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B. ANNEX DE SELECCIÓ DE LES BOMBES, RELACIÓ DE 
MATERIALS, PRESSUPOST I VIABILITAT ECONÒMICA. 

B.1 SELECCIÓ DE LES BOMBES DE CALOR 

B.1.1.  Selecció de les bombes de calor aigua- aigua 
 

ESTIU Tis [ºC] Tfs [ºC] Tig [ºC] Tfg [ºC] COP [-] m.sr [Kg/s] Cp[Kj/KgK] 
ZONA A 13 16,3 29,7 24 3,7 0,736 4,18 
ZONA B 13 16,3 29,7 24 3,7 0,736 4,18 
ZONA C 13 16,4 29,7 24 3,7 0,507 4,18 
HIVERN Tis [ºC] Tfs [ºC] Tig [ºC] Tfg [ºC] COP [-] m.sr [Kg/s] Cp[Kj/KgK] 
ZONA A 42 31,2 6,6 10 4,3 0,232 4,18 
ZONA B 42 31,2 6,6 10 4,3 0,232 4,18 
ZONA C 42 31 6,6 10 4,3 0,162 4,18 

Taula B.1. Dades de partida per la selecció de les bombes de calor aigua-aigua 

On: 

Tis :  Temperatura inicial del sostre radiant. 

Tm : Temperatura final del sostre radiant. 

Tig : Temperatura inicial circuit geotèrmic. 

Tfg : Temperatura final circuit geotèrmic. 

m.sr: cabal circulant pel sostre radiant. 

Aquestes temperatures i el cabal s’han extret de l’apartat 5.3.2.3 i el COP s’ha extret del a 

simulació de pous geotèrmics explicada en l’apartat 5.6.2.4. (Veure apartat D.8) 

B.1.1.1. Procediment de càlcul per l’estiu 

En primer lloc es calcula la potència frigorífica mitjançant la fórmula B.1. 

                                                      )·(·. TisTfsCpsrmPfrig −=                                             (B.1) 

A continuació es comprova que el valor obtingut és major que la potència necessària a 

subministrar. 
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La potència consumida es calcula utilitzant l’expressió B.2. 

                      
COP
Pfrig

Pcons =                             (B.2) 

 

Mitjançant un balanç d’energia es pot trobar la potència calorífica que correspon a la suma de 

la potència frigorífica i la potència consumida. El cabal que circula pels tubs geotèrmics es 

calcula mitjançant l’expressió B.3: 

        )·(
.

TfgTigCp
Pcal

tgm
−

=                            (B.3) 

B.1.1.2. Procediment de càlcul pel hivern 

En aquest cas es calcula en primer lloc la potència calorífica que ha de subministrar la bomba 

mitjançant la fórmula: 

    )·(·. TfsTisCpsrmPcal −=                            (B.4) 

A continuació es comprova que el valor que s’obté sigui major que la potència necessària i la 

resta de càlculs són idèntics als exposats en el cas hivern de les bombes aire-aigua. 

A partir dels resultats obtinguts aplicant la metodologia exposada es seleccionen les bombes 

de calor de la casa HITECSA. En la taula B.2 es poden veure els resultats a partir dels quals 

s’ha realitzat la selecció. 

RESULTATS Pfrig [KW] Pcal [KW] Cabal [m3/h] 
ZONA A 10,08 10,47 2,04 
ZONA B 10,2 10,5 2,04 
ZONA C 7,21 7,45 1,45 

Taula B.2. Dades de partida per realitzar la selecció 

A partir de les especificacions tècniques que ofereix el catàleg de l’empresa HITECSA que es 

pot troba al capítol C.2.1, es trien els models tipus Epsilon que s’especifiquen a la taula B.3 

juntament amb les seves característiques més importants per a cada una de les zones:  
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PARÀMETRES TÈCNICS ZONA A ZONA B ZONA C 
MODEL EPSILON EWEP/EWEPB 13.1 EWEP/EWEPB 13.1 EWEP/EWEPB 9.1 
Capacitat frigorífica nominal [KW] 13 13 8,5 
Capacitat calorífica nominal [KW] 15 15 10 
tipus de compressor scroll giratori scroll giratori scroll giratori 
Potència frigorífica abs. pel compr.[KW] 4,9 4,9 3,2 
Potència calorífica abs. pel compr.[KW] 5,4 5,4 3,5 
Cabal d'aigua evaporador [m3/h] 2,26 2,26 1,48 
Caigua de pressió a l'evaporador [bar] 0,46 0,46 0,4 
Dimensions [mm] 1300x450x1600 1300x450x1600 1100x710x980 

Taula B.3. Selecció de les bombes de calor aigua -aigua 

Aquestes bombes treballen amb el refrigerant R407c amb una càrrega de refrigerant de 5,8 Kg 

per les bombes de les zones A i B i una càrrega de 5,4 Kg per a la bomba de la zona C. 

El compressor d’aquestes bombes es tipus scroll giratori i els ventiladors de refrigeració del 

condensador són de tipus axial.  

Tal com es pot observar es tria un model d’una potència una mica superior a la calculada per 

tal de tenir un marge de potència de seguretat, ja que si es selecciona els models 

EWEP/EWEPB 10.1 les bombes treballarien al màxim de les seves prestacions tot el temps 

reduint la seva vida útil.   

B.1.2. Selecció de les bombes de calor aigua-aire 

Es selecciona una bomba de calor aigua-aire per cadascuna de les quatre zones (A,B, C i D) 

Per tal de seleccionar- la es precisa de la següent informació: 

• Capacitat frigorífica necessària. 

• Temperatures d’entrada i sortida de disseny de l’aigua freda.  

• Caudal de disseny de l’aigua si es desconeix alguna de les temperatures del punt 

anterior. 

• Altitud sobre el nivell del mar. 

• Coeficient d’embrutament de disseny de l’evaporador. 
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Per a la selecció es parteix de les següents dades que son comunes per a les 4 zones. 

 

Temperatura ambient exterior a l’estiu 35ºC 

Temperatura ambient exterior al hivern -5ºC 

Temperatura d’entrada de disseny aigua freda 13ºC 

Temperatura de sortida de disseny aigua freda 7ºC 

Temperatura de sortida aigua calenta 40ºC 

Altitud sobre el nivell del mar 0m 

Coeficient d’embrutament 0,044m2·ºC/K 

Taula B.4. Dades de partida per la selecció 

Segons el catàleg del fabricant de la taula 9 de l’apartat C.2.2 es dedueix que pel factor 

d’embrutament escollit no cal modificar els valors de potència que s’obtenen amb cap factor 

corrector. De la mateixa manera segons l’altitud sobre el nivell del mar de la que es disposa 

no s’ha d’aplicar els factors correctors de la taula 10 de l’apartat C.2.2. 

A més es necessari conèixer les diferents potències de treball de les bombes, per això abans de 

realitzar la selecció s’exposa el procediment de càlcul d’aquestes potències que s’ha utilitzat: 

Dades inicials: 

ESTIU Ti [ºC] Tm [ºC] Tig [ºC] Tfg [ºC] COP [-] Pclimat.[W] Cp[Kj/KgK] 
ZONA A 15,1 26,8 29,7 24 3,7 7630 4,18 
ZONA B 14,1 31,8 29,7 24 3,7 4290 4,18 
ZONA C 15,25 26,3 29,7 24 3,7 7260 4,18 
ZONA D 14,6 28,5 29,7 24 3,7 15370 4,18 
HIVERN Ti [ºC] Tm [ºC] Tig [ºC] Tfg [ºC] COP [-] Pclimat.[W] Cp[Kj/KgK] 
ZONA A 31,3 15,7 6,6 10 4,3 8490 4,18 
ZONA B 32,5 16,2 6,6 10 4,3 9521 4,18 
ZONA C 27,3 17,3 6,6 10 4,3 6038 4,18 
ZONA D 31 14,6 6,6 10 4,3 20936 4,18 

Taula B.5. Dades inicials 

On: 

Ti :  Temperatura d’impulsió aire. 

Tm : Temperatura de mescla. 
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Tig : Temperatura inicial circuit geotèrmic. 

Tfg : Temperatura final circuit geotèrmic. 

m.tg: cabal circulant tubs geotèrmics. 

Aquestes temperatures i les diferents potències dels climatitzadors s’han extret  del capítol 

5.4.4 i el COP ha estat obtingut en la simulació del càlcul dels pous geotèrmics i per tant de 

l’apartat 5.6.2.4.  

En primer lloc, per a cada zona es coneix la potència que s’ha de subministrar que pel cas 

hivern/estiu correspon a la potència calorífica/frigorífica respectivament que han de 

proporcionar les bombes. 

B.1.2.1. Procediment de càlcul per l’estiu 

La potència frigorífica, és a dir, la que ha de proporcionar l’evaporador és la que s’ha calculat 

en l’apartat 5.4.4 i es comprova que sigui major a la necessària d’aquella zona. (Veure ap.D.8) 

La potència consumida es calcula a partir de l’expressió B.5: 

          COP
Pfrig

Pcons =       (B.5) 

Mitjançant un balanç d’energia s’obté la potència calorífica que correspon al condensador 

com la suma de la potència frigorífica i la consumida.  

Finalment es pot obtenir el cabal que ha de circular cap al circuit dels tubs geotèrmics 

mitjançant la següent expressió B.1.6. 

      )·(
.

TfgTigCp
Pcal

tgm
−

=                 (B.6) 

B.1.2.2. Procediment de càlcul pel hivern 

En aquest cas es coneix la potència calorífica que correspon a la potència dels climatitzadors 

calculades en l’apartat 5.4.4 pel cas hivern. Es comprova que sigui suficient per garantir la 

potència a subministrar i es veu que no és així, per aquest motiu s’instal·len les unitats 

humidificadores tal i com ja s’explica en l’apartat mencionat. 
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La potència consumida es calcula mitjançant l’expressió B.7: 

COP
Pcal

Pcons =                  (B.7) 

Finalment, igual que en el cas estiu es calcula la potència de l’evaporador mitjançant un 

balanç d’energia i el cabal que s’aportarà al circuit geotèrmic. 

 

Selecció bomba de calor per la zona A 

 

ZONA A Estiu Hivern 

Capacitat frigorífica necessària 7,63 KW --- 

Potencia consumida 2,06KW 1,97KW 

Potencia calorífica necessària --- 8,49KW 

Taula B.6. Paràmetres necessaris per la selecció de la bomba calor zona A 

Per tant de la taula 1 de l’apartat C.2.2  es seleccionaria el model YCSA/LCA 8M que per una 

temperatura ambient exterior 35ºC i una temperatura de sortida de l’aigua de 7ºC es 

disposaria, segons el catàleg, d’una capacitat frigorífica de 8,3KW i una potència consumida 

de 3,28 KW. Però s’observa que aquest model de bomba no garanteix les necessitats en el cas 

hivern, subministrant  una potència calorífica segons la taula 5 de  l’apartat C.2.2 de 5,71KW, 

inferior a la necessària (8,49 KW). 

Per tant, es selecciona el model YCSA/LCA 12T  que subministra i consumeix les potències 

indicades en la taula B.7. 

Capacitat calorífica 8,63 KW 

Potència consumida (mode calefacció) 3,87KW 

Capacitat frigorífica 12,16KW 

Potència consumida (mode refrigeració) 4,15KW 

Taula B.7. Característiques del model YSCA/LCA 12 T 
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A partir d’aquestes dades es calcula el caudal màxim amb el que treballa la bomba de calor 

aigua-aire aplicant la fórmula B.8:  

   







∆
=

h
litres

T
rigoríficaCapacitatf

Cabal
860·

                     (B.8) 

On el T∆  és la diferència de temperatures entre l’aigua d’entrada i sortida freda. Per tan 

aplicant la fórmula B.8 s’obté un cabal de 1743 l/h.  

Per tal de trobar la temperatura de sortida de l’aigua calenta s’utilitza l’expressió: 

    Cabal
aloríficaCapacitatc

T
860·

=∆           (B.9) 

S’obté un T∆ aigua-calenta = 4,26ºC i per tant, una temperatura d’entrada de l’aigua de 

35,7ºC. 

De la taula 6 i 7 de l’apartat C.2.2 del fabricant es pot trobar pel cabal calculat la pressió 

disponible pel circuit hidràulic i la seva pèrdua de càrrega respectivament sense filtre muntat: 

 

Cabal màxim de la bomba de calor 1743 l/h 

Pressió disponible en el circuit hidràulic 42,85 KPa 

Pèrdua de càrrega sense filtre muntat 29,29 KPa 

Pèrdua de càrrega  del filtre de 1 ¼ “ 4,11 KPa 

Taula B.8. Característiques del model YSCA/LCA 12 T amb filtre muntat 

Selecció bomba de calor per la zona B 

Seguint el mateix criteri que l’indicat pel catàleg del fabricant es parteix de les dades: 

ZONA B Estiu Hivern 

Capacitat frigorífica necessària 4,29KW --- 

Potencia consumida 1,16KW 2,21KW 

Potencia calorífica necessària --- 9,52KW 

Taula B.9. Paràmetres necessaris per la selecció de la bomba calor zona B 
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Es selecciona el model YCSA/LCA 18T que disposa de les següents característiques 

indicades en la taula B.10. 

Capacitat calorífica 13,22 KW 

Potència consumida (mode calefacció) 6,05 KW 

Capacitat frigorífica 18,2 KW 

Potència consumida (mode refrigeració) 7,84 KW 

Taula B.10. Característiques del model YSCA/LCA 18 T 

 

El model del que disposa el fabricant que pot garantir les necessitats tan en mode de 

calefacció com de refrigeració. Si s’utilitza un altre model de menys potència aleshores es 

satisfan les necessitats per un règim de funcionament però no per l’altre. 

 

Aplicant la mateixa metodologia que en el catàleg s’obté:  

  

Cabal màxim de la bomba de calor 2608,7 l/h 

Diferència de temperatures aigua calenta 4,4 ºC 

Temperatura d’entrada de l’aigua calenta 35,6 ºC 

Pressió disponible en el circuit hidràulic 211,3 KPa 

Pèrdua de càrrega sense filtre muntat 28,174 KPa 

Pèrdua de càrrega  del filtre de 1 ¼ “ 5,96 KPa 

Taula B.11. Característiques del model YSCA/LCA 18 T amb filtre muntat 

Selecció bomba de calor per la zona C 

Es parteix de les dades següents: 

ZONA C Estiu Hivern 

Capacitat frigorífica necessària 7,26KW --- 

Potencia consumida 1,96KW 1,40KW 

Potencia calorífica necessària --- 6,04KW 

Taula B.12. Paràmetres necessaris per la selecció de la bomba calor zona C 
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Es selecciona el model YCSA/LCA 12T que disposa de les característiques indicades en la 

taula B.13: 

 

Capacitat calorífica 8,63 KW 

Potència consumida (mode calefacció) 3,87 KW 

Capacitat frigorífica 12,6 KW 

Potència consumida (mode refrigeració) 4,15 KW 

Taula B.13. Característiques del model YSCA/LCA 12 T 

Aplicant la mateixa metodologia s’obtenen els següents resultats: 

 

Cabal màxim de la bomba de calor 1743 l/h 

Diferència de temperatures aigua calenta 4,25 ºC 

Temperatura d’entrada de l’aigua calenta 35,8 ºC 

Pressió disponible en el circuit hidràulic 42,85 KPa 

Pèrdua de càrrega sense filtre montat 29,29 KPa 

Pèrdua de càrrega  del filtre de 1 ¼ “ 4,11 KPa 

Taula B.14. Característiques del model YSCA/LCA 12 T amb filtre muntat 

Selecció bomba de calor per la zona D 

Es parteix de les dades següents: 

ZONA D Estiu Hivern 

Capacitat frigorífica necessària 15,37KW --- 

Potencia consumida 4,15KW 4,87KW 

Potencia calorífica necessària --- 20,936KW 

Taula B.15. Paràmetres necessaris per la selecció de la bomba calor zona D 
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Es selecciona el model YCSA/LCA 36T que disposa de les característiques indicades en la 

taula B.16: 

 

Capacitat calorífica 22,59 KW 

Potència consumida (mode calefacció) 11,26 KW 

Capacitat frigorífica 36,65 KW 

Potència consumida (mode refrigeració) 14,5 KW 

Taula B.16. Característiques del model YSCA/LCA 36 T 

Aplicant la mateixa metodologia s’obtenen els següents resultats: 

 

Cabal màxim de la bomba de calor 5253,2 l/h 

Diferència de temperatures aigua calenta 3,69 ºC 

Temperatura d’entrada de l’aigua calenta 36,3 ºC 

Pressió disponible en el circuit hidràulic 224,8 KPa 

Pèrdua de càrrega sense filtre muntat 40,54 KPa 

Pèrdua de càrrega  del filtre de 1 ½  “ 3,51 KPa 

Taula B.17. Característiques del model YSCA/LCA 36 T amb filtre muntat 

 

B.1.3. Selecció de les bombes de circulació 
 

Les bombes de circulació es trien del fabricant TACO-HVAC products. Per a la seva selecció 

es necessari conèixer la pèrdua de càrrega del circuit aigües amunt que ha de vèncer la bomba 

i el cabal que hi circula per verificar que està dins dels cabals de treball de la bomba. Amb 

aquestes dades s’entra al gràfic cabal-alçada manomètrica que proporciona el fabricant i es 

selecciona el model més adient.  

Per la bomba de circulació d’impulsió d’aigua cap al sostre radiant aquesta pèrdua es de 0,78 

mca amb un cabal circulant de 241,2 l/min (o sigui 63,6 GPM). En aquest cas, es selecciona el 

model de la seria 120 del gràfic de la figura que treballa amb un motor de 1725 rpm. Les 

altres característiques es poden veure en el catàleg del fabricant.  
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Figura B.1.Corba de funcionament de la bomba de circulació d’impulsió model 120 de 

TACO-HVAC products 

Per la bomba de retorn de l’aigua cap als pous geotèrmics l’alçada que ha de vèncer és de 

217,3 mca amb un cabal de 241,2 l/min. En aquest cas és decideix col·locar dues bombes en 

sèrie del model KS series performance field 3500 rpm serie 2009 . Cada bomba serà capaç de 

vèncer una alçada de 121 mca i per tant conjuntament aconseguiren vèncer l’alçada 

manomètrica del circuit que veuen. En la figura següent es veuen les corbes de funcionament 

de les bombes d’aquest model, en concret, la seleccionada és de la seria 2009. 

 

Figura B.2.Corba de funcionament de la bomba de circulació de retorn serie2009de TACO-

HVAC products 
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B.2. RELACIÓ DE MATERIALS 
 

En la taula B.18 es mostren els diferents materials que s’han emprat per a la realització del  

projecte especificant-ne la quantitat emprada, el fabricant de on s’han extret i finalment es 

defineix breument la seva utilitat. 

 
Material Fabricant  nºunitats descripció 

Coure - 534,7m 
Tubs de la instal·lació hidràulica des de els 
pous geotèrmics fins les bombes de calor 

Polipropilè - 4096m Tubs del sistema de pous geotèrmics 

Acer galvanitzat NOVATUB 146m conductes de la instal·lació de ventilació 

Polietilè KARO 308m2 
trames de tubs del sostre radiant 

per les habitacions 

Aïllant de 
polipropilè 

SH-
ARMAFLEX 

525,7m 
aïllant per les canonades de coure 

del circuit hidràulic 

Guix - 5,94m3 
Fals sostre on es col·locaren 

les trames per a cada habitació 

Xapa metàl·lica  - 0,35m3 
Utilitzat per millorar la transferència 

de calor del sostre radiant 

Bentonita - 2,38m3 Utilitzat com aïllant dels pous geotèrmics 

Aigua glicolada - 4m3 
Fluid caloportador del total del circuit hidràulic 

consistent en aigua i un 20%de glicol que 
actua com a anticongelant 

Taula B.18. Relació de materials del projecte 

A continuació s’explica més detalladament el material polipropilè degut a la seva importància 

en aquest sistema de climatització ja que és el material fonamental de tota la instal·lació ja que 

és molt adequat per canonades d’aigua que poden estar sotmeses a altes temperatures per 

períodes prolongats de temps. 

Propietats mecàniques del polipropilè : 

La resistència a la pressió dels tubs de plàstic depèn del seu espessor i de la resistència al 

envelliment; el criteri de qualitat per apreciar la resistència mecànica dels tubs de plàstic és el 

mòdul d’elasticitat o mòdul de Young E, expressat en N/mm2. 
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Per a la determinació de la resistència a la pressió dels tubs, els fabricants apliquen en el 

laboratori els procediments d’assaig normalitzats per tubs soldats i peces auxiliars. Les 

mostres són assajades per diferents temperatures hi ha diferents pressions internes, fins al punt 

de ruptura. El posterior anàlisis dels resultats determina la resistència a la pressió per a una 

vida útil codificada ( habitualment d’uns 50 anys). 

Per tal d’extrapolar aquests resultats a altres diàmetres o espessors de tubs, s’utilitza l’equació 

B.10. que permet determinar el mòdul d’elasticitat corresponent als materials utilitzats al 

laboratori. Conegut el valor de E es poden determinar els valors límit de pressió per qualsevol 

valor de D i E. 

 

                                              
e

eDP
E

·2
)·( −

=                           (B.10) 

On: 

 P : Pressió interior  [N/mm2] 

 D: Diàmetre exterior del tub [mm]  

 e:  espessor de la paret del tub [mm] 

Aquesta fórmula permet doncs, per extrapolació dels resultats al conjunt de la gamma, 

caracteritzar els materials sotmesos a assaigs d’envelliment i de resistència a la pressió, en una 

magnitud independent a les dimensions del tub. La fórmula mostra que el factor clau és 

l’espessor relatiu de la paret respecte el diàmetre; per exemple, un capil·lar de 2mm de 

diàmetre i de 0,2mm d’espessor donarà la mateixa resistència de pressió que un tub de 20mm 

de diàmetre i 2mm d’espessor. 

Pel polipropilè de la casa que s’ha utilitzat en aquest projecte, els assaigs del laboratori per 

unes temperatures normals de funcionament de les trames de tubs ( 30ºC) condueixen a un 

valor pràctic del mòdul d’ elasticitat de Enom = 9 N/mm2. 

Les trames de la casa [1] KARO presenten un espessor relatiu respecte el diàmetre d’un 10% 

per col·lectors i un 20% per capil·lars. Si es consideren les condicions normals d’utilització, és 

a dir, una pressió de l’aigua de 4 bars, o el que és el mateix 0,4 N/mm2, es pot calcula r el 

mòdul d’elasticitat mínim per cada cas, mitjançant l’equació B.10: 

 



Climatització d’una residència geriàtrica amb sistema  
geotèrmic actuant com a font o receptor de calor extern Pàg.206  
 
 

 

 Emin ( col·lectors) = 0,4N/mm2·[(D-0,1·D)/2·0,1·D] = 1,8 N/mm2 

 Emin ( capil·lars) = 0,4 N/mm2·[(D-0,2·D)/2·0,2·D] = 0,8 N/mm2 

Per tant la resistència a la pressió dels tubs per unes condicions normals de funcionament 

queda assegurada per un període de 50 anys amb un factor de seguretat molt elevat: 

 ? col = (Enom/Emin.col) = 5 

 ? cap = (Enom/Emin.cap) = 11,25 

Són coeficient suficientment elevats com per garantir la resistència a la pressió i tot i així 

seran generalment majors degut a que rares vegades la temperatura arribarà a assolir els 30ºC. 

Propietats físiques del polipropilè: 

En les canonades plàstiques convencionals emprades per la conducció d’aigua calenta en 

circuits tancats les molècules d’oxigen del aire penetren a través de la paret de la canonada 

quan, al augmentar la temperatura, l’espai intermolecular de la canonada tendeix a ser més 

gran que la molècula d’oxigen.  

Aquest fenomen origina una oxigenació permanent de l’aigua i la conseqüent oxidació de les 

parts metàl·liques de la instal·lació, la qual cosa redueix la seva vida útil. Aquesta reducció és 

deguda tant a la pèrdua de material dels metalls de la instal·lació com el taponament de les 

canonades originada per la deposició d’òxids. 

La barrera anti-difusió d’oxigen present a les canonades utilitzades, que consisteix en una fina 

pel·lícula de etilvinil-alcohol aplicada a la canonada base durant el procés de fabricació, evita 

tots aquests problemes ja que redueix dràsticament l’aportació extra d’oxigen al cabal d’aigua. 

Una altra característica d’aquestes canonades és el reticulat de la seva cadena polimèrica, el 

qual li confereix una alta resistència tèrmica en condicions de pressió elevada. 

Finalment dir que el polipropilè utilitzat en les trames [7] KARO correspon a la recomanació 

VII pel polipropilè del Servei federal Alemany de la Salut (BGA), lo qual assegura que no 

presenta cap inconvenient en l’àmbit sanitari; inclús els conductes d’aigua calenta i freda per 

aigua potable es fabriquen amb polipropilè. 
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També és important saber que el polipropilè pot ser muntat amb conduccions de coure, però 

no pot estar en contacte permanent amb aquest, per això s’utilitzen unions de llautó en els 

muntatges. 

B.3. PRESSUPOST 

B.3.1. Costs  d’instal·lació 

B.3.1.1. Cost de la instal·lació hidràulica 

La instal·lació hidràulica inclou tots els tubs de distribució d’aigua de la instal·lació, és a dir, 

tant els pous geotèrmics com el circuit intern de sostre radiant així com tota la maquinària 

(bombes de calor aigua-aigua, bombes de circulació, vàlvules, etc...). (Veure apartat D.9) 

B.3.1.1.1. Circuit hidràulic 

En les taules B.19 i B.20 es mostra el pressupost de la instal·lació del circuit dels tubs 

geotèrmics i del sostre radiant respectivament. S’ha consultat el preu de [6] ITEC PREUS DE 

REFÈRENCIA  2007, per unitat de longitud i segons el tipus de material utilitzat, per a cada 

tram en el que s’ha dividit la instal·lació. 

La taula s’ha dividit en trams tal i com s’explica al capítol 5.8.1 de dimensionament hidràulic 

i l’altra taula s’ha dividit en zones on es mostra el preu dels trams d’impulsió, d’enllaç, dels 

col·lectors i del retorn per a cadascuna d’elles (excepte la zona D climatitzada per ventilació). 

En la taula B.21 s’indica el preu de les trames de tubs capil·lars col·locades a les habitacions 

per a cada zona de l’edifici (excepte la zona D). Finalment es mostra el preu total de cada 

circuit. 

Un cop calculat el preu de totes les canonades es procedeix a avaluar el cost del seu aïllament 

el qual s’especifica en les taules B.22 i B.23. 

Finalment s’indica el cost total del circuit hidràulic. 
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CIRCUIT HIDRÀULIC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Taula B.19. Pressupost del circuit hidràulic 

CIRCUIT GEOTÈRMIC Longitud [m] Diàmetre [in] Material model tubs  preu ITeC (€/m) Preu(€) 
Col·lector distribució pous  24 2,5 coure EF52E5B1 24,45 586,8 

Circuit g1 1024 1,25 polietilè BFB36400 0,73 747,52 
Circuit g2 1024 1,25 polietilè BFB36400 0,73 747,52 
Circuit g3 1024 1,25 polietilè BFB36400 0,73 747,52 
Circuit g4 1024 1,25 polietilè BFB36400 0,73 747,52 

Col·lector sortida pous  24 2 coure EF52E5B1 24,45 586,8 
Tram bomba circulació 1 9 2,5 coure EF52E5B1 24,45 220,05 

Col·lector entrada bombes 40 2,5 coure EF52E5B1 24,45 978 
Tram 1a 6 1,25 coure EF52C3B2 11,87 71,22 
Tram 1r 3 1,25 coure EF52C3B2 11,87 35,61 
Tram 2a 6 1,25 coure EF52C3B2 11,87 71,22 
Tram 2r 3 1,25 coure EF52C3B2 11,87 35,61 
Tram 3a 6 1 coure EF522A3B2 11,87 71,22 
Tram 3r 3 1 coure EF522A3B2 11,87 35,61 
Tram 4a 2 1,5 coure EF52E5B1 16,42 32,84 
Tram 4r 4 1,5 coure BF22U011 16,42 65,68 
Tram 5a 1 1,25 coure EF522A3B2 11,87 11,87 
Tram 5r 1 1,25 coure EF522A3B2 11,87 11,87 
Tram 6a 1 1,25 coure EF522A3B2 11,87 11,87 
Tram 6r 1 1,25 coure EF522A3B2 11,87 11,87 
Tram 7a 1 1 coure EF522A3B2 11,87 11,87 
Tram 7r 1 1 coure EF522A3B2 11,87 11,87 

Col·lector  sortida bombes 31 2,5 coure EF52E5B1 24,45 757,95 
Tram bomba circulació 2 30 2,5 coure EF52E5B1 24,45 733,5 

       TOTAL CIRCUIT GEOTÈRMIC 7.343,41 € 
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CIRCUIT SOSTRE RADIANT Longitud [m] Diàmetre [in] Material model tubs preu ITeC (€/m) Preu(€) 

ZONA A             
tram impulsió 39 1,25 coure EF52C3B2 11,87 462,93 
tram enllaç 1 0,5 coure BF5A52B1 7,6 7,6 
col·lector A 3,5 0,5 coure EF5C43B2 7,5 26,25 
tram retorn 41 1,25 coure EF52C3B2 11,87 486,67 
ZONA B             

tram impulsió 63 1,25 coure EF52C3B2 16,42 1034,46 
tram enllaç 0,6 0,5 coure EF5C43B2 7,5 4,5 
col·lector B 3,5 0,5 coure EF5C43B2 7,5 26,25 
tram retorn 65 1,25 coure EF52C3B2 16,42 1067,3 
ZONA C             

tram impulsió 56 1,25 coure EF52C3B2 11,87 664,72 
tram enllaç 0,6 0,5 coure EF5C43B2 7,5 4,5 
col·lector C 3,5 0,5 coure EF5C43B2 7,5 26,25 
tram retorn 61 1,25 coure EF52C3B2 11,87 724,07 

Taula B.20. Pressupost del circuit sostre radiant 

ZONA Fabricant nº trames àrea trama (m2) Preu trama (€/m2) Preu total 
A KARO 56 2 0,81 90,72 
B KARO 56 2 0,81 90,72 
C KARO 42 2 0,81 68,04 

Taula B.21. Pressupost de les trames de les habitacions 

 

            TOTAL CIRCUIT SOSTRE RADIANT 4784,98€ 
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AÏLLAMENT CIRCUIT HIDRÀULIC 

Taula B.22. Pressupost aïllament circuit hidràulic 

CIRCUIT SOSTRE RADIANT tipus  Longitud [m] preu (€/m) Preu (€) 
ZONA A         

tram impulsió BFQl5660 39 2,9 113,1 
tram retorn BFQl5660 41 2,9 118,9 
tram enllaç EFQ7A432 1 5,34 5,34 
col·lector A EFQ7A430 3,5 1,54 5,39 

ZONA B         
tram impulsió BFQl5660 63 2,9 182,7 
tram retorn BFQl5660 65 2,9 188,5 
tram enllaç EFQ7A432 0,6 5,34 3,204 
col·lector B EFQ7A430 3,5 1,54 5,39 

ZONA C         
tram impulsió BFQl5660 56 2,9 162,4 
tram retorn BFQl5660 61 2,9 176,9 
tram enllaç EFQ7A430 0,6 1,54 0,924 
col·lector C EFQ7A430 3,5 1,54 5,39 

Taula B.23. Pressupost aïllament circuit sostre radiant 

TOTAL AÏLLAMENT CIRCUIT GEOTÈRMIC I SOSTRE RADIANT 1.869,80 € 

COST TOTAL DEL CIRCUIT HIDRÀULIC 13.998,19€ 

CIRCUIT GEOTÈRMIC tipus  Longitud [m] preu (€/m)  Preu total (€) 
Col·lector distribució pous BFQ37440 24 3,73 89,52 

Circuit g1 - 1024 - 0 
Circuit g2 - 1024 - 0 
Circuit g3 - 1024 - 0 
Circuit g4 - 1024 - 0 

Col·lector sortida pous EFQL5962 24 13,43 322,32 
Tram bomba circulació 1  - 9 -  0 

Col·lector entrada bombes BFQ37440  40 3,73  149,2 
Tram 1a BFQl5660 6 2,9 17,4 
Tram 1r BFQl5660 3 2,9 8,7 
Tram 2a BFQl5660 6 2,9 17,4 
Tram 2r BFQl5660 3 2,9 8,7 
Tram 3a EFQL5660 6 2,9 17,4 
Tram 3r EFQL5661 3 2,9 8,7 
Tram 4a BFQl5660 2 2,9 5,8 
Tram 4r BFQl5660 4 2,9 11,6 
Tram 5a BFQl5660 1 2,9 2,9 
Tram 5r BFQl5660 1 2,9 2,9 
Tram 6a BFQl5660 1 2,9 2,9 
Tram 6r BFQl5660 1 2,9 2,9 
Tram 7a EFQL5660 1 2,9 2,9 
Tram 7r EFQL5660 1 2,9 2,9 

Col·lector  sortida bombes BFQ37440 31 3,73 115,63 
Tram bomba circulació 2 BFQ37440 30 3,73 111,9 
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B.3.1.1.2 Maquinària i accessoris 

A continuació es mostra el pressupost de totes les màquines necessàries en la instal·lació 

corresponent al sostre radiant i els pous geotèrmics, és a dir, les 3 bombes de calor aigua-

aigua; a més d’accessoris complementaris com el vas d'expansió i les diferents vàlvules de 

regulació. 

 

Element Casa Model Nº unitats Preu unitat (€) Preu total (€) 
Perforació dels pous KARO HDPE SDR11  16 66 1056 
Bombes  aigua-aigua           
Zona A Epsilon EWEP/EWEPB 13.1 1 3021 3021 
Zona B Epsilon EWEP/EWEPB 13.1 1 3021 3021 
Zona C Epsilon EWEP/EWEPB 9.1 1 2589 2589 
Bombes  Circulació         0 
Impulsió TACO-HVAC Serie 120 1 870,75 870,75 
Retorn TACO-HVAC KS serie 3009 2 1056,7 2113,4 
Vàlvules         0 
Vàlvula de Seguretat - BN91 5 119,2 596 

Vàlvula Termostàtica JOHNSON 
CONTROLS 

JC-8314 22 60,18 1323,96 

Vàlvula de regulació CASTEL 6590/4 22 23,1 508,2 
Vas d' expansió - BEU4 (V=200l) 1 338,67 338,67 

Taula B.24. Pressupost de les diferents màquines i accessoris 

TOTAL MÀQUINARIA I ACCESSORIS  15437,98 € 
 

 

B.3.1.2. Cost de la instal·lació de ventilació 

La instal·lació de ventilació inclou tots els conductes de distribució d’aire de les diferents 

zones així com els climatitzadors, humidificadors i altres accessoris complementaris. 
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B.3.1.2.1 .Circuit de ventilació 

Per calcular el cost de tota la instal·lació referent als conductes de ventilació s'ha dividit, en 

primer lloc, en els conductes pròpiament dits i el conjunt de totes les singularitats de que es 

disposa. 

Tanmateix també s'ha realitzat una separació entre el circuit d'impulsió d'aire, els trams 

d'enllaç, que uneixen els conductes d'impulsió amb els difusors de les habitacions, i finalment 

el circuit de retorn cap a les bombes, que com ja s'ha comentat només són les 3 columnes 

d'aire. 

El preu s’ha extret del catàleg C.6.1 i s'ha calculat per trams ja que cada tram té un diàmetre 

diferent. Els preus corresponen als diàmetres nominals del fabricant, els quals s'han estimat a 

partir dels calculats al capítol A.4.2. 

En l' annex C.6.1 es mostren les taules del fabricant on s'obtenen els diferents preus, tan dels 

conductes com de les singularitats. 



Pàg.213  Annex B 

   

                       CONDUCTES         SINGULARITATS   
IMPULSIÓ Diàmetre calculat [mm] Diàmetre nominal longitud preu/m preu total nºsingular tipus sing. preu sing. preu total 
ZONA A                   

tram 1 310 300 2 47,5 95 1 Te90 60,7 60,7 
tram 2 300 300 6 47,5 285 1 Te90 60,7 60,7 
tram 3 275 300 2 47,5 95 1 Te90 60,7 60,7 
tram 4 250 250 6 40,4 242,4 1 Te90 48,2 48,2 
tram 5 235 250 2 40,4 80,8 1 Te90 48,2 48,2 
tram 6 210 200 6 31,5 189 1 Te90 35,6 35,6 
tram 7 160 150 2 23,8 47,6 1 Te90 27,5 27,5 
tram 8 140 150 6 23,8 142,8 1 Te90 27,5 27,5 

ZONA B                  
tram1 320 350 6 55,2 331,2 1 Te90 69,3 69,3 
tram2 310 300 4 47,5 190 1 Te90 60,7 60,7 
tram3 290 300 2 47,5 95 1 Te90 60,7 60,7 
tram4 275 300 6 47,5 285 1 Te90 60,7 60,7 
tram5 245 250 2 40,4 80,8 1 Te90 48,2 48,2 
tram6 220 200 6 31,5 189 1 Te90 35,6 35,6 
tram7 180 175 2 29,4 58,8 1 Te90 30 30 
tram8 160 175 6 29,4 176,4 1 Te90 30 30 

ZONA C                  
tram1 325 350 2 55,2 110,4 1 Te90 69,3 69,3 
tram2 300 300 6 47,5 285 1 Te90 60,7 60,7 
tram3 260 250 2 40,4 80,8 1 Te90 48,2 48,2 
tram4 250 250 6 40,4 242,4 1 Te90 48,2 48,2 
tram5 220 200 2 31,5 63 1 Te90 35,6 35,6 
tram6 165 175 6 29,4 176,4 1 Te90 30 30 
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ZONA D                   
tram1 480 500 3 80,2 240,6 1 Te90 78,1 78,1 
tram2 400 400 8 63,6 508,8 1 Te90 84,3 84,3 
tram3 340 350 8 55,2 441,6 1 Te90 69,3 69,3 
tram4 250 250 8 40,4 323,2 1 Te90 48,2 48,2 
tram5 250 250 8 40,4 323,2 1 Te90 48,2 48,2 

Taula B.25. Pressupost dels conductes de ventilació d’impulsió  

            TOTAL CI RCUIT D’IMPULSIÓ 6.763,6€ 
 

ENLLAÇ Diametre (mm) diàmetre nom.(mm) preu (€/m) nº trams longitud(m) preu(€) nºsingular tipus Preu (€) preu total (€) 
Zona A 140 150 23,8 8 2 380,8 16 45º 20,7 331,2 
Zona B 160 175 29,4 8 2 470,4 18 45º 21,8 392,4 
Zona C 165 175 29,4 6 2 352,8 12 45º 21,8 261,6 

Taula B.26. Pressupost dels conductes de ventilació d’enllaç 

            TOTAL  D’ENLLAÇ 2.189,2€ 
 

RETORN dimensions longitud(m) Preu (€/m) preu total (€) 
columna 1 zona A 300x200 5 13,8 69 

columna 2 zona B+C 300x400 5 19,7 98,5 
columna zona D 300x400 5 19,7 98,5 

Taula B.27. Pressupost dels conductes de ventilació de retorn 

            TOTAL CIRCUIT DE RETORN 266€ 
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      B.3.1.2.2. Maquinària i accessoris 

En la taula B.28 s’indica el cost de les bombes de calor aigua aire, és a dir, els climatitzadors 

de cada zona, els humidificadors així com els difusors d’impulsió d’aire per a cadascuna de 

les habitacions de cada zona i les reixes de retorn. 

El preu total s’obté multiplicant el preu de la unitat pel nombre d’unitats de les que es   

disposa. 

Els preus de les bombes inclouen: Quadre elèctric complert incorporat, amb els contactors 

d’accionament, elements de protecció i regulació, etc. així com el cost de transport. 

Element Model/ Fabricant nºunitats Preu unitat (€) Preu total(€) 
Bombes calor aigua-aire         

zona A YCSA/LCS 12T ROCA 1 4315 4315 
zona B YCSA/LCS 18T ROCA 1 5189 5189 
zona C YCSA/LCS 12T ROCA 1 4315 4315 
zona D YCSA/LCS 36T ROCA 1 7810 7810 

Humectadors         
Zona A HR-15 CARRIER 1 530 530 
Zona B HR-15 CARRIER 1 530 530 
Zona C HR-15 CARRIER 1 530 530 
Zona D HR-50 CARRIER 1 870 870 

Difussors         
Zona A DIRU  8 6,97 55,76 
Zona B DIRU 8 6,97 55,76 
Zona C DIRU 6 6,97 41,82 
Zona D DIRU 5 10,69 53,45 

Reixes de retorn DIRU 22 13,73 302,06 

Taula B.28. Pressupost de les màquines i accessoris 

B.3.2. Cost del material 

En la taula B.29 es detalla el cost de la relació de materials emprada en el projecte. 

Material unitats (m3) Preu unitat (€/m3) Preu total (€) 
Fluid caloportador 4 120 480 

Bentonita 2,38 68 161,84 
Guix 5,94 5,1 30,294 

xapa metàlica 0,35 3062 1071,7 

Taula B.29. Pressupost del material 

TOTAL MATERIAL  1.743,83 € 
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B.3.3. Cost de la mà d’obra 

En primer lloc s'ha estimat la duració de tota la instal·lació de climatització (incloent les 

perforacions dels pous, el muntatge de les trames del sostre radiant, la instal·lació de les 

diverses bombes de calor, i el muntatge dels conductes d'aire) en un període de mes i mig, és a 

dir uns 45 dies. D'aquests dies, s’exclouen els dies festius (dissabtes i diumenges), que per el 

període de temps estimat, resulta ser de 12 dies; i per tant s'obtenen un total de 33 dies 

laborables per la implantació de tot el complex de climatització, que corresponen a un total de 

240 hores totals (considerant una jornada complerta de 8 hores diàries). 

Un cop realitzada aquesta estimació, cal plantejar el nombre de treballadors que seran 

necessaris per dur a terme la instal·lació així com el nombre de hores totals que treballarà 

cadascú; les qual seran funció de la tasca que hagi de realitzar cada treballador i de la seva 

qualificació. 

En la següent  taula B.30 es mostren els diferents valors considerats, on el cost d'un treballador 

per hora s'ha extret de [6]. 

 

MÀ D'OBRA nº peons nº hores cost (€/h) Total (€) 
oficial d'obra pública 1 20 21 420 

oficial calefactor 1 40 21,7 868 
ajudant calefactor 1 80 18,62 1489,6 

electricista 1 20 18,62 372,4 
soldador 1 40 18,72 748,8 

peons per pous 4 100 17,56 7024 
peons per sostre radiant 4 80 17,56 5619,2 

peons per ventilació 4 100 17,56 7024 

Taula B.30. Pressupost de la mà d’obra 

 

TOTAL MÀ D’OBRA       23938,4€ 
 

On el oficial d'obra pública és l'encarregat de dirigir i supervisar l'obra i per tant el 

responsable primer del seu bon funcionament. Aquest no estarà a temps complert, sinó només 

quan sigui necessari.  
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El oficial calefactor és un tècnic amb funcions similars al primer oficial però més 

especialitzat, tenint en compte que el tipus d'obra de que es tracta es de climatització; per 

això, encara que tampoc estarà a temps complert es considera que la seva presència pot ser 

com a mínim el doble de temps que l'oficial d'obra pública. Aquest oficial té un ajudant a la 

seva disposició, el qual actua com a transmissor de informació entre el tècnic i els peons, a 

part de realitzar altres tasques; així doncs es suposa un temps de dedicació per la seva part de 

quasi el 50% del temps total de la obra. 

També es considera imprescindible la presència d'un electricista i un soldador; els quals, 

degut a que la seva feina és molt més especialitzada, només treballaran quan se'ls requereixi i 

per tant es suposa la seva presència en un reduït nombre d'hores de treball total. No obstant, 

són necessaris degut a què es creu que es considera que cap dels altres peons de l'obra no està 

qualificat per dur a terme la seva feina. 

Finalment els darrers obrers a considerar en l'obra són els diferents peons que estaran 

encarregats de realitzar totes les instal·lacions, és a dir, les perforacions i muntatges dels pous 

geotèrmics, el muntatge del circuit hidràulic així com les diverses bombes de calor de cada 

zona, els conductes d'aire de ventilació, les trames de tubs del sostre radiant, a més dels 

diferents accessoris que siguin necessaris, entre d'altres...Degut a que la seva feina és molt 

major, implica també un major temps de dedicació, el valor del qual s'ha estimat a la taula 

B.30 segons la feina específica que desenvolupin. 

Finalment dir que els costos per hora inclouen el transport i la seguretat social; a més, en el 

capítol C.6.2. es troba el càlcul detallat del cost per un oficial i un obrer per l'any 2007. 

B.3.4. Cost d’ enginyeria 
 

Aquest cost es refereix als honoraris dels enginyers encarregats de dissenyar aquest projecte. 

Per tal d'estimar aquest valor, en primer lloc, es realitza una estimació de la duració total, en 

hores, de l'elaboració del projecte i considerar que un enginyer cobra un preu estàndard de 

55€/h. 
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En aquest cas es s'estima: 

? nº mesos treballats: 1 

? nº dies treballats/mes : 22 

? nº hores treballades/dia : 8 

D' on s'obté un total de  hores per elaborar aquest projecte. Amb lo qual en resulta un cost 

total d'enginyeria 176h·(55€/h) = 9.680€. 

Per veure si aquest resultat es acceptable, es comprova mitjançant un simple càlcul; es 

considera que el valor del cost d'enginyeria ha de correspondre aproximadament entre un 10% 

del pressupost total del projecte, així doncs es té el següent: 

  0,10·( 88935,05€ ) = 8.893,505€. 

Així que es considera que uns honoraris de 9.680€ es un cost raonat. 

B.3.5. Cost total del projecte 

Considerant tots els costs calculats anteriorment s’obté un valor final del projecte de: 

98.615,05€.  

Finalment s'obté un cost total del projecte tenint en compte un 16% de I.V.A de : 

 

114.393,458 € 
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B.4. ESTALVI ENERGÈTIC I VIABILITAT ECONÒMICA 

B.4.1. Comparació amb el sistema actual 

En primer lloc s'ha de dir que aquest projecte no està destinat a substituir cap sistema de 

climatització ja que actualment, només es disposa d'una caldera de gas natural que 

proporciona calefacció durant l'època d'hivern, però a l'estiu no hi ha cap sistema de 

climatització sinó que únicament hi ha uns quants ventiladors. 

Per això l'objectiu del projecte no ha estat la implantació d'un sistema energèticament més 

eficient sinó aconseguir un major confort dels ocupants de la residència tan en l'època de 

hivern com en la d'estiu ja que aquest confort no és prou adequat o ni tan sols existeix en 

l'actualitat. 

Per aquest motiu no té sentit parlar, en aquest cas, d'un període de retorn de la inversió ja que 

no es persegueix un benefici econòmic sinó un benefici de comoditat i confort.  

No obstant, com ja s'ha comentat al llarg del projecte, es vol que el nou sistema de 

climatització sigui, energèticament parlant, més eficient que l'anterior i que permeti un menor 

o major consum segons les necessitats diàries d'energia tèrmica del edifici; per això s'ha 

dissenyat un sistema mixta de sostre radiant i ventilació; a més s'ha utilitzat energia renovable 

que permet un menor consum. Tot això garanteix que el cost del consum energètic de la nova 

instal·lació hagi de ser considerablement menor que el de la instal·lació actual i això es el que 

es comprova a continuació: 

Es calcula el cost del consum energètic del sistema actual i del nou sis tema a implantar i es 

realitza una comparació, sempre tenint en compte només el període d'hivern ja que el d'estiu 

serà una instal·lació completament nova, no es substitueix cap sistema. 
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En primer lloc es calcula el consum: 

Sistema actual: 

Es disposa d'una caldera de Gas Natural de la casa ROCA que té un consum de 5,61m3/h. 

Coneixent que el PCS del Gas Natural és de 11KWh/m3 s'obté un consum de 61,71KW. En el 

capítol 5.6.2.2 es va considerar que el període de hivern corresponia a 6,5 mesos d'on en 

resultaven un total de 136 dies de funcionament de la instal·lació (considerant un factor de 

discriminació horària de 0,75), d'aquesta manera es tenen un total de 3264 hores de 

funcionament. Per tant el consum energètic per aquest període resulta de : 56,1KW·3264h = 

201.421,44KWh. (Veure capítol D.10). 

Sistema Nou: 

Es calcula la potència màxima consumida pel total de la instal·lació, és a dir per tots els 

aparells de climatització. A la taula s'indiquen totes les potències corresponents. 

  Taula B.31. Potències de tots els aparells del nou sistema 

 

 

Aparell Pcons. (KW)
bombes aigua-aigua

zona A 2,44
Zona B 2,44
Zona C 1,73
TOTAL 6,61

bombes aigua-aire
Zona A 1,97
Zona B 2,21
Zona C 1,4
Zona D 4,87
TOTAL 10,45

Bombes de circulació
Impulsió 0,74

retorn 4,4
TOTAL 5,14

Humectadors
Zona A 0,23
Zona B 0,23
Zona C 0,23
Zona D 0,23
TOTAL 0,92

Potència Consumida TOTAL 23,12
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En aquest cas l'energia consumida és electricitat per tant es calcula la potència a contractar i el 

consum d'energia elèctrica pel mateix període: 

Potència a contractar > Potència total aparells de climatització ---> Pcontr. = 30KW. 

Es suposa aquesta potència ja que s'han de considerar també altres aparells com 

electrodomèstics, llum,etc.. 

Per calcular l'energia consumida es suposa un factor de discriminació del consum energètic 

màxim que com s'havia comentat en el capítol 5.6.2.2 pel període d'hivern és del 40% per 

això es calcula segons la següent formula: 

Energia consumida  total = E.cons règim funcionament normal + E.cons a màxima potència 

On el primer terme es calcula com la potència màxima obtinguda pel factor de discriminació i 

pel total d'hores de funcionament en règim normal (nº hores totals – nº hores a plena càrrega), 

mentre que el segon terme correspon a la potència màxima multiplicada pel nombre d'hores 

de treball a plena càrrega, que són un total de 1305h com s'ha trobat també anteriorment en el 

capítol 5.6.2.2 per tant queda: 

E consumida total = 0,4·23,12KW·(3264-1305)h + 23,12KW·(1305)h = 48.288,43KWh 

Com es pot comprovar el consum de la nova instal·lació és aproximadament un 80% menor. 

En segon lloc es calcula el cost d'aquest consum per les dues instal·lacions: 

Sistema actual: 

Es coneix el preu del Gas Natural que es mostra en la següent taula: 

  

         Taula B.32. Preus del Gas Natural 

 

 

 

Preus Gas Natural Valor Unitats
terme fix 42,31 €/mes

terme variable 0,03 €/Kwh
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Per tant és té un cost total de: 

 Cost de la potència contractada = 42,31€/mes · 6,5 mesos = 275€. 

 Cost de l'energia consumida = 0,033259€/KWh· 201.421,44KWh = 6.699€. 

 Cost total instal·lació actual: 6.974€ 

 

Sistema Nou: 

Es coneix la tarifa elèctrica corresponen al més de Juliol del 2006 corresponen a la tarifa 3.0 

(consum general amb un consum major als 15KW): 

 

   Taula B.33. Preus de l’energia elèctrica 

El cost total en aquest cas és : 

Cost de la potència contractada = 1,5063€/KWmes · 30KW · 6,5mesos = 293,728€ 

Cost de l'energia consumida = 0,088179€/KWh · 48.288,43KWh = 4.258€ 

Cost total instal·lació nova: 4.552€ 

  

Finalment es comparen els dos costos obtinguts i s'obté l'estalvi econòmic que representa la 

utilització de la nova instal·lació, sempre tenint en compte que està referit només a l'època 

hivernal: 

 Estalvi = 6.974€ - 4.552€ = 2.422€. 

S'ha de comentar que aquests costos obtinguts són molt elevats ja que s'ha considerat una 

utilització ininterrumpuda durant tota l'època dels sis mesos i mig però realment això no serà 

així per tant els costos es reduiran, però per tenir una comparativa entre les instal·lacions ja és 

correcte.  

Finalment per tenir una idea aproximada de l'eficiència energètica de cada instal·lació es 

realitza un simple càlcul consistent en veure quin percentatge de l'energia consumida 

correspon al total de l'energia subministrar per cada sistema, així es té el següent: 

Preus Energia Elèctrica Valor Unitats
Terme de potencia 1,51 €/KW mes

terme d'energia 0,09  €/Kwh
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   Taula B.34. Eficiència de la instal·lació 

Com més alt és el coeficient indica que es necessita menys energia consumida per subministra 

l'energia tèrmica necessària i per tant més eficient és el sistema. 

B.4.2. Comparació amb el sistema tradicional 

Es tracta de determinar el cost de l'energia elèctrica consumida anualment pel sistema de 

climatització que s'ha dissenyat i pel sistema tradicional, consistent en climatitzar mitjançant 

bombes de calor aire-aire. 

En primer lloc es determina la potència a contractar per cadascun dels sistemes a partir de la 

suma dels consums elèctrics de cada màquina utilitzada, d'aquesta manera s'obtenen els 

resultats que es mostren a les taules B.35 i B.36 per cada sistema de climatització.  

      Taula B.35. Consums elèctrics del sistema tradicional 

 

Aquests valors s'han obtingut a partir de les capacitats i el COP de cada màquina, dades 

extretes del catàleg de ROCA coneixen la demanda tèrmica que han d'aportar. D'aquesta 

manera el consum elèctric s'obté mitjançant l'expressió: 

 Consum elèctric = Capacitat/eficiència 

 

Bombes de calor aire-aire cons.elec. Frig cons elec. Cal.
ZONA A 6,61 5,35
ZONA B 6,39 6,00
ZONA C 4,78 4,80
ZONA D 6,39 6,00

TOTAL [Kwe] 24,17 22,15

                                       Consum elèctric

Hivern Sistema Actual Sistema Nou
Consum Elèctric (KWh) 201421 48288
Consum Tèrmic (KWh) 8,71E+004 8,71E+004

Eficiència 0,43 1,8

                              EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ
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On la eficiència correspon al COP al hivern i EER al estiu. 

   Taula B.36. Consums elèctrics del sistema nou 

Aquests consums s'han obtingut sumant tots els consums de cada aparell de cada zona, els 

quals s'han calculat coneixent els consums tèrmics i el rendiment de cadascun. (Veure apartat 

D.8). Per tant, en els dos casos la potència a contractar és de 30KW. 

En segon lloc es determina la potència elèctrica consumida durant tot l'any. Per tal de realitzar 

aquest càlcul s'ha tingut en compte la potència elèctrica consumida durant un dia, on 

s'apliquen els factors de discriminació corresponents, que s'han explicat al capítol 5.6.2.2  i 

posteriorment s'extrapola pel total del període. Els resultats es mostren a continuació i els 

càlculs es detallen al annex D.10. 

     Taula B.37. Consum total anual per cada sistema 

Finalment es calcula el cost del consum elèctric coneixent la tarifació de la taula B.33. Els 

resultats finals es mostren a les taules B.38 i B.39. 

      Taula B.38. Cost del consum elèctric total del sistema tradicional 

 

aparell cons.elec. Frig cons elec. Cal.
bombes aigua-aigua 7,61 6,61

bombes aire-aire 11,45 10,45
bombes de circulació 5,14 5,14

humidificadors 0,00 0,92
TOTAL [Kwe] 24,20 23,12

                                       Consum elèctric

CONSUM ANUAL            Sistema tradicional  
TOTAL [KWh/dia] 261,46 214,28
TOTAL [MWh/any] 27,98 29,14
CONSUM ANUAL                  Sistema nou
TOTAL [KWh/dia] 195,43 157,07
TOTAL [MWh/any] 20,91 21,36

COST DEL CONSUM ELÈCTRIC ESTIU HIVERN
CONSUM ELÈCTRIC [KWeh] 27976,30 29142,26
POTÈNCIA CONTRACTADA [KW] 30 30
COST TERME DE POTÈNCIA [€] 203,35 293,73
COST TERME D'ENERGIA [€] 2466,92 2569,74
COST TOTAL 2670,27 2863,46

COST TOTAL ANUAL [€] 5533,74
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  Taula B.39. Cost del consum elèctric total del sistema nou 

 

D'on en resulta un estalvi de  

 

 

 

 

COST DEL CONSUM ELÈCTRIC ESTIU HIVERN
CONSUM ELÈCTRIC [KWeh] 20910,69 21361,49
POTÈNCIA CONTRACTADA [KW] 30 30
COST TERME DE POTÈNCIA [€] 293,73 203,35
COST TERME D'ENERGIA [€] 1843,88 1883,63
COST TOTAL 2137,61 2086,99

COST TOTAL ANUAL [€] 4224,60

ESTALVI ENERGÈTIC [€/ANY] 1309,14


