la primera iteració de 

22ºC (295K). 

Ara partim de les dades següents per calcular la  temperatura de sortida i el salt tèrmic 

desitjat. 
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paràmetres de partida valor equació 
Timpulsio en ºC 13   
Timpulsió en K 286   

Tf 298   
∆ T 12 A.48 
Tm 292 [(Ti+Tf)/2] 

Taula A.25. Paràmetres de partida càlcul convecció interior dels tubs 

Tanmateix calculem les propietats de l’aigua amb Tm (K): 

 

Propietats aigua a Tm equació 
µm 0,001086782 N·s/m2  Fig.A.5 

cpm 4181,540917KJ/Kg·K Fig.A.5 
λ m 0,61532104 W/m·K Fig.A.5 
ρ m 998,156253 Kg/m3 Fig.A.5 

Prm 7,385451884 Fig.A.5 

Taula A.26. Propietats de l’aigua circulant pel interior dels tubs 

El caudal de l’aigua el calculem amb l’equació A.49  i és de 0,025 Kg/s per la primera 

iteració. 

 

Per tal de calcular el règim del flux cal calcular el nombre de Reynolds i per tant es necessiten 

les característiques geomètriques del flux intern circulant pel conducte circular: 

 

Característiques geomètriques equació 

Superficie de pas aigua 0,001105165 m2 [ Π ·Di2/4] 
Perímetre tèrmic Pt 1,922026385 m Π ·Di 

Perímetre hidràulic Ph 1,922026385 m Π ·Di 

Diàmetre hidràulic Dh 0,0023 m [4·Spas/Ph] 
Flux màssic G 22,72091193 Kg/s·m2 caudal/Spas 

ReDh 48,08516455 A.36 

Velocitat aigua  0,022762881 m/s caudal/ ρ m·Spas 

Taula A.27. Característiques geomètriques i càlcul del flux 

Es suposa una temperatura de paret interior del conducte circular de To,i = 17ºC (290K) per 

tal d’estimar la viscositat dinàmica de l’aigua quan frega amb la paret dels conductes, donant 

lloc a una µ0 = 0,001140446 N·s/m2. 
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Es calcula el nombre de Nusselt per règim laminar (ja que el nombre de Reynolds es inferior a 

2300) amb la fórmula A.38. de Steffan  resultant un Nu = 3,635391069 i un coeficient  hi 

calculat amb l’equació A.39. de 972,6 W/m2·K. 

Desprès es calculen les resistències interiors i el coeficient global de transferència de calor 

amb les mateixes fórmules que al hivern: 

 

Resistències Valors equació 
Raire habitació 0,006664974 K/W Fig.A.7 

Rinterior 0,000133738 K/W Fig.A.7 
Rplaca de guix 0,001436782 K/W Fig.A.7 

Rdifusor de mettal 1,32275E -06 K/W Fig.A.7 
Rxapa tubs 0,001538591 K/W Fig.A.7 

SRi 0,006664974 K/W  

Taula A.28.Càlcul de les resistències tèrmiques 

Ui dóna un valor de 13,3 W/m2·K. 

Finalment es troba la nova temperatura de retorn amb l’equació A.41. de 20,4ºC i el nou salt 

tèrmic amb l’equació A.50 de 7,5 ºC. Com aquest salt tèrmic es diferent del que recomana el 

fabricant (entre 2 i 5ºC per l’estiu) s’ha de tornar a iterar amb els nous valors de temperatura 

de retorn i salt tèrmic i re calcular la nova temperatura de paret interior del conducte amb 

l’equació A.51. que surt de 19,2ºC. 

 

Els resultats finals que s’obtenen són els que s’adjunten en el capítol 5.3.2 de la memòria i es 

pot consultar l’apartat D.3  per veure els càlculs programats per les diferents habitacions. 

A.4.VENTILACIÓ 

A.4.1. Càlcul dels climatitzadors 

A continuació es presenta el procediment de càlcul d’un climatitzador. Per tal de detallar-ne el 

procés adequadament s’utilitza com a exemple la metodologia emprada pel càlcul de la zona 

A. El procés de càlcul dels climatitzadors de les altres zones és molt similar, no obstant, les 

zones B i D presenten algunes peculiaritats que es comentaran posteriorment. (Veure apartat 

D.4). 
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Es fa una distinció entre estiu i hivern ja que al treballar amb condicions de temperatura i 

humitat relativa diferents, la metodologia de càlcul presenta algunes variacions significatives. 

Aclariments: 

1. Encara que l’altura de la població és de 187m, per als càlculs, s’ha menyspreat ja que 

les variacions que introdueix no són significatives i per tant s’ha considerat una altura 

de 0m. 

2. Per a la determinació dels diferents estats del climatitzador es pot utilitzar el diagrama 

psicromètric, mitjançant el qual pot fer-se una estimació bastant bona; no obstant, per 

obtenir una valors més precisos es convenient utilitzar les formules termodinàmiques 

pel càlcul d’aire humit i així és com s’ha realitzat. 

ESTIU 

Dades de partida: 

 

ESTIU ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 
nº habitacions exteriors 2 2 2 0 
nº habitacions interiors 6 6 4 1 
cabal ventilacio 1 hab. [m3/h] 36 36 36 792 
cabal ventilacio total. [m3/h] 288 288 216 792 
Qs,i a ventilar hab.ext. [W] 556 275 826 0 
Qs,i a ventilar hab.int. [W] 598 143 864 7238 
Qs,i a ventilar total. [W] 4760 1408 5108 7238 
Ql,i 1 hab. . [W] 36 36 36 1013 
Ql,i total. [W] 288 288 216 1013 

        Taula A.29. Dades de partida pel càlcul dels climatitzadors a l’estiu 
 

condicions exteriors Valor Unitats 
Qventilació 36 m3/h 

Text=Te 34 ºC 
 307 K 

HR 50 % 
condicons interiors 

Tint=Tr 25 ºC 
 298 K 

HR 50 % 

                     Taula A.30. Condicions interior i exteriors de treball 
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En primer lloc es determinen els punts de treball E,R, i C: 

Determinació dels punts E i R: 

Es coneix: 

E: Te = 34ºC , HRe = 50% 

R: Tr = 25ºC,  HRr = 50% 

Dades addicionals: 

Y  0 m 
Ma 28,9645 Kg/Kmol 

Pabs 101,325 Kpa 
R 8,31441 KJ/kmol·K 

Taula A.31. Dades addicionals 

En primer lloc es calcula la pressió del vapor d’aigua saturat mitjançant l’equació A.52: 

  ( ) [ ]KPaTaTaTaTaa
T
a

TPvs 332 10··ln6·5·4·32
1

exp)( −








+++++






=                         (A.52) 

Formula vàlida per 0<t<350 , t[ºC] 

On : 

a1     -5800,2206 
a2 1,3914993 
a3 -0,04864024 
a4 4,1765E-05 
a5 -1,4452E -08 
a6 6,5459673 

Taula A.32. Valor dels coeficients de la fórmula A.52 

En segon lloc es calcula la pressió de vapor Pv en [KPa] utilitzant l’equació A.53 :  

Pv = HR·Pvs [KPa]                  (A.53) 

On: 

  HR : humitat relativa del aire  

Un cop coneguda la pressió de vapor es determina la humitat absoluta, w en  [Kgw/kgaire] 

mitjançant l’equació A.54. 

62198,0·
PvPabs

Pv
w

−
=                                                       (A.54) 
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On: 

Kgw: Kilograms de vapor d’aigua 

Kga:  Kilograms de aire sec 

Coneixent w es pot calcular el volum específic, ? en [m3 aire humit/Kga] amb l’expressió 

A.55: 

                                                 
MaPabs

w
TR

v
·
62198,0

1·· 







+

=             (A.55) 

Finalment es determina el valor de l’entalpia, h amb l’equació A.56: 

 h = 1,006·t + w·(2501 + 1,805·t) [KJ/Kga]              (A.56) 

Els valors obtinguts pels punts R i E són: 

T [K] Pvs(Tr)[Kpa] Pv [Kpa] w[Kgw/Kga] ν  [m3ah/Kgas] h[KJ/Kgas] Punt 
294 2,46482251 0,985929 0,00611156 0,84109036 36,642667 R 
268 0,39664303 0,27765 0,00170903 0,76133407 -0,771143 E 

 Taula A.33. Propietats obtingudes pel punt de retorn R i el punt exterior E 

Determinació del punt C: 

Es coneix: 

Tc = Te = 34ºC 

wc = wr = 0,00611156 Kgw/Kga 

La pressió de vapor saturat Pvs es calcula com en  el cas anterior, aplicant l’equació A.52., 

però la pressió de vapor Pv es calcula mitjançant la fórmula A.57: 

                                                
62198,0

·
+

=
w

Pabsw
Pv                                                               (A.57) 

La qual es dedueix aïllant la Pv de l’equació A.53. 

Un cop es té w es calcula la humitat relativa amb l’expressió A.58: 
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                                                    100·
Pvs
Pv

HR =  [%]                                                        (A.58) 

La resta de propietats es calculen igual que per els punts R i E. 

Resultats pel punt C: 

T [K] Pvs(Tr)[Kpa] Pv [Kpa] w[Kgw/Kga] ν  [m3ah/Kgas] h[KJ/Kgas] Punt 
294 2,46482251 0,27765 0,00170903 0,83519484 25,465062 C 

Taula A.34. Propietats obtingudes pel punt C 

A partir d’aquests valors es calcula el calor sensible i latent de ventilació pel total de la zona 

A, és a dir considerant un cabal de ventilació de 288 m3 /h mitjançant les expressions A.59 i 

A.60. 

     hmKJKcal
Kgmvesp

KgKJHsnppersonaslmaire
vQs /6,3/24,0

)/(
))/()·/(

, 3
3

⋅⋅
∆⋅⋅

=                     (A.59) 

     hmKJKcal
Kgmvesp

KgKJHlnppersonaslmaire
vQl /6,3/24,0

)/(
))/()·/(

, 3
3

⋅⋅
∆⋅⋅

=                      (A.60) 

En resulten els següents valors: 

Qs,v = 825 W 

Ql,v = 1.571 W 

Qt,v = Qs,v + Ql,v = 2.396 W 

A continuació es tracte de determinar la potència necessària que s’ha de subministrar a 

l’habitació, d’aquesta manera es realitzen els següents càlculs: 

Qt,i = (Qs,i + Ql,i)  [W]                 (A.61) 

iQt
iQs

FCSi
,
,

=   [ - ]                 (A.62)

  Ql,t = (Ql,i + Ql,v)     [W]                            (A.63) 

Qs,t = (Qs,i + Qs,v)    [W]                            (A.64) 

Qt = (Qs,t + Ql,v)      [W]                 (A.65) 
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Qt
tQs

FCSt
,

=   [ - ]                           (A.66) 

On: 

Qs,i : Calor sensible interior  

Ql,i : Calor latent interior 

Qt,i : Calor total interior 

FCSi : Factor de Calor Sensible interior 

Ql,v : Calor latent de ventilació 

Qs,v : Calor sensible de ventilació 

Ql,t : Calor latent total 

Qs,t : Calor sensible total 

FCSt : Factor de Calor sensible total 

Aplicant les expressions anteriors s’arriba als següents resultats indicats a la taula A.35: 

 

Qt,i 5048 

FCSi 0,94 

Ql,t 1859 

Qs,t 1585 

Qt 7444 

FCSt 0,75 

Taula A.35. Necessitats tèrmiques globals per l’estiu per la zona A 

Per tant, la potència total necessària que s’haurà de subministrar a la zona A és de 7.444W. 

Cal comentar que aquest valor hauria de ser idèntic al valor obtingut en la taula 5.18 de 

l’apartat 5.3.3 del calor total a ventilar; la petita diferència (4W) és deguda als arrodoniments 

de decimals realitzats per tal d’obtenir valors més exactes. 
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A partir d’aquí hi ha dues metodologies bàsiques de disseny del sistema que permeten trobar 

els punts de treball de la instal·lació, els cabals corresponents (citats a la figura 5.10) i la 

potència del climatitzador. 

Mètode1: 

Es considera que la potència total de l’habitació és la total interior, Qt,i = 5.048W i que per 

tant el FCS de l’habitació és el FCSi = 0,94. 

A partir d’aquí es troben els punts de treball  I i X 

Determinació del punt d’impulsió I: 

Es traça una recta en el diagrama psicromètric des del FCS = 0,94 fins al punt de referència. 

Seguidament es traça una altra recta paral·lela a la primera des del punt R fins a tallar amb una 

humitat relativa del 90%; es tria aquesta humitat relativa ja que es la recomenada per les 

normes RITE pel cabal d’impulsió en condicions de fred. 

En aquest moment es tria una temperatura d’impulsió adequada (segons la línia traçada) per 

tal de satisfer les necessitats tèrmiques sensible i latent interior que són de 4760W i 288W 

respectivament.  

El punt d’impulsió que millor satisfà aquestes necessitats tèrmiques és: 

Ti[ºC] Ti[K] HRI [%] Pvs[Kpa] PvI[Kpa] wI[gw/Kga] ν I[m3/Kg] hI[KJ/Kg·K] 

15,13 288,13 90 1,70325 1,5329 0,009554 0,82881 39,377 

Taula A.36. Propietats que hauria de complir el punt d’impulsió 

A partir d’aquí es determina el punt X: 

Es coneix: 

 Tx = Tr = 25ºC 

 wx = wi = 0,00954167 Kgw/kga 

Els valors del punt X estan condicionats pels de I per tant es té un punt X diferent per cada 

possible punt I. Pel punt I seleccionat es troba el següent punt X: 

Ti[ºC] Ti[K] HRI [%] Pvs[Kpa] PvI[Kpa] wI[gw/Kga] ν I[m3/h] hI[KJ/Kg·K] 

25 298 48 3,140987 1,532927 0,009554 0,8572 49,4766 

Taula A.37.Propietats del punt X 
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Es determina el cabal d’impulsió amb l’equació A.67: 

( )1000·
·,

hIhR
vIiQt

Qi
−

=               (A.67)

             

I s’obté: 

Qi[m3/s] 0,390833 

Qi[m3/h] 1407 

Taula A.38. Cabal d’impulsió mètode 1 

Finalment es verifica que amb el punt d’impulsió seleccionat es verifiquen les necessitats 

tèrmiques amb les equacions A.68. i A.69. 

W
vI

hIhXQi
iQs 47604,47621000·

)·(
, >=

−
=                          (A.68) 

  W28854,2851000·
)·(

, ≈=
−

= W
vI

hXhRQi
iQl                          (A.69) 

Per tant, es comprova que amb aquestes condicions de treball es satisfan les necessitats 

energètiques de la zona, amb lo qual es donen per vàlides. 

A continuació es mostra una taula amb els valors obtinguts.  

Càlcul punts DP R E C I X 
T       [ºC] 25 34 34 15,13 25 
HR    [%] 50 50 29,74657 90 48 

W      [gw/Kga] 9,792195 16,63771 9,792195 9,554366 9,554366 
Th     [ºC] 18 25 21 14 17,5 
Tr     [ºC] 14 22 14 13,2 13,5 

H      [KJ/Kg·K] 50,08215 76,83598 59,29523 39,37718 49,4766 
ν        [m3/Kg] 0,85753 0,893001 0,883428 0,828815 0,8572 

    Taula A.38.Propietats dels punts de treball del climatitzador pel mètode1 

Un cop es tenen determinats els punts de funcionament del sistema poden determinar-se tots 

els cabals amb l’expressió A.70. 

Qv = 288m3/h (dada) 
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De l’equació A.70. es determina un cabal d’impulsió Qi = 1407 m3 /h 

Qr = Qi – Qv                (A.71) 

Finalment aplicant  l’expressió A.71 i tenint en compte el resultat de l’expressió A.70 i el Qv 

es troba Qr = 1119 m3/h. 

Coneguts aquests valors es determina el punt de mescla M: 

QvQr
TvQvTrQr

tM
+
+

=
··

 [ºC]             (A.72) 

QvQr
hvQvhrQr

hM
+
+

=
··

 [KJ/K]                                  (A.73) 

Amb l’equació A.72. es troba una tM = 26,84ºC i amb la A.73. es determina una hM = 

55,56KJ/kg 

Amb aquests dos valors ja queda caracteritzat el punt de mescla. 

Finalment es calcula la potència que haurà de subministrar el climatitzador per tal d’assolir els 

estats calculats: 

                            1000·
)·(

lim
vI

hIhMQi
Pc

−
=  [W]           (A.74) 

D’ on s’obté una potència del climatitzador de Pclim. = 7.630,37W 

Com que la potència subministrada pel climatitzador és superior a la potència necessària de 

l’habitació (7.444W) es dedueix que el sistema dissenyat podrà garantir les necessitats 

tèrmiques desitjades. 
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Mètode 2: 

El procediment de càlcul és idèntic però ara es considera que la potència total de la habitació 

és la total a subministrar, és a dir, Qt = 7.444W i per tant es té un FCS de la habitació de 

FCShab = FCSt = 0,75. 

Es traça una recta igual que abans fins el punt de referència i després una paral·lela a aquesta 

fins a tallar amb la línia de la humitat relativa del 90%; el punt I es selecciona per tal que es 

puguin satisfer les necessitats tèrmiques i en resulta: 

 

Ti[ºC] Ti[K] HRI [%] Pvs[Kpa] PvI[Kpa] wI[gw/Kga] ν I[m3/h] hI[KJ/Kg·K] 
12,8 285,8 90 1,463857 1,317471 0,008194 0,820342 33,55878 

Taula A.39. Propietats del punt d’impulsió I 

Un cop està determinat el punt I, de la mateixa manera que en el mètode 1 es determina el 

punt X que resulta ser: 

 

Ti[ºC] Ti[K] HRI [%] Pvs[Kpa] PvI[Kpa] wI[gw/Kga] ν I[m3/h] hI[KJ/Kg·K] 
25 298 43 3,140987 1,317471 0,008194 0,85536 46,01241 

Taula A.40. Propietats del punt X 

Els valors del punts de funcionament mitjançant aquest mètode es troben a la taula A.41. 

 

Càlcul punts DP R E C I X 
T       [ºC] 25 34 34 12,8 25 

HR    [%] 50 50 29,74657 90 43 
W      [gw/Kga] 9,792195 16,63771 9,792195 8,193789 8,193789 
Th     [ºC] 18 25 21 11,8 16,5 

Tr     [ºC] 14 22 14 11 11 
H      [KJ/Kg·K] 50,08215 76,83598 59,29523 33,55878 46,01241 
ν       [m3/h] 0,85753 0,893001 0,883428 0,820342 0,85536 

Taula A.41. Resum de les propietats dels diferents punts de treball del climatitzador 

El cabal d’impulsió en aquest cas és: 

 

Qi[m3/s] 0,369575 
Qi[m3/h] 1330,47 

Taula A.42. Cabal d’impulsió mètode 2 
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Verificació de les necessitats tèrmiques mitjançant les equacions A.68 i A.69: 
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hIhXQi
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Per tant la comprovació és correcte. 

De nou es calculen els cabals i el punt de mescla amb les equacions A.70 i A.71. 

Qv = 288 m3/h (dada) 

( ) hm
hIhR
vIiQt

Qi /5,1330
1000
3600

·
·, 3=








−
=  

Qr = Qi – Qv = (193,6 – 36)m3/h = 1042,5 m3/h 

Punt de mescla M amb les expressions A.72. i A.73. 

 C
QvQr

TvQvTrQr
tM º94,26

··
=

+
+

=  

 KgKJ
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hvQvhrQr
hM /87,55

··
=

+
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=  

Potència del climatitzador amb la fórmula A.74. 

 WW
vI

hIhMQi
Pc 7444053.101000·

)·(
lim >>=

−
=  

Comparant les dues metodologies de càlcul s’observa que tant els cabals com el punt de 

mescla són pràcticament idèntics però en aquest segon mètode s’ha d’impulsar a una 

temperatura més baixa, això té dues conseqüències importants: 

La primera és que el fet de impulsar l’aire al voltant dels 13ºC pot afavorir la aparició de 

condensacions, ja que és inferior a la temperatura de rosada del ambient interior, i la qual cosa 

no és gens desitjable. 

La segona és que tant en el mètode 1 com en el 2, s’aconsegueixen satisfer les necessitats 

tèrmiques però en el segon mètode, com el salt tèrmic entre el punt de mescla i el de impulsió 

és més gran, la potència que ha de subministrar el climatitzador és major; per tant en el primer 

cas s’aconsegueix un estalvi energètic, que traduït a watts de potència equival a: 
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 Estalvi energètic (mètode1/mètode2) = (P clim.2- P clim.1) = 2.422,6W 

Per tant per al càlcul de la resta de zones s’utilitzarà el procediment del primer mètode. 

A la figura A.12 es mostra el diagrama psicromètric on es pot observar el procés de 

climatització amb els diferents punts de treball així com el rang de funcionament del 

climatitzador per la zona A. 

     Figura A.12. Esquema de càlcul d'un climatitzador.Exemple per la zona A 

HIVERN: 

La metodologia és similar que per el cas estiu però amb les dades de partida corresponents a 

l’època hivernal. En aquest cas les dades de partida són: 

HIVERN ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 
nº habitacions exteriors 2 2 2 0 
nº habitacions interiors 6 6 4 1 
cabal ventilacio 1 hab. 36 36 36 792 
cabal ventilacio total 288 288 216 792 
Qs,i a ventilar hab.ext 556 686 499 0 
Qs,i a ventilar hab.int 598 729 540 10504 
Qs,i a ventilar total 4700 5746 3158 10504 
Ql,i 1 hab. 0 0 0 0 
Ql,i total 0 0 0 0 

Taula A.43. Dades de partida pel càlcul dels climatitzadors al hivern 
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Qventilació 36 m3/h 
Text=Te -5 ºC 

 268 K 
HR 70 % 

condicions interiors 
Tint=Tr 21 ºC 

 294 K 
HR 50 % 

Taula A.44. Condicions interiors i exteriors de treball pel hivern 

Determinació dels punts E,R i C: 

Els punts R i C es determinen igual que pel cas estiu, la diferència radica en el càlcul del punt 

exterior E ja que al ser la seva temperatura menor que zero, la pressió de vapor es calcula 

segons l’equació A.75. 

         ( ) [ ]KPaTbTbTbTbb
T
b

TPvs 332 10··ln6·5·4·32
1

exp)( −








+++++






=             (A.75) 

Formula vàlida per -100<t<0 , t[ºC] On : 

b1 -5674,5359 
b2 6,3925247 
b3 -0,00967784 
b4 6,2216E-07 
b5 2,0748E-09 
b6 -9,484E-13 
b7 4,1635019 

Taula A.45. Valors dels coeficients b 

E: Te = -5ºC , HRe = 70% 

R: Tr = 21ºC,  HRr = 50% 

A partir d’aquests valors es calcula el calor sensible i latent de ventilació pel total de la zona 

A, és a dir considerant un cabal de ventilació de 288m3/h mitjançant les expressions A.59 i 

A.60. 

En resulten els següents valors: 

Qs,v = 2.756 W 

Ql,v = 1.587 W 

Qt,v = Qs,v + Qt,v = 4.343 W    
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Els resultats obtinguts per aquest cas es mostren a les taules A.46., A.47., A.48. i A.49. 

Ptotal interior 4700 W 
FCS interior 1,00   
Platent total 1587 W 
Psensible total 7456 W 
Ptotal  9043 W 
FCS total 0,82   

Taula A.46. Necessitats tèrmiques globals pel hivern 

Per al càlcul dels punts de treball del climatitzador s’ha ut ilitzat el primer mètode pels motius 

mencionats en el cas estiu. 

Determinació del punt d’impulsió I: 

L’estimació del punt d’impulsió és diferent que per l’estiu ja que en aquest cas, per qualsevol 

punt de la recta traçada no s’aconsegueixen satisfer les necessitats tèrmiques, això es degut a 

què al hivern, al tractar la pitjor situació possible, s’ha considerat que el calor latent interior és 

zero. Aquest fet provoca que el FCSinterior per qualsevol zona sigui 1 i per tant la recta del 

diagrama psicromètric fins al punt de referència és horitzontal,  això implica que les 

necessitats tèrmiques no puguin assolir-se per cap temperatura d’impulsió. 

El procediment de càlcul és similar que per l’estiu, la diferència és que ara no es coneix la 

humitat relativa del aire d’impulsió, per tal de reemplaçar la variable desconeguda s’imposa 

que el cabal sigui el mateix que en el cas estiu, ja que d’aquesta manera també en resultarà un 

posterior dimensionat de la instal·lació més fàcil. 

Imposant doncs que circuli el cabal Qi = 1407m3/h s’obté el següent punt d’impulsió 

 

Ti[ºC] Ti[K] HRI [%] Pvs[Kpa] PvI[Kpa] wI[gw/Kga] ν I[m3/h] hI[KJ/Kg·K] 
31,29 304,29 27,1939 4,5319 1,23241 0,007658 0,87267 51,0635 

Taula A.47. Propietats del punt d’impulsió I del climatitzador pel hivern 

Ara es calcula de nou el punt X coneixent que: 

TX=TR 

wX = wI 
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Punts DP R E C I X 
T       [ºC] 21 -5 21 31,29 21 
HR    [%] 50 70 11,26451 25,24926 50 
W      [gw/Kga] 7,658261 1,709029 1,709029 7,658261 7,65826085 
Th     [ºC] 14,5 25 16,5 18,5 14,5 
Tr     [ºC] 10,5 22 11 10,5 10,5 
H      [KJ/Kg·K] 40,5696 -0,77114 25,46506 51,06358 40,5695968 
ν        [m3/h] 0,843162 0,761334 0,835195 0,872672 0,84316158 

Taula A.48. Propietats dels punts de treball del climatitzador pel hivern 

Finalment s’obtenen els següents resultats: 

Cabal ventilació Qv 288 m3/h 
Cabal d'impulsió Qi 1407,056 m3/h 
Cabal de recirculació Qr 1119,056 m3/h 

Càlcul punt de mescla M       
temperatura de la mescla Tm 15,67825 ºC 
entalpía de la mescla hm 32,10786 KJ/kg 

humitat absoluta de mescla wm 6,440556 gw/kgas 
Potència calorifica Pf 8489,807 W 

Taula A.49. Cabals i Potència de disseny del climatitzador pel hivern 

S’observa que la potència que resulta del climatitzador és de 8490W, la qual és inferior a 

9043W necessaris. Això representa una falta energètica en valor absolut del [(8490 – 

9043)/9043]·100 = 6,1% Això es compensarà amb la utilització d’un humidificador. 

La zona B presenta un problema, que és que, així com les altres zones necessiten més o 

menys la mateixa potència a climatitzar per l’estiu que pel hivern, per la zona B la potència 

necessària al hivern és més del doble que la del estiu, degut a la seva orientació cap al Nord, 

així doncs pel cas hivern no es pot utilitzar el mateix cabal d’impulsió que l’estiu ja que 

llavors no es poden satisfer les necessitats tèrmiques de cap manera. Per tant per la zona B i 

en època d’hivern, es dimensionarà la instal·lació igual que per l’estiu, sense imposar-ne el 

mateix cabal. 

Pel càlcul del dimensionat dels conductes s’utilitzarà el major cabal, és a dir, el del hivern; no 

obstant s’intentarà que el cabal sigui el més similar possible en els dos casos. 

A mesura que s’impulsa l’aire a més temperatura, el cabal a impulsar pot ser menor, de totes 

maneres es té una limitació que és la temperatura del sostre radiant. S’ha considerat una 
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temperatura d’impulsió màxima admissible de 32,5ºC, per tal de garantir el confort tèrmic; 

una temperatura més alta podria provocar molèsties o mal de cap als ocupants de l’habitació. 

Amb aquesta temperatura ja poden realitzar-se els càlculs del climatitzador. 

La zona D com ja s’ha vist s’ha realitzat tot el càlcul per tal de climatitzar- la per sostre radiant 

i s’ha vist que tot el calor sensible interior es pot subministrar mitjançant radiació. 

Durant l’època d’estiu es podria dissenyar un climatitzador que subministrés tot el calor latent 

interior així com el de ventilació total. En aquest cas el FCS interior és zero ja que el calor 

total interior serà únicament degut a l’aportació del calor latent, això implica una recta vertical 

en el diagrama psicromètric i per tant com és d’esperar, implica que s’hagi d’impulsar l’aire a 

la mateixa  temperatura que l’ambient interior, és a dir a 25ºC, amb una humitat absoluta del 

90%. 

No obstant pel hivern al no tenir ni calor sensible interior (ja que tot s’ha subministrat per 

sostre radiant) ni calor latent interior (ja que es considera zero) succeeix que el FCS interior és 

una indeterminació i per tant no es pot dissenyar- cap climatitzador que pugui aportar el calor 

de ventilació necessari. 

Per tant, vist aquest fet, i tenint en compte també que l’altura d’aquesta zona és molt elevada 

(6,5m) s’arriba a la conclusió que la millor solució per tal de satisfer la demanda energètica de 

la zona D és realitzar tota la climatització per aire, oblidant-se de la climatització radiant. 

Càlcul del cabal circulant per la bateria del climatitzador 

ESTIU 

Els càlculs es realitzen per la zona A, per les altres zones el procés és el mateix, només 

canvien els valors dels paràmetres. 

Durant l’època d’estiu el climatitzador ha de impulsar l’aire a una temperatura  15ºC tal i com 

es mostra en la taula A.36. Per aconseguir això l’aire s’ha de refredar uns 12ºC ja que la 

temperatura de mescla és d’uns 26,8ºC per aquesta zona. Per tant, la bateria de tubs d’aigua 

que circularà pel climatitzador haurà de aconseguir aquest salt tèrmic. 
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Balanç d’energia en el climatitzador: 

Calor guanyat per l’aire: Paire = Qi·Cp,aire·(Ti-Tm) = Qi·(hi-hm)       [W]                      (A.76)       

Calor cedit per l’aigua: Paigua = Qaigua·Cp,aigua·(Ts,a-Ti,a)        [W]                          (A.77)                

On: 

Ts,a : Temperatura de sortida de l’aigua de la bateria, [ºC] 

Ti,a : Temperatura inicial de l’aigua de la bateria [ºC] 

Cp,aire: capacitat calorífica del aire [J/K·mol] 

Cp,aigua: capacitat calorífica de l’aigua [J/K·mol] 

Qi : cabal d’aire d’impulsió [Kg/s] 

Qaigua: cabal d’aigua de la bateria [Kg/s] 

Observacions: 

1. Ts,a <= Tf,a 

Aquesta restricció és deguda al fet que l’aigua provinent de la bateria del climatitzador ha de 

ser menor a la temperatura de sortida dels tubs radiants ( Tf,a) per no afectar a la transferència 

de calor del sostre radiant 

2. Paire < 0 ( L’aire cedeix calor a l’aigua) 

    Paigua > 0 ( L’aigua guanya calor del aire) 

Igualant les expressions (A.76) i (A.77) s’obté: 

Qi·Cp,aire·(Ti-Tm) = Qaigua·Cp,aigua·(Ts,a-Ti,a)                             (A.78) 

Coneixent: 

• La temperatura mitja del aire en el climatitzador, que es pot calcular com una mitja 

aritmètica entre la temperatura d’entrada i la de sortida, és a dir: 

Tm,aire = [(Tm + Ti )/2] = [(26,8 + 15)/2] = 20,09 ºC = 294 K 

Segons  [4] TAULES I GRÀFIQUES DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE 

LA ETSEIB es té que per a temperatura ambient  ( T= 298K ) la Cp,aire = 29,09 
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J/mol·K = 1 KJ/Kg·K. (Maire = 18,95g/mol). 

Com estem parlant d’una diferència de temperatura de 3,5K es pot considerar aquest 

valor de Cp sense problema. 

• Per l’aigua de la bateria es té: 

Tm,aigua =[(Ti,a + Ts,a)/2] = [(13 + 19)/2] = 16ºC = 289K 

Els valors de Ti,a i Ts,a s’obtenen dels resultats obtinguts en el càlcul del sostre 

radiant. 

Aquest valor de Tm,a és pròxim a la temperatura ambient per això es pot considerar la 

Cp,aigua = 4,18KJ/Kg·K 

• 
( )

( ) 
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Qaigua                         (A.79) 

On: 

 ν i és el volum específic en el punt d’impulsió que per la zona A és 0,8288m3/h 

Finalment: 

Aplicant l’expressió del balanç d’energia l’expressió A.79 resulta un Qaigua = 0,22Kg/s. 

HIVERN 

Els càlculs són iguals però ara,lògicament, canvien els valors de les temperatures d’impulsió i 

de mescla del aire així com les d’entrada i sortida de l’aigua. 

Els resultats per cada època i zona es troben a les taules A.50 i A.51. 

 

ESTIU ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 
Qaire 1407 377,7 1529,4 2017,2 

Cp,aire 1 1 1 1 
Ti 15,13 14,1 15,25 14,56 

Tm 26,84 31,86 26,3 28,53 
Cp,aigua 4,18 4,18 4,18 4,18 

Ts,a 19 19 19 19 
Ti,a 13 13 13 13 
ν I 0,828815 0,8258 0,8292 0,8267 

Qaigua(Kg/s) 0,22017264 0,08996737 0,22573247 0,37754385 

Taula A.50. Resultats del dimensionaments dels climatitzadors per l’estiu 
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HIVERN ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 
Qaire 1407 1245,3 1529,4 3232,7 

Cp,aire 1 1 1 1 
Ti 31,29 32,5 27,28 31 

Tm 15,67 16,15 17,32 14,6 
Cp,aigua 4,18 4,18 4,18 4,18 

Ts,a 42 42 42 42 
Ti,a 33 33 33 33 
ν I 0,8726 0,8761 0,8611 0,8718 

Qaigua(Kg/s) 0,18596817 0,1715998 0,13061876 0,44902559 

Taula A.51. Resultats del dimensionaments dels climatitzadors pel hivern 

A.4.2. Dimensionat del circuit de ventilació 

A.4.2.1. Càlcul del circuit d’impulsió 

El sistema es dissenya per estiu i per hivern a la vegada ja que el cabal utilitzat és el mateix, 

excepte en la zona B, on el cabal és major al hivern i per tant els conductes de ventilació es 

dissenyen suposant aquest cabal. (Veure apartat D.5) 

A continuació es mostra l’exemple de càlcul per la zona A per mantenir el mateix exemple 

que en tot el projecte i al final del capítol es mostren els resultats globals per tot l’edifici. 

ZONA A 

En primer lloc és necessari conèixer el nombre de trams que tindrà el conducte així com la 

seva longitud i el cabal que circularà per cadascun d’ells. 

Aquests valors, per la  zona A, es mostren a la taulaA.52. 

 

Paràmetres característics 
Nombre de trams 7 

Longitud tram 4 
Nombre hab. ext. 2 
Nombre. Hab .int 6 

Cabals impulsi ó 
cabal total zona A 1407 
cabal cada tram 175,875 

Taula A.52. Resultats dimensionament conductes per la zona A 
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En segons lloc es tria la velocitat de l’aire d’impulsió; es treballa amb velocitats baixes que 

solen ser de entre 3 i 9m/s, així que es tria una velocitat de l’aire de 5m/s. 

Coneixent aquests valors ja pot realitzar-se el disseny; per fer-ho existeixen varis mètodes de 

entre els quals el més precís és el que consisteix en suposar una pressió estàtica en cada tram 

del conducte constant ja que d’aquesta manera és com es garanteix millor la impulsió d’un 

cabal constant en cada tram; no obstant, quan la pressió dinàmica dins el conducte és 

suficientment baixa, es pot utilitzar un mètode més senzill i que dona bastant bons resultats 

que és el de imposar que en cada tram hi hagi una pèrdua de càrrega (∆ P) en la canonada 

constant.  

Càlcul de la pressió dinàmica: 

  Pd = Pt + Pe                                                                                                          (A.80) 

              
g
vaa

Pd
·2
· 2ρ

=                                                                                                        (A.81) 

On: 

Pd: Pressió dinàmica (pressió necessària per vèncer la força del aire) 

Pt: Pressió total 

Pe: Pressió estàtica 

ρ a : densitat del aire ˜ 1,2 Kg/m3 

ν : velocitat del aire = 5m/s 

Aplicant l’equació A.81. en resulta una Pd = 147,5 mm.c.a, la qual és suficientment baixa 

com perquè es pugui utilitzar el mètode de pèrdua de càrrega constant per tant els càlculs es 

realitzen segons aquest mètode. 

El sistema és molt senzill, es selecciona el material dels conductes que en aquest cas és acer 

galvanitzat i mitjançant el gràfic de [1] CARRIER (figura A.13) es determinen els paràmetres 

característics dels conductes. 
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  Figura A.13. Gràfic de dimensionat dels conductes de ventilació. 

Inicialment s’entra en el gràfic coneixent el cabal circulant per cada tram i la velocitat del 

aire, dades que ja es coneixen; i s’obté el diàmetre del conducte i la ∆ P pel tram 

corresponent. En el següent tram s’entra al gràfic imposant la mateixa pèrdua de càrrega que 

pel tram anterior i es determina la nova velocitat i el nom diàmetre pel tram considerat. 

Aquest procés es va repetint per tots els trams de la zona sabent que el cabal que s’impulsa a 

cada habitació és igual i per que per tant el cabal circulant per cada tram va disminuint 

progressivament segons aquest valor. 
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Els resultats obtinguts per la zona A són: 

tram Cabal [m3/h] Velocitat [m/s] ∆ p [mm.c.a] Dint [mm] 

1 1407 5 0,1 310 

2 1231,125 4,85 0,1 300 

3 1055,25 4,75 0,1 275 

4 879,375 4,5 0,1 250 

5 703,5 4,25 0,1 235 

6 527,625 3,85 0,1 210 

7 351,75 3,5 0,1 160 

8 175,875 3 0,1 140 

Taula A.53. Resultats dels trams conductes de ventilació per la Zona A 

A la taula A.53. s’observa que el cabal de cada tram és inferior al del tram anterior en un valor 

constant i igual al cabal que es va impulsant cap a cada habitació, això s’aconsegueix 

mantenint la pèrdua de pressió en cada tram constant i a la vegada això s’aconsegueix reduint 

la velocitat del aire i disminuint el diàmetre del conducte en cada tram. 

A.4.2.2. Càlcul del circuit de retorn 
 

Aquest circuit es calcula de forma idèntica al circuit d’impulsió explicat en l’apartat A.4.2.1. 

No obstant, en aquest cas es considera que el cabal circulant per aquests conductes és: 

Q(CAR 1) = 1119 m3/h 

 Q(CAR 2) = 2571 m3/h 

 Q(CAR 3) = 2441 m3/h 

I finalment les dimensions obtingudes són: 

RETORN cabal [m3/h] Dimensions (mm) Longitud (m) 
CAR 1 1119 300x200 5 
CAR 2 2571 300x400 5 

CAR 3 2441 300x400 5 

Taula A.54. Dimensions dels conductes de retorn 
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A.4.2.3. Selecció dels difusors 

La selecció dels difusors es fa en base a diferents criteris com el cabal d’aire requerit per cada 

habitació, l’abast necessari, les característiques arquitectòniques de l’habitació, etc..a més 

s’han de tenir en compte  i a part s’han de tenir en compte altres paràmetres importants com 

són: 

1. Abast del difusor: 

L’abast d’un element difusor és la distància axial, horitzontal o vertical, des de aquest 

fins al punt més allunyat d’aquest, en el què la velocitat del flux d’aire està entre el 

interval ( 0,2-0,5m/s) de forma convencional. 

2. Caiguda vertical: 

És la màxima distància en vertical en la què la velocitat del flux d’aire queda reduïda a 

un valor entre el interval (0,2-0,5m/s) degut a la diferència de temperatures entre l’aire 

d’impulsió i el de l’ambient interior de l’habitació. Aquest paràmetre té importància en 

règim de fred ja que l’aire impulsat, al estar a una temperatura més baixa tendeix a 

caure per una diferència de densitats. 

En canvi en règim de calefacció, el paràmetre a tenir en compte és la penetració que és 

la màxima distància vertical que pot abastar el flux d’aire en les mateixes condicions 

de velocitat, ja que l’aire impulsat, al estar a una temperatura superior a la del ambient 

interior, tendeix a pujar pel mateix motiu que abans. En aquest cas és necessari 

aconseguir que l’aire arribi lo més a prop del terra possible per homogeneïtzar les 

temperatures en tota l’altura de l’habitació. 

3. Amplitud de difusió: 

Aquesta propietat no es considera en el cas de difusors de paret ja que és l’àrea 

horitzontal abastada pel flux d’aire d’un difusor de sostre. 

La posició dels difusors ha de ser la adequada per tenir una bona distribució del aire i tenint 

en compte les fonts de càrregues tèrmiques del ambient. En aquest cas, les habitacions són 

prou petites com per ser suficient la instal·lació de un sol difusor. 

En base a tots els criteris mencionat es tria un difusor rectangular o continu en una direcció, 

model DAC-1 de la casa DIRU, S.L. 
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El dimensionat del difusor es fa en funció dels resultats obtingut en el càlcul dels conductes 

de ventilació. 

Els diferents models per aquest tipus de difusor s’especifiquen a la taula A.55. 

Model L H M nº vies 
1 100 100 50 2 
2 150 150 100 4 
3 200 200 150 6 
4 250 250 200 8 
5 300 300 250 10 
6 350 350 300 12 
7 400 400 350 14 
8 450 450 400 16 
9 500 500 450 18 

Taula A.55. Tipus de models pels difusors 

El cabal de la primer habitació és ≈  180m3/h i l’aire té una velocitat de 5m/s; segons el gràfic 

de [1] CARRIER és té un diàmetre d’impulsió necessari de Φ = 120mm, lo que implica una 

àrea de pas de Apas = Π ·( Φ ^2)/4 ≈  11.310mm2. A la última habitació es té el mateix cabal 

però amb una velocitat de 3m/s lo qual implica un diàmetre necessari de 150 mm, en aquest 

cas representa una àrea de pas Apas = 17.672mm2. 

Com s’ha de garantir la bona circulació del aire per cada habitació, és necessari escollir un 

model de difusor que tingui una àrea  de pas de 17.672mm2, per tant es tria el model 2. 

Segons la taula del fabricant existeixen diferents variants pel model 2 del difusor DAC-1, 

segons el cabal d’aire a impulsar, en aquest cas ha de ser de 176m3 /h i segons el valor L·nº 

vies que en aquest cas és 600, com que per aquest valor no es té cap model es tria el de 700 ja 

que ofereix unes prestacions que s’ajusten més a les característiques d’aquestes habitacions. 

Per tant es selecciona el model 500 d’un cabal de 200m3/h que té les següents característiques. 

Model 2  Unitats 
cabal impulsió 200 m3/h 

velocitat efectiva 2,10 m/s 
pressió efectiva 0,33 mm.c.a 
abast difusió min 3,09 m 
abast difusió màx 4,86 m 
potència sonora <15 dB 

Taula A.56. Característiques del model 2 de difusor 
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Per la zona D s’utilitzarà un model DLA, que és un tipus de difusor circular de la casa DIRU 

S.L que permet impulsar a grans distàncies i modular la seva inclinació per això és adequat 

per locals amb un gran volum, com és el cas. 

Per tal de seleccionar-ne el model adequat, en primer lloc cal conèixer el cabal que ha 

d’impulsar cada difusor, aquest és de 646m3/h tal i com s’ha calculat, per tant es tria un 

difusor amb capacitat per 700m3/h. Segons el fabricant hi ha tres models diferents per aquests 

cabal, que es mostren a la taula A.57. en verd.  

Model Φ A[mm] Φ B[mm] Φ C[mm] D[mm] E[mm] 
1 (150) 149 77 207 58 44 
2 (200) 196 105 255 59 56 
3 (250) 244 130 305 62 68 
4 (300) 294 154 355 69 79 
5 (400) 396 209 455 92 99 

         Taula A.57. Els diferents models per difusor circular 

Es tria el de 400 ja que és el que té un abast mitjà menor, en concret de 7,7m. 

Coneixent aquests valors es determina l’altura que han d’anar col·locats els difusors així com 

la seva inclinació. Tenint en compte que la zona ocupada es considera fins a una altura de 

1,8m i que el radi de la sala és de 7,5m es pot calcular l’angle d’inclinació que hauran de tenir 

els difusors així com la seva altura, mitjançant relacions d’angles, tal i com es mostra a la 

figura A.14. 

 
Figura A.14. Esquema de treball d’un difusor 
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cos(a) = 7,5/7,7 à a ≈  13º 

tg(a) = x/7,5 = 0,23 à x=1,74m 

Per tant l’altura que s’han de situar els difusors serà de hd = x + ho = 3,5m 

Considerant que el difusor escollit té un abast màxim superior al que s’han realitzat els càlculs 

es pren un marge de seguretat de aseg =2º amb lo qual s’obté: 

a = 15º à x = 2m à hd ≈  4m. 

Per tant es selecciona el model 400 que permet un cabal d’impulsió de 700m3/h i que té les 

següents característiques. 

Model 5 (400mm)  Unitats 
cabal impulsió 700 m3/h 

velocitat efectiva 6,19 m/s 
pressió efectiva 1,15 mm.c.a 
abast difusió min 5,37 m 
abast difusió màx 10,01 m 
potència sonora 18 dB 

Taula A.58. Característiques del model 5 de difusor circular 

 

A.5 HUMECTACIÓ 

A.5.1. Càlcul del humidificador 

Com ja s’ha explicat el humidificador ha d’aportar al local certa quantitat d’aigua. Per 

aconseguir-ho s’ha d’augmentar la humitat relativa de l’aire d’impulsió. A continuació es 

detalla el càlcul de l’aigua a aportar i la nova humitat relativa. (veure apartat D.6) 

Els humidificadors es dissenyen pel total de cada zona per tant la potència que han de 

subministrar és la corresponen a cada zona i el cabal d’aire que es tracte és el de impulsió, 

com s’ha comentat en el capítol 5.4.4. A la taula A.59. es mostren aquests valors. 

DADES ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 
Potència [W] 553,2 568,2 376,7 1563,1 
Cabal [m3/h] 1407 1545,3 1524,9 3232,7 

Taula A.59. Valors de la potència i el cabal de treball dels humidificadors 
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A partir d’aquestes dades i coneixent els valors de les propietats del ambient interior poden 

iniciar-se els càlculs. Es descriu el procediment per a una zona, en concret la zona A, per les 

altres zones el procés és idèntic. 

Es calcula la massa d’aigua que s’ha de aportar el humidificador amb l’equació (A.82): 









∆
=

1000
3600

·
lgH

Ptotal
mah       [KgH2O/h]                       (A.82) 

On: 

∆ Hlg : entalpia de canvi d’estat o calor latent de vaporització [KJ/Kg] 

El seu valor es determina a partir de l’expressió A.83. 

)(lg hghlH −=∆                          (A.83) 

On: 

Hl: entalpia de l’estat líquid = 104,77 KJ/Kg 

Hg: entalpia del estat vapor = 2547,3 KJ/Kg 

Els seus valors s’han obtingut del llibre de propietats termodinàmiques per una temperatura de 

T=298K. 

El valor que resulta de l’equació  és maH =  0,815 KgH2O/h 

Per tant aportant aquest cabal d’aigua es garanteix que els sistema pugui assolir la humitat 

relativa desitjada. 

Els resultats obtinguts per cada zona es mostren en la taula A.60: 

RESULTATS zona A zona B zona C zona D TOTAL 
Potència [W] 553,2 568,2 376,7 1563,1 3061,2 
cabal impulsió 1407 1545,3 1529,4 3232,7 7714,4 
maH [Kga/h] 0,815351296 0,837459519 0,55521119 2,30382431 4,51184632 

Taula A.60. Resultats per zones de la quantitat d’aire que cal humidificar 
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A.6. CONEIXEMENTS TEÒRICS SOBRE L’ENERGIA 
GEOTÈRMICA 

A.6.1. Energia geotèrmica 

El nostre planeta emmagatzema una gran quantitat d’energia en el seu interior degut 

bàsicament a la radiació procedent del Sol i del propi nucli de la Terra entre d’altres factors.  

Per terme mig, la temperatura de la Terra augmenta 3 ºC cada 100  metres de profunditat, 

aquest valor és l’ anomenat gradient geotèrmic; no obstant en els primers metres aquesta 

temperatura augmenta més considerablement passant de només uns pocs graus a la superfície 

fins a uns 15 ºC entre 15 i 20 metres de profunditat, amb la característica de que aquesta 

temperatura es manté pràcticament constant independentment de l’ època de l’ any. 

L’energia geotèrmica aprofita aquesta estabilitat tèrmica del subsòl per incrementar 

l’eficiència dels sistemes de climatització basats en bombes de calor geotèrmiques; a més pot 

aprofitar-se de dues formes possibles depenent de l’origen del calor que s’utilitzi, que serà útil 

per unes o altres aplicacions. Es por utilitzar directament el calor generat pel magma a 

l’interior de la terra i que arriba a la superfície a través de sòls volcànics, aigües termals i 

géisers.   

En aquestes zones es poden aconseguir temperatures de 70 a 450ºC, amb les que es pot 

obtenir aigua calenta per calefacció o vapor d’aigua per processos industrials o generació 

d’electricitat.  

També es possible aprofitar el calor de la gran massa que forma el sòl encara que estigui a 

baixa temperatura per produir aigua calenta i calefacció per a ús domèstic en qualsevol lloc. 

En aquest cas no s’utilitza el calor generat a l’interior del terra, sinó que s’utilitza la capacitat 

d’intercanvi de calor que ofereix el sòl (absorbir i cedir calor mantenint-se a una temperatura 

constant). 

A.6.2. Sistema de pous geotèrmics 

El sistema de terra uneix la bomba de calor amb el subsòl i permet l’extracció de calor o la 

introducció de fred al terra. Aquests sistemes es poden classificar generalment en sistemes 

oberts i tancats:  
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• Els sistemes oberts utilitzen aigua subterrània com portador de calor i es porta 

directament a la bomba de calor. 

• En els sistemes tancats els intercanviadors de calor són ubicats en el subsòl (ja sigui 

en forma horitzontal, vertical u obliqua), i un medi portador de calor circula dintre dels 

intercanviadors de calor , transportant el calor del terra a la bomba i al revés. 

Els sistemes tancats presenten dues possibles configuracions:  

• De llaç horitzontal 

Aquest sistema és el més fàcil d’instal·lar, també es conegut amb el nom de “loop” 

horitzontal. Les canonades es poden instal·lar tan en sèrie com en paral·lel tal com es 

pot veure en la figura A.15. 

 

Figura A.15. Tipus de connexió de llaç horitzontal 

Aquest sistema es sol utilitzar en Europa i el principal inconvenient és que  requereix 

molta superfície de terreny a part de que al no assolir gaire profunditat les 

temperatures no són tan adequades i són menys estables Per contra, als EEUU  

s’utilitzen uns intercanviadors de calor de font terrestre especials, en forma d’espiral, 

per tal d’intentar estalviar espai tal com es pot veure a la figura A.16. Aquests sistemes 

són apropiats per a sistemes de bombes de calor per calefactar o refrigerar on la 

recàrrega de la temperatura vital de la terra no es vital. La recàrrega tèrmica del terra 

en aquests sistemes la prové principalment la radiació solar que incideix sobre la 

superfície, per tant es important no cobrir la superfície sobre el col·lector de terra. 
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Figura A.16. Connexió tipus espiral típica de EEUU 

• De llaç vertical 

Degut a que la temperatura a una certa profunditat (al voltant de 15 a 20 metres) és 

manté constant durant tot l’any, i degut a la necessitat d’instal·lar una capacitat 

suficient d’intercanvi de calor sota una àrea determinada, els intercanviadors de calor 

terrestres  verticals, també anomenats intercanviadors de calor en perforacions, poden 

ser molt útils. 

En aquests intercanviadors de calor s’instal·len les canonades plàstiques de polietilè o 

polipropilè en perforacions i l’espai que resta s’omple de material que permeti el 

bombeig. Les canonades poden ser en forma de U, que consisteix en un par de 

canonades rectes unides per una corba de 180º en el fons o bé, canonades coaxials 

(concèntriques), ja sigui simple o amb conductes rectes de diferent diàmetre, o una 

configuració complexa. 

El material amb el que s’omple la perforació i les parets del intercanviador de calor 

provoquen una baixada de la temperatura, que es pot resumir com una resistència 

tèrmica de la perforació. Per evitar aquestes baixades de temperatura s’han 

desenvolupat materials tèrmics d’ omplerta. 

 
Figura A.17. Intercanviadors soterrats: model horitzontal i vertical 
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En la figura A.17. s’esquematitza els dos models possibles de funcionament pels 

intercanviadors enterrats. 

Per tant, en resum, es pot considerar el subsòl a petites profunditats com a una font de calor 

(energia) totalment renovable i inesgotable. Mitjançant un sistema de captació adequat i una 

bomba de calor geotèrmica, s’aconsegueix transferir calor d’aquesta font de 15ºC (subsòl) a 

una altre de 50ºC per ser utilitzada en calefacció domèstica i/o aigua calenta sanitària d’ús a 

l’habitatge. 

 

En la figura A.18 es mostra la distribució de temperatures durant tot l’any segons la 

profunditat.  

 

 
 

Figura A.18. Distribució de la temperatura anual segons la profunditat del subsòl 
 
Com es pot observar, a partir d’uns 30 metres de fondària la temperatura del subsòl 

s’estabilitza, el que permet utilitzar el sistema de pous geotèrmics com un intercanviador de 

calor eficient per tal de climatitzar la residència. 
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A.6.3. Eficiència d’ una bomba de calor 

A continuació es realitza la demostració de les fórmules utilitzades en el capítol 5.6.3.2 a 

partir de la definició d’eficiència d’una bomba de calor, per les dos èpoques d’estudi. 

ESTIU: 

El cicle de treball de la bomba de calor en aquesta època és el següent: 

 

Figura A.19. Cicle de treball de la bomba de calor a l’estiu 

El què interessa és refrigerar (cicle frigorífic), per tant el COP es defineix com: 

 
    
                                           (A.84) 

 
On: 

Pfrig. (Potència frigorífica) = Pevap. = Ql 

Per altra banda es coneix que Pcons + Pfrig = Pcal. à Pcons = Pcal. - Pcons = Qh-Ql 

Substituint aquestes expressions a l'equació del C.O.P queda: 

                                                          (A.85) 

i ara operant: 
 
 

               (A86) 
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HIVERN: 

En aquest període el cicle de treball és: 

 

Figura A.20. Cicle de treball de la bomba de calor al hivern 

Ara el què interessa és calefactar (cicle calorífic), per tant el COP es defineix com: 

                       (A.87) 

On: 

Pcal.(Potència calorífica) = Pcond. = Qh 

A més es coneix que Pcons. + Pfrig. = Pcal. --> Pcons. = Qh-Ql 

Substituint a la fórmula del COP queda: 

                                                                                             (A.88) 

I finalment operant 

                       (A.89) 
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A.7. DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC 

A.7.1. Procediment de càlcul i selecció de les canonades. 

Les canonades que s’utilitzen són de coure i pel càlcul del seu dimensionament es poden 

utilitzar 3 mètodes.  

Ø 1er mètode : formula empírica  

Segons la font de Censolar per una primera aproximació es pot utilitzar la següent 

formula per trobar el diàmetre interior de la canonada. 

35,0·CjDi =  [cm]             (A.90) 

C: cabal [m3/h] 

j : 2,2 per canonades de coure 

Ø 2on mètode : procediment iteratiu utilitzant coneixements de la hidràulica de 

conductes. 

Es tracta d’imposar una pèrdua de càrrega unitària (hfl), un cabal (Q), una viscositat 

cinemàtica (?) i una rugositat interior del conducte (e). En el cas d’estudi es fixa la 

viscositat cinemàtica que sigui més alta dels dos casos d’estudi hivern i estiu, per tal 

de dimensionar correctament el conducte. 

El procediment es detalla a continuació: 

1.- Es suposa un valor del coeficient de fregament (f) de la canonada. 

2.- Es calcula el diàmetre interior amb l’equació de Darcy: 

     5

2

··
···8
Π

=
ghfl

fQL
Di              (A.91)  

3.- Es troba el nombre de Reynolds per tal de determinar el règim del flux. Segons 

aquest règim de flux i el resultat es pot calcular el nou coeficient f  mitjançant 

diferents formules empíriques de diversos autors 
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                                           (A.92) 

La segona part de la formula es per a canonades circulars, doncs se sap que la velocitat 

del flux es:   

 22 ·
·4

4
· Di

Q
Di
Q

Spas
Q

v
Π

=
Π

==                                         (A.93) 

4.- Es troba la rugositat relativa  
D

e
ε

=                (A.94) 

5.- Amb la rugositat relativa i el nombre de Reynolds es pot entrar en l’àbac de Moody 

i trobar el nou valor del coeficient de fregament (f).  

Però també es pot aplicar la formula de Colebroock: 

                                 



















+−=
f

D
f Re·

51,2
7,3

·log2
1

ε

                                    (A.95)                                                                   

6.- Es repeteix el càlcul fent servir el mateix coeficient i quan els dos coeficients 

s’assemblin molt s’acaba el càlcul. 

Normalment el diàmetre que s’obté no es comercialitza per tant s’ha d’agafar el 

diàmetre immediatament superior a aquest del catàleg del fabricant. Llavors es troba la 

nova velocitat i la nova pèrdua de càrrega unitària calculant. 

 
gDi
vLf

hfl
2·
·· 2

=  [mca/ml]     (A.96) 

3er mètode: Mitjançant el gràfic de pèrdues de càrrega en sistemes oberts i tancats de 

canonades de coure. (Veure apartat D.7). 

Per trobar el diàmetre de la canonada es parteix del cabal (m3/h) que hi circula i 

Di
QDiv
··

·4·
Re

νν Π
==
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s’imposa una pèrdua de càrrega màxima admissible de 40 mm.c.a per metre lineal de 

canonada. Amb aquests dos paràmetres s’entra al àbac de la figura A.21. i es 

selecciona el diàmetre corresponent alhora que també s’observa la velocitat màxima 

admissible a la que pot circular l’aigua per la canonada. 

 

Figura A.21. Àbac pel dimensionament dels conductes de coure 

Posteriorment es calcula la pèrdua de càrrega que es tindria amb aquest diàmetre 

seleccionat i el cabal corresponent.  

La pèrdua de carrega total serà la suma de la pèrdua de càrrega lineal més la pèrdua 

deguda a les singularitats de la canonada.  El càlcul de les dues s’especifica a 

continuació: 
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1. Pèrdua de càrrega lineal: per a canonades de coure circulars s’aplica la 

fórmula A.97: 

                     (A.97) 

 

Només cal multiplicar per la longitud de la canonada per obtenir la PL∆  en 

mca. 

 El coeficient de fricció del coure (f) s’escull de 0,01.  

2. Pèrdua de càrrega singular: per estimar la pèrdua de càrrega deguda a les 

singularitats s’utilitza el gràfic de la figura A.22. on s’indica per cada tipus de 

singularitat i segons el diàmetre de la canonada, la longitud equivalent de la 

singularitat. 

 
Figura  A.22  Longituds equivalents per diferents singularitats 

[ ]mlmca
gD

Qf
PL /

··
)3600/·(·8

52

2

Π
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Seguidament es calcula la pèrdua de càrrega singular aplicant l’equació A.98: 

                                  (A.98) 

 

3. Pèrdua de càrrega total:  és la suma de les pèrdues de càrrega lineal i la 

pèrdua de càrrega singular. 

                                        (A.99) 

 

Un cop calculada la pèrdua de càrrega total es comprova que aquesta no 

sobrepassi la pèrdua de càrrega màxima imposada de 40 mm.c.a/ml. També es 

calcula la velocitat real a la que circula l’aigua mitjançant el cabal, el diàmetre 

i la pèrdua de càrrega lineal calculades amb la fórmula A.100 

 2

3

··3600
]/[·4

D
hmQ

v
Π

=                                           (A.100) 

 

Es comprova que aquesta velocitat no sobrepassi la màxima admissible 

proporcionada pel àbac. 

A.7.2. Distribució dels circuits 

Pel disseny dels circuits hidràulics d’impulsió i retorn s’ha calculat primerament el cabal que 

ha de circular pels tubs a partir de la potencia tèrmica que han de transferir a les habitacions.  

 
TCpaigua

Q
Cabal

∆
=

·
                                           (A.101) 

On: 

Q:   Potència tèrmica necessària (W) 

Cpaigua:  Calor específic de l’aigua (KJ/Kg·K) 

∆ T:  Salt tèrmica de l’aigua (K) 

 

[ ]mcaPLtLequivalenPs ∆=∆ ·

[ ] [ ]mcaPLmcaPsPT ∆+∆=∆
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Per això s’escull el cabal més gran que pot circular pel conducte per tal de dimensionar 

correctament la instal·lació ja que el cabal a circular depèn de si necessitem aportar fred o 

calor als locals. Els circuits hidràulics d’impulsió es reparteixen per a cadascuna de les zones 

de la residència. Hi ha 2 circuits principals per on circula l’aigua tal com es pot veure en els 

plànols:  

• El que uneix els tubs geotèrmics amb les bombes de calor . 

• Circuit  corresponen al sostre radiant i que distribueix el cabal d’aigua per a 

cadascuna de les trames de les habitacions de les zones A,B i C. 

Els cabals i els diàmetres resultants per a cadascun dels circuits es resumeix en les  taules 

A.61, i A.62: 

CIRCUIT GEOTÈRMIC Longitud [m] Diàmetre [mm]  Cabal [Kg/s] ∆ P[mmca] 

Col.lector distribució pous 24 63,5 3,02 0,254 

Circuit g1 1024 31,75 1,01 540,7 

Circuit g2 1024 31,75 1,01 540,7 

Circuit g3 1024 31,75 1,01 540,7 

Circuit g4 1024 31,75 1,01 540,7 

Col.lector sortida pous 24 50,8 2,01 0,332 

Bomba circulació 1 9 63,5 4,02 0,117 

Col.lector entrada bombes 40 63,5 3,12 0,312 

Tram 1a 6 31,75 0,57 0,072 

Tram 1r 3 31,75 0,57 0,048 

Tram 2a 6 31,75 0,57 0,072 

Tram 2r 3 31,75 0,57 0,048 

Tram 3a 6 25,4 0,4 0,103 

Tram 3r 3 25,4 0,4 0,065 

Tram 4a 2 38,1 1,13 0,051 

Tram 4r 4 38,1 1,13 0,101 

Tram 5a 1 31,75 0,46 0,013 

Tram 5r 1 31,75 0,46 0,021 

Tram 6a 1 31,75 0,51 0,016 

Tram 6r 1 31,75 0,51 0,026 

Tram 7a 1 25,4 0,39 0,024 

Tram 7r 1 25,4 0,39 0,037 

Col.lector  sortida bombes 31 63,5 4,02 0,402 

Bomba circulació 2 30 63,5 4,02 0,389 

Taula A.61. Resultats circuit geotèrmic 
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CIRCUIT SOSTRE RADIANT Longitud [m] Diàmetre [mm]  Cabal [Kg/s] ∆ P[mmca] 

ZONA A         

tram impulsió 39 31,75 0,736 0,58 

tram retorn 41 31,75 0,736 0,63 

tram enllaç 1 12,7 0,092 0,0211 

col·lector A 3,5 12,7 0,0525 0,058 

ZONA B         

tram impulsió 63 31,75 0,736 0,97 

tram retorn 65 31,75 0,736 1,02 

tram enllaç 0,6 12,7 0,092 0,013 

col·lector B 3,5 12,7 0,0525 0,058 

ZONA C         

tram impulsió 56 31,75 0,507 0,38 

tram retorn 61 31,75 0,507 0,43 

tram enllaç 0,6 12,7 0,0845 0,011 

col·lector C 3,5 12,7 0,0483 0,049 

Taula A.62. Resultats circuit sostre radiant 

La distribució de cada circuit es pot veure en la figura 5.20. de l’apartat 5.8.1 de la memòria 

 

A.7.3. Dimensionament de la canonada de buidat 

Segons la norma ITE 02.8.3 pel buidat de la instal·lació s’han d’utilitzar vàlvules de 

tancament hermètic.  Aquestes vàlvules s’instal·len en els punts baixos de la instal·lació i 

estarà inclosa en el tram del circuit que estigui entre dues vàlvules de tall. 

La connexió de la vàlvula amb el desaigua ha de quedar a la vista i s’ha de protegir la 

maniobra de la vàlvula contra manipulacions externes o contactes accidentals. 

Segons la taula A.63. el diàmetre de la canonada de buidat serà de 25 mm ja que la potència 

tèrmica de la ins tal·lació es inferior als 50 KW. 
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Taula A.63. Selecció del dimensionat del a canonada de buidat. Norma ITE 02.8.3 

A.7.4. Aïllament de les canonades 

L’apèndix 03.1 del RITE estableix els espessors mínims d’aïllament segons una conductivitat 

tèrmica de refe rència ( λ ref
 
= 0,04 W/m·ºK a 293ºC), unes temperatures màximes del fluid i 

uns diàmetres exteriors de la canonada tal com indica la taula A.64. 

 

Taula A.64. Selecció del diàmetre de l’aïllament segons la norma RITE 

Per a canonades situades al exterior el gruix s’incrementa en 10 mm com a mínim. 

Si la conductivitat de l’aïllant no és la de referència l’espessor varia segons la formula A.102. 

 

                           (A.102) 

Si s’escull l’armaflex model SH com aïllant que té una conductivitat tèrmica de 0,037 

W/m2·K; a la taula del fabricant es mostra l’equivalència de gruixos amb el RITE:  
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Taula A.65. Equivalència dels gruixos si s’utilitza una conductivitat tèrmica diferent 

Per tant segons els diàmetres que s’han calculat caldria escollir un aïllant Armaflex SH de 

19mm d’espessor 

A.7.5. Dimensionament del vas d’expansió 

El sistema d’expansió te com a objectiu absorbir les variacions de volum del fluid 

caloportador contingut en un circuit tancat al variar la seva temperatura, mantenint la pressió 

dins dels límits establerts i evitant pèrdues i reposicions de la massa de fluid. (Veure ap.D.7) 

El paràmetre bàsic per a dissenyar el vas d’expansió és el seu volum. Per al seu càlcul es té en 

compte la metodologia de la norma UNE 100.155: 

• Càlcul del volum total de fluid contingut en el circuit. 

• Determinació de la temperatura màxima de funcionament del sistema que serà la mitja 

entre la temperatura d’impulsió i de retorn. 

• Càlcul del coeficient d’expansió (Ce) 

• Determinació de les pressions de treball 

• Càlcul del coeficient de pressió (Cp) 

• Determinació del volum total del vas d’expansió. 
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A.7.5.1.- Determinació del volum total de fluid contingut en els circuits 

Per calcular el volum d’aigua es fa el següent: 

Volum d’aigua = longitud de la canonada · secció de pas 

4
int· 2eriorD

pasSecció
Π

=                      (A.103)

            

Per tant s’obté per a cada circuit: 

Volum del circuit tubs geotèrmics =  3746 litres 

Volum del circuit sostre radiant = 358 litres 

A.7.5.2.- Determinació de la temperatura màxima de funcionament 

Per a determinar la temperatura màxima de funcionament tenim que la temperatura 

d’impulsió es de 45ºC i la temperatura de retorn és de 35ºC, per tant la mitjana entre les dues 

és de 40ºC .  

Però per tenir en compte el règim que en el règim transitori les temperatures de funcionament 

poden ser més grans es decideix escollir una temperatura de  funcionament de 60ºC que és la 

màxima que es podria arribar a assolir en el sistema. 

A.7.5.3.- Determinació del coeficient d’expansió 

Segons la norma UNE 100.155 es calcula el coeficient d’expansió de Ce de l’aigua entre la 

temperatura de 4ºC, a la que correspon el volum específic i la temperatura màxima de la xarxa 

amb l’equació A.104:  

 

                      (A.104) 

On f(t) és un polinomi de quart grau en funció de la temperatura: 

    4835232 ·10·80021,4·10·97359,1·10·00584,6·10·23956,1831,999)( tttttf −−−− +−+−=         (A.105) 

Aquesta equació es vàlida fins a una temperatura de 210ºC i té un error percentil màxim del 

0,01%. 

)(
1000

1
tf

Ce −=
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De totes maneres s’ha de tenir en compte el procés de dilatació dels components del circuit al 

augmentar la temperatura de l’aigua, amb la qual cosa el volum que s’ha de deixar disponible 

en el vas d’expansió per l’augment de volum de l’aigua es inferior al calculat amb l’expressió 

teòrica anterior. Per tant, de la taula següent es pot veure que per una temperatura compresa 

entre 30ºC i 70ºC l’expressió a utilitzar es la corresponent indicada a la taula A.66: 

 
Taula A.66. Equacions pel càlcul del coeficient d’expansió 

Per una temperatura  màxima de funcionament de 60ºC s’obté amb la formula teòrica una 

Ce(teòrica) = 0,01678  i amb la formula real aplicant la dilatació una Ce(real) = 0,01159. 

S’observa que la Ce real es sempre inferior a la teòrica com es pot veure en el gràfic A.18: 

 

Figura A.18. Evolució teòrica i real del coeficient d’expansió en funció de la temperatura de 

l’aigua que hi circula per la canonada. Norma UNE 100.155. 

Pel circuit dels tubs geotèrmics hi circula una solució de glicol etilènic del 20% i per tant la 

normativa indica que s’ha de corregir aquest coeficient d’expansió amb l’expressió A.106. 

                                                                bTafc )32·8,1·( +=                                           (A.106)                                                    
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)2,1918·8,143·(0134,0 2 +−−= GGa à a(G=20%) = 7,47 

)500·57,94·(10·5,3 24 +−= − GGb  à b(G=20%) = -0,35 

Per tant s’obté un fc = 1,345 i per tant el coeficient del vas d’expansió pel circuit tubs 

geotèrmics és Ce = 0,0156 

A.7.5.4.- Determinació de la pressió de treball i del coeficient de pressió 

La pressió de treball al tractar-se d’un vas d’expansió amb membrana, es parlarà de pressió 

màxima (Pmax) i pressió mínima (Pmin). El valor de pressió mínima s’ha d’escollir de tal 

manera que en qualsevol punt del circuït i en qualsevol règim de funcionament sigui la pressió 

existent sigui més gran que l’atmosfèrica. 

Es carrega el circuit amb una pressió de 1,5 bar i es deixa un marge de seguretat de 0,5 bars 

per tant tenim una Pmin=2bar.  

La pressió màxima serà lleugerament inferior a la pressió de tarat de la vàlvula de seguretat 

que pot ser de 3,5 bar per tant s’ha d’escollir la menor entre: 

Pmax = 0,9·Pvalvula + 1= 4,15 bar 

Pmax = Pvàlvula + 0,65 = 4,15 bar 

La pressió màxima serà de 4,15 bar. 

Els valors de la pressió màxima i de la pressió mínima s’hauran de corregir segons l’altura del 

vas que serà de 2 m i  de les pressions relatives a absolutes. 

Pmax = 4,15+ 0,2+ 1 = 7,5 bar 

 Pmin = 2 + 0,2 + 1 = 3,1 bar 

Es pot calcular el coeficient de pressió per a un vas tancat amb membrana mitjançant 

l’equació d’estat per a gasos perfectes, considerant que la temperatura es constant segons 

l’equació de Boyle i Mariotte. 

                                                 48,2
minmax

max
=

−
=

PP
P

Cp                                             (A.107) 
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A.7.5.5.- Determinació del volum total del vas d’expansió 

El volum total del vas d’expansió tancat, amb fluid en contacte indirecte mitjançant una 

membrana i amb gas pressuritzat es troba a partir de l’expressió A.108: 

                                               (A.108) 

 

Vt pel circuit dels tubs geotèrmics = 146 litres. 

Vt pel circuit del sostre radiant = 11 litres. 

Finalment es selecciona un únic vas d’expansió que serveixi pels dos circuits de volum 200 

litres. 

A.7.6. Dimensionament de la canonada d’expansió 

Segons la norma UNE 100.155 estableix que tot vas d’expansió ha d’estar connectat amb el 

circuit per una canonada d’expansió. Es important remarcar que en aquesta canonada no es 

pot instal·lar cap vàlvula. El diàmetre en mm  es calcula aplicant : 

 mmPD 25·5,115 ≥+=                                                (A.109) 

On P és la potència tèrmica nominal dels generadors del circuit en KW. 

Calculant per les següents potencies nominals dels generadors de calor per cada zona: 

ZONA 
POTÈNCIA 

NOMINAL [KW] 

DIÀMETRE CANONADA 

EXPANSIÓ [mm] 

A 19,4 21,7 

B 19,5 21,6 

C 19 21,5 

Taula A.67. Disseny de la canonada d’expansió 

Per tant, com tots els diàmetres calculats son inferiors a 25mm es seleccionar un diàmetre per 

a la canonada d’expansió de 25 mm. 
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