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D. CÀLCULS TÈRMICS 

D.1. Caracterització de l’envolvent 

D.1.1. Introducció de dades al programa Líder 

El programa Líder, com es comenta a la memòria del projecte, avalua el compliment de la 
normativa sobre la limitació de la demanda energètica tal i com s’especifica al Document 
Bàsic HE del Codi Tècnic de l’Edificació. 

Per a l’avaluació de l’edifici d’estudi cal primer introduir dades precises sobre la geometria, la 
naturalesa dels tancaments i dels materials que els formen i la situació geogràfica i l’ús de 
l’edificació.  

D.1.1.1. Descripció de l’edifici 

Dels aspectes comentats, cal començar per la descripció de l’edifici que s’estudia. Des del 
punt de vista de situació geogràfica, s’aporta informació sobre la província on es troba l’edifici 
i la latitud i l’altura d’aquest, quedant determinada d’aquesta manera la zonificació climàtica 
corresponent. També s’introdueix la orientació que servirà de referència per a la definició 
geomètrica segons el criteri proposat. 

D’altra banda s’especifica el tipus d’edifici del que es tracta i de l’ús que se’n farà. Es creu 
que el Mas del Curt s’ajusta més a la definició d’habitatge unifamiliar que no pas edificació de 
sector terciari encara que sigui aquest el servei final que se li preveu. Pel que fa a l’ús, la 
versió utilitzada del programa, la 1.0, no permet canvis en aquest i, per tant, es determina 
residencial. Finalment la classe d’higrometria, 3 o inferior, es justifica ja que no es preveuen 
unes condicions d’humitat de l’ambient interior excepcionals.  

A la figura D.1  es pot observar el panell d’introducció de les dades descriptives. 

D.1.1.2. Gestió de la base de dades 

El programa Líder treballa amb una base de dades de materials i tancaments definits 
prèviament a partir dels quals es poden definir les geometries pròpies de l’edifici d’estudi. 
Aquesta base de dades inclou informació precisa i contrastada sobre les característiques 
tèrmiques dels materials que s’hi defineixen. A més a més es contempla la possibilitat 
d’afegir materials per a poder-hi treballar i fer la validació de la normativa encara que els 
materials utilitzats no apareguin a la base de dades inicial. Pel  
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projecte del Mas del Curt, al treballar amb materials de característiques especials i no molt 
habituals, cal introduir els materials següents a la base de dades: 

− Biocell (aïllament de cel·lulosa reciclada) 

− Thermosafe (aïllament de fusta compactada) 

− Thermosafe-Wd (aïllament de fusta compactada amb resistència especial a la 
compressió) 

− Drempel (morter hidrofugant de calç natural) 

De tots aquests materials s’ha d’introduir informació contrastada, que s’haurà de validar amb 
un certificat de garantia (marcat CE per a productes de la construcció), sobre l’espessor, la 
conductivitat tèrmica (λ), la densitat (ρ) , la capacitat calorífica (Cp) i el factor de resistència a 
la difusió del vapor d’aigua (μ). A la figura D.2 es pot consultar la introducció de les dades 
corresponents al morter de calç Drempel. 

De la mateixa manera que es realitza per als materials constituents dels tancaments també 
s’hauran d’introduir les característiques dels elements de les obertures que no es recullin a la  

Fig.  D.1. Descripció de l’edifici. 
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base de dades original del programa Líder. Així, pel cas del Mas del Curt, també serà 
necessari introduir la informació per als marcs de finestres i vidres utilitzats: 

− Climalit planistar (vidre) 

− Ebania Elite (fusteria) 

En el cas dels vidres cal introduir informació sobre la transmitància tèrmica (U) i el Factor 
Solar (g) i pels marcs la transmitància tèrmica (U) i l’absortivitat (α) de l’element com es pot 
consultar a les figures D.3 i D.4 respectivament. 

Un cop definits els materials que s’afegiran a la base de dades es necessari definir els 
tancaments i obertures que formaran part de l’edifici a estudiar. Aquesta operació consisteix 
en, per a cada mur, element de façana, coberta, forjat, envà o terra en contacte amb el 
terreny, seleccionar i ordenar els materials que el formen. Cal ser estrictes en l’ordre dels 
materials ja que és fonamental a l’hora d’estudiar, per exemple, les possibles condensacions 
intersticials. També cal parar compte amb els gruixos de les capes que formaran els 
tancaments ja que no sempre coincideixen amb els valors predeterminats a la base de 
dades. 

 

Fig.  D.2. Definició de materials. Morter de calç Drempel.  
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Fig.  D.3. Definició de vidres. Climalit Planistar.  

Fig.  D.4. Definició de fusteries. Ebania Elite.  
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Pel cas del Mas del Curt cal definir dos tipus de murs (de 40 i 50cm. de fulla principal), dos 
tipus de tancament de façana (segons el mateix criteri), un terra en contacte amb el terreny 
(comú a tota la planta baixa), dos tipus d’envans (de pedra calcària i de totxana ceràmica), 
un tipus de forjat (comú a totes les estances) i dos tipus de cobertes (plana i inclinada).  

A la figura D.5 es pot consultar el procés de definició dels materials que formen el mur en 
contacte amb el terreny de 50cm. de gruix de fulla principal. 

 

Òbviament, a més a més de la definició dels tancaments, cal definir les obertures que 
trobarem a les façanes. Per a fer-ho es selecciona el tipus de marc i de vidre a utilitzar per a 
cada tipus d’obertura i s’introdueixen dades sobre el percentatge de l’obertura ocupat pel 
marc i sobre la permeablilitat a l’aire d’aquest. En el cas del Mas del Curt és necessari definir 
porta, envidriada o massisa, per a les portes de la primera planta i de la planta baixa 
respectivament.  

Fig.  D.5. Definició de tancaments. Mur M1.  
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la figura D.6 es pot veure com es defineixen les finestres segons el que s’ha indicat. 

 

D.1.1.3. Definició geomètrica 

Un cop definits tots els elements susceptibles de formar part de l’envolvent de l’edifici ja es 
pot procedir a realitzar el modelat de l’edifici. Per a la definició geomètrica del Mas es 
segueixen els passos i les instruccions que marca el manual del programa. No s’entrarà a 
descriure tot el procés de realització del model ja que es tracta d’una execució mecànica i 
sense interès. Només és interessant remarcar que es definiran espais (estances) que el 
programa entendrà com zones diferenciades per poder estudiar correctament el 
comportament tèrmic de l’edifici. Evidentment és imprescindible definir correctament cada 
tancament o element que s’introdueixi a la geometria associant-lo a alguna de les tipologies 
anteriorment definides. A la figura D.7 s’observa el provés de definició geomètrica del Mas 
del Curt:  

 

 

Fig.  D.6. Definició de tancaments. Mur M1.  
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Fig.  D.7. Definició geomètrica del Mas del Curt.  
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D.1.2. Informe de resultats del programa Líder 

Un cop introduïdes totes les dades al programa es procedeix a l’avaluació de l’edifici. El 
programa Líder emet un informe de compliment de la limitació de la demanda energètica que 
es pot consultar a les pàgines següents: 
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D.2. Càlcul de càrregues tèrmiques 

D.2.1. Condicions de disseny 

Per a determinar les condicions climatològiques exteriors del Mas del Curt es tenen en 
compte els enregistraments de les dades de l’observatori de Prades. Aquest observatori es 
troba a uns 10km de distància del mas, a una altura similar i dins del mateix massís 
muntanyós. Per bé que si que és cert que l’observatori es troba en una zona menys 
exposada a la influència marina, no hi ha cap altre observatori proper les condicions del qual 
siguin tant semblants a les del Mas del Curt.  

S’ha sol·licitat un històric de dades al Servei Meteorològic de Catalunya i a partir de les dades 
subministrades des del 2001 fins a l’actualitat, es determinen les següents condicions 
exteriors necessàries per als càlculs posteriors:  

− Temperatura mitjana juny: 18.0ºC 

− Temperatura mitjana juliol: 19.6ºC  

− Temperatura mitjana agost: 18.4ºC  

− Humitat relativa mitjana estiu: 79% 

− Temperatura mínima mitjana desembre: -0.6ºC 

− Temperatura mínima mitjana gener: -0.8ºC 

− Temperatura mínima mitjana febrer: -1.5ºC 

Per a l’interior de l’habitatge es determinen les següents condicions de confort:  

− Temperatura interior estiu: 23ºC 

− Humitat relativa interior estiu: 50% 

− Temperatura interior hivern: 21ºC 

Serà necessari determinar els valors de l’entalpia per a les condicions de l’aire interior i 
exterior estivals per a poder determinar les càrregues degudes a la ventilació dels locals.  

Es prenen els valors corresponents al juliol perquè, com es justificarà posteriorment, és en 
aquest mes quan hi ha uns requeriments de refrigeració més extrems.  
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Per a la determinar les entalpies dels punts interior, exterior i de treball es consulta un 
diagrama psicromètric (Fig. D.8) i es segueixen els passos que es descriuen a continuació. 

Primer es fixen al diagrama els punts de treball interior i exterior a partir de la temperatura i la 
humitat. La temperatura ve determinada per les rectes verticals que parteixen de l’eix 
d’abscisses i la humitat per les corbes corresponents.  

El punt de treball és el punt on es representa la mescla d’aire exterior i interior que es 
refrigera per introduir a la sala. Per obtenir aquest punt s’interseca l’horitzontal al punt interior 
amb la vertical al punt exterior tal i com indiquen les línies vermelles de la figura D.8. Les 
condicions d’aquest punt de treball pel cas d’estudi són: 

Temperatura punt de treball: 32ºC 

Fig.  D.8. Diagrama psicromètric. Determinació dels punts de treball. 
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Humitat relativa punt de treball: 30% 

Per a determinar les entalpies es segueixen les línies isentàlpiques (de color blau a la figura 
D.8.) que parteixen de la diagonal on es marquen els valors i que passen pels punts en 
qüestió. Així es determina: 

Entalpia interior: 45.5 KJ/Kg 

Entalpia exterior: 97.3 KJ/Kg 

Entalpia punt de treball: 54.8 KJ/Kg 

D.2.2. Càrregues per calefacció 

Per al càlcul de les càrregues tèrmiques per al dimensionat de la calefacció es considera 
com a temperatura exterior de disseny la mínima de les mitjanes mínimes mensuals per als 
mesos de desembre, gener i febrer. Així, es determina una temperatura exterior de -1.5ºC i 
una temperatura interior de 21ºC. A part, es té en compte que hi ha algunes estances que 
tenen contactes amb el terreny i és necessari contemplar la temperatura d’aquest. Com que 
no es tenen dades d’observatori es determina una temperatura del terreny de 6.5ºC, 8ºC per 
sobre de la temperatura exterior.  

D’aquesta manera, i tenint en compte les conductivitats tèrmiques de l’evolvent i la superfície 
de contacte entre exterior i interior es dimensiona la càrrega tèrmica deguda a la transmissió 
de calor a través de les parets segons l’equació D.1.  

On f és un factor corrector que depèn de la orientació del tancament que s’està avaluant.  

Aquest càlcul serà necessari per a totes les estances i per a totes les superfícies de contacte 
amb l’exterior o, en el cas que en tinguéssim, amb les zones no calefactades. 

Un cop determinades les càrregues degudes a la transmissió a través dels tancaments, cal 
determinar les càrregues que són conseqüència de la ventilació dels locals. Per dimensionar-
les cal tenir el compte el cabal d’aire a temperatura exterior que s’introdueix a l’estança que 
s’està analitzant i la diferència de temperatura segons l’equació D.2. 

)·(·· int extTTAUfq −=  (Eq.  D.1) 
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D’aquesta manera, i considerant un 25% de total de potència afegida per tenir en compte les 
discontinuïtats en l’ús de la calefacció, queden determinades les següents càrregues 
tèrmiques:  

 

Estança Convecció (W) Ventilació (W) Total (W) 

Sala 1090,1 753,3 1843,4 

Cuina 667,8 0 667,8 

Habitació 1 471,9 276,7 748,6 

Habitació 2 847,9 276,7 1124,6 

Habitació 3 484,6 276,7 761,4 

Bany 1 309,2 0 309,2 

Bany 2 312,3 0 312,3 

Distribuïdor 665,8 0 665,8 

Total 4849,6 1583,6 6433,2 

Increment 25%   1212,4 

Total   7645,6 

Amb aquests resultats es podrà dimensionar el sistema de calefacció de terra radiant per a 
garantir la potència màxima per a les condicions més desfavorables.  

D.2.3. Càrregues per refrigeració 

El càlcul de les necessitats a cobrir per la refrigeració és realitza a partir de taules 
estandarditzades de l’ASHRAE que tenen en compte els diferents factors que intervenen a la 

)(·· int extp TTCmq −= &  (Eq.  D.2) 

Taula.  D.1. Càrregues tèrmiques per al dimensionat de la calefacció 
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transferència de calor a nivell general. No es planteja la refrigeració de banys ni de la zona 
de distribuïdor i escales de la primera planta però sí de la cuina per tractar-se d’una sala 
unida a la sala d’estar.  

Per al càlcul de la potència tèrmica a instal·lar per a la refrigeració cal determinar primer quin 
és el moment horari més desfavorable. El moment horari més desfavorable per a cada 
orientació es determina a partir de les dades de transmissió de calor per irradiació solar 
(Equació D.3.). Per determinar el moment horari de màxima irradiació solar es busca el 
moment per al qual es maximitza el producte del factor de guany per calor solar SHGF (Solar 
Heat Gain Factor) pel factor de càrrega de fred per a vidre interior no ombrejat per a latitud 
nord, CLF. Cal tenir en compte també el coeficient d’ombra per a combinacions de tipus de 
vidre i tipus d’ombra SC.  

El valor de SHGF depèn del mes de l’any i el valor de CLF de l’hora del dia i tots dos de 
l’orientació del tancament d’estudi. Això fa que s’obtinguin els màxims valors de la 
transmissió de calor deguda a irradiació a una hora solar d’un mes concret per a cada 
orientació. En el cas d’estudi obtenim els resultats de la taula D.2. 

 

Orientació Hora Mes  Q (W/m2) 

SSE 12 Juliol 374,5 

OSO 17 Agost 378,0 

NNO 18 Juny 189,2 

ENE 8 Juny 284,7 

Un cop obtinguts els valors per a cada orientació encara s’ha de determinar el moment horari 
pel qual la càrrega és màxima a cada estança per a fer el càlcul de les càrregues totals. Per 
a les estances amb obertures amb una sola orientació es determina l’hora i el mes de 
màxima irradiació corresponent a l’orientació en qüestió. Per a estances amb més d’una 
obertura cal determinar el moment horari pel qual la radiació total és màxima. Això significa 

SCCLFSHGFq ··=  (Eq.  D.3) 

Taula.  D.2. Valors màxims de les càrregues degudes a la irradiació solar. 



Pág. 26  Annexos 

 

determinar el valor total de la transmissió per irradiació i seleccionar l’horari pel qual aquest 
és major. El valor total de la transmissió es calcula segons l’equació D.4. 

Així, es determina un horari solar per a cada habitació pel qual les càrregues degudes a la 
irradiació solar són màximes. En el cas de l’estudi actual s’obtenen els  resultats de la taula 
D.3. 

 

Estança  Hora Mes Qsolar (W) 

Sala 12 Juliol 1296,7 

Cuina 12 Juliol 384,8 

Habitació 1 8 Juny 243,7 

Habitació 2 12 Juliol 638,7 

Habitació 3 12 Juliol 694,7 

Un cop determinats els horaris de més irradiació solar ja es pot procedir al càlcul de les 
càrregues tèrmiques degudes als altres factors.  

Per al càlcul de la transmissió de calor a través dels tancaments es fa servir el factor de 
diferència de temperatura per al càlcul de càrregues de fred a sostres, parets i terres, CLTD. 
Aquest valor s’escull en funció del tipus de tancament (massa i transmitància) i per a l’hora 
solar determinada anteriorment per a cada estança. Es realitzen les correccions establertes 
segons les condicions de treball i els criteris de l’ASHRAE.  

Les càrregues tèrmiques degudes a la transferència a través dels tancaments són resultat 
del producte entre superfície, transmitància del tancament i factor CLTD segons l’equació 
D.5. 

ENEhoraENENNOhoraNNOOSOhoraOSOSSEhoraSSEhoraçaes
SqSqSqSqq ···· ,,,,,tan

+++=  (Eq.  D.4) 

Taula.  D.3. Transmissió solar màxima i moment horari per a cada estança 
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La càrrega per als tancaments en contacte amb estances no refrigerades i pels tancaments 
en contacte amb el terreny es calcula tenint en compte la transferència de calor per com en 
el cas de la calefacció, segons l’equació corresponent. La temperatura de la sala no 
calefactada es fixa com la mitjana de temperatures interior i exterior.  

 

Estança Q tancament (W) 

Sala 73,0 

Cuina -34,1 

Habitació 1 83,3 

Habitació 2 221,1 

Habitació 3 46,7 

 

Un cop determinades les transmissions tèrmiques degudes a efectes de temperatura i 
d’irradiació cal quantificar les càrregues derivades de l’ús de l’edifici. Aquestes es poden 
separar en tres grups: les degudes a la il·luminació de les estances, a la presència de 
persones i a la ventilació.  

Les càrregues tèrmiques degudes a la il·luminació de les estances es consideren iguals a la 
potència instal·lada per a la il·luminació multiplicada per un factor corrector de servei: 

 

 

CLTDAUq
cament

··
tan

=  (Eq.  D.5) 

25,1·llumllum
Pq =  (Eq.  D.6) 

Taula.  D.4. Càrregues degudes a la transferència a través dels tancaments  
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Estança Pinstal·lada (W) Qil·luminació (W) 

Sala 414 517,5 

Cuina 75 93,7 

Habitació 1  72 90 

Habitació 2 72 90 

Habitació 3 90 112,5 

La potència necessària per a compensar la presència de persones a l’interior d’una estança 
es determina, evidentment, a partir del nombre habitual o esperat d’ocupants de l’estança. 
Segons el tipus de tasca o d’activitat que es dugui a terme a cada estança s’associa una 
determinada calor a cada usuari. En el cas d’estudi es considera per a la cuina i la sala 
d’estar una activitat de feina lleugera, amb els usuaris drets o asseguts, que implica una calor 
latent i una calor sensible de 75W/persona. Per a les habitacions es determina una activitat 
molt lleugera, amb els usuaris asseguts, que correspon a una calor sensible de 65W/persona 
i una calor latent de 55W/persona. Segons el que s’exposa es poden determinar els valors 
de les càrregues degudes a la presència de persones de la taula D.6. 

 

Estança Usuaris Qsensible (W) Qlatent (W) 

Sala 6 450 450 

Cuina 2 150 150 

Habitació 1  2 130 110 

Habitació 2 2 130 110 

Habitació 3 2 130 110 

 

 

Taula.  D.5. Càrregues degudes a la il·luminació de les estances  

Taula.  D.6. Càrregues degudes a la presència de persones  
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Finalment cal comptabilitzar les càrregues degudes a la ventilació dels locals. En el cas de la 
refrigeració s’ha de tenir en compte les variacions d’humitat de l’aire, cosa que no es tenia en 
compte per a la calefacció i que fa el càlcul una mica més complex. Per tenir en compte 
temperatura i humitat el càlcul de la transferència de calor es realitza a partir dels valors de 
l’entalpia. La diferència entre l’entalpia interior i l’entalpia del punt de treball serveix per 
determinar la calor latent aportada i la diferència entre l’exterior i la del punt de treball per 
determinar la calor sensible, sempre tenint en compte el cabal d’aire refrigerat i segons les 
equacions D.7 i D.8: 

  

Estança Qsensible (W) Q latent (W) 

Sala 1285,4 281,3 

Cuina 0 0 

Habitació 1 472,2 103,3 

Habitació 2 472,2 103,3 

Habitació 3 472,2 103,3 

Un cop determinades les càrregues de refrigeració degudes a tots els aspectes que hi 
intervenen es determinen les necessitats totals per a cada estança: 

 

 

 

 

ventptextsen
Qhhq )·( −=  (Eq.  D.7) 

ventptlat
Qhhq )·( int−=  (Eq.  D.8) 

Taula.  D.7. Càrregues degudes a la ventilació dels locals  
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Estança Qsensible (W) Q latent (W) Q latent (W) 

Sala 3622,5 731,2 2353,7 

Cuina 594,4 150 744,4 

Habitació 1 1019,2 213,3 1232,5 

Habitació 2 1552,0 213,3 1765,3 

Habitació 3 1456,1 213,3 1669,4 

 

D.2.4. Taules de l’ASHRAE utilitzades per al càlcul 

El coeficient CLTD es determina segons les taules D.9 i D.10 per a cobertes i parets 
respectivament. És necessari tenir en compte els factors de correcció dels paràmetres de 
disseny que s’especifiquen a les mateixes figures. 

Taula.  D.8. Càrregues per refrigeració  
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Taula.  D.9. CLTD. Diferencia de temperatura per al càlcul de càrregues a sostres 
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Taula.  D.10. CLTD. Diferencia de temperatura per al càlcul de càrregues a parets 
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Per a la determinació del grup de construcció dels murs s’utilitza la taula D.11 procurant 
ajustar el màxim el mur d’estudi a les categories que s’hi defineixen. 

 

El coeficient LM de correcció del factor CLTD del que es parla a les notes de la taula D.9 i 
D.10 que representa les correccions per latitud i mes aplicades a parets i sostres es pot 
consultar a la figura D.12. 

Taula.  D.11. Descripció dels grups de construcció de les parets 
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D’altra banda, pel que fa a la determinació de les càrregues tèrmiques degudes a l’irradiació 
solar directa i tal i com s’explica a la memòria, s’utilitza l’equació D.9.  

CLFSHGFAq ··=  (Eq.  D.9) 

Taula.  D.12. Descripció dels grups de construcció de les parets 
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Els factors de càrrega de fred CLF per a vidres interiors no ombrejats, per a latitud Nord, es 
troben a la taula D.13. 

Taula.  D.13. CLF. Càrrega de fred per a vidres interiors no ombrejats. 
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Els coeficients SHGF, Solar Heat Gain Factor, es poden consultar a la taula D.14. que 
correspon a aquest factor per una latitud de 40º.  

 

 

 

 

 

 

Finalment, també es consulten les taules de referència de l’ASHRAE per a determinar les 
càrregues degudes a la presència de persones a les estances. Per a tenir-ho amb compte 
cal consultar les aportacions de calor latent i sensible per usuari de la taula D.15.  

 

 

 

Taula.  D.14. SHGF. Solar Heat Gain Factor. 

Taula.  D.15. Valors de guany tèrmic per a ocupants en ambients condicionats. 
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D.2.5. Fitxes de càlcul de calefacció 

Taula.  D.16. Fitxa de càlcul de càrregues a través dels tancaments  
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D.2.6. Fitxes de càlcul de refrigeració 

 

 

 

 

Taula.  D.17. Fitxa de càlcul de càrregues degudes a la ventilació dels locals 

Taula.  D.18. Fitxa de càlcul de càrregues degudes a la irradiació solar 
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Taula.  D.19. Fitxa de càlcul de càrregues a través dels tancaments 
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Taula.  D.20. Fitxa de càlcul de càrregues degudes a la il·luminació 

Taula.  D.22. Fitxa de càlcul de càrregues degudes a la presència d’usuaris 

Taula.  D.21. Fitxa de càlcul de càrregues degudes a la ventilació de les estances 
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D.3. Càlcul de la instal·lació de terra radiant 

 

Taula.  D.23. Fitxa de càlcul de la instal·lació de terra radiant. 



Pág. 42  Annexos 

 

D.4. Càlcul de la fracció solar 

A partir dels valors obtinguts de la radiació solar incident sobre una superfície horitzontal 
plana que es determinen a la memòria es realitzen les correccions necessàries per a 
determinar quina serà la radiació que rebran els col·lectors solars instal·lats.  

Els col·lectors es disposen amb orientació sud, amb una inclinació de -10º (31º) respecte la 
latitud del Mas. Aquesta inclinació afavoreix el rendiment de la instal·lació a l’estiu, quan es té 
una ocupació màxima del mas i, en conseqüència, una major demanda energètica. 

La mitjana mensual de radiació diària sobre una superfície inclinada es determina segons 
l’equació D.10. on R representa el quocient entre la mitjana de radiació diària sobre la 
superfície del captador i sobre una superfície horitzontal per a cada mes i H és la mitjana de 
radiació diària sobre una superfície horitzontal que es determina a la taula 5.40 de la 
memòria 

A partir de les equacions D.10, D.11 i D.12, i sabent que s’ha pres una reflectància del sòl (ρ) 
de 0.2, el factor de nuvolositat Kt corresponent a la ciutat de Tarragona segons l’Atlas 
climàtic digital de Catalunya i que s’ha determinat el quocient entre la mitjana mensual de 
radiació directa sobre una superfície inclinada i una superfície horitzontal per a cada mes 
(Rb) segons l’equació D.13, es determina el valor de la radiació incident sobre els captadors 
que es tabula a la taula D24. 

HRHT ·=  (Eq.  D.10) 
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32 108.3531.5027,439,1 TTT
d KKK
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−+−=  (Eq.  D.12) 
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Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

10.8 14.4 1 6.6 19.0 21.2 21.5 21.3 16.7 17.1 13.5 10.6 8.8 

 

Un cop establertes les necessitats (apartat D.5) i la radiació incident als col·lectors solars és 
necessari dimensionar la instal·lació. El mètode utilitzat per fer-ho és el mètode de les f-
charts. Com es comenta a la memòria aquest mètode relaciona la fracció d’energia solar 
mensual aprofitable a partir d’uns valors, X i Y, mitjançant una correlació obtinguda a partir de 
simulacions per un gran nombre de llocs i per un ampli rang de variables de projectes de 
sistemes realitzables. 

El valor X expressa la relació entre les pèrdues d’energia del captador i la càrrega total 
d’escalfament. 

El valor Y representa la relació entre l’energia absorbida pel captador i la càrrega total 
d’escalfament. 

Aquests dos grups adimensionals depenen de l’àrea de captació i, per tant, és necessari fer 
probes amb diferents superfícies (número de captadors) per ajustar el valor de la fracció 
energètica tant com sigui possible al valor desitjat. A més a més és necessari haver definit 
amb anterioritat els models de captadors i altres equips que s’utilitzaran ja que els rendiments 
d’aquests intervenen en la determinació dels dos coeficients. 

Aplicant la correlació de f per a sistemes d’aigua calenta de l’equació D.16 s’obtenen els 
valors de la fracció d’energia solar mensual de la taula D.25. per a l’aportació solar tèrmica a 

TOT

aREFLRC

L
tTTUFA

X
Δ−

=
)··('··

 (Eq.  D.14) 

TOT

TRC

L
NHFA

Y
·)··'·(· ατ

=  (Eq.  D.15) 

Taula.  D.24. Mitjana mensual de radiació diària sobre superfície inclinada (MJ/dia)  
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la producció d’aigua calenta sanitària amb dos captadors. Per a la producció d’aigua per a la 
calefacció s’obtenen els valors de la taula D.26 per una instal·lació independent de 10 
captadors.  

 

 

 

322 ·0215,0·0018,0·245,0·065,0·029.1 YXYXYf ++−−=  (Eq.  D.16) 
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Taula.  D.25. Fitxa de càlcul de la fracció solar per al subministrament d’acs. 
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Taula.  D.26. Fitxa de càlcul de la fracció solar per al subministrament de calefacció. 
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D.5. Càlcul de les necessitats 

Es quantifiquen les necessitats energètiques derivades de l’escalfament d’aigua tant per a 
l’elaboració d’aigua calenta sanitària com per a calefacció. També es valoren les necessitats 
energètiques derivades de la refrigeració del mas durant els mesos de calor. Amb aquesta 
quantificació es determina quina és la millor solució pel al subministrament energètic tenint 
en compte l’impacte ambiental i les repercussions econòmiques.  

Per a l’aigua calenta sanitària, i segons es determina al document bàsic HE del Codi Tècnic 
de l’Edificació, considerant una temperatura de l’aigua de l’acumulador de 60º i considerant 
un ús del mas similar al d’un hostal, es pren una demanda de 40 litres d’aigua calenta 
sanitària per persona i dia. Les demandes mensuals es calculen en referència a la previsió 
d’utilització considerada a partir de les dades d’ocupació mensuals dels establiments de 
turisme rural de les províncies costaneres de Catalunya. Aquestes dades s’extreuen dels 
informes d’ocupació turística de l’Institut Nacional d’Estadística. Es considera un escenari 
optimista on l’ocupació del Mas al mes d’agost sigui plena i es corregeixen les ocupacions de 
la resta de mesos seguint la mateixa proporció d’augment d’ocupació. Les dades d’origen 
són les ocupacions dels establiments rurals de Barcelona, Girona i Tarragona des del 2001 
fins al març de 2007.  

 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

17.7 19.9 26.1 34.3 24.3 30.9 57.2 100.0 35.4 29.9 22.3 40.7 

Per al càlcul de l’energia necessària per escalfar aquesta aigua és té en compte la 
temperatura de la xarxa d’aigua corrent a l’Albiol. Com que no s’han aconseguit dades 
concretes, s’ha pres la temperatura de la xarxa d’aigua de Tarragona i s’ha aplicat una 
correcció per altura segons el criteri de l’equació D.17. Les dades de la xarxa d’aigües de 
Tarragona s’han extret dels apunts del Curs d’energia solar tèrmica del Campus de la 
Mediterrània. 

)·(10·95.4 4
tarragonaalbioltarragonaalbiol hhTT −−= −  (Eq.  D.17) 

Taula.  D.27. Percentatge d’ocupació esperat (%) 
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Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

5.6 6.6 8.6 10.6 11.6 12.6 13.6 12.6 11.6 10.6 8.6 5.6 

Amb les dades obtingudes i seguint l’equació D.18 s’obté l’energia necessària per escalfar 
l’aigua calenta consumida durant cada mes de l’any que es pot consultar a la figura D.29. 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

83 83 116 141 102 122 229 409 143 128 96 191 

Per al càlcul de l’energia necessària per a la producció d’aigua calenta per a la calefacció i de 
l’energia necessària per a refrigeració s’utilitza el mètode dels graus-dia. S’han seguit els 
criteris i s’han pres els valors que s’estableixen a l’estudi monogràfic “Els graus-dia de 
calefacció i refrigeració de Catalunya. Resultats a nivell municipal”. 

 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

2371 417 340 297 235 140 63 18 15 61 145 379 

 

 

 

TCpmq Δ= ··&  (Eq.  D.18) 

Taula.  D.29. Demanda d’energia per a la producció mensual d’Acs (kWh) 

Taula.  D.30. Graus dia de calefacció 18/18 mensuals a l’Albiol  

Taula.  D.28. Temperatura de la xarxa d’aigua a l’Albiol (ºC)  
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Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

0 0 0 0 0 14 52 56 15 0 0 0 

Els avantatges que presenta aquest mètode respecte dels altres existents és la seva 
simplicitat i robustesa, el fet que és el més utilitzat i que s’adapta molt bé al sistema de càlcul 
de l’aïllament tèrmic dels edificis que marca la normativa vigent.  

Els graus-dia, GD, són el nombre de graus (ºC) de mitjana en què la temperatura exterior 
(Text) és inferior o superior a la temperatura interior (Tint) durant un període de 24 hores. 
D’altra banda, el coeficient de pèrdues de l’edifici (UA) representa el flux energètic que circula 
a través de les parets i de les superfícies que delimiten l’habitatge, per unitat de temps i per 
cada grau centígrad de diferència entre la temperatura interior i exterior, i es calcula a partir  
del producte entre les transmitàncies tèrmiques obtingudes anteriorment i les superfícies de 
contacte dels tancaments amb l’exterior.  En el cas del Mas del Curt, i tenint en compte els 
valors que s’han determinat amb l’ús del programa Líder, s’obté un valor del coeficient de 
pèrdues UA= 228.3 W/K. 

Un cop coneguts els valors dels graus dia mensuals i del coeficient de pèrdues de l’edifici es 
pot determinar l’energia necessària per a mantenir la temperatura de l’edifici constant a Tint. 
Evidentment, el valor desitjat de Tint condicionarà el valor dels graus-dia i, en conseqüència, 
el valor de l’energia a aportar. En aquest cas, es té en  compte el criteri de refrigeració amb 
Tint 21ºC (taula D.31) ja que és de l’únic del qual es disposa de dades i el criteri de 
calefacció amb Tint 18ºC (taula D.30), que s’escull davant del de 15ºC ja que és el cas més 
desfavorable i de més consum energètic.  

Els valors obtinguts es corregeixen adaptant-los a l’ocupació prevista del mas segons els 
mateixos criteris comentats per al càlcul de l’aigua calenta sanitària i s’obtenen els consums 
energètics de la taula D.32 i D.33 per a calefacció i refrigeració respectivament. 

 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

404 370 424 441 186 106 56 82 118 238 319 845 

 

Taula.  D.31. Graus dia de refrigeració 21/21 mensuals a l’Albiol  

Taula.  D.32. Demanda d’energia per a la calefacció (kWh)  
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Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

0 0 0 0 0 24 163 307 29 0 0 0 

 

 

 

Taula.  D.33. Demanda d’energia per a la refrigeració (kWh)  
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E. CÀLCULS ELÈCTRICS 

 

Taula.  E.1. Punts de llum i preses de corrent per a cada línia. 
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Taula.  E.2. Fitxa de càlcul de la instal·lació elèctrica 
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F. IL·LUMINACIÓ 

F.1. Introducció de dades al programa Relux 

El programa de disseny d’instal·lacions d’enllumenat Relux simplifica el procés de disseny i 
de càlcul dels paràmetres de la instal·lació d’il·luminació i representa una eina útil i de fàcil 
utilització.  

El funcionament d’aquest programari és similar al d’altres del mateix tipus, tots desenvolupats 
normalment per o amb el suport de marques comercials d’equips d’il·luminació. Relux s’ha 
escollit ja que accepta les bases de dades de les empreses de lluminàries seleccionades. 

Per estudiar la il·luminació del Mas s’han estudiat les estances individualment, sense 
considerar les portes però considerant les obertures a la façana. Abans de començar a 
introduir les dades cal seleccionar les lluminàries que s’utilitzaran i importar les 
característiques aportades pel fabricant al programa.  

La caracterització de les estances és molt simple: a partir dels models estandarditzats del 
programa s’escull el que més s’ajusta a les característiques de la sala d’estudi i 
s’introdueixen les mides generals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  F.1. Algunes de les possibilitats geomètriques prefixades pel programa 
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A més a més cal especificar la emissivitat de les superfícies de l’estança, l’altura del pla de 
treball (85cm.) i el marge que es deixi sense contemplar a l’anàlisi al costat de les parets 
(0cm.).  

Un cop definits els tancaments principals és necessari definir les obertures de les façanes 
(finestres) i el possible mobiliari o elements interiors que es vulguin considerar. Per a l’estudi 
realitzat només es contemplen les escales als models de la sala i del distribuïdor, l’armari 
dels acumuladors a la cuina i les biguetes a totes les estances que no tenen falç sostre ja 
que es consideren elements que afecten directament i de forma molt evident a la il·luminació. 

La definició del mobiliari així i com el posicionat de les finestres són aspectes específics del 
programa que no tenen interès des del punt de vista d’aquest projecte.  

Amb aquestes dades el programa ja pot realitzar un predimensionat de la instal·lació partint 
de la il·luminància mitjana desitjada. La il·luminància, com s’explica a la memòria, és una 
dada de disseny específica de l’ús que es vol donar a cada estança.   

A la figura F.2 es pot observar la pantalla de predimensionat per al cas de la cuina. Es 
demana una il·luminància mitjana de 200 lux i el programa determina que cal col·locar 6 
lluminàries de les que s’han especificat amb anterioritat. A més a més ens aporta informació 
sobre l’il·luminància mitjana real que s’obté i les relacions d’uniformitat (Eminima/Emitjana).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  F.2. Predimensionat de la instal·lació d’enllumenat a la cuina 
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Els resultats dels predimensionat es modifiquen lleugerament per tal d’afinar la solució, 
adaptant-se millor a l’ús previst, a la il·luminància desitjada o a les necessitats específiques 
de cada sala.  

A mesura que es va modificant la solució per optimitzar-la es demana al programa que 
analitzi la instal·lació aportant informació complerta sobre il·luminància, distribució de la llum i, 
si es creu convenient, índex d’enlluernament. Relux es capaç de fer càlculs tant en situació 
d’il·luminació natural com artificial o mixta de manera que, a més a més, ajuda a comprovar 
el correcte dimensionat de les obertures.  

Finalment, un cop s’ha ajustat la col·locació de les lluminàries, es realitza de nou un càlcul 
complert i es sol·licita al programa l’informe final que inclou la informació complerta sobre les 
caracterísitiques de l’estança estudiada. A més a més es poden consultar diferents tipus de 
gràfics que informen de la distribució llumínica (alguns s’inclouen a l’informe) i es pot veure 
una simulació de la il·luminació de l’estança en tres dimensions (Figures F.4 i F.5). 

Fig.  F.3. Instal·lació prevista per a la cuina a partir dels valors predimensionats. 
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F.2. Informes de resultats del programa Relux 

A les pàgines següents s’adjunten els informes dels càlculs del programa per les diferents 
estances. 

Fig.  F.4. Simulació d’il·luminació artificial de la sala 

Fig.  F.5. Simulació d’il·luminació natural de la sala 
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