
Sistemes de climatització d’un centre de salut
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CONCLUSIONS

Amb aquest projecte s’han pogut posar en pràctica els coneixements de 
climatització amb la finalitat de dissenyar la instal·lació de climatització d’un 
centre de salut (CAP), situat a la ciutat de Lleida, i, també, s’ha pogut comprovar 
la importància de realitzar un estudi detallat de les seves necessitats tèrmiques. 

Per a la seva realització s’ha determinat com a sistema de climatització més 
adient un sistema aigua-aire degut a que combina les prestacions del sistema 
tot-aire i del sistema tot-aigua. D’aquesta manera, s’aconsegueix que la xarxa de 
conductes de la instal·lació sigui de dimensions més reduïdes que si fos tot-aire, i 
a l’hora es soluciona l’aspecte de la ventilació, que mancaria en un sistema tot-
aigua. A partir d’aquí s’han anat veient diversos punts que ara comentarem. 

Primerament hem tingut en compte les condicions del nostre projecte. Un dels 
factors importants en quant a la localització del nostre CAP ha estat que les 
condicions externes són força diferenciades entre hivern i estiu a la ciutat de 
Lleida, ja que el hivern és fred i humit i l’estiu sec i amb altes temperatures. 

En quant les condicions internes s’han definit tots aquells factors que afecten a la 
variació de les càrregues tèrmiques de l’edifici com les temperatures i humitats 
adients per a cada local dins l’edifici, els diferents coeficients de transmissió de 
calor (K) per a cadascun dels components de l’estructura, l’ocupació mitja de 
cadascun dels locals i la il·luminació d’aquests. 

Tant els tancaments del centre com els punts de confort han estat triats mirant 
d’afavorir l’estalvi energètic. Per exemple, els punts de confort triats es troben 
dintre dels límits establerts per la normativa vigent, fet que afavoreix aquest 
estalvi. Un cop definides totes les condicions del nostre projecte, s’ha procedit al 
càlcul de les diferents càrregues tèrmiques. 

S’ha fet distinció entre càrregues sensibles, que modifiquen la temperatura seca 
de l’aire, i càrregues latents, que modifiquen la quantitat de vapor d’aigua. 
Seguidament hem vist com afecten aquestes a l’estiu i al hivern, sent càrregues 
de refrigeració o de calefacció respectivament. 
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A partir d’aquests càlculs de les diferents càrregues hem pogut conèixer la 
càrrega sensible i latent per planta i la demanda energètica total del nostre 
projecte.  

Un dels punts importants de cara al plantejament del projecte ha estat la 
zonificació de les diferents plantes degut a la gran superfície d’aquestes. Això ha 
permès un estalvi econòmic i de manteniment pel que fa tant a la xarxa de 
conductes d’aigua com d’aire. Per altre banda aquest punt ha afavorit la reducció 
del consum energètic degut a que la zonificació no s’ha dut a terme només 
basant-se en l’agrupació d’aquells locals o espais que tenen una càrrega tèrmica 
semblant sinó també basant-se en la simultaneïtat d’ús dels diferents espais. 
Això ha permès instal·lar equips de menor potència que la suma total, amb el 
conseqüent estalvi energètic i econòmic de la instal·lació. 

La ventilació de tots els locals també ha vingut dictaminada pels punts que 
s’exposen al R.I.T.E., mesclant-se aire exterior amb l’aire retorn i aprofitant-se 
així el intercanvi entàlpic entre l’aire exterior i el de retorn que, conseqüentment 
comportarà un estalvi energètic. 

Finalment s’ha dut a terme el disseny i càlcul de les diferents xarxes de 
conductes d’aire i d’aigua i s’han seleccionat els diferents equips com els 
climatitzadors, les bombes de calor, les bombes hidràuliques i el sistema de 
control per tal de garantir les necessitats dels diferents espais que hi trobem al 
CAP.

Per concloure, remarcar la importància de l’estudi detallat de les necessitats 
tèrmiques de l’objecte a estudiar, en el nostre cas el CAP, ja que això afavorirà 
una reducció del consum energètic, sempre mantenint el nivell de confort desitjat 
per a les persones, i, conseqüentment un estalvi econòmic. 
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