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1)  Objecte 
L’objecte d’aquest projecte és estudiar els recuperadors de calor que s’utilitzen 
en l’actualitat en els sistemes de climatització i ventilació per tal d’extreure unes 
conclusions sobre el tipus de recuperador òptim tècnicament i econòmica en 
cada tipologia d’edifici. Per fer-ho es crearà un programa informàtic que permetrà 
calcular el consum energètic de l’edifici i una plantilla d’Excel que permetrà 
visualitzar l’òptim en cada cas. 

A partir de les conclusions extretes s’assessorarà a una empresa sobre les 
millors alternatives de cara al propi disseny d’aquests equips. 
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2)  Antecedents 

2.1)  Motivacions / Justificació 

Des de que l’any 2007 es va implementar a Espanya el Real Decret 1027/2007 
amb el qual es va aprovar el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis 
(RITE), que transposava la normativa europea 2002/91/CE sobre l’eficiència 
energètica dels edificis, els recuperadors de calor han pres una considerable 
importància dins dels sistemes de climatització i ventilació d’Espanya. 

Des del principi, l’empresa en la qual treballo i que m’ha encarregat el present 
estudi va veure que s’obria un important mercat i va començar a comercialitzar el 
tipus de recuperador de calor més senzill, però a la vegada més utilitzat, que és 
el recuperador de calor de plaques sensible. Aquests equips, que poden 
incorporar diferents accessoris com filtres, bateries d’aigua o resistències 
elèctriques entre d’altres, van tenir una gran acceptació al mercat espanyol i es 
van convertir en una font important d’ingressos per a l’empresa. 

Com ja se sap, actualment el mercat espanyol està certament parat i les ventes 
de recuperadors de calor han baixat sensiblement. L’estratègia a seguir per 
l’empresa en aquests moments difícils ha estat en tot moment la de mirar cap a 
l’exterior, és a dir, potenciar l’expansió internacional, sobretot cap als països de 
la Unió Europea, de l’Orient Mitjà i de l’Amèrica llatina. Aquesta estratègia ha 
funcionat bé en diferents productes que ofereix l’empresa, com per exemple els 
ventiladors helicoïdals o els centrífugs de mitja pressió preparats per zones de 
risc. 

El problema que es troba l’empresa és que, contràriament al que li passa amb 
els productes que fabrica ella mateixa, és pràcticament impossible competir en 
quan a preu dels recuperadors de calor fora d’Espanya, ja que en aquests 
moment només és una distribuïdora. Com que ja compra les unitats fetes, el seu 
preu és elevat i no permet aplicar-hi un marge comercial i continuar gaudint d’un 
preu competitiu. 

A causa d’aquesta situació l’empresa ha decidit començar a dissenyar els seus 
propis recuperadors de calor per tal de poder reduir els costos i aconseguir preus 
competitius que permetin exportar a altres països. 

En aquest punt sorgeix un dubte que és tirar pel dret i dissenyar només els 
recuperadors de calor de plaques sensibles que actualment es comercialitzen o 
anar una mica més enllà i intentar dissenyar uns recuperadors de calor que 
s’adaptin a les condicions climàtiques de cada zona. L’empresa ha optat per la 
segona opció, ja que encara que a Espanya pràcticament tots els recuperadors 
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que es fan servir són de plaques, a altres zones del món poden interessar altres 
opcions que poden ser més eficients. 

L’estudi actual pretén veure quins recuperadors de calor són òptims pel que fa a 
consum i també pel que fa a rendibilitat econòmica pel client. D’aquesta manera 
l’empresa tindrà una guia sobre el tipus de recuperadors de calor que convé 
dissenyar i els models que ha de tenir la gamma per tal d’abraçar la major 
quantitat de casos possibles i aconseguir un mercat més gran. Es pretén que, 
amb la realització de l’estudi, es pugui aconseguir evitar dissenyar alguns models 
de la gamma que després no es venen o només es venen un cop l’any i 
d’aquesta manera poder evitar costos i esforços de disseny innecessaris. 

A més a més, en el projecte es crearà un programa informàtic que permetrà als 
tècnics de l’empresa, un cop estiguin dissenyats els recuperadors, introduir les 
dades d’un edifici (tancaments exteriors, persones que hi ha, càrregues 
internes,…) i obtenir el cabal que s’ha de ventilar, el consum energètic que tindrà 
l’edifici en funció de la zona climàtica on es troba i el que s’estalvia amb la 
instal·lació del recuperador. Això serà una eina que els ajudarà 
considerablement alhora de calcular els equips que els clients necessiten en cas 
de que demanin assessorament. 

2.2)  Conceptes previs de psicrometria 

El present estudi fa servir sovint termes que sorgeixen de la psicrometria. A 
continuació s’expliquen els més importants: 

• Humitat absoluta (W): es defineix com la massa d’aigua que hi ha en una 
unitat de massa d’aire sec. Es pot expressar en kg H2O/kg d’aire sec o bé 
en g H2O/kg d’aire sec. El programa creat treballa en les unitats del 
primer cas. 

• Aire saturat: estat de l’aire en què, a una determinada temperatura, ja no 
pot tenir més quantitat de vapor dissolt sense que aquest comenci a 
condensar. 

• Humitat relativa (HR): Percentatge de massa d’aigua que hi ha dissolta 
en un aire a una determinada temperatura respecte de l’aire saturat a la 
mateixa temperatura. S’expressa en tant per cent (%) 

• Temperatura de rosada: (DP = Dew Point) Temperatura a la que el vapor 
d’aigua present en l’aire comença a condensar, si aquest es refreda a 
pressió i humitat absoluta constants. A aquesta temperatura succeeix que 
HR=100%. 
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2.3)  Definicions 

• RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Normativa 
espanyola que han de seguir tots els edificis de nova construcció. Es va 
aprovar en el Real Decreto 1027/2007 de 20 de Juliol del 2007. 

• Condicions de confort: segons la normativa ISO 7730 és aquella condició 
mental que expressa satisfacció amb l’ambient tèrmic. Com que és molt 
difícil determinar aquesta definició amb paràmetres físics, la mateixa 
normativa estableix una taula de condicions de confort segons l’activitat 
metabòlica de les persones que hi ha en l’edifici, el nivell de roba que 
porten (clo) i un cert percentatge d’insatisfets (PPD). Per una activitat 
sedentària, clo de 0,5 a l’estiu i 1 a l’hivern i PPD de 15% les condicions 
de confort són: 

Taula 1: Condicions de confort per una activitat sedentària, clo de 0,5 i 1 i PPD del 15% 

Estació Temperatura Humitat relativa 

Hivern 21 – 23ºC 40 – 50% 

Estiu 23-25ºC 45-60% 

• IDA: categoria de qualitat de l’aire interior. 
• IDA1: aire de qualitat òptima. Hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies. 
• IDA2: aire de bona qualitat. Oficines, residències, sales de lectura, 

museus, tribunals, aules d’ensenyament i similars i piscines. 
• IDA3: aire de qualitat mitjana. Edificis comercials, cines, teatres, hotels, 

restaurants, bars, sales de festa,… 
• IDA4: aire de baixa qualitat. 
• ODA: categoria de qualitat d’aire exterior. 
• ODA1: aire pur que pot contenir partícules sòlides de forma ocasional. 
• ODA2: aire amb altes concentracions de partícules. 
• ODA3: aire amb altes concentracions de contaminants gasosos. 
• ODA4: aire amb altes concentracions de contaminants gasosos i 

partícules. 
• ODA5: aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i 

partícules. 
• Ventilació:  procediment mitjançant el qual s’aporta aire des de l’exterior a 

l’interior d’un edifici per evitar la concentració excessiva de contaminants. 
El RITE i el capítol HS3 del Código Técnico de la Edificación estableixen 
els cabals de ventilació mínims exigits a Espanya: 

Taula 2: Cabal de ventilació mínim exigit pel reglament HS3 del C.T.E. 

Vivendes, magatzems de residus, trasters, aparcaments i garatges 
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LOCALS 
Cabal de ventilació mínim exigit [l/s] 

Per ocupant Per m2 útil Altres paràmetres 

Dormitoris 5   

Sales d’estar i menjadors 3   

Banys   15 per local 

Cuines  21 50 per local2 

Aparcaments i garatges   120 per plaça 

Magatzems de residus  10  

 
Taula 3: Cabals mínims de ventilació segons el RITE. Aplicable a la resta de locals amb activitat humana 

Categoria 
Mètode de càlcul 

dm3/s/persona Decipols Conc CO2 [ppm] dm3/s/m2 

IDA 1 20 0,8 350 - 

IDA 2 12,5 1,2 500 0,83 

IDA 3 8 2 800 0,55 

IDA 4 5 3 1200 0,28 

• Eficiència: relació entra la calor transferida entre dos fluids en un 
bescanviador real (àrea finita), respecte a la calor màxima transferible 
entre ambdós fluids (bescanviador de flux contracorrent i àrea infinita). El 
RITE estableix una taula d’eficiències mínimes en funció del cabal de 
ventilació que té una instal·lació: 

Taula 4: Eficiència de la recuperació i màximes pèrdues de càrrega permeses pel sistema de 
recuperació segons el RITE 

Hores anuals 
de 

funcionament 

Cabal d’aire exterior [m3/s] 

>0,5…1,5 >1,5…3,0 >3,0…6,0 >6,0…12 >12 

% Pa % Pa % Pa % Pa % Pa 

≤2000h 40 100 44 120 47 140 55 160 60 180 

>2000…4000 44 140 47 160 52 180 58 200 64 220 

>4000…6000 47 160 50 180 55 200 64 220 70 240 

                                                
1 En les cuines amb sistema de cocció per combustió o dotades de caldera no estanca 
aquest cabal s’incrementa en 8l/s. 
2 Aquest és el cabal corresponent a la ventilació adicional específica de la cuina. 
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>6000 50 180 55 200 60 220 70 240 75 260 

• Pèrdues de càrrega: pèrdua d’energia que experimenta un flux de fluid a 
causa del fregament amb les parets de la zona per on circula. Les 
pèrdues de càrrega augmenten si augmenta la velocitat de pas del flux i 
també si disminueix la secció de pas. En la taula anterior es poden veure 
les pèrdues de càrrega màximes admissibles pel RITE en els equips de 
recuperació de calor. 
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3)  Abast 

• Es farà una descripció tècnica dels diferents tipus de recuperadors de 
calor, amb especial atenció als materials de construcció, les pèrdues interiors 
que pateixen i la relació que tenen entre pèrdues de càrrega i eficiència. 
• Es farà un programa informàtic que permeti introduir el nombre de 
persones que hi ha en un edifici, les càrregues internes i el tipus de tancaments 
exteriors que té i retorni el consum anual en climatització amb i sense 
recuperador de calor en funció del clima escollit. A més a més també retornarà el 
cabal de ventilació mínim exigit segons el RITE. 
• Es farà una plantilla d’Excel que permetrà introduir les dades sortints del 
programa informàtic i obtenir la rendibilitat econòmica originada amb la 
instal·lació del recuperador de calor. 
• Es farà una classificació climàtica que permeti avaluar els recuperadors 
de calor en una gran quantitat de regions del món. 
• Es buscaran dades climatològiques de cadascuna de les diferents regions 
i s’establirà una corba d’hores anuals a una determinada temperatura. A part de 
la corba de duració mitjana, es trobarà una corba de duració freda i una altra 
càlida per cadascuna de les regions climàtiques. 
• S’estudiaran els diferents tipus de recuperadors de calor en les diferents 
zones climàtiques i per diferents cabals de ventilació per tal de poder extreure 
una conclusions que serveixin de guia pel disseny de les noves gammes de 
recuperadors. 
• Es farà una valoració ambiental dels recuperadors de calor per tal de 
veure quin és l’òptim mediambientalment parlant.  
• Es donaran una sèrie de consells a l’empresa que ha de dissenyar els 
recuperadors sobre els models que hauria d’incorporar en el seu catàleg. 
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4)  Descripció i classificació dels diferents tipus 
de recuperadors de calor 

4.1)  Esquema general dels diferents tipus de recuperadors de 
calor 

 

 

4.2)  Diferències entre recuperadors sensibles i entàlpics 

Els recuperadors de calor es poden classificar segons el tipus de recuperació de 
calor en sensibles o entàlpics. Els sensibles són aquells que tan sols són 
capaços de recuperar l’energia sensible de l’aire, és a dir, l’energia només es 
transfereix mitjançant l’augment o el decreixement de la temperatura dels dos 
fluxos d’aire que intervenen en el procés. Per altra banda, els recuperadors 
entàlpics són capaços de recuperar tant l’energia sensible com l’energia latent, 
és a dir, la transferència de calor produeix un canvi de temperatura i de quantitat 
d’aigua dissolta (humitat) dels fluxos d’aire.  

Encara que pot semblar que la quantitat d’aigua dissolta en l’aire gairebé no pot 
influir en l’energia necessària per acondicionar-lo, això no és cert, sobretot quan 
el que s’ha de fer és refrigerar. Els següents exemples mostren aquest fet: 

Recuperadors de 
calor

Sensibles

Rotatius Rotor no 
higroscòpic

Estàtics

Plaques

Flux creuat

Flux 
contracorrent

Tubs calents

Entàlpics

Rotatius Rotor 
higroscòpic

Estàtics

Acumuladors

Plaques de 
material 

higroscòpic
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En el primer exemple es mostra l’energia específica necessària per escalfar aire 
des de 0ºC i 50% HR fins a 22ºC i 50% de HR (cas que es podria donar a 
l’hivern). Per fer aquest procés es considerarà que primer s’escalfa l’aire i 
després, mitjançant un humidificador de vapor isoterm, s’humidifica. Es valorarà 
l’energia específica necessària per escalfar i per vaporitzar la quantitat d’aigua 
que s’ha d’afegir.  

Taula 5: Propietats de l’aire a diferents valors de T i HR.3 

Temperatura 
[ºC] 

HR [%] W [g aigua / kg 
aire sec] 

Densitat [kg/m3] Entalpia [kJ/kg] 

0 50 1,9 1,291 4,7 

22 11,6 1,9 1,195 26,9 

22 50 8,2 1,19 43,0 

El procés sensible escalfarà l’aire des de 0ºC fins a 22ºC i posteriorment el 
procés latent escalfaria aigua des de l’estat líquid fins a vapor a 100ºC. Aquest 
procés també es pot calcular com la diferència d’entalpies entre l’aire a 22ºC i 
HR d’11,6 i l’aire a 22ºC i HR 50%. 

Taula 6: Càlcul de l’energia específica per escalfar aire a l’hivern 

Hivern 

Cas hinicial [kJ/kg] hfinal [kJ/kg] Δh (energia específica) [kJ/kg] % del total 

Sensible 4,7 26,9 22,2 57,96 

Latent 26,9 43 16,1 42,04 

El segon exemple mostra l’energia necessària per refredar aire de 33ºC i 60% 
d’HR a 25ºC i 50% d’HR. 

Taula 7: Propietats de l’aire a diferents valor de T i HR 

Temperatura 
[ºC] 

HR [%] W [g aigua / kg 
aire sec] 

Densitat [kg/m3] Entalpia [kJ/kg] 

33 60 19,9 1,14 82,1 

25 94,6 19,9 1,17 73,8 

                                                
3 Totes les propietats de l’aire han estat extretes del programa Psychrometrics de 
l’empresa Daikin, que es pot trobar a l’enllaç  
http://www.daikin.eu/binaries/Psychrometric%20diagram%20viewer%20V210_tcm24-
133157.zip 
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25 50 9,9 1,177 50,3 

El procés sensible refredarà l’aire fins a 25ºC, però el deixarà amb una humitat 
relativa del 94,6%, que està molt allunyada de les condicions de confort. Per tant, 
es necessitarà eliminar el vapor d’aigua sobrant. A la pràctica, el que s’ha de fer 
és refredar l’aire més del compte perquè condensi (amb una W de 9,9g 
d’aigua/kg d’aire sec la DP és de 14,9ºC) després tornar-lo a escalfar.  

Taula 8: Càlcul de l’energia específica per refredar aire a l’estiu 

Estiu 

Cas hinicial [kJ/kg] hfinal [kJ/kg] Δh (energia específica) [kJ/kg] % del total 

Sensible 82,1 73,8 8,3 26,10 

Latent 73,8 50,3 23,5 73,90 

Conclusions: 

Aquests exemples demostren la importància del calor latent en el consum 
energètic d’una instal·lació de climatització.  

A l’hivern, com que les temperatures són baixes, encara que la HR sigui elevada 
la humitat absoluta no és excessiva, ja que a temperatures baixes l’aire pot tenir 
evaporada poca quantitat d’aigua (7,6g d’aigua/kg d’aire sec a 10ºC i 100% HR). 
Això provoca que, quan només s’incrementa la temperatura de l’aire, la humitat 
relativa baixa considerablement, ja que a mesura que puja la temperatura l’aire 
pot tenir evaporada més quantitat d’aigua. Aquest fenomen provoca ambients 
molt secs a l’interior dels edificis si no s’evapora aigua extra per tal d’augmentar 
la humitat relativa. El procés d’evaporació d’aigua pot comportar valors pels 
voltants del 40% del consum energètic per climatitzar aire. 

A l’estiu, al contrari que l’hivern, les temperatures exteriors són més elevades 
que les de l’interior dels edificis. Això provoca que la humitat absoluta de l’aire 
exterior acostumi a ser generalment molt major que la que es necessita a 
l’interior dels edificis per tenir condicions de confort a una temperatura més 
baixa. Per tant, s’ha de condensar aigua per eliminar l’excedent que hi ha. Tal i 
com es pot veure en els càlculs, el consum energètic per condensar aigua 
suposa més de dues terceres parts del consum energètic total.  

Aquests senzills càlculs poden donar una primera idea de la necessitat de 
recuperar calor latent i no només calor sensible. Per aquest motiu el mercat 
presenta les dues solucions, que el present estudi tractarà d’optimitzar 
tècnicament i econòmica en funció de diferents paràmetres. 
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4.3)  Diferències entre recuperadors estàtics i rotatius 

La diferència principal entre els recuperadors de calor estàtics i els rotatius està 
en l’element que intercanvia calor entre els dos fluxos d’aire. Pel que fa als 
recuperadors estàtics, l’intercanviador és capaç d’intercanviar calor i humitat, en 
cas que sigui entàlpic, sense que cap dels elements mecànics que el conformen 
es mogui. Per altra banda, els recuperadors rotatius consten d’un cilindre que 
dóna voltes com a intercanviador de calor. Per tant, necessita de moviment per 
tal de que hi hagi transferència de calor i, en cas de rotor higroscòpic, d’humitat. 

4.4)  Recuperadors sensibles 

4.4.1) Plaques sensibles 

Introducció: 

Els recuperadors de calor estàtics amb intercanviador de plaques són els més 
comuns i els més utilitzats en sistemes climatització i ventilació d’aire.  

L’intercanviador de plaques és un intercanviador aire – aire per on l’aire 
d’entrada i sortida de l’edifici circulen separats per una placa, de manera que no 
es puguin comunicar entre ells però sí que puguin transferir-se calor. 

Els intercanviadors de plaques es poden classificar segons el sentit en què 
circulen els diferents fluxos d’aire en: 

o Flux equicorrent: són aquells en què l’aire interior i l’exterior circulen en 
paral·lel i en el mateix sentit a través de l’interior de l’intercanviador. 
L’eficiència d’aquests està limitada al 50%, ja que, com a màxim, la 
temperatura dels dos fluids pot arribar a ser la mitja ponderada de les seves 
dues temperatures. Aquest factor provoca que no es facin servir en 
recuperadors de calor per instal·lacions de climatització i ventilació. 

o Flux a contracorrent: són aquells en què l’aire interior i exterior de l’edifici 
circulen en paral·lel però en sentit contrari a través de l’interior de 
l’intercanviador. L’eficiència dels bescanviadors amb aquest tipus de flux és 
la més elevada d’entre els tres tipus que hi ha. Tot i això, els intercanviadors 
de flux a contracorrent no són tan compactes com els de flux creuat i, a 
causa d’això, s’utilitzen amb més freqüència els de flux creuat. 

 
Figura 1: Esquema d’un intercanviador de plaques amb flux a contracorrent4 

                                                
4 Font: catàleg informatiu S&P. 
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o Flux creuat: són aquells en què l’aire interior i exterior de l’edifici circulen en 

sentit perpendicular a través de l’intercanviador de calor. L’eficiència d’aquest 
tipus de bescanviadors és acceptable (50-75%) i són molt compactes. És per 
això que són els més utilitzats en recuperadors de calor.  

 
Figura 2: Esquema d’un intercanviador de plaques amb flux creuat5 

Materials i construcció: 

Els bescanviadors de plaques són conjunts de vàries plaques l’una sobre de 
l’altra unides mitjançant una estructura exterior. Els diferents circuits d’aire estan 
segellats entre ells mitjançant plegat, doble plegat, encolat, cementació, 
soldadura o qualsevol combinació d’aquests mètodes. 

Les plaques dels intercanviadors de calor de plaques no són llises, sinó que són 
corrugades i amb clots o elevacions semblants a les aletes d’altres 
bescanviadors. Existeixen tres motius principals de perquè es construeixen 
d’aquesta manera: 

o El primer motiu és aconseguir augmentar la superfície de transferència de 
calor per tal d’aconseguir que l’intercanviador sigui més compacte.  

o El segon motiu és intentar afavorir la turbulència de l’aire quan circula a 
través de les plaques, ja que el flux turbulent té un coeficient superficial de 
transferència de calor per convecció (α) més elevat que no el laminar. Els 
corrugats, però, provoquen un augment de les pèrdues de càrrega del fluid 
que hi circula a través a causa, precisament, de les turbulències. Per tant, els 
dissenyadors han d’arribar a una solució de compromís entre millorar la 
transferència de calor i minimitzar les pèrdues de càrrega. 

o El tercer motiu no és energètic, sinó estructural. Els corrugats donen 
estabilitat i consistència a les plaques i permeten que siguin més grans i que 
puguin treballar amb diferències de pressió entre els dos fluids més 
elevades. 

Pel que fa al material de construcció, el més utilitzat és l’alumini, gràcies a la 
seva durabilitat i no inflamabilitat. Tot i això, no és l’únic, ja que es poden trobar 

                                                
5 Font: catàleg informatiu S&P. 
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plaques d’acer inoxidable per aplicacions en altes temperatures o casos 
especials on el preu no sigui un factor determinant i plaques de material 
polimèric o d’alumini amb recobriment polimèric per aplicacions en zones on 
l’aire pot presentar elements corrosius o bé un la condensació es creu que serà 
molt important. Un altre avantatge dels materials polimèrics és que són capaços 
d’augmentar la turbulència i presenten una bona relació cost-eficiència. 

Contràriament al que es pot pensar, el material no és un factor determinant en la 
bona transferència de calor, sinó que el més important és el coeficient superficial 
de transferència de calor per convecció. Aquest fet és degut a que les plaques 
tenen un espessor molt petit. A continuació es mostra un exemple de càlcul de 
conductivitats tèrmiques equivalents per diferents materials on es demostra 
aquest fet.  

1
𝑘𝑘

= 1
𝛼𝛼1

+ 𝑑𝑑
𝜆𝜆

+ 1
𝛼𝛼2

                              𝑄𝑄 = 𝑘𝑘 · 𝐴𝐴 · Δ𝑇𝑇 

Taula 9: Exemple en què es demostra la poca importància del material de la placa per aconseguir una 
bona transferència de calor. 

Material Espessor [mm] λ [W/mK] α1 = α2 [W/m2K] k [W/m2K] 

Alumini 0,125 200 40 19,9998 

Alumini 0,250 200 40 19,9995 

Acer inoxidable 0,125 15 40 19,9967 

Polimèric 0,250 0,2 40 19,5122 

Pèrdues: 

El terme pèrdues, conegudes com a “Air leakage” en anglès, es refereix a la 
quantitat d’aire que, a l’interior del bescanviador, passa de la zona d’aire captat 
de l’exterior a la zona d’aire que s’ha d’expulsar o viceversa. Les pèrdues són un 
problema generalment causat per diferències de pressió entre els dos fluids que 
circulen a través de l’intercanviador i són greus, sobretot, quan l’aire interior és 
tòxic o fa alguna olor especial. 

Els recuperadors de calor de plaques no presenten pràcticament pèrdues, tot i 
que no estan al 100% aïllats si no van destinats a alguna aplicació molt concreta. 
No s’aïllen totalment perquè això encariria molt el seu cost.  

Es pot parlar de valors entre de pèrdues d’entre 0,1 i 0,5% de pèrdues a una 
diferència de pressió de 250Pa6. Per evitar les pèrdues, és important col·locar 

                                                
6 Catàleg Hoval. Plate Heat Exchangers for Heat Recovery in Ventilation Systems 
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els ventiladors d’impulsió i d’extracció dins de la instal·lació en una situació tal 
que les pressions en els dos fluids siguin semblants.   

Aspectes energètics, eficiència i pèrdues de càrrega: 

L’eficiència dels recuperadors de plaques oscil·la entre valors que van des d’un 
mínim del 40% a un màxim del 95%. Cal remarcar que aquests valors són 
d’eficiència sensible, ja que no té sentit parlar d’eficiència latent en equips que no 
són capaços de transmetre la humitat. Els valors d’eficiència d’un sol 
bescanviador de plaques acostumen a ser d’un màxim del 75% i és necessari 
posar dos equips en paral·lel per arribar a eficiències del 95%. Generalment, per 
tant, no és aconsellable arribar a eficiències tan elevades, ja que provoquen un 
increment elevat de la inversió inicial en els equips i, a més, un augment dels 
costos d’operació a causa de les elevades pèrdues de càrrega. 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, els bescanviadors de flux a contracorrent 
tenen eficiències superiors als bescanviadors de flux creuat, però tenen unes 
dimensions més elevades i aquest inconvenient provoca que s’utilitzin menys 
que els de flux creuat, més compactes i amb valors d’eficiència d’entre 50 i 70%. 

L’eficiència dels bescanviadors de plaques està relacionada amb el cabal que 
circula a través d’elles i amb la distància entre plaques. Com més gran és el 
cabal, més petita és l’eficiència i més grans són les pèrdues de càrrega. Pel que 
fa a la distància entre plaques, com més gran és la distància més baixes són les 
pèrdues de càrrega, però també més baixa és l’eficiència. Els valors típics de 
distància entre plaques van des de 2mm fins a 12,5mm.  

El següent exemple mostra com varia l’eficiència i les pèrdues de càrrega en 
funció del cabal que circula a través de l’intercanviador. Les dades de 
l’intercanviador marca Hoval model SV – 060, amb una distància entre plaques 
de 4,2mm. Les condicions d’aire exterior són -5ºC i 45% HR i les d’aire interior 
són 22ºC i 45% HR. Les pèrdues de càrrega són per cadascun dels fluids. 
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Figura 3: Gràfiques eficiència-cabal i pèrdues de càrrega -cabal7 

El següent exemple mostra com varia l’eficiència i les pèrdues de càrrega d’un 
intercanviador de plaques de flux creuat en funció de la distància entre plaques. 
Les dades són de l’intercanviador marca Hoval model SV – 060, per on hi circula 
un cabal de 4.000m3/h. Les condicions d’aire exterior són -5ºC i 45% HR i les 
d’aire interior són 22ºC i 45% HR. Les pèrdues de càrrega són per cadascun dels 
fluids. 

 

                                                
7 Els resultats per a la realització de les gràfiques han estat extrets del programa de 
selecció de bescanviadors de la marca Hoval, Hoval CAPS 2011. 
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Figura 4: Gràfiques distància entre plaques-eficiència i distància entre plaques-pèrdues de càrrega. 

Conclusions: 

Els recuperadors de plaques sensibles són molt utilitzats en unitats de 
recuperació de fins a 10.000m3/h a causa de que tenen unes prestacions 
acceptables, un cost més baix que els recuperadors rotatius i més facilitats de 
manteniment. 

Tot i només ser sensibles, a l’estiu també eliminen part de l’excés d’aigua que hi 
ha en l’aire exterior gràcies al fenomen de la condensació. És per aquest motiu 
que poden competir amb els recuperadors entàlpics també en climes càlids. 

Finalment, destacar que els recuperadors de plaques sensibles són tant utilitzats 
per a cabals petits a causa de que són molt més compactes que els 
recuperadors rotatius. Els edificis petits, que són els que necessiten 
recuperadors amb cabals no superiors als 10.000m3/h generalment no tenen 
molt d’espai per tal d’encabir equips de clima. Això se soluciona situant aquestes 
unitats a sobre de falsos sostres. Aquesta ubicació obliga a que l’altura del 
recuperador sigui com més petita millor i l’equip més compacte sempre és el de 
plaques sensibles. Per aquest mateix motiu, en edificis més grans però amb els 
mateixos problemes d’espai, de vegades s’instal·len diferents unitats en diferents 
punts de l’edifici per tal de recuperar calor per zones. Tot i que, tal i com es veurà 
més endavant, aquesta no és una solució òptima ni econòmicament ni 
mediambientalment, de vegades s’opta per ella perquè l’espai és el factor més 
determinant de tots. 

4.4.2) Tubs calents 

Introducció: 

Els recuperadors de tubs calents són una alternativa a les plaques, però la seva 
utilització és minoritària comparada amb l’extens ús dels intercanviadors de 
plaques. 
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Els intercanviadors de tubs calents són uns dispositius formats per un conjunt de 
tubs, unides gràcies a una carcassa, amb un fluid que es condensa i es vaporitza 
a l’interior. Els tubs tenen una separació externa a la meitat de la seva longitud 
per tal d’impedir que els dos fluxos de fluid que circulen a través d’elles puguin 
barrejar-se. 

 
Figura 5: Parts d’un bescanviador de tubs calents.8 

L’aire calent circula a través de la meitat que és l’evaporador tot vaporitzant el 
fluid de treball que hi ha a l’interior dels tubs. A causa d’un augment en la pressió 
de vapor el vapor es mou cap al condensador, en l’altra meitat dels tubs, on es 
condensa tot alliberant el calor latent de vaporització, que havia adquirit 
anteriorment, a l’aire fred que circula a través dels tubs. Un cop el fluid de treball 
s’ha condensat es torna a desplaçar cap a l’evaporador, tot tancant el cicle. 

 
Figura 6: esquema de funcionament d’un bescanviador de tubs calents9 

Materials i construcció: 

El material més utilitzat per a la construcció dels intercanviadors de tub calent és 
l’alumini, tot i que també se’n poden trobar d’acer inoxidable per aplicacions 
especials o d’altes temperatures. En cas de ventilació en atmosferes corrosives 
s’utilitza aluminis amb recobriments protectors, per tal d’evitar haver d’utilitzar 
materials molt cars. 

Com en les plaques, els tubs no tenen les parets llises, sinó que presenten 
aletes o corrugats en forma d’espiral per tal d’augmentar la superfície de 
transferència de calor i les turbulències. Tal i com succeeix en les plaques, s’ha 

                                                
8 Font: 2008 ASHRAE Handbook. HVAC Systems and Equipment. Capítol 25 pàgina 13. 
9 Font: 2008 ASHRAE Handbook. HVAC Systems and Equipment. Capítol 25 pàgina 13. 
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d’arribar a un compromís entre l’augment de la transferència de calor que 
provoca l’addició i la forma de les aletes i l’augment en les pèrdues de càrrega 
que comporten. 

L’element més crític dels intercanviadors de tub calent és el fluid que hi ha a 
l’interior, que ha de tenir una elevada calor latent de vaporització, una elevada 
tensió superficial i l’estat líquid ha de tenir una elevada viscositat. A més a més 
ha de ser tèrmicament estable a les temperatures de treball (-40 a 50ºC). 
Generalment el fluid que s’utilitza en sistemes de ventilació i climatització és 
l’heli. 

Pèrdues: 

Els bescanviadors de tubs calents no tenen pèrdues si la diferència de pressió 
entre l’aire d’impulsió i el d’expulsió no supera els 12kPa aproximadament. A 
més a més, es pot incorporar una partició de doble paret entre els dos corrents 
d’aire per assegurar que no hi ha contaminació entre fluxos. Com que en 
aplicacions de ventilació és difícil arribar a aquests diferencials de pressió, es pot 
assegurar pràcticament que no hi hauran pèrdues. Aquest és el principal 
avantatge dels intercanviadors de tub calent enfront dels de plaques, ja que 
donen solució al problema de les pèrdues dins de l’intercanviador en 
instal·lacions on, per culpa de la ubicació dels ventiladors d’impulsió i d’expulsió, 
la diferència de pressió entre els dos corrents d’aire és elevada i les pèrdues 
podrien ser considerables. També són una bona solució en instal·lacions on s’ha 
d’assegurar al 100% que no hi ha pèrdues o contaminació del flux d’entrada per 
part del de sortida. 

Aspectes energètics, eficiència i pèrdues de càrrega: 

És una bona aproximació considerar que la transferència de calor que es porta a 
terme en els intercanviadors de tub calent és isotèrmica. Tot i això, sempre hi ha 
una petita caiguda de temperatura al llarg del gruix del tub i del propi fluid. La 
capacitat de transmetre calor dels intercanviadors de tub calent és finita i depèn 
de factors com el diàmetre del tub, el fluid de treball, el disseny de les aletes i la 
posició de tot el dispositiu respecte de l’horitzontal. Un dels paràmetres més 
importants és el diàmetre del tub. Per exemple, un tub de 25mm de diàmetre 
transmetrà aproximadament 2,5 vegades més calor que un de 16mm10.  

Pel que fa a l’eficiència dels intercanviadors, els factors més determinants són el 
nombre de tubs que presenta l’intercanviador i la seva geometria (aletes). 

                                                
10 Font: 2008 ASHRAE Handbook. HVAC Systems and Equipment. Capítol 25 pàgina 13. 
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Figura 7: Gràfica eficiència - nombre de tubs.11 

Per tal de determinar la separació entre les aletes dels tubs s’acostuma a tenir 
en compte si l’aire que circularà a través dels tubs estarà molt brut o no. És per 
això que la distància entre aletes per aplicacions de ventilació en edificis 
acostuma a ser de mínim 1,8mm i màxim 2,3mm. En canvi, per aplicacions de 
ventilació en naus industrials la separació entre aletes acostuma a ser d’entre 2,5 
i 3,2mm. És important que no s’acumuli molta brutícia entre les aletes, ja que 
això produiria un increment en les pèrdues de càrrega i una reducció en 
l’eficiència. 

Conclusions: 

Els recuperadors de tubs no són gaire utilitzats a nivell europeu, tot i que es fan 
servir més a Estats Units i Canada. Tot i això, no estan tant estesos com els 
recuperadors de plaques o els rotatius. 

La causa de la seva baixa utilització és la baixa eficiència que presenten si no es 
vol que les pèrdues de càrrega es disparin i el fet que no són pas molt més 
econòmics que els recuperadors de plaques. Tot i això, tenen una principal 
avantatge que fan que es facin servir en algunes aplicacions independentment 
de les seves característiques tècniques. Aquesta avantatge és la pràcticament 
impossibilitat de que hi hagi pèrdues entre els dos fluxos d’aire. Això provoca que 
aquests recuperadors es facin servir sovint en instal·lacions farmacèutiques o 
quiròfans on es necessita una qualitat de l’aire molt pura i on no es pot permetre 
que hi hagin filtracions. 

4.4.3) Rotatius amb rotor no higroscòpic 

Introducció: 
                                                
11 Font: 2008 ASHRAE Handbook. HVAC Systems and Equipment. Capítol 25 pàgina 13. 
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Els recuperadors rotatius amb rotor no higroscòpic consisteixen en un 
recuperador l’intercanviador del qual és una roda que va girant, que deixa passar 
l’aire a través seu i que té una elevada superfície específica. A causa del 
moviment circular, les parts de la roda van variant la seva temperatura segons es 
trobin en la zona d’aire d’expulsió o en la d’aire d’impulsió. Els recuperadors 
rotatius han d’incorporar, a més a més dels sistemes d’impulsió i d’expulsió 
d’aire, un mecanisme que faci funcionar la roda. 

Tot i que els recuperadors rotatius sempre funcionen amb fluxos d’aire a 
contracorrent i acostumen a tenir seccions de pas bastant petites, les dimensions  
són bastant més grosses que les dels recuperadors de plaques. Això acostuma a 
ser un gran inconvenient en la majoria d’aplicacions per ventilació d’edificis, on 
l’espai sempre acostuma a ser limitat. Per exemple, si es necessita ventilar un 
cabal de 4000m3/h i es vol utilitzar un recuperador rotatiu amb rotor no 
higroscòpic es necessitarà una roda d’un diàmetre de 1200mm aproximadament, 
amb una profunditat d’uns 400mm12. En canvi, un recuperador de plaques tindrà 
unes dimensions d’aproximadament (segons la marca) 700 x 700mm amb una 
profunditat de que variarà entre els 300 i els 1000mm segons la distància entre 
plaques. 

En general, però, els recuperadors rotatius amb rotor no higroscòpic poden 
competir amb els de plaques perquè tenen una eficiència major i, per tant, 
permeten estalvis energètics més grans.  

 
Figura 8: Esquema de funcionament d’un recuperador rotatiu13 

Materials i construcció: 

La construcció dels recuperadors rotatius és certament més complexa que la 
dels recuperadors de plaques, ja que tenen més parts mòbils. Les parts més 
                                                
12 Dimensions extretes del catàleg “Regenerative heat recovery with rotatory heat 
exchangers” de la marca Klingenburg. 
13 Font: Catàleg “Regenerative heat recovery with rotatory heat exchangers” de la marca 
Klingenburg 
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importants són la roda bescanviadora, el motor que la fa girar i la carcassa o 
estructura que suporta aquestes parts. 

La roda no necessàriament ha de tenir l’eix en posició horitzontal, sinó que 
també el pot tenir vertical o inclinat. Aquesta varietat de configuracions permet 
utilitzar recuperadors rotatius en zones on, per exemple, l’alçada de l’equip és un 
factor limitant. 

Pel que fa als materials s’ha de distingir entre el material de la carcassa i el de la 
roda. La carcassa acostuma a està feta d’alumini o acer, segons l’aplicació i la 
grandària, mentre que la roda acostuma a està feta d’alumini si es parla de rotors 
no higroscòpics. Si l’aparell ha de treballar en atmosferes corrosives, la roda pot 
portar recobriment epoxy. Per aplicacions en altes temperatures, també 
existeixen rodes d’acer o bé de monel, però són aplicacions molt concretes i no 
per ventilació d’edificis. 

Els diferents canals que conformen la roda poden presentar diferents formes. 
Les més comunes són formes rectangulars d’entre 1,5 i 2mm de costat, tot i que 
també es poden trobar formes triangulars i hexagonals. La superfície final que 
tenen les rodes oscil·la entre 300 i 4.000m2/m3, depenent de la configuració 
escollida. 

Pèrdues: 

Els recuperadors de calor rotatius presenten dos tipus de pèrdues, que són 
pèrdues per arrossegament i pèrdues per falta d’aïllament.  

Les primeres són causades a causa del moviment rotatiu de la roda, ja que una 
part de l’aire d’expulsió que entra a la roda es converteix en aire d’impulsió al 
canviar la zona de la roda a on es troba a causa del moviment circular. Per tant, 
les pèrdues per arrossegament són proporcionals a la velocitat que gira la roda i 
a la quantitat de canals o espai buit que presenta. Les pèrdues d’arrossegament 
es poden arribar a reduir fins al 0,1% si s’inclou una secció de purga, però mai es 
poden arribar a eliminar del tot. La majoria de recuperadors rotatius inclouen una 
secció de purga ajustable al cabal i la velocitat de gir de la roda per tal de 
minimitzar aquestes pèrdues. 
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Figura 9: Esquema de funcionament de la secció de purga. Amb la purga es redueix el percentatge 

d’aire que recircula, però es perd una part de l’aire d’impulsió.14 

Les pèrdues per falta d’aïllament són les mateixes que pot presentar un 
recuperador de plaques, tot i que acostumen a ser majors a causa de que és 
més difícil aïllar els dos corrents d’aire en un dispositiu que està en moviment. 
Per tal d’intentar minimitzar aquestes pèrdues, tal i com ja s’ha explicat, és 
convenient que la diferència de pressió estàtica entre els dos corrents d’aire sigui 
mínima i, per aconseguir això, s’ha de vigilar en la ubicació que tenen els 
ventiladors d’impulsió i d’expulsió. Per altra banda, si la pressió del corrent 
d’impulsió és major que el del corrent d’expulsió, s’assegura que les pèrdues 
seran sempre cap a l’aire que ja es dirigeix cap a l’exterior, evitant així, la 
recirculació. 

Aspectes energètics, eficiència i pèrdues de càrrega: 

L’eficiència dels recuperadors de calor rotatius amb rotor no higroscòpic oscil·la 
entre valors d’un mínim del 70% i un màxim del 90%. L’eficiència varia, sobretot, 
amb la velocitat de pas de l’aire a través dels canals de la roda. Com més baixa 
és la velocitat de pas, més alta és l’eficiència i, a més a més, més baixes són les 
pèrdues de càrrega. Tot i això, una velocitat de pas molt baixa implica una roda 
amb unes dimensions elevades i no sempre totes les aplicacions s’ho poden 
permetre per qüestions d’espai. 

Alhora de determinar l’eficiència d’un recuperador rotatiu és important tenir 
present la relació entre l’aire d’impulsió i el d’expulsió. En els recuperadors de 
plaques aquesta relació és pràcticament sempre 1, ja que no hi ha problemes de 
pèrdues, però en els recuperadors rotatius és complicat tenir una relació de 1 si 
es fa servir la secció de purga per eliminar les pèrdues per arrossegament. La 
presència de la secció de purga implica que una part de l’aire exterior tornarà 
cap a l’exterior per tal d’evitar que una part de l’aire interior recirculi tal i com es 
mostra en la figura 9. Per tant, sempre hi haurà relacions impulsió expulsió més 

                                                
14 “Energy Recovery Wheel Technical Guide”, SEMCO Incorporated. Columbia, Missouri 
2011.  
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petites que 1. Tal i com es pot veure en la següent imatge, l’eficiència 
augmentarà a mesura que la relació impulsió expulsió es faci petita. 

 
Figura 10: Gràfica eficiència funció de la velocitat de pas per diferents relacions impulsió expulsió.15 

Les velocitats de pas solen oscil·lar entre valors de 2m/s fins a 6m/s i les 
pèrdues de càrrega en aquests valors acostumen a ser de 80 i 320Pa 
respectivament.  

Un aspecte energètic que s’ha de tenir en compte amb els recuperadors rotatius i 
que no existeix en els de plaques és el consum del motor de la roda. La potència 
del motor haurà de ser major en quant la roda sigui major. Els consums, però, no 
són molt elevats, ja que es troben entre 80W per rodes amb diàmetres de fins a 
uns 1200mm i gairebé 1kW a partir de rodes amb diàmetres superiors als 4m. 

Conclusions: 

Tal i com ja s’ha explicat, els recuperadors rotatius sensibles poden competir 
amb els de plaques sensibles perquè amb uns preus semblants acostumen a 
tenir majors valors d’eficiència i menors pèrdues de càrrega que les plaques. Tot 
i això, presenten un problema, que és que són menys compactes que les 
plaques. Aquest és el motiu perquè moltes instal·lacions prefereixin incorporar 
recuperadors de plaques en comptes de rotatius, ja que encara que no 
s’estalviarà tanta energia, normalment no és necessari de disposar d’un local o 
espai per instal·lar l’equip de recuperació, sinó que es pot instal·lar en alguna 
zona auxiliar que sinó no s’utilitzaria (fals sostre, per exemple) 

4.5)  Recuperadors entàlpics 

4.5.1) Plaques permeables 

Introducció: 

                                                
15 “Energy Recovery Wheel Technical Guide”, SEMCO Incorporated. Columbia, Missouri 
2011. 
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La utilització de nous materials per a la fabricació d’intercanviadors de plaques 
ha possibilitat la incorporació d’un nou tipus de recuperador de calor estàtic, que 
incorpora plaques que són d’un material permeable al vapor. Gràcies a aquest 
fet es pot transmetre tant la calor sensible com la latent sense necessitat de 
disposar d’un sistema en moviment rotatiu com es necessitava quan no 
s’aplicaven aquests materials en la construcció de plaques. 

Materials i construcció: 

Els principis de construcció dels intercanviadors de plaques permeables són els 
mateixos que els dels intercanviadors de plaques no permeables. Per tant, el 
bescanviador està format per un conjunt de plaques una sobre l’altra unides 
gràcies a una estructura exterior.  

 
Figura 11: Imatge d’un intercanviador de plaques permeables. 

Segons la disposició de les plaques també es poden trobar intercanviadors amb 
flux a contracorrent o flux creuat, tot i que en aquest cas acostumen a ser més 
comuns els de flux a contracorrent, ja que es prioritza el major grau d’eficiència. 

Els materials que s’utilitzen per a la fabricació d’aquestes plaques són 
membranes polimèriques, paper, cel·lulosa o materials ceràmics. La utilització 
d’aquests materials influeix en els paràmetres de transmissió de calor i humitat i 
provoca que la utilització de les aletes o corrugats perdi una de les seves tres 
funcions. Tal i com s’ha demostrat en alguns estudis16, la utilització d’aletes no fa 
millorar la transferència de calor ni d’humitat, sinó que simplement té funcions 
estructurals i, segons el disseny, permet augmentar les turbulències. Tot i això, 
tal i com s’ha demostrat en l’apartat 4.4.1, hi ha transferència de calor i humitat a 
través de les plaques perquè com que són molt primes la conductivitat influeix 
poc, es pot suposar que la temperatura de la placa és la mateixa en ambdós 

                                                
16 Zhang, L.-Z. (2007). Heat and mass transfer in plate-fin sinusoidal passages with 
vapor-permeable wall materials. Guangzhou, China: International journal of heat and 
mass transfer. 
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costats i, per tant, el paràmetre important és el coeficient superficial de 
transferència de calor. 

Taula 10: Conductivitats tèrmiques de diferents materials que s’utilitzen en la fabricació de plaques 
permeables 

Material λ [W/m·K] 

Paper 0,18 

Teflon 0,35 

Membrana polimèrica 0,13 

Argila 1,3 

Actualment s’han començat a desenvolupar nous polímers encaminats sobretot a 
aconseguir resistència a la floridura, als bacteris i al foc. També s’intenta 
aconseguir que siguin materials que es puguin netejar utilitzant aigua i que no 
quedin inservibles després o aconseguir materials que suportin baixes 
temperatures. 

Pèrdues: 

Les pèrdues en les plaques permeables són lleugerament superiors a les de les 
plaques d’alumini a causa de la possibilitat d’intercanviar humitat i al fet de que 
són poroses. Tot i això, els valors estan entre 0,5 i 2% de pèrdues quan la 
diferència de pressió entre impulsió i expulsió es troba a 100Pa segons el 
material que s’utilitzi.  

Aspectes energètics, eficiència i pèrdues de càrrega: 

L’eficiència sensible d’aquest tipus d’intercanviadors és inferior a la dels 
bescanviadors de plaques d’alumini a causa de que les aletes o corrugats no 
actuen com a tals tal i com s’ha explicat anteriorment. Aquesta disminució en 
l’eficiència sensible queda compensada per un augment en l’eficiència latent. 
Mentre que en els intercanviadors d’alumini l’eficiència latent és 0, en aquest cas 
les plaques permeables presenten eficiències latents als voltants del 35%.  

Les pèrdues de càrrega d’aquestes plaques, però, són més elevades que les de 
les plaques sensibles. Això genera alguns inconvenients, sobretot quan els 
cabals són grans. Si els cabals són grans i les pèrdues de càrrega elevades, la 
diferència de pressió entre dues zones de l’intercanviador pot ser suficient com 
per trencar el recuperador. Aquesta és la causa que provoca que no es recomani 
l’utilització d’aquestes plaques per a cabals superiors a 8.000m3/h. Es pot 
intentar minvar les pèrdues de càrrega fent més gran la separació entre plaques, 
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però llavors es redueix l’eficiència. Al final, s’ha d’arribar a una solució de 
compromís que s’adapti el millor possible a les condicions d’operació desitjades. 

Conclusions: 

Els recuperadors de plaques entàlpiques podrien ser una bona solució al 
problema d’obtenir recuperació d’energia latent de l’aire mitjançant un equip que 
sigui el màxim de compacte possible, ja que tenen l’avantatge dels recuperadors 
rotatius higroscòpics de poder recuperar també humitat i l’avantatge dels 
recuperadors de plaques d’ocupar poc espai. 

Tot i això, les eficiències que tenen no són excessivament altes i això provoca 
que en molts casos no compensin l’increment de preu que suposa en l’equip de 
recuperació el canvi de plaques sensibles a plaques latents. A més a més, 
l’increment en les pèrdues de càrrega també pot provocar que aquests equips no 
siguin rentables mediambientalment parlant. En la mesura que es descobreixin 
nous materials que aconsegueixin millorar les eficiències i disminuir les pèrdues 
de càrrega aquests equips tenen moltes possibilitats d’anar augmentant la seva 
quota dins del mercat.  

4.5.2) Rotatius amb rotor higroscòpic 

Introducció: 

Els recuperadors rotatius amb rotor higroscòpic són els més coneguts dins dels 
recuperadors entàlpics i els que fa més temps que s’utilitzen. El seu 
funcionament és el mateix que el dels recuperadors rotatius amb rotor no 
higroscòpic que s’ha explicat en l’apartat 4.4.3, però en aquest cas la roda és 
capaç de variar la seva temperatura i d’absorbir la humitat de l’aire amb una 
pressió de vapor superior i cedir-la a l’aire amb pressió de vapor inferior.  

Materials i construcció: 

Els materials estructurals dels recuperadors rotatius amb rotor higroscòpic són 
els mateixos que el dels de rotor no higroscòpic. 

La gran diferència entre els dos es troba en el material de la roda, que en aquest 
cas serà capaç d’absorbir vapor d’aigua. El material de la roda acostuma a ser 
alumini, encara que se’n poden trobar d’acer inoxidable, però en aquest tipus de 
recuperadors l’alumini sempre està recobert de material dessecant com poden 
ser les zeolites, tamisos moleculars, gels de sílice, alúmina activada, silicats de 
titani o òxids d’alumini. 

En funció del tipus de material dessecant, l’eficiència del recuperador i el preu de 
l’equip variaran. A més a més, el tipus de dessecant també té una certa 
influència en les pèrdues de càrrega que genera l’equip, tot i que aquestes 
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segueixen depenent en gran mesura de la velocitat de pas de l’aire, com en els 
rotatius de rotor no higroscòpic.   

Pèrdues: 

Les pèrdues que pot tenir un recuperador rotatiu amb rotor higroscòpic són 
exactament les mateixes que pot tenir un rotatiu amb rotor no higroscòpic. Cal 
tenir en compte, però, que existeix la secció de purga per tal de minimitzar 
aquestes pèrdues d’arrossegament. 

Aspectes energètics, eficiència i pèrdues de càrrega: 

Com tots els recuperadors entàlpics, els recuperadors rotatius amb rotor 
higroscòpic tenen tant eficiència latent com eficiència sensible. Els valors 
d’eficiència total (la suma de latent i sensible) estan en valors entre 70 i 90%. 
Això els hi proporciona la característica de tenir les millors eficiències d’entre tots 
els recuperadors que hi ha al mercat. 

Pel que fa a les pèrdues de càrrega els recuperadors amb rotor higroscòpic 
tenen unes pèrdues superiors que els de rotor no higroscòpic però inferiors, 
generalment, a les plaques. 

Conclusions: 

Els recuperadors rotatius amb rotor higroscòpic són els que presenten més 
bones prestacions de tots els equips del mercat, però també són o acostumen a 
ser els més cars. Això provoca hi hagi reticències en la seva utilització, ja que la 
inversió inicial haurà de ser més alta. Tot i així, tal i com es veurà en capítols 
anteriors, la rendibilitat que poden generar aquests equips pot ser més gran que 
tots els altres equips, sobretot per a grans cabals. 

En quant a problemes d’espai, tenen els mateixos problemes que els rotatius 
higroscòpics, ja que tampoc són gaire compactes. És per això que aquests 
equips s’utilitzen sobretot en grans instal·lacions i incorporats a unitats de 
tractament de l’aire més grans, que ja disposen del seu propi espai dins de la 
distribució de l’edifici. 

Finalment, presenten un altre problema, ja que tenen una vida útil limitada a 5 
anys, en comptes dels 20 que s’estimen pels equips sensibles. Els materials 
absorbents de la humitat actuen com actuen les bateries amb l’electricitat. Es 
van carregant i descarregant, però al cap d’un temps es saturen i ja no són 
capaços ni d’absorbir humitat ni de cedir-la. Quan això succeeix s’ha de canviar 
la roda intercanviadora, cosa que provoca una reinversió important.  

4.5.3) Acumuladors 

Introducció: 
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Els acumuladors són uns equips que contenen dos acumuladors tèrmics 
semblants als que podrien portar les rodes dels recuperadors rotatius. En 
aquests cas, però, estan estàtics i el cabal va circulant alternativament a través 
d’ells gràcies a un sistema de comportes accionades per un servomotor. 
L’alternança de fluxos d’aire exterior i interior provoca que el material absorbeixi i 
cedeixi tant calor com humitat.  

 
Figura 12: Esquema de funcionament dels recuperador acumulatius. Es pot veure com hi ha els dos 

acumuladors tèrmics i higromètrics i les comportes que aniran variant la seva posició.17 

Materials i construcció: 

Els materials tant estructurals com d’intercanvi per construir els recuperadors 
acumulatius són els mateixos que es fan servir en les rodes entàlpiques. En 
aquest cas, però, no s’incorpora un motor que fa girar la roda, sinó que hi ha un 
sistema de comportes activades per servomotor que aproximadament cada 1 
minut canvien la seva posició per tal de desviar l’aire.  

Aspectes energètics, eficiència i pèrdues de càrrega: 

Segons el catàleg del proveïdor consultat, aquests equips poden arribar a tenir 
una eficiència sensible de més del 90% combinat amb una bona eficiència latent. 
Tot i això, no s’han pogut obtenir valors d’eficiència amb la certificació Eurovent 
que assegura que els valors d’eficiència que hi ha a catàleg són certs, ja que no 
hi ha cap proveïdor d’aquest tipus d’equips amb aquesta certificació. 

Pel que fa a les pèrdues de càrrega, estan en valors entre les plaques i les 
rodes. 

Conclusions: 

Els recuperadors acumulatius són una solució a la recuperació d’energia més 
pensada a les unitats de tractament d’aire que no pas a les unitats de 

                                                
17 Font: Catàleg informatiu de la marca Menarga. Veure bibliografia per a més informació. 
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recuperació. Una unitat de tractament d’aire és aquell equip que no només 
recupera energia, sinó que també és capaç d’escalfar, refredar, humidificar, 
deshumidificar i filtrar l’aire per tal que amb un sol equip es pugui aconseguir tota 
la climatització d’un edifici.  

En els acumuladors, per tant, a més a més de l’intercanviador de calor i solen 
anar incorporats altres elements com filtres o bateries d’aigua i també la 
regulació electrònica corresponent i no ha sigut possible trobar un proveïdor 
d’aquests equips que oferís el recuperador només amb els intercanviadors i amb 
una regulació senzilla.  

A causa d’això, els preus obtinguts eren molt elevats, no necessàriament perquè 
ho fossin els intercanviadors sinó perquè oferien un producte molt més complet 
que el que es volia estudiar. Aquesta ha estat la raó per la qual aquests equips 
no estan inclosos en el present estudi.  
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5)  Descripció del mètode per obtenir les dades 
que permetran realitzar l’estudi 

5.1)  Introducció 

Per tal de poder determinar quin és el recuperador de calor més apropiat per 
cada aplicació primer es necessiten tenir unes determinades dades. Les dades 
necessàries són la quantitat d’energia que el recuperador de calor estalvia, la 
quantitat d’energia que es gasta a causa de la instal·lació del recuperador 
(ventiladors i motor de la roda en els de rotor giratori) i el preu de l’equip.  

La quantitat d’energia que gasta el recuperador perquè pugui funcionar i el preu 
de l’equip són dues dades pròpies de l’aparell i que es sol·licitaran als fabricants 
dels models que s’estudien. En canvi, la quantitat d’energia que el recuperador 
estalvia és una dada pròpia de cada aplicació del recuperador. Aquest fet 
provoca que hi pugui haver una gran varietat i, per aquest motiu, s’ha dissenyat 
un programa informàtic que permet calcular l’energia que l’edifici on es vol 
instal·lar el recuperador gastaria en climatització i ventilació durant un any si ja 
tingués instal·lat el recuperador i si encara no s’hagués fet. A partir de la 
diferència entre aquests dos valors es pot saber l’energia que estalvia el 
recuperador de calor. 

5.2)  El programa informàtic que permet calcular el consum 
energètic d’un edifici durant un any 

El programa informàtic escrit en llenguatge C++ s’ha creat amb l’objectiu que 
l’usuari pogués anar introduint les dades necessàries per caracteritzar cada cas i 
després el programa li retornés un arxiu amb els càlculs realitzats on hi ha el 
consum energètic anual de l’edifici en calefacció i refrigeració en cas de que hi 
hagués recuperador instal·lat i en cas que no. 

A continuació s’explicarà quin és el desenvolupament del programa i com estar 
estructurat. Si es desitja, es pot consultar el codi del programa en els annexes. 

El programa parteix de la hipòtesi que l’edifici a estudiar és una caixa negra on 
se’n coneixen només unes poques coses. La següent imatge mostra l’esquema 
de la hipòtesi d’edifici que segueix el programa: 
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Figura 13: Esquema de simplificació que utilitza el programa per simular el comportament dels edificis. 

Com es pot observar, la primera simplificació que s’ha fet és considerar que 
l’edifici no té parets interiors. Això s’ha pensat així perquè es considera que els 
diferents compartiments de l’edifici tindran una temperatura semblant i, per tant, 
no hi haurà transmissió de calor entre les diferents habitacions. Aquesta 
simplificació és clau, ja que permet no haver d’introduir la geometria concreta de 
cada local/habitació ni el material de les parets interiors. 

En la imatge també es pot veure que l’edifici sempre tindrà un sistema de 
climatització i ventilació per aire, que pot ser de volum variable o no, però que es 
regularà sempre en funció de les temperatures. Tot i que es considera que el 
sistema de climatització també és capaç de fer un tractament higromètric a l’aire, 
és a dir, humidificar-lo o deshumidificar-lo segons convingui, el sistema sempre 
escull l’opció que ha de portar a terme (calefacció, refrigeració o free-cooling) en 
funció de la temperatura.  

Finalment es pot observar que es defineix com a Tint a la temperatura que hi ha 
a l’interior de l’edifici. Aquesta temperatura serà constant i definida per l’usuari. 
Es defineix com a T3 a la temperatura que entra l’aire que provenia de l’exterior i 
que ha modificat la seva temperatura a causa de l’intercanvi de calor que s’ha 
produït en el recuperador. Text fa referència a la temperatura de l’ambient 
exterior, que variarà de -35ºC a 39ºC en el procés de càlcul. T4 és la 
temperatura de l’aire un cop s’ha mesclat el cabal provinent de la ventilació que 
estava a T3 i el de recirculació, si n’hi havia, que estava a Tint. Finalment, To fa 
referència a la temperatura que entrarà l’aire dins de l’edifici. Aquesta 
temperatura mai variarà en més de 5ºC de la temperatura de les condicions 
interior, Tint. 

El programa s’inicia i, primerament, demana a l’usuari que esculli en quina zona 
climàtica està treballant. L’objectiu de conèixer la zona climàtica és poder 
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caracteritzar la temperatura i humitat exteriors al llarg de l’any. En el capítol 6 
s’explica com s’ha obtingut les dades climàtiques de les diferents zones del món. 
El programa també demana si s’està treballant en una zona costera o no. La raó 
de la pregunta és que independentment del tipus de clima que s’estudiï, en les 
zones costeres la humitat sempre és superior i això s’ha de tenir en compte. 
Finalment, el programa demana si l’edifici a estudiar té horari, en cas afirmatiu es 
carregaran les dades climàtiques considerant 5.840 hores anuals, o si funciona 
contínuament, en aquest cas es carregaran les dades climàtiques corresponents 
a 8.760 hores anuals. 

 
Figura 14: A l’inici el programa deixa escollir la zona climàtica si l’edifici es troba a la costa o a l’interior. 

A continuació es demana quina és l’altura sobre el nivell del mar que es troba 
l’edifici que es vol estudiar. Això es demana perquè el programa té en compte la 
pressió atmosfèrica alhora de determinar la humitat absoluta o quantitat d’aigua 
que hi ha dissolta en l’aire. La fórmula utilitzada per determinar la pressió en 
funció de l’altura és la que proposa l’ASHRAE: 

𝑝𝑝 = 101.325 · (1 − 2,25577 · 10−5 · 𝑍𝑍)5,2559  

Per tal de determinar la humitat absoluta que té l’aire a una determinada 
temperatura s’aplica la següent fórmula: 

𝑊𝑊 = �0,622 ·
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
� · 𝐻𝐻𝐻𝐻 

on la pressió P és la que s’ha obtingut gràcies a la fórmula anterior, HR és la 
humitat relativa que o bé és coneguda o bé es demana a l’usuari que la 
introdueixi, i la pressió de saturació es calcula en funció de la temperatura 
mitjançant la fórmula (Hyland i Wexler 1983b) si la temperatura està per sota de 
0ºC: 

ln(𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ) =
𝐶𝐶1

𝑇𝑇
+ 𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶3 · 𝑇𝑇 + 𝐶𝐶4 · 𝑇𝑇2 + 𝐶𝐶5 · 𝑇𝑇3 + 𝐶𝐶6 · 𝑇𝑇4 + 𝐶𝐶7 ln(𝑇𝑇) 

𝐶𝐶1 = −5,674359 𝐸𝐸 + 03 

𝐶𝐶2 = 6.3925247 𝐸𝐸 + 00 
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𝐶𝐶3 = −9.6778430 𝐸𝐸 + 03 

𝐶𝐶4 = 6.2215701 𝐸𝐸 − 07 

𝐶𝐶5 = 2.0747825 𝐸𝐸 − 09 

𝐶𝐶6 = −9.4840240 𝐸𝐸 − 13 

𝐶𝐶7 = 4.1635019 𝐸𝐸 + 00 

o bé la fórmula si la temperatura està per sobre de 0ºC: 

ln(𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ) =
𝐶𝐶8

𝑇𝑇
+ 𝐶𝐶9 + 𝐶𝐶10 · 𝑇𝑇 + 𝐶𝐶11 · 𝑇𝑇2 + 𝐶𝐶12 · 𝑇𝑇3 + 𝐶𝐶13 ln(𝑇𝑇) 

𝐶𝐶8 = −5,8002206 𝐸𝐸 + 03 

𝐶𝐶9 = 1.3914993 𝐸𝐸 + 00 

𝐶𝐶10 = −4.8640239 𝐸𝐸 − 02 

𝐶𝐶11 = 4.1764768 𝐸𝐸 − 05 

𝐶𝐶12 = −1.4452093 𝐸𝐸 − 08 

𝐶𝐶13 = 6.5459673 𝐸𝐸 + 00 

Després de demanar l’altura sobre el nivell del mar el programa demana que 
s’introdueixin les condicions interiors de temperatura i humitat relativa. Tal i com 
s’ha explicat en capítols anteriors, generalment es consideren que les condicions 
de confort són 23ºC i 50% d’humitat. Tot i això, el programa permet canviar-les 
per si es volgués fer un càlcul en unes altres condicions. Cal tenir present que 
les condicions de confort seran les mateixes durant tot l’any.  

A partir de les dades introduïdes de temperatura i humitat relativa el programa és 
capaç de calcular l’entalpia que tindrà l’aire i que serà el valor que es farà servir 
alhora de calcular el consum energètic. La fórmula que s’utilitza per calcular 
l’entalpia és la següent: 

ℎ𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 = ℎ𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟  𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠 + 𝐻𝐻𝐻𝐻 · (ℎ𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠 − ℎ𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟  sec) 

on totes les dades d’entalpies s’extreuen de la taula de propietats 
termodinàmiques de l’aire humit del llibre “ASHRAE HANDBOOK. 
FUNDAMENTALS 1997” 

A continuació el programa demana que s’especifiqui el cabal a ventilar. En 
alguns casos pot ser que aquest cabal ja es conegui. En cas que es conegui es 
pot introduir directament i també introduir el nombre de persones estàndards que 
hi podrà haver en l’edifici. Tot i això, moltes vegades és possible que el propi 
usuari esperi fer servir el programa per determinar quin és el cabal de ventilació 
necessari. Si s’escull que no es coneix el cabal de ventilació, el programa permet 
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calcular el cabal en funció de la superfície de l’edifici o del número de persones 
que hi ha al seu interior.  

Cal tenir present que en cas de voler calcular el cabal de ventilació tot utilitzant el 
programa, aquest ho farà sempre seguint les indicacions de la normativa 
espanyola, el reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i la normativa de 
seguretat en cas d’incendi del codi tècnic de l’edificació en el cas de determinar 
el nombre de persones que hi poden haver a l’edifici. 

Si s’escull calcular el cabal en funció de la superfície del local, el programa 
demana quina és la superfície del local i quina és la qualitat de l’aire interior que 
es desitja i ja directament calcula el cabal a ventilar en m3/h. Com que en aquest 
cas no s’ha introduït el número de persones que hi ha a l’edifici, el programa 
sol·licita que se li entrin, ja que les necessitarà per calcular les càrregues 
internes provocades per les persones. 

Si s’escull calcular el cabal en funció del nombre de persones que hi ha a 
l’interior de l’edifici, el programa demana que s’introdueixi la superfície de 
cadascun dels tipus de locals perquè ell pugui determinar quina seria l’ocupació 
màxima. Hi ha 18 opcions de locals o habitacions, que es mostren a continuació: 

Taula 11: Taula on es mostra els 18 tipus de local que permet triar el programa.  

Opció Descripció 
Número de m2 per 
persona segons CTE 

1 Lavabos 3 
2 Vivendes o dormitoris públics 20 

3 
Zones d’ús públic com vestíbuls, sales 
d’espera, sales de lectura, vestuaris,… 

2 

4 Aparcaments vinculats a horaris 15 

5 
Aparcaments sense horaris, magatzems i 
arxius 

40 

6 Zones d’oficines 10 
7 Edificis docents (planta) 10 

8 
Edificis docents (laboratoris, tallers 
gimnasos i sales de dibuix) 

5 

9 Aules 1,5 
10 Zones d’hospitalització 15 

11 
Àrees de venta dels establiments 
comercials. 

3 

12 Àrees de venta amb poca afluència de gent 5 
13 Zones de públic en discoteques 0,5 
14 Zones de públic en gimnasos i piscines 1,5 
15 Zones de públic en altres recintes (bars, 1 
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cafeteries,…) 

16 
Zones de públic assentat en bars, 
cafeteries, … 

1,5 

17 Zones de servei en bars, cafeteries,… 20 
18 Zones de públic en terminals de transport 10 

Es poden introduir tants locals com es vulgui i, fins i tot, es poden incloure dues 
vegades el mateix tipus de local sense cap inconvenient. L’únic que s’ha de fer 
és respondre que sí quan el programa formula la pregunta de si es volen afegir 
més locals. 

 
Figura 15: Imatge del programa on es pot observar com s’ha procedit per dir al programa que un edifici 
té uns arxius de 300m2.  

Quan ja no es volen introduir més locals el programa demana quina és la qualitat 
d’aire que es desitja i calcula el cabal de ventilació en m3/h.  

Per poder fer els balanços de calor que permeten calcular l’energia consumida, 
el cabal s’ha d’expressar en kg/s i no en m3/h. Per tant, en aquest punt el 
programa transforma el cabal a kg/s. Per fer això s’utilitza la fórmula: 

�̇�𝑚 �
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠 �

=
𝑞𝑞 �𝑚𝑚

3

ℎ �

3600 · 𝜈𝜈
 

on 𝜈𝜈 és el volum específic de l’aire Pel volum específic es prenen les dades de la 
taula de propietats termodinàmiques de l’aire humit del llibre “ASHRAE 
HANDBOOK. FUNDAMENTALS 1997”. Es considera que l’aire està a la 
temperatura i humitat relativa de les condicions interiors de disseny i es troba el 
volum específic del conjunt aire sec més vapor utilitzant: 

𝜐𝜐𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜐𝜐𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟  𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠 + 𝐻𝐻𝐻𝐻 · (𝜐𝜐𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝜐𝜐𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟  sec) 

Un cop el programa ja sap el cabal de ventilació, demana que s’introdueixi 
l’eficiència sensible i latent que té el recuperador que s’instal·larà en l’edifici que 
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s’està estudiant. Aquest valor s’haurà d’extreure de les fitxes tècniques dels 
recuperadors. Els valors d’eficiència es demanen en aquest moment en què ja es 
coneix el cabal a ventilar perquè molts catàlegs mostren que l’eficiència varia en 
funció del cabal que circula a través de l’intercanviador.  

Posteriorment, el programa demana que se li introdueixi l’activitat que tenen les 
persones de l’interior de l’edifici. A partir de l’activitat que tenen les persones es 
pot estimar el calor sensible i latent que emeten i que serà un guany energètic 
per l’edifici. El programa deixa escollir entre diverses activitats i demana que 
s’indiqui quin percentatge de persones realitza cadascuna de les activitats 
introduïdes. Un cop s’ha introduït l’activitat del 100% de les persones, el 
programa demana quin és el percentatge d’ocupació que es considerarà per 
l’edifici determinat. Així com la normativa de protecció d’incendis obliga a 
considerar sempre l’ocupació màxima de persones que hi pot haver en un edifici, 
en ventilació és molt normal que s’utilitzi un nivell d’ocupació inferior, ja que 
generalment l’edifici no està al 100% de la seva capacitat. Per exemple, en sales 
de cinema l’ocupació que se sol utilitzar està entre el 40 i el 60% de la capacitat 
màxima establerta per la normativa de prevenció d’incendis. Finalment, el 
programa calcularà la calor sensible i latent total tot utilitzant les estimacions 
extretes del llibre “ASHRAE HANDBOOK. FUNDAMENTALS 1997”. La fórmula 
que s’utilitza és: 

𝑄𝑄 = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 · 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 · % · 𝑂𝑂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎ó 

Taula 12: Estimació de les calors sensibles i latent que generen les persones segons l’activitat 

Acció Descripció Calor 
sensible [W] 

Calor 
latent [W] 

1 Gent assentada en descans total 
(teatre, cinema, ...) 

65 30 

2 Gent assentada amb poca activitat 
mental (oficines, hotels, ...) 

70 45 

3 Gent assentada amb activitat mental 
moderada o que s’aixeca 
ocasionalment. 

75 55 

4 Gent dreta. 80 80 
5 Gent caminant 110 185 
6 Gent realitzant un treball amb suau 

activitat física 
80 140 

7 Gent realitzant un treball amb 
moderada activitat física. 

170 255 

8 Gent realitzant un treball amb activitat 
física dura. 

185 285 
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9 Gent ballant o fent moviments similars 90 160 
10 Gent fent esport 210 315 

Després d’introduir les càrregues generades per les persones el programa 
sol·licita que se li introdueixin les càrregues generades pels aparells elèctrics o 
altres màquines. Primerament demana la calor sensible i després la latent. Un 
avantatge és que el programa permet anar introduint les càrregues dels aparells 
local per local si es desitja, tot i que posteriorment ell les sumarà totes per 
conèixer el total que es genera en l’edifici. Tal i com passa amb les calors 
produïdes per les persones, l’usuari pot introduir el percentatge d’utilització dels 
aparells elèctrics, ja que no acostuma a ser normal que s’utilitzin tots durant tot el 
dia i, per tant, es pot aconseguir una millor estimació del consum s’hi es fa servir 
un valor més reduït de càrregues elèctriques. 

Un cop ja s’han introduït totes les calors en W, el programa les transforma a kW. 
Com que els valors d’entalpia estan donats en KJ/kg, és indispensable que les 
calors estiguin en kW per tal d’evitar errors d’unitats. 

Finalment, al programa se li han d’introduir les dades dels tancaments exteriors 
perquè pugui calcular les pèrdues que hi ha a l’hivern i els guanys que hi ha a 
l’estiu.  

Per calcular les pèrdues de calor que es produeixen quan la temperatura exterior 
és inferior a la interior, el programa farà servir la fórmula 

𝑞𝑞 = 𝑈𝑈 · 𝐴𝐴 · (𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠 ) 

on A és la superfície i el terme U és la transmitància tèrmica del tancament 
exterior i s’extreu de la fórmula 

𝑈𝑈 =
1

∑𝐿𝐿𝑎𝑎𝜆𝜆𝑎𝑎

 

On L és l’espessor del tancament i λ la conductivitat tèrmica. 

En canvi, per calcular les pèrdues de calor quan la temperatura exterior és més 
elevada que la interior el programa farà servir la fórmula 

𝑞𝑞 = 𝑈𝑈 · 𝐴𝐴 · 𝐶𝐶𝐿𝐿𝑇𝑇𝐶𝐶 

on CLTD és el “Cooling Load Temperature Difference”, que és un paràmetre que 
a més a més de tenir en compte la diferència de temperatures entre l’interior i 
l’exterior també té en compte els guanys i pèrdues de calor que obté l’edifici a 
causa de la radiació solar.  

Es fan servir dos mètodes diferents de càlcul per trobar les pèrdues o guanys 
dels tancaments exteriors per tal d’aproximar-se millor a la realitat amb 
temperatures altes, ja que es considera també la radiació, i escollir un cas 
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desfavorable durant les temperatures baixes. Mentre que amb temperatures 
altes gairebé sempre es pot assegurar que hi haurà presència de radiació (les 
temperatures altes s’acostumen a donar de dia), es poden tenir temperatures 
baixes amb radiació, que seria un dia fred d’hivern, o sense, que seria una nit 
freda. Per tant, com que per les dades climàtiques que es tenen no es pot 
discernir entre si hi ha temperatures baixes amb radiació o sense s’ha optat per 
la situació més desfavorable, que és no tenir en compte la radiació solar. 

Tal i com mostren les fórmules de càlcul dels guanys o pèrdues per tancaments 
exteriors, en el programa se li han d’introduir els valors de U i de A, però no els 
gradients de temperatura o el CLTD.  

El programa demana per separat la conductivitat i l’espessor dels materials que 
formen primer la teulada, després la paret nord, la paret sud, la paret oest i la 
est. A més a més, també demana que s’introdueixin el tipus de porta i la 
superfície que tenen de cadascuna de les parets i finalment que s’introdueixi la 
superfície de les finestres. És necessari que s’introdueixin les dades de manera 
separada perquè el CLTD varia en funció de l’orientació de la paret. A partir de 
les diferents conductivitats i espessor dels materials que formen les parets es 
calculen les transmitàncies tèrmiques, que es multipliquen per la superfície i 
s’obtenen uns valors que són U·A. 

 
Figura 16: Imatge on es mostra com s’han introduït les dades d’una paret que es troba orientada al 
nord, que té una superfície de 80m2, i que té una capa de 20cm d’un material de conductivitat 1,6W/mK i 
una altre capa de 10cm de material amb conductivitat 0,8W/mK. 

És important recordar que només s’han d’introduir les dades dels tancaments 
que donen amb l’exterior. Pel que fa als altres tancaments, el programa obliga a 
suposar que limiten amb zones amb temperatura semblant o que estan molt ben 
aïllats i que les pèrdues de calor seran petites. 

Pel que fa al terra, el programa utilitza el procediment descrit en el punt E.1.2. 
del DB-HE-1 que consisteix en obtenir una U global entre la superfície interior del 
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tancament i l’exterior. El programa demana totes les dades necessàries per 
entrar dins d’una taula de valors de U que descriu el mètode esmentat.  

Un cop s’han introduït totes determina el valor de U, el multiplica per la superfície 
del terra i ja ha obtingut el paràmetre U·A. Com en les parets i les teulades, 
aquestes dades només s’han d’entrar en cas que el recinte a estudiar tingui 
planta baixa. 

Un cop ja s’han introduït totes les dades necessàries el programa comença a 
calcular l’energia total que consumeix l’edifici en climatització i ventilació tant a 
l’hivern com a l’estiu. La metodologia que segueix el programa és començar amb 
una temperatura exterior de -35ºC i realitzar tots els càlculs per saber la potència 
que es necessita per mantenir l’interior de l’edifici a les condicions interiors tenint 
en compte les pèrdues o guanys a causa dels tancaments exteriors i els guanys 
interns de persones i aparells elèctrics o màquines. Com que el programa vol fer 
una estimació del consum energètic i no un dimensionat del sistema de 
calefacció o refrigeració, els guanys de calor interns també es tindran en compte 
a l’hivern. 

El primer que fa el programa arribat en aquest punt és calcular la temperatura 
que hauria de tenir l’aire d’entrada (to) perquè el balanç energètic de l’edifici es 
compleixi.  

�̇�𝑚 · 𝑠𝑠𝑝𝑝 · 𝑇𝑇𝑃𝑃 + �̇�𝑄𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑠𝑠 + �̇�𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠 = �̇�𝑚 · 𝑠𝑠𝑝𝑝 · 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠 + 𝑈𝑈 · 𝐴𝐴 · (𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠 ) 

Cal fixar-se que en aquest punt es fa un balanç considerant que l’aire es 
comporta com un gas ideal i que, per tant, la diferència d’entalpies es pot 
calcular com �̇�𝑚 · 𝑠𝑠𝑝𝑝 · ∆𝑇𝑇. Aquest balanç només serveix per tenir una aproximació 
de la temperatura To si només es mogués el cabal de ventilació, però no serveix 
per tenir la temperatura To real perquè no es vol que es consideri l’aire com un 
gas ideal. 

El terme U·A·(Tint – Text) es substitueix per -U·A·CLTD en cas que la temperatura 
exterior sigui superior a la temperatura interior. També convé fixar-se en què 
només es tenen en compte els guanys de calor interns sensibles, ja que els 
latents es tindran en compte alhora de fer el balanç higromètric. En funció del 
valor de To obtingut el programa escollirà cadascuna de les accions que ha 
d’anar realitzant. A continuació es mostra l’arbre de possibilitats que hi ha per 
escollir. 
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Figura 17:Arbre de possibilitats que pot escollir el programa en funció de la to calculada amb el primer 
balanç de calor. 
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En cas que no hi hagués recirculació, és a dir, Tint-5<To<Tint+5, llavors el 
programa calcula l’entalpia ho amb què ha d’entrar l’aire perquè es compleixi el 
balanç de calor a l’interior de l’edifici segons la fórmula: 

�̇�𝑚 · ℎ𝑃𝑃 + �̇�𝑄𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑠𝑠 + �̇�𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠 = �̇�𝑚 · ℎ𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠 + 𝑈𝑈 · 𝐴𝐴 · (𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠 ) 

En aquest cas, tal i com es pot observar, ja no es tracta l’aire com a un gas ideal. 
En aquest punt el programa realitzaria el balanç higromètric mitjançant la fórmula 

𝑚𝑚𝑎𝑎̇ · 𝑊𝑊𝑃𝑃 +
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑠𝑠 + �̇�𝑄𝑡𝑡𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠
2501 + 1,8183 · 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠

= 𝑚𝑚𝑎𝑎̇ · 𝑊𝑊𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠  

Gràcies a aquest balanç es coneixeria la humitat absoluta que ha de tenir l’aire a 
l’entrada i es podria determinar la temperatura real d’entrada de l’aire, que serà 
molt semblant a la To calculada considerant l’aire com un gas ideal. 

La recirculació es produeix per tal d’evitar que la temperatura que sortís l’aire 
pels conductes de ventilació fos tant diferent a la temperatura interior que 
pogués produir sensació de desconfort. Per exemple, si només circulés el cabal 
de ventilació es podria donar el cas que amb temperatures exteriors altes es 
necessités que la temperatura d’entrada de l’aire a l’edifici, To, fos de 5ºC. Tot i 
que l’aire es mescla, les persones que rebessin directament un aire a aquesta 
temperatura tindrien molt de fred, cosa que es pot evitar si, per exemple en el 
mateix cas, les condicions interiors són de 23ºC i l’aire surt a 18ºC.  

Per calcular el cabal de recirculació s’ha de fer servir un procés iteratiu. Primer 
de tot es fa servir el balanç de calor que s’ha utilitzat per calcular To, però en 
aquest cas To és conegut i el que es busca és el cabal màssic. El cabal de 
recirculació serà el cabal obtingut menys el cabal de ventilació que ja es 
coneixia. 

Un cop es coneix aquest primer cabal de recirculació es fa el balanç higromètric 
mitjançant la fórmula  

(𝑚𝑚𝑎𝑎̇ + �̇�𝑚𝑟𝑟) · 𝑊𝑊𝑃𝑃 +
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑠𝑠 + �̇�𝑄𝑡𝑡𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠
2501 + 1,8183 · 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠

= (𝑚𝑚𝑎𝑎̇ + �̇�𝑚𝑟𝑟) · 𝑊𝑊𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠  

i es troba la humitat absoluta Wo. Coneixent Wo i to es pot obtenir ho. Si es fa el 
balanç de calor a l’edifici considerant l’aire com a gas real i prenent aquest valor 
d’entalpia, s’observa que no es compleix el principi de conservació de l’energia. 
El que s’ha de fer és recalcular el cabal de recirculació utilitzant la nova entalpia 
ho mitjançant la fórmula 

�̇�𝑚𝑟𝑟 =
(𝑈𝑈 · 𝐴𝐴 · (𝑇𝑇𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠 )− �̇�𝑄𝑠𝑠𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑠𝑠 − �̇�𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠 )

ℎ𝑃𝑃 − ℎ𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠
− 𝑚𝑚𝑎𝑎̇  
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Amb aquest cabal es conservaria l’energia, però es desquadraria el balanç 
higromètric perquè Wo s’ha trobat amb el primer cabal. Per tant, el programa 
recalcula Wo i després altre vegada ho. En aquest punt comprova si es compleix 
el principi de conservació de l’energia. En cas de no complir-se torna a recalcular 
el cabal i així successivament fins que la diferència entre les entrades de calor i 
les sortides és inferior a 0,0001. 

Un cop es té el valor de l’entalpia de l’aire a l’entrada de l’edifici, el programa ja 
pot calcular la potència necessària per aconseguir que un determinat cabal a les 
condicions del punt 4 arribi a les condicions del punt 0. Per fer-ho la fórmula 
utilitzada és: 

𝑃𝑃 = 𝑚𝑚𝑎𝑎 · (ℎ0 + ℎ3) + 𝑚𝑚𝑟𝑟 · (ℎ0 − ℎ𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠 ) 

De la mateixa manera es pot calcular l’energia que consumiria si no hi hagués un 
recuperador, substituint l’entrada d’aire a h3 per una entrada a hext: 

𝑃𝑃 = (𝑚𝑚𝑎𝑎) · (ℎ0 − ℎ𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠 ) + 𝑚𝑚𝑟𝑟 · (ℎ0 − ℎ𝑎𝑎𝑃𝑃𝑠𝑠 ) 

Cal fixar-se que en cas que no hi hagués recirculació el terme mr seria 0 en les 
dues fórmules. 

Per la manera com estan expressades les fórmules, si la potència és positiva 
significarà que es necessita d’aportar energia a l’aire (calefacció) i si la potència 
és negativa significarà que s’haurà d’extreure energia de l’aire (refrigeració). 
Com que s’està treballant amb entalpies d’aire humit, l’energia necessària per 
passar del punt 4 al 0 no només inclou un canvi de temperatura, sinó també un 
canvi de quantitat d’aigua dissolta en l’aire si s’escau. 

Les unitats resultants d’aquesta operació són kW. Per tant, el programa a 
continuació multiplica aquest valor pel nombre d’hores que hi ha en un any a la 
temperatura exterior a la qual s’està treballant, començant per -35ºC. També 
multiplica per 3600 per passar les hores a segons i després divideix per 3,6·103 
per passar de kJ a kWh. Amb tots aquests càlculs el programa ha obtingut 
l’energia que l’edifici consumirà en aquella temperatura exterior. Quan acaba una 
temperatura exterior, torna a repetir el mateix procediment de càlcul, no 
d’entrada de dades, fins que ha realitzat tots els càlculs per l’interval de 
temperatures de -35ºC fins a 39ºC. 

En el següent exemple mostra la seqüència de càlcul del programa. Es parteixen 
de les següents dades inicials conegudes o bé introduïdes per l’usuari: Qs 

persones=1000W, Ql persones =1000W, UATOTAL=384,615W/K, Tint=23ºC, Hrint=50%, 
Text=9ºC, Hrext=65%, Efsensible=0,5, Eflatent=0,5, Qventilació=5000m3/h, nivell del mar 
= 0m i hores anuals a 9ºC=621h (clima Cfa). 
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A partir de les dades inicials el programa ja ha obtnigut unes dades de forma 
directa. 

Taula 13: Valors que el programa obté directament de les dades 

P 101.325Pa 

Wext 0,004652kg W/kg as 

Hext 20,76kJ/kg 

Wint 0,008912kg W/kg as 

Hint 45,79kJ/kg 

A continuació es calcula el cabal màssic a ventilar: 

�̇�𝑚 �
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠 �

=
𝑞𝑞 �𝑚𝑚

3

ℎ �

3600 · 𝜈𝜈
 

𝜐𝜐𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜐𝜐𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟  𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠 + 𝐻𝐻𝐻𝐻 · (𝜐𝜐𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝜐𝜐𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟  sec) 

�̇�𝑚 =
5000

3600 · 0,8507
= 1,633𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑠𝑠 

Seguidament es procedeix a fer el balanç de calor i veure quina és la To: 

1,633 · 𝑇𝑇𝑃𝑃 +
1000
1000

= 1,633 · 23 +
384,615 · (23 − 9)

1000
 

𝑇𝑇𝑃𝑃 = 25,685º𝐶𝐶 

Per tant, no hi haurà d’haver cabal de recirculació i ja es pot procedir a fer el 
balanç de calor amb l’aire com a gas real i balanç higromètric: 

1,633 · ℎ𝑃𝑃 +
1000
1000

= 1,633 · 45,79 +
384,615 · (23 − 9)

1000
 

ℎ𝑃𝑃 = 48,475
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘

 

1,633 · 𝑊𝑊0 +
1000
1000

2501 + 1,8183 · 23
= 1,633 · 0,008912 

𝑊𝑊0 = 0,008671
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑊𝑊
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑠𝑠𝑠𝑠

 

Com que ens trobem en un cas en què To es troba propera a la temperatura 
interior però superior i la temperatura exterior és inferior a la interior, el següent 
que el programa farà és calcular T3, que serà igual a T4 perquè no hi ha 
recirculació. 
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𝑇𝑇3 = 𝑇𝑇4 = (23 − 9) · 0,5 + 9 = 16º𝐶𝐶 

També s’ha de calcular l’humitat absoluta en el punt 4 per poder trobar la relativa 
i poder trobar l’entalpia del punt 4. 

𝑊𝑊3 = 𝑊𝑊4 = (0,008912− 0,004652) · 0,5 + 0,004652 = 0,006782
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑊𝑊
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑠𝑠𝑠𝑠

 

ℎ4 = 33,2
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘

 

Finalment, es poden calcular les potències i les energies consumides amb 
recuperador i sense: 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1,633 · (48,475− 33,2) = 24,94𝑘𝑘𝑊𝑊 

𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠 =
24,94𝑘𝑘𝑊𝑊 · 621ℎ · 3600𝑠𝑠

3600
= 15.490𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎ó 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑟𝑟𝑃𝑃𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1,633 · (48,475− 20,76) = 45,26𝑘𝑘𝑊𝑊 

𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠 =
45,26𝑘𝑘𝑊𝑊 · 621ℎ · 3600𝑠𝑠

3600
= 28.106𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎ó 

 
Figura 18: Esquema resum de l’exemple mostrat anteriorment. 

 

5.3)  Tractament a les dades obtingudes pel programa per tal 
de poder-les estudiar 

Un cop el programa ha realitzat tots els càlculs, genera un arxiu de text i es 
tanca. L’arxiu de text consta dels següents valors:  
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Taula 14: Resum de les dades que incorpora l'arxiu que genera el programa de càlcul 

1 Energia consumida en calefacció amb recuperador [kWh]  

2 Energia consumida en calefacció sense recuperador [kWh] 

3 Energia consumida en refrigeració amb recuperador [kWh] 

4 Energia consumida en refrigeració sense recuperador [kWh] 

5 
Energia consumida en calefacció amb recuperador [kWh] en el cas que les 
temperatures fossin el màxim de càlides possibles pel clima segons el 
calculat en el capítol 6. 

6 
Energia consumida en calefacció sense recuperador [kWh] en el cas que 
les temperatures fossin el màxim de càlides possibles pel clima segons el 
calculat en el capítol 6. 

7 
Energia consumida en refrigeració amb recuperador [kWh] en el cas que 
les temperatures fossin el màxim de càlides possibles pel clima segons el 
calculat en el capítol 6. 

8 
Energia consumida en refrigeració sense recuperador [kWh] en el cas que 
les temperatures fossin el màxim de càlides possibles pel clima segons el 
calculat en el capítol 6. 

9 
Energia consumida en calefacció amb recuperador [kWh] en el cas que les 
temperatures fossin el màxim de fredes possibles pel clima segons el 
calculat en el capítol 6. 

10 
Energia consumida en calefacció sense recuperador [kWh] en el cas que 
les temperatures fossin el màxim de fredes possibles pel clima segons el 
calculat en el capítol 6. 

11 
Energia consumida en refrigeració amb recuperador [kWh] en el cas que 
les temperatures fossin el màxim de fredes possibles pel clima segons el 
calculat en el capítol 6. 

12 
Energia consumida en refrigeració sense recuperador [kWh] en el cas que 
les temperatures fossin el màxim de fredes possibles pel clima segons el 
calculat en el capítol 6. 

13 Cabal a ventilar [m3/h] 
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14 Cabal a ventilar [kg/s] 

15 Altura sobre el nivell del mar que s’ha escollit. [m] 

16 Pressió atmosfèrica amb la qual s’han fet els càlculs. [Pa] 

17 Calor sensible total produïda per les persones que hi ha a l’edifici. [W] 

18 Calor latent total produïda per les persones que hi ha a l’edifici. [W] 

19 
Calor sensible total produïda pels aparells elèctrics i demés que hi ha a 
l’edifici. [W] 

20 
Calor latent total produïda pels aparells elèctrics i demés que hi ha a 
l’edifici. [W] 

21 
Total de la suma de totes les transmitàncies tèrmiques multiplicades per la 
seva àrea. [W/K] 

22 Temperatura interior. [ºC] 

23 Humitat relativa interior 

24  Humitat relativa exterior 

25 Eficiència sensible del recuperador que s’ha simulat 

26 Eficiència latent del recuperador que s’ha simulat 

27 Hores total que s’han simulat [h] 

El que s’ha fet en aquest estudi és crear una plantilla Excel on s’hi introdueixen 
totes les dades escrites en l’arxiu de text i s’hi afegeixen altres dades 
necessàries per tal d’obtenir finalment quin és l’estalvi que genera el recuperador 
i calcular el VAN que generaria a 3, 5 i 8 anys. A més a més, la plantilla també 
estima l'estalvi en kg de CO2 que s'aconsegueix gràcies a la incorporació del 
recuperador. Aquestes dades seran necessàries alhora de fer la valoració 
ambiental del disseny d'aquestes unitats. En el capítol 3 dels annexes es pot 
veure un exemple amb una plantilla omplerta amb dades d’un dels assajos que 
s’ha realitzat per a l’estudi. 

Les dades extres necessàries són els preus de l'electricitat, del gas, del 
recuperador de calor i dels ventiladors que haurien d’anar en el sistema de 
ventilació encara que no hi hagués recuperació de calor; el rendiment de la 
caldera que es considera que es farà servir per la calefacció a l'hivern, el COP 
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de la màquina frigorífica que es farà servir per la refrigeració a l'estiu, les 
equivalències en producció de CO2 per cada kWh produït d'electricitat i de gas i 
les pèrdues de càrrega del recuperador de calor que permetran estimar el 
consum elèctric dels ventiladors quan hi ha recuperador i quan no n'hi ha.  

Pel que fa als preus de l'electricitat i del gas, la plantilla Excel permet canviar-los, 
ja que en la posterior utilització del conjunt programa més plantilla per part de 
l'equip comercial els preus seran variables en funció del país on es vulgui vendre 
el recuperador i també de la potència necessària. Per fer els càlculs 
d'optimització, però, els preus seran sempre fixos i prendran els valors que es 
mostren a la taula següent: 

Taula 15: Preus de l'electricitat i del gas utilitzats en la optimització econòmica dels recuperadors 
(preus vàlids fins a 31/03/2012) 

Energia Tram fix Tram variable 

Electricitat 101,63€/mes 0,1431082€/kWh 

Gas 67,18€/mes 0,046917€/kWh 

Els preus que s'utilitzen són els de la tarifa "Gas Cero + Electricidad Ahora" de la 
companyia Endesa per una potència contractada de 40kW. Es considera que es 
farà servir l'electricitat en un 60% durant les hores puntes i un 20% durant les 
hores planes i valls. En els posteriors anys, es considera que tant l’electricitat 
com el gas pujaran un 4% anual.  

Pel que fa al rendiment de la caldera i al COP de la màquina frigorífica, la 
plantilla també permetrà canviar-lo perquè els comercials puguin adaptar-se 
millor a les condicions reals dels diferents edificis on es vulgui instal·lar 
recuperadors de calor. Tot i això, de cara a l'optimització tècnica i econòmica es 
farà servir un rendiment de la caldera de 0,9 i un COP de 3,3. Aquests valors 
s'han extret d'exercicis proposats en els apunts de l'assignatura refrigeració i 
condicionament d'aire de l'any 2010. 

Pel que fa a les equivalències en producció de CO2 per cada kWh produït 
d'electricitat i de gas, la plantilla no les permetrà canviar, ja que es consideren 
constants arreu del món. Els valors que s'utilitzen són 0,545 kg CO2 / kWh 
d'energia elèctrica i 0,203 kg de CO2 / kWh de gas. Aquests valors s'han extret 
de "Estudio energético, económico i ambiental mediante simulación de diferentes 
tipos de recuperadores de calor aplicados a un centro de salud". 

Pel que fa als preus dels ventiladors que hauria d’incorporar l’edifici encara que 
no portés un sistema de recuperació de calor, s’han estimat a partir d’unitats que 
porten el mateix ventilador que portaria el recuperador i que ven actualment 
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l’empresa a la qual va destinada aquest estudi. En la taula següent es pot veure 
el llistat de preus utilitzats: 

  

Taula 16: Preus de les caixes de ventilació que s’instal·larien en els edificis en cas que no hi hagués 
sistema de recuperació de calor. 

Model Cabal nominal 
[m3/h] 

Potència motor 
[kW] 

Preu [€] 

BP BOX 24-24/4M 2.550 0,37 416,20 

BP BOX 25-25/4M 3.600 0,55 469,17 

BPT BOX 10-10 1.000 – 5.000 0,75 776,86 

BPT BOX 12-12 2.500 – 7.000 1,00 916,81 

BPT BOX 15-15 3.000 – 9.000 1,50 1.075,77 

BPT BOX 18-18 5.000 – 15.000 3,00 1.481,10 

BPT BOX 18-18 5.000 – 15.000 4,00 1.617,20 

BPT BOX 30-28  10.000 – 50.000 11,00 5.812,66 

 

Finalment, els preus i les pèrdues de càrrega dels recuperadors de calor s'han 
extret de catàlegs i tarifes de diferents fabricants, així com les eficiències que 
s'introdueixen en el programa de càlcul. Cal matisar que només s'han tret de 
catàleg el preu de l'intercanviador, ja sigui plaques o roda. El preu de la resta de 
peces de la unitat de recuperació ha sigut estimat per la pròpia empresa, ja que 
seran components que ella mateixa fabricarà. Així mateix el preu final que surt 
en la plantilla Excel també incorpora el cost de la mà d'obra i un marge comercial 
determinat. L'excepció es troba en els recuperadors de tubs calents, on es posa 
directament el preu de tota la unitat venuda per un fabricant més un marge 
comercial propi per l'empresa. 

Els recuperadors de calor rotatius que s'utilitzen per tal de valorar si són 
econòmicament i tècnica favorables per implementar en els diferents edificis 
seran una unió d'un conjunt de roda més estructura més motor amb la 
corresponent regulació per la roda de la marca Flakt Woods model Econovent i 
una estructura de xapa doble amb un material aïllant del so més dos motors amb 
la corresponent regulació i sensors necessaris que provindran directament de 
l'empresa per la qual està destinada aquest estudi. Es fan servir rodes de la 
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marca Flakt Woods perquè tenen la certificació Eurovent, que certifica que els 
valors d'eficiència que es mostren al catàleg del fabricant són reals. 

Es valoraran 8 tipus de rodes diferents, que són les següents: 

Taula 17: Tipus de rodes de la marca Flakt Woods que es tindran en compte per a la realització del 
present estudi. Els valors d'eficiència es corresponen als de cabal, és a dir, per un cabal de 1000m3/h 
l'eficiència serà de 0,83 i per un cabal de 5.000m3/h l'eficiència serà de 0,63. Els preus són els del 
conjunt roda més estructura més motor amb regulació. No està inclòs el que aporta l'empresa. 

Model Rang de cabal 
[m3/h] 

Eficiència 
sensible 

Eficiència 
latent 

Preu [€] 

PUMA-1-095-07-4-1 1000-5000 0,83-0,63 0 468,24 

PUMA-1-150-07-4-1 5.000-15.000 0,83-0,63 0 1.004,78 

PUMA-2-215-07-4-2 8.000-20.000 0,82-0,72 0 2.151,89 

PUMA-2-320-04-4-2 20.000-50.000 0,83-0,70 0 6.391,32 

PUMB-1-095-07-4-1 1000-5000 0,83-0,63 0,75-0,57 1.527,18 

PUMB-1-150-07-4-1 5.000-15.000 0,83-0,63 0,75-0,57 3.401,18 

PUMB-2-215-07-4-2 8.000-20.000 0,82-0,72 0,75-0,65 7.217,91 

PUMB-2-320-04-4-2 20.000-50.000 0,83-0,70 0,75-0,63 19.085,22 

Pel que fa als recuperadors de plaques sensibles, s'utilitzaran els preus i les 
dades dels intercanviadors de la marca Hoval. Es considera que Hoval 
subministra l'intercanviador i la resta, estructura de xapa metàl·lica doble amb 
aïllament acústic interior més dos motors més la corresponent regulació i 
sensors ho aporta directament l'empresa per a la qual va destinada l'estudi. Com 
succeeix en els recuperadors de calor rotatius, s'ha escollit una marca que tingui 
la certificació Eurovent que asseguri que els valors d'eficiència del catàleg són 
certs. Es valoraran un total de 17 intercanviadors de calor: 

Taula 18: Tipus d'intercanviadors de la marca Hoval que es tindran en compte alhora de la realització 
del present estudi. En el preu s'inclou el by-pass, que també subministra el proveïdor. 

Model Cabal  [m3/h] Pèrdues de 
càrrega [Pa] 

Eficiència  Preu [€] 

SV-040/D-25.0 500 110 58 123.61 

SV-050/C-25.0 500 108 68 167.97 
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SV-060/R-35.0 1.250 110 63 227.52 

SV-060/D-35.0 1.250 130 65 256.04 

SV-060/X-42.0 2.000 125 59 220.55 

SV-070/L-45.0 3.000 159 56 244.13 

SV-085/R-60 4.000 145 67 491.24 

SV-085/X-65.0 5.000 149 63 454.50 

SV-085/X-67.0 5.000 141 63 465.99 

SV-085/L-70.0 6.000 153 59 415.53 

SV-100/L-70.0 6.000 124 64 665.88 

SV-100/X-70.0 6.000 170 67 871.00 

SV-120/L-75.0 8.000 144 67 960.23 

SV-120/X-75.0 8.000 180 70 1208.21 

SV-120/L-80.0 10.000 190 66 1014.68 

SV-140/L-100.0 12.500 250 71 1636.23 

SV-140/L-120.0 15.000 245 71 1926.00 

El preu i les característiques dels recuperadors de plaques entàlpiques s'han 
calculat de la mateixa manera que els de plaques sensibles. S'han agafat les 
característiques i preus dels intercanviadors de la marca DPoint, i l'estructura de 
tota la unitat més els motors amb la corresponent regulació i sensors va a càrrec 
de l'empresa. L'empresa DPoint no té certificació Eurovent perquè és 
canadenca, però sí que té la certificació de que compleix amb la normativa AHRI 
1060, és a dir, l'eficiència està calculada segons les condicions que estableix 
aquesta normativa, que són temperatura exterior 35ºC a l'estiu i 1,7ºC a l'hivern i 
temperatura interior 24ºC a l'estiu i 21ºC a l'hivern. 

Es valoraran un total de 5 intercanviadors, que tindran aplicació en 8 teòriques 
unitats de recuperació, que anirien des d'un cabal de 500m3/h fins a un cabal de 
8.000m3/h. Per a cabal superiors el proveïdor aconsellava no utilitzar aquest 
tipus de plaques. 
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Taula 19: Tipus d'intercanviadors de la marca Dpoint que es tindran en compte per a la realització del 
present estudi. El preu només inclou l'intercanviador i la seva pròpia estructura. 

Model Cabal 
[m3/h] 

Pèrdues de 
càrrega 
[Pa] 

Eficiència 
sensible 

Eficiència 
latent 

Preu [€] 

EXC-12-18 500 102 0,68 0,39 231,54 

EXC-18-18 1.250 178 0,61 0,26 363,92 

EXC-MC-18-18 2.000 145 0,64 0,32 1179,08 

EXC-MC-24-21 3.000 150 0,67 0,36 1473,32 

EXC-MC-24-21 4.000 230 0,6 0,26 1473,32 

EXC-MC-30-30 5.000 225 0,70 0,43 1656,86 

EXC-MC-30-30 6.000 235 0,68 0,42 1656,86 

EXC-MC-30-30 8.000 355 0,65 0,35 1656,86 

Finalment, els recuperadors de calor de tubs calents es consideraran com a 
unitats indivisibles, de manera que tot serà aportat pel proveïdor i l'empresa 
simplement hi aplicaria un marge comercial. 

El subministrador seria l'empresa HeatPipe, que és una subsidiària de MiTek. 
Com que l'empresa és americana també segueix la normativa AHRI 1060 a 
l'hora de donar els valors d'eficiència dels recuperadors. 

Taula 20: Tipus d'unitats de recuperació de calor mitjançant tubs calents que es tindran en compte per 
a la realització del present estudi. 

Model Cabal  [m3/h] Pèrdues de 
càrrega [Pa] 

Eficiència 
[%]  

Preu [€] 

12HRHP10.6-
7T-30x30 500 116 53 4.090 

12HRHP10.6-
11T-45x45 1.250 114 53 4.720 

12HRHP10.6-
13T-50x50 2.000 154 53 5.440 

12HRHP12.6- 3.000 167 59 5.990 
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17T-65x65 

12HRHP12.6-
19T-75x75 4.000 169 59 6.325 

12HRHP12.6-
22T-85x85 5.000 160 59 6.745 

12HRHP12.6-
26T-100x100 6.000 129 64 8.162 

12HRHP10.8-
28T-110x110 8.000 157 64 8.570 

12HRHP10.8-
32T-125x125 10.000 151 64 12.020 

12HRHP12.8-
36T-140x140 12.500 190 69 16.300 

12HRHP12.8-
39T-150x150 15.000 200 69 12.980 
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6)  Caracterització del clima i les condicions de 
l’aire exterior 

6.1)  Introducció 

Tal i com s’explica en el capítol anterior, una de les característiques que 
necessita el programa creat per tal d’avaluar el comportament d’un recuperador 
de calor és l’estat de l’ambient exterior, d’on s’haurà d’impulsar aire cap a 
l’interior per tal de que hi hagi ventilació. En funció de les característiques de 
l’ambient exterior, temperatura i humitat, el tipus de recuperador òptim per a una 
determinada aplicació pot variar considerablement.  

Hi ha dues altres característiques de l’ambient exterior importants alhora de 
dissenyar tot el sistema de climatització i ventilació d’un edifici, com són les 
hores d’insolació i la qualitat de l’aire exterior. Aquests dos paràmetres, però, no 
estan vinculats amb l’elecció del recuperador. Pel que fa a les hores d’insolació, 
serà un paràmetre que farà obtenir més guanys de calor a l’edifici durant l’estiu i 
afectarà en el dimensionat del sistema de refrigeració. Per altra banda, la qualitat 
de l’aire exterior afectarà als sistemes de filtració que s’han d’incorporar a les 
zones de captació d’aire. Hi ha recuperadors de calor que permeten instal·lar en 
el seu interior filtres purificadors de l’aire com a accessoris. Tot i això, en aquest 
estudi no es tenen en compte ja que el que es vol és una optimització tècnica i 
econòmica tenint en compte aspectes energètics.    

Com que aquest estudi té l’ambiciós objectiu de fer una optimització tècnica dels 
recuperadors de calor que sigui vàlida a pràcticament totes les regions del món, 
és necessari de disposar de dades climatològiques d’arreu del món. Això 
presenta dos problemes principalment: 

o Primer de tot l’obtenció d’una quantitat d’informació elevada que dificulta 
clarament el procés de càlcul. Per fer-se una idea, si només agaféssim les dades 
diàries de temperatura màxima, temperatura mínima i temperatura mitjana de les 
capitals dels 194 països reconeguts que hi ha al món durant el període d’un any 
tindríem un total de 213.594 entrades. Tot i l’elevat nombre d’entrades, hi hauria 
moltes regions del món que no estarien contextualitzades, ja que, per exemple, 
és evident que no hi ha el mateix clima a Washington, capital d’Estats Units que 
a Las Vegas, en ple desert o que a Anchorage, capital de l’estat d’Alaska que es 
troba proper a la zona del cercle polar àrtic. Per tant, encara es necessitarien 
incloure més regions i, per tant, més entrades per tal d’aconseguir una 
contextualització global. 
o El segon problema, que és realment el més important, és la dificultat 
d’obtenir dades climatològiques diàries de totes les regions del món. En molts 
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casos l’obtenció d’aquestes dades és un procés costós en temps i en diners i 
que, a més a més, requereix de conèixer molts idiomes, ja que potser es pot 
trobar la pàgina de l’institut de meteorologia d’un determinat país en anglès (no 
sempre), però les dades sempre estan en l’idioma del país d’origen i no sempre 
es pot deduir el que signifiquen.  
L’alternativa proposada que permet solucionar aquests problemes i obtenir 
dades climatològiques de totes les zones del món s’explica en el següents 
apartats.  

6.2)  Classificació climàtica de Koppen-Geiger 

El que proposa el present estudi per tal de caracteritzar les condicions exteriors 
és dividir el clima de la Terra en diferents tipus segons la temperatura i les 
precipitacions i considerar que tots els territoris que tenen aquell clima es poden 
agrupar sota unes mateixes condicions de temperatura i humitat. D’aquesta 
manera només és necessari obtenir dades d’alguns dels punts que presenten un 
clima determinat i la resta es poden considerar suficientment semblants. 

La classificació climàtica escollida és la classificació de Köppen-Geiger. Aquesta 
classificació va ser inventada per Köppen l’any 1900 i modificada diverses 
vegades per ell i els seus ajudants fins que al 1936 es va publicar el Köppen-
Geiger Handbook. Tot i ser molt antiga, és una classificació vàlida tal i com ho 
demostra la seva utilització en diferents treballs científics com per exemple 
McMahon et al., 1992 o Peel et al., 200418. La classificació determina 5 tipus de 
climes principals segons la temperatura i els hi assigna les lletres A,B,C, D i E i 
després diferents subclimes en funció de la humitat als que hi assigna unes 
altres lletres. El resultat és l’obtenció de 27 subtipus de climes, dels quals el 
present estudi n’estudiarà 14 agrupats en 11 grups diferents. A continuació es 
mostra una explicació dels diferents subtipus climàtics: 

- Clima A o tropical: Una zona serà de clima A si la temperatura mitjana és 
superior als 18ºC durant tots els mesos de l’any i les precipitacions són 
superiors a l’evaporació. 
o Clima Af o equatorial: es compleixen les condicions de A i, a més a més, 

no hi ha cap més de sequera. Les precipitacions són superiors als 60mm 
tots els mesos i la humitat és sempre molt elevada. Es dóna a ciutats com 
Iquitos a la selva amazònica o a Malàisia. 

o Clima Am o monsònic: es compleixen les condicions de A però algun mes 
té una precipitació inferior a 60mm i superior a la fórmula 100-(Precipitació 
anual/25). No es dóna en zones gaire extenses, però per exemple es pot 
trobar a la ciutat de Miami.  

                                                
18 M.C. Peel, B.L. Finlayson i T.A. MacMahon. Updated world map of the Koppen-Geiger 
climate classification. Hydrology and earth System Sciences, Australia a octubre 2007. 
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o Clima Aw o de sabana: es compleixen les condicions de A, amb algun mes 
amb precipitació per sota de 60mm, el mes més sec té una precipitació per 
sota de la fórmula 100-(Precipitació anual/25) i es dóna a l’hivern. Es dóna 
en ciutats com Bombay, Brasilia, Caracas o La Habana.  

- Clima B o sec: Les precipitacions anuals són inferiors a l’evaporació. La 
consideració sobre si una quantitat de precipitació és baixa o no es fa seguint 
tres fórmules: 1. Si les precipitacions cauen indistintament durant tot l’any, el 
valor mínim de precipitació P ha de seguir la fórmula P= 20*(T+7) on T és la 
temperatura mitja anual en ºC. 2. Si el 70% o més de les precipitacions es 
concentren entre la tardor i l’hivern llavors el límit de precipitació serà P=20*T. 
3. Si el 70% o més de les precipitacions es concentren entre la primavera i 
l’estiu aleshores el límit de precipitació serà P=20*(T+14). 
o Clima BSh o estepari càlid: Les precipitacions estan en un valor entre el 50 

i el 100% del valor llindar de precipitacions P resultant de la fórmula del 
paràgraf anterior i la temperatura mitja anual està per sobre dels 18ºC. No 
es dóna en zones molt extenses, però es pot destacar a Espanya zones 
d’Almeria, Múrcia i Alacant. També es troba en països del sud de l’Àfrica 
com Botswana o Namíbia. 

o Clima BSk o estepari fred: Igual que el Bsh però amb la temperatura 
mitjana anual inferior a 18ºC. Es dóna a ciutats com Damasc o Teheran i 
també a Espanya a zones de la vall de l’Ebre i Múrcia principalment. 

o Clima BWh desert càlid: Les precipitacions estan en un valor per sota del 
50% del valor llindar de precipitacions P de la fórmula anterior i la 
temperatura mitjana anual està per sobre dels 18ºC. Es dóna en ciutats 
com El Caire, Bagdad i Las Vegas i a Espanya a la ciutat d’Almeria i els 
seus voltants. 

o Clima BWk o desert fred: igual que l’anterior però amb una temperatura 
anual mitja inferior a 18ºC. Aquest clima es dóna en zones de Xile, del 
desert del Gobi, Uzbekistan i el Kazakhstan. 

- Clima C o temperat: comprèn les zones en que la temperatura mitja del mes 
més fred està compresa entre 0 i 18ºC. 
o Clima Cfa: Clima en que les precipitacions estan repartides durant tot l’any 

(f) i la temperatura mitja del mes més càlid supera els 22ºC (a). És un clima 
que es dóna en grans extensions de terreny, com gran part de Florida, 
Alabama i moltes zones de China i Brasil. A Espanya s’observa en les 
zones que rodegen els Pirineus i el sistema ibèric, en ciutats com Girona. 

o Clima Cfb: igual en les precipitacions (f), però la temperatura mitjana del 
mes més càlid no supera els 22ºC i almenys durant 4 mesos la 
temperatura mitjana és superior als 10ºC (b). Es dóna a gran part de 
França, a les illes britàniques i a Tasmània. A Espanya es troba a la zona 
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Cantàbrica, al sistema Ibèric i moltes zones del Pirineu, en ciutats com 
Bilbao o Burgos. 

o Clima Cfc: també igual en les precipitacions (f), però els mesos amb 
temperatura mitjana superior als 10ºC són inferiors a 4. Es dóna en zones 
molt fredes, en ciutats com Aberdeen, per exemple.  

o Clima Csa: les temperatures són iguals que el Cfa, però hi ha una 
disminució considerable de precipitacions durant l’estiu. Es dóna en zones 
de Xile, Australia i Califòrnia i a Espanya ocupa el 40% de la superfície. 
També el trobem a les illes Balears. 

o Clima Csb: les temperatures són iguals que les del Cfb , però amb una 
disminució considerable de precipitacions a l’estiu. Es dóna en moltes 
zones del Mediterrani nord i també en diversos llocs de Xile com Santiago 
de Xile. A la península ocupa la zona nord oest.   

o Clima Cwa: semblant al Cfa però amb la diferència de que les 
precipitacions disminueixen a l’hivern i no a l’estiu. Es dóna en poques 
zones, sobretot destacar la zona sud de l’Himàlaia, en ciutat com Nepal o 
Delhi.  

o Clima Cwb: semblant al Csb però amb la diferència de que les 
precipitacions disminueixen durant l’hivern. No es dóna en gaires zones, 
però sí en una de les ciutats més poblades del món com és Ciudad de 
México. 

- Clima D o continental: es caracteritza perquè la temperatura mitjana del mes 
més fred és inferior a 0ºC i la del mes més càlid és superior a 10ºC. 
o Clima Dfa: les precipitacions estan repartides al llarg de l’any (f), la 

temperatura mitjana del mes més càlid és superior a 22ºC i almenys durant 
4 mesos la temperatura mitjana és superior a 10ºC. Es dóna en la zona 
dels grans llacs i al nord de les muntanyes del Cauques. 

o Clima Dfb: igual en precipitacions (f), però la temperatura mitjana del mes 
més càlid no supera els 22ºC. Almenys durant 4 mesos la temperatura 
mitjana és superior a 10ºC. Es dóna en tota la zona sud-est de Canada, en 
ciutats com Ottawa i Montreal i a tota la zona est d’Europa, Polònia gran 
part de Rússia, Ucraïna, Bielorússia, etc. 

o Clima Dfc: igual que els anteriors amb precipitacions (f), però la 
temperatura mitjana és inferior a 10ºC en 8 mesos com a mínim i la 
temperatura mitjana del mes més fred està per sobre del -38ºC. Es dóna 
en zones properes al cercle polar àrtic, gran part del nord de Rússia i 
Alaska. 

o Clima Dfd: com el Dfc però la temperatura mitjana del mes més fred és 
inferior a -38ºC. Es dóna en algunes regions de Sibèria. 

o Clima Dsa: per portar la lletra s el clima tindrà una disminució de les 
precipitacions durant els mesos d’estiu. Com en els altres casos la lletra a 
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significa que la temperatura mitjana del mes més càlid és superior als 
22ºC. Es dóna en poques zones, entre les qual es pot destacar la ciutat 
d’Ankara, a Turquia. 

o Clima Dsb: decreixement de precipitacions a l’estiu i la temperatura mitjana 
del mes més càlid no supera els 22ºC. Almenys durant 4 mesos la 
temperatura mitjana és superior a 10ºC. Es dóna en algunes regions de la 
serralades Cantàbrica i Bètica a Espanya i en altres zones muntanyoses 
d’arreu del món. 

o Clima Dwa: en aquest cas el clima té una disminució de precipitacions 
durant els mesos freds de l’hivern. La temperatura mitjana del mes més 
càlid és superior a 22ºC i almenys durant 4 mesos la temperatura mitjana 
és superior a 10ºC. Es dóna en ciutats importants com Pekín i Pyongyang. 

o Clima Dwb: les precipitacions disminueixen els mesos més freds i la 
temperatura mitjana del mes més càlid no supera els 22ºC. Almenys durant 
4 mesos la temperatura mitjana és superior a 10ºC. Es dóna principalment 
a Mongòlia. 

o Clima Dwc: les precipitacions disminueixen els mesos més freds, la 
temperatura mitjana és inferior a 10ºC en 8 mesos com a mínim i la 
temperatura mitjana del mes més fred està per sobre del -38ºC. Es dóna al 
sud de Sibèria i nord de Kazajstan, principalment. 

o Clima Dwd: les precipitacions disminueixen als mesos d’hivern i la 
temperatura mitjana del mes més fred és inferior a -38ºC. Es dóna en 
algunes regions de Sibèria. 

- Clima E o polar o d’alta muntanya: la temperatura mitjana del mes més càlid no 
supera els 10ºC. Amb aquestes temperatures tan fredes les estacions 
pràcticament no existeixen. 
o Clima ET: en aquest cas la temperatura del mes més càlid està entre 0 i 

10ºC. 
o Clima EH: la temperatura mitjana no supera en cap mes els 0ºC. 
o Clima EB o d’alta muntanya: zones amb altura superior als 1500 metres 

sobre el nivell del mar i que són fredes i es poden anivellar a alguns dels 
dos casos anteriors a causa de l’altitud. 

La imatge de la pàgina següent mostra els climes del món segons la 
classificació de Koppen:  



62 
 

 



63 
 

6.3)  Justificació dels climes que s’estudiaran 

Tal i com s’ha explicat en el capítol 2.1, l’estudi d’optimització tècnica i 
econòmica dels recuperadors de calor està pensat per ser aprofitat per a un 
fabricant de ventiladors que en l’actualitat s’està plantejant el disseny propi dels 
recuperadors de calor per tal de ser més competitius en el preu i poder exportar. 
És per això que l’estudi es fixarà en els climes de les zones on l’empresa té 
mercat o a on pretén obrir-lo amb les properes dates. 

Els països amb més volum de ventes per a l’empresa en qüestió són tots els de 
la Unió Europea, amb especial atenció a Espanya, França, Romania i Bulgària. 
Fora de la Unió Europea, els països amb més ventes són Qatar, Marroc, Dubai, 
Líbia, Iemen i Sri Lanka a l’est d’Europa i Perú, Xile i Mèxic al continent americà. 
A més a més, l’empresa s’està introduint a tota la península escandinava, amb 
especial atenció a Finlàndia. 

Per altra banda, hi ha grans zones del món que són poc atractives per a aquesta 
empresa, ja que actualment no hi ha cap representant que comercialitzi 
productes de la seva marca. Aquestes zones són Amèrica del Nord, amb Estats 
Units i Canadà, Rússia, la zona est del continent asiàtic, incloent Xina, Japó, 
Corea, Tailàndia,… i Austràlia i les illes properes. Pel que fa a l’Àfrica, l’empresa 
té algun representant en països com Nigèria, el Chad o Angola, però el volum de 
ventes és molt petit. 

Un cop analitzat el mercat potencial dels recuperadors de calor per a l’empresa, 
els climes que s’estudiaran i dels quals, per tant, se’n necessitaran dades seran: 

- Clima A o tropical. No es farà separació entre els diferents subclimes Af, Aw i 
Am perquè l’única diferència entre ells és la quantitat de precipitacions i la seva 
distribució i, per tant, les temperatures són les mateixes per als 3 subclimes. 

- Clima Bsk o estepari fred: cobrirà diverses regions espanyoles i també zones 
de Mèxic. 

- Clima Bsh o estepari càlid: cobreix dues ciutats espanyoles, que són Alacant i 
Múrcia, però no s’han pogut obtenir dades de més estacions meteorològiques i, 
per tant, no es pot assegurar, tot i que es pot intuir, que les dades siguin vàlides 
per altres zones del món. 

- Clima Bwh o desert càlid: aquest clima cobreix un dels mercats més importants 
per a l’empresa, com és la zona de l’Orient Mitjà. Cal destacar que gràcies a la 
classificació climàtica s’ha pogut modelitzar el clima de tots els països de l’Orient 
Mitjà tot i no disposar de dades dels propis països a causa de la poca informació 
de les pàgines web de les seves agències meteorològiques. Les dades s’han 
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extret d’altres zones desèrtiques de països que sí donen informació com 
Austràlia o Estats Units. 

- Clima Bwk o desert fred: Aquest clima només s’ha modelitzat per poder 
optimitzar els recuperadors en tota la zona del nord de Xile. Per tant, no s’han 
obtingut suficients dades com per poder afirmar que les altres zones del món 
amb aquest clima tindrien les mateixes temperatures. 

- Clima Cfa o temperat amb precipitacions constants i estiu càlid: s’ha modelitzat 
per cobrir zones d’Espanya, Xile, Perú i Mèxic. 

- Clima Cfb o temperat amb precipitacions constants i estiu suau: s’ha modelitzat 
per cobrir zones d’Espanya i bona part de l’Europa occidental.  

- Clima Csa o temperat amb estiu sec i càlid: s’ha modelitzat per cobrir moltes 
zones mediterrànies. 

- Clima Csb o temperat amb estiu sec i suau: diversos països que interessen a 
l’empresa tenen petites regions de territori amb aquest clima. 

- Clima Dfb o continental amb precipitacions constants i estiu suau: s’ha 
modelitzat per caracteritzar gran part de l’Europa més oriental. 

- Clima Dfc o continental amb precipitacions constants i estiu fred: s’ha 
modelitzat per poder tenir referències climàtiques en tota la zona de la península 
escandinava. Com en el cas del clima de desert càlid, no ha estat possible 
obtenir informació de cap dels països de la península escandinava, ja que feien 
pagar, però s’ha pogut modelitzar el seu clima gràcies a la classificació de 
Koppen i a dades obtingudes de Canada i Estats Units. 

La resta de climes no s’han modelitzat perquè no són d’interès per a l’empresa a 
la qual s’adreça l’estudi. Cal fer esment de dues excepcions. Per una banda hi 
ha el clima d’alta muntanya que sí que està present en molts dels països en que 
es pretén vendre. El problema radica en trobar dades meteorològiques 
d’estacions a més de 1500m. A més a més, es considera que gairebé 
pràcticament totes les aplicacions que puguin tenir els recuperadors de calor 
seran en territoris amb una elevació inferior als 1500 metres sobre el nivell del 
mar. Per això no s’ha inclòs com a clima modelitzat. Per altra banda hi ha el 
clima Cwb, que és el que hi ha a Cuidad de México, que no s’ha modelitzat 
perquè és molt semblant en quan a temperatures al Csb. L’única diferència està 
en què en el Cwb les precipitacions disminueixen a l’hivern i en el Csb les 
precipitacions decreixen a l’estiu.  
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6.4)  Procés d’obtenció de les corbes d’hores a una 
determinada temperatura. 

Per tal de procedir al càlcul de l’estalvi d’energia anual que comporta la utilització 
d’un determinat tipus de recuperador de calor, és necessari saber la quantitat 
d’hores que l’ambient exterior ha estat a una determinada temperatura. Aquesta 
informació és essencial ja que, per exemple, un edifici en una zona que presenti 
més de 2000 hores anuals per sota de 0ºC, necessitarà de moltes hores de 
calefacció i un recuperador que sigui capaç d’escalfar l’aire de l’ambient tan com 
sigui possible, mentre que un altre edifici en una zona que tingui més de 5000 
hores anuals entre 18 i 24ºC potser no necessitarà un recuperador amb una 
eficiència tan bona, ja que bona part de l’any l’ambient exterior ja està en les 
condicions de confort.. 

Per saber la quantitat d’hores anuals que una zona climàtica es troba a una 
determinada temperatura s’han agafat dades de valors diaris de temperatura 
màxima, mínima i mitja de fins a 30 casos diferents de cada zona i s’ha fet una 
mitjana ponderada. 

Per tal de ponderar amb la major precisió possible s’ha seguit el següent 
procediment: 

1. Partint dels valors de temperatura màxima, temperatura mínima i temperatura 
mitjana, s’ha traçat una línia que unia els tres punts. 

 
Figura 19: Línia que uneix les tres temperatures. Fixar-se que no necessàriament la temperatura mitja 

ha de situar-se al centre. 

2. S’ha dividit aquesta línia amb tres parts que es consideren la zona de 
temperatures mínimes, la zona de temperatures mitjanes i la zona de 
temperatures màximes. Les divisions s’han fet segons les fórmules 
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El fet de que les divisions no siguin homogènies significa que en un dia 
determinat hi ha hagut moltes més hores amb temperatures a un dels extrem 
que no a l’altre. 

 
Figura 20: Zonificació de la línia de temperatures per tal de ponderar la quantitat d’hores que hi ha 
hagut a una determinada temperatura en un dia en funció de la temperatura mínima, la màxima i la 

mitjana.  

3. Es fa la suposició que un dia concret tindrà 6 hores a l’interior de la zona blava 
o freda i es determina que la temperatura d’aquesta zona és la mitja entre Tmin i 
T’min que s’anomenarà T’’min. El dia també tindrà 6 hores a l’interior de la zona 
calenta a una temperatura que serà la mitja entre T’max i Tmax. Finalment, les 
12 hores restants del dia seran a la zona de temperatura mitja (Tmig). Aquest 
mètode de distribució horària permet ponderar de manera general els dies 
segons si han tingut més hores amb temperatures mínimes o amb temperatures 
màximes. El següent exemple mostra amb dades reals com el mètode resulta en 
una bona aproximació.   

Taula 21: Exemple per comprovar la bona aproximació que suposa el mètode de ponderació d’hores en 
funció de la temperatura màxima, la mínima i la mitja. 

Temperatura observatori Fabra al dia 22 de Febrer del 2012 
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 
10.8 10.8 10.3 10.2 9.7 9.2 9.2 8.7 

04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 
8.7 8.5 8.5 8.1 7.6 7.1 6.9 7.9 

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 
9.3 10.4 11.9 12.8 14.1 14.4 14.6 14.6 

12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 
14.6 14.8 15.1 15.5 15.2 14.9 15 14.6 

16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 
13.9 13.9 13.4 13.2 13.1 12.9 13.1 12.7 

20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 
12.7 12.5 12.4 12.3 12 11.7 12 12.2 

Temperatura mínima 6,9ºC 
Temperatura mitja 11,83ºC 

Temperatura màxima 15,5ºC 
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T’min 9,37ºC 
T’max 13,67ºC 
T’’min 8,13 6 hores 
T’’max 14,58 5 hores 
T mitja 11,83 13 hores 

Cal tenir en compte que en els dies en què l’amplitud tèrmica (diferència entre 
temperatura màxima i temperatura mínima) és molt baixa, el mètode no 
s’aproxima tant bé. Tot i això, com que la diferència de temperatures és molt 
petita, els errors que es cometen no són importants. 

Un cop ja se saben quantes hores a una determinada temperatura ha tingut un 
dia, es repeteix el mateix procediment per cadascun dels dies de l’any i finalment 
se sumen totes les hores per cada franja de temperatures. S’han establert 
intervals de temperatura de 2ºC començant en -36ºC en els climes molts freds, 
en -24ºC en els no tant freds i en -16ºC en els menys freds de tots i fins a 40ºC, 
amb el que en total s’han obtingut 38, 34 o 28 intervals diferents (de -8 a -6ºC o 
de 24 a 26ºC, per exemple).   

Taula 22: exemple de les taules Excel on es calcula la quantitat d’hores que hi ha hagut a una 
determinada temperatura en un dia. Fixar-se, per exemple, que el dia 04/01 té una T’’min de -5,278ºC. És 
per això que en la cel·la d’aquest dia corresponent a l’interval de temperatura -6/-8ºC hi ha un 6. 

Mes Dia Tmax Tmin Tmig T''min T''max -10,-8 -8,-6 -6,-4 -4,-2 -2,0 0-2 2-4 

1 1 2.78 -2.22 0.56 -1.528 2.222 0 0 0 0 6 0 0 

1 2 0.56 -7.22 -3.33 -6.250 -0.417 0 6 0 0 0 0 0 

1 3 -3.33 -10.00 -6.67 -9.167 -4.167 6 0 0 0 0 0 0 

1 4 0.56 -6.11 -2.78 -5.278 -0.278 0 0 6 0 0 0 0 

1 5 -1.11 -7.78 -4.44 -6.944 -1.944 0 6 0 0 0 0 0 

1 6 0.56 -5.56 -2.22 -4.722 -0.139 0 0 6 0 0 0 0 

1 7 4.44 -4.44 0.00 -3.333 3.333 0 0 0 6 0 0 0 

1 8 -1.11 -6.11 -3.33 -5.417 -1.667 0 0 6 0 0 0 0 

1 9 -1.11 -8.89 -5.00 -7.917 -2.083 0 6 0 0 0 0 0 

1 10 -2.22 -11.67 -6.67 -10.417 -3.333 0 0 0 0 0 0 0 

1 11 1.67 -11.67 -5.00 -10.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 

1 12 1.67 -7.22 -2.78 -6.111 0.556 0 6 0 0 0 0 0 

1 13 0.00 -9.44 -4.44 -8.194 -1.111 6 0 0 0 0 0 0 

Finalment, se sumen totes les hores que hi ha hagut en cada interval de 
temperatures per obtenir el total d’hores a que hi ha hagut en un any. Si, 
posteriorment, es van sumant els diferents intervals es pot obtenir la fracció 
acumulativa que, en tots els casos, acabarà en 8760 hores, que són el total que 
hi ha en un any de 365 dies. 

En cas que es vulgui considerar que l’edifici té horari, és a dir, que funciona de 
6:00 del matí a 22:00 del vespre, el procediment seguit és el mateix però es 
considera que només hi ha 3 hores del dia a la temperatura mínima (que serien 
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generalment les corresponents a l’interval 6:00-9:00) i 7 hores en comptes de 12 
a la temperatura mitjana. En canvi, se segueixen considerant les 6 hores a 
temperatura màxima, ja que s’acostumen a donar en les hores centrals del dia. 
Com que es redueixen el nombre d’hores diàries a 16, quan es fa la suma total 
anual només hi hauran 5.840 hores. 

Aquest procediment s’ha repetit per cadascuna de les estacions meteorològiques 
de les quals s’han obtingut dades i després s’ha fet la mitjana d’hores 
acumulades agrupant les estacions de les mateixes zones climàtiques.  

A partir dels valors acumulatius mitjans es pot traçar la corba d’hores anuals a 
una determinada temperatura d’una zona climàtica, amb els valors de 
temperatura en l’eix d’abscisses i els d’hores anuals en l’eix d’ordenades. 

 
Figura 21: Corba d’hores a una determinada temperatura de la zona climàtica Dfb. Amb blau es pot 

observar la mitjana. 

Aquesta gràfica informe, per exemple, que les zones amb clima Dfb tenen 
aproximadament 1700 hores anuals per sota de 0ºC. En els annexes es poden 
trobar les corbes corresponents a cada clima tant per si es considera que no hi 
ha horari com si es considera que sí. 

6.5)  Validació de les dades climàtiques i obtenció dels valors 
crítics. 

En aquest apartat es presenta la validesa de l’estratègia seguida en l’estudi de 
classificar el món en diferents zones climàtiques per tal d’aprofitar les dades d’un 
país en que són accessibles en un país del qual no es disposa d’informació sinó 
és pagant. 
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El primer supòsit que s’ha assumit és que els valors de sumatori d’hores per 
cadascun dels intervals de les diferents zones climàtiques segueixen una 
distribució normal amb una mitjana i una variància desconegudes. En el gràfic 
següent es pot observar com aquests supòsit es compleix: 

 
Figura 22: Gràfic probabilístic per l’interval 6/8ºC del clima Dfb. Es pot acceptar que se segueix una 

distribució normal. 

Després, el que s’ha fet és determinar la variància que té cada zona climàtica en 
el sumatori d’hores totals a una determinada temperatura i, mitjançant una prova 
d’hipòtesi s’ha determinat quina seria la variància mínima i màxima que pot tenir 
el conjunt d’estacions meteorològiques d’un determinat clima. A continuació es 
mostra un exemple explicatiu: 

Pel subclima Dfb, s’ha obtingut que el número acumulat d’hores en l’interval 
6/8ºC és de 3.926,5 hores, és a dir, durant 3.926,5 hores la temperatura en les 
zones climàtiques Dfb serà igual o inferior a 6/8ºC. La variància de la mostra, 
que és de grandària 30, dóna un valor de 81.246,33 hores2 i, per tant, la 
desviació estàndard és 285,04 hores. 

La hipòtesi de la prova serà que: 

𝐻𝐻𝑃𝑃 : 𝜎𝜎𝑘𝑘𝑡𝑡𝑃𝑃𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡2 = 𝑉𝑉2 

𝐻𝐻1: 𝜎𝜎𝑘𝑘𝑡𝑡𝑃𝑃𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡2 ≠ 𝑉𝑉2  

Es vol aconseguir que: 

𝑃𝑃�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟 𝜎𝜎𝑘𝑘𝑡𝑡𝑃𝑃𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡2 = 𝑉𝑉2 𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃 𝜎𝜎𝑘𝑘𝑡𝑡𝑃𝑃𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡2 ≠ 𝑉𝑉2� ≤ 0,05    

Aquesta probabilitat és un risc β o de segona espècie, és a dir, la probabilitat 
d’acceptar la hipòtesi nul·la quan aquesta és falsa. Fixant-se en la gràfica del 
llibre Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería” que es mostra a 
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continuació es pot observar que perquè es compleixi la probabilitat anterior per 
una mostra de grandària 30 és necessari que: 

𝜆𝜆 ≤ 0,625 

𝜆𝜆 ≥ 1,7 

 
Figura 2319: Corbes d’operació característica per diferents valors de n per la prova xi-quadrat de dues 
cues amb un nivell de significació α=0,05. 

Tenint en compte que el paràmetre λ es defineix com: 

𝜆𝜆 =
𝜎𝜎
𝜎𝜎0

 

On 𝜎𝜎  és la verdadera desviació estàndard que pot tenir el clima Dfb i 𝜎𝜎0 és la 
desviació estàndard de la mostra, 285,04. 

Per una mostra de grandària 30 es poden determinar dues equacions diferents 
que són: 

𝜆𝜆 ≤ 0,625 → 𝜎𝜎 ≤ 0,625𝜎𝜎0 

𝜆𝜆 ≥ 1,7 → 𝜎𝜎 ≥ 1,7𝜎𝜎0 

Per tant, la desviació estàndard mínima per l’interval 6/8ºC pel conjunt 
d’estacions climatològiques del clima Dfb, amb un risc de segona espècie del 
5%, és 178,15 hores i la desviació estàndard màxima és 484,57 hores.  

Taula 23: Resum del procés d’obtenció de la desviació estàndard mínima i màxima amb un risc de 
segona espècie del 5%. 

Mitjana interval 6/8ºC clima Dfb 𝑿𝑿� = 𝟑𝟑.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗,𝟓𝟓  

                                                
19 Douglas C. Montgomery i George C. Runger, “Applied statics and probability for 
engineers” Editorial John Wiley & sons, tercera edició. Pàgina 666.  
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Variància de la mostra 𝜎𝜎2 = 81.246,33 ℎ𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠2 

Desviació estàndard de la mostra 𝜎𝜎  = 285,04 ℎ𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠 

Grandària de la mostra 𝑃𝑃 = 30 

Desviació estàndard mínima del clima Dfb 
amb β=0,05 

𝜆𝜆 = 0,625 ⇒ 𝜎𝜎 = 178,15 

Desviació estàndard màxima del clima Dfb 
amb β=0,05 

𝜆𝜆 = 1,7 ⇒ 𝜎𝜎 = 484,57 

Si es repeteix el mateix procediment per cada interval de temperatures, es pot 
traçar dues corbes, una superior i l’altre inferior, que mostren el valor de la 
mitjana ± la desviació estàndard màxima que pot tenir el clima segons s’ha 
calculat anteriorment. L’estudi considera que cap estació meteorològica d’un 
determinat clima tindrà mai un nombre inferior o superior d’hores acumulades a 
una determinada temperatura que els valors que marquen les corbes traçades.  

 
Figura 24: Gràfica d’acumulació d’hores de la zona climàtica Dfb. Amb verd els valors de la mitjana més 
la desviació estàndard màxima i amb vermell els valors de la mitjana menys la desviació estàndard 
màxima. 

Per tant, seguint amb l’exemple que s’ha utilitzat anteriorment, el present estudi 
considera que cap ciutat que es trobi dins de la zona climàtica Dfb podrà tenir 
menys de 400 o més de 2600 hores anuals per sota de 0ºC. Alhora de realitzar 
els càlculs per escollir quin és el recuperador òptim per un edifici, es tindran en 
compte els valors mitjos, però també els valors mínims i màxims, per tal de que 
el tècnic comercial pugui disposar de més informació.  
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7)  Valoració tècnica i econòmica dels 
recuperadors 

7.1)  Introducció 

Un cop realitzats tots els passos per tal de determinar el consum que pot tenir un 
edifici amb o sense recuperador de calor, per veure quin és l'estalvi en gas, 
electricitat i total que pot permetre aconseguir el recuperador i la valoració 
econòmica que presenta, és el moment de realitzar l'estudi que permetrà definir 
quin és el tipus de recuperador de calor més apropiat en cada situació. 

Com es pot observar en els capítols posteriors, es busca el millor recuperador en 
funció del clima i en funció del cabal a ventilar.  

El tipus de recuperador de calor pot variar considerablement segons el tipus de 
clima. Els climes freds, on gairebé sempre necessiten calefacció i a on 
pràcticament no es necessita de refrigeració, els recuperadors entàlpics no 
tindran tanta importància, tal i com s'ha demostrat en l'exemple del capítol 4.2. 
En canvi, en climes càlids, on sí que es necessita de refrigeració, els 
recuperadors entàlpics guanyaran importància, i encara més si la humitat és 
elevada. El clima també influirà en el tipus d'equip per culpa dels extrems de 
temperatura. Un clima temperat, amb temperatures suaus durant tot l'any 
necessitarà poca recuperació de calor i, a causa d'aquest fet, els recuperadors 
òptims és possible que siguin aquells que no tenen una eficiència elevada però 
que són més econòmics. En canvi, un clima amb fred o calor extrems 
necessitarà de més recuperació d'energia, cosa que premiarà als equips d'altes 
prestacions. 

Per altra banda, el tipus de recuperador de calor variarà en funció del cabal. A 
mesura que el cabal de ventilació va augmentant cada vegada són més 
importants les prestacions que ofereix el recuperador en comptes del preu.  

7.2)  Valoració dels recuperadors segons el clima 

Per tal de fer la valoració dels recuperadors en funció del clima, el que s'ha fet és 
agafar un edifici tipus i "assajar-lo" en les diferents condicions climàtiques per tal 
d'extreure'n conclusions. 

L'edifici tipus escollit és un edifici de dos plantes, la planta baixa de 939m2 i la 
primera planta de 679m2. L'edifici és als 4 vents, és a dir, no hi ha cap altre edifici 
adossat. La primera planta és un rectangle de 20x46,95m, mentre que la segona 
és un rectangle de 20x33,95m. La superfície extra que queda sobre el sostre de 
la primera planta és una terrassa. L'altura de la primera planta és de 4,5m, 
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mentre que la segona planta té una altura de 3,5m. La teulada és plana amb una 
superfície de 679m2. 

Es coneix inicialment el cabal a ventilar, que serà de 3150m3/h i també les 
persones que hi acostumarà a haver dins de l'edifici, que seran 70. L'edifici tindrà 
horari, és a dir, estarà obert al públic des de les 6 del matí fins a les 10 del 
vespre. Per tant, es faran servir les dades climàtiques corresponents a 
acumulació anual amb horari (total = 5840h). 

Pel que fa als guanys interns de calor de l'edifici, es considerarà que la 
il·luminació genera 15W/m2 i que el factor d'utilització és de 0,7. Per tant, els 
guanys a causa de la il·luminació seran de 17.000W aproximadament. També es 
considerarà que a l'interior de l'edifici hi ha 15 ordinadors de 750W cadascun 
oberts sempre, cosa que generarà 11.250W. Finalment, es consideraran que hi 
ha 9.000W més amb altres aparells elèctrics amb un factor d'utilització de 0,75, 
cosa que produirà uns guanys de 6.750W. Per tant, el total de càrregues internes 
a causa d'aparells elèctrics serà de 35kW. 

Els guanys de calor produït per les persones seran de 5kW de sensible i 4,2kW 
de latent. 

Pel que fa als tancaments exteriors, la teulada tindrà un forjat de 300mm, més 
una càmera d'aire, més 100mm de maó buit i més 10mm de guix, la terrassa 
tindrà 5cm de rajola, més 200mm de forjat, més càmera d'aire, més 100mm de 
maó buit i més 10mm de guix. Totes les parets estaran fetes amb els mateixos 
materials i comptaran amb un maó massís de 240mm, més una càmera d'aire, 
més un maó buit de 100mm i més 10mm de guix. La cara nord de l'edifici tindrà 
90m2 de superfície, 60 dels quals seran de vidre (finestres i porta corredera de 
vidre); la cara sud de l'edifici tindrà una superfície de 160m2, 6 dels quals seran 
finestres; i les cares est i oest de l'edifici tindran 330,1m2 cadascuna, 20 dels 
quals seran vidres. Finalment, l'aïllament del terra de l'edifici serà de 0,65m i 
tindrà una conductivitat tèrmica de 0,3W/mK.  

 
Figura 25: Esquema de l'edifici tipus utilitzat en l'estudi. 

Aquest edifici s'ha assajat per cadascun dels 5 tipus de recuperadors de calor 
que es tracten en el projecte i per tots els climes definits en el capítol 6. A més a 
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més, també s'ha considerat humitat de zona costera i de zona interior. Per tant, 
el total d'assajos ha estat de 110.  

A continuació es mostra el VAN després de 3, 5 o 8 anys amb un preu del diner 
del 10% per cadascun del climes estudiats, tant en zones costeres amb la 
humitat alta com en zones interiors amb la humitat més elevada. 

Cal destacar que l’edifici tipus estudiat és un cas concret que té uns guanys 
interns de calor bastant elevats i això provoca que no s’hagi d’escalfar 
excessivament a l’hivern i, en canvi, sí que s’hagi de refrigerar bastant a l’estiu. 
Si s’hagués escollit un edifici amb unes característiques diferents variarien els 
valors, però no la comparativa entre climes, que seguiria sent vàlida. També es 
podria haver escollit un tipus d’interès o una inflació diferents i els VAN 
haguessin variat, però la comparativa, que és el que realment es busca, seria la 
mateixa. 

Clima A o tropical: 

 
Figura 26: Gràfic del VAN a 3 anys amb preu del diner del 10% per les zones amb clima A. 

Es pot veure que la incorporació de la majoria dels recuperadors és una inversió 
bona, ja que amb tres anys no només s’ha recuperat la inversió sinó que s’ha 
obtingut un estalvi considerable. Aquest fet és causat perquè les zones tropicals 
tenen temperatures i humitat elevades durant tot l’any, i això provoca que 
necessitin de molta electricitat per produir fred. A tall d’exemple, l’edifici tipus 
estudiat consumiria un total de 755.953kWh d’electricitat per produir fred si no hi 
hagués recuperador de calor. En canvi, amb el recuperador de calor de plaques 
sensibles només en consumiria 677.648kWh, provocant un estalvi de 78.305kWh 
anuals. En canvi, no hi hauria consum de gas per escalfar l’edifici, ja que segons 
les dades climàtiques obtingudes, la temperatura mínima que s’assoleix en les 
zones tropicals és de 11ºC i, a causa dels elevats guanys interns de l’edifici, amb 
aquesta temperatura no es necessita de calefacció.   
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És important veure que la presència del recuperador de calor és més rentable en 
les zones amb la humitat elevada (c, de costa) que a les d’humitat no tant 
elevada (i, interior). Aquest fet és causat perquè l’aire exterior deu gran part de la 
seva entalpia a la presència d’aigua en forma de vapor. El fet d’aconseguir 
eliminar part d’aquesta aigua mitjançant el recuperador, ja sigui gràcies a un 
recuperador entàlpic o un sensible gràcies al fenomen de la condensació, 
provoca un estalvi energètic important, que augmenta el seu pes en tant que 
augmenta la humitat relativa de l’aire exterior. 

Finalment, es pot afirmar que el clima tropical estaria en un extrem de condicions 
climàtiques, ja que les temperatures són caloroses i la humitat elevada. Per tant, 
tot i que falta comprovar aquesta afirmació estudiant els recuperadors de calor 
en funció del cabal de ventilació, sembla clar que en aquestes zones les qualitats 
tècniques del recuperador seran més importants que no pas el preu de l’equip, 
cosa que beneficiarà als recuperadors amb alta eficiència tant entàlpica com 
sensible, que són els rotatius higroscòpics. Per demostrar aquesta afirmació 
s’adjunta el gràfic del VAN a 3 anys amb taxa d’interès del 10% pel cas en què 
les temperatures siguin el màxim d’altes possibles dins del clima A segons els 
valors crítics de temperatura trobats en l’apartat 6.5.  

 
Figura 27: Gràfic del VAN a 3 anys amb preu del diner del 10% per les zones amb clima A o tropical i 
temperatures el màxim de caloroses possibles segons les dades climàtiques obtingudes. 

Com es pot apreciar comparant aquest gràfic amb el de la pàgina anterior, si les 
temperatures encara es fan més extremes, és a dir, més caloroses, el VAN de 
tots els recuperadors augmenta. El fet a destacar, però, és que mentre que en el 
gràfic de temperatures mitjanes la diferència entre el recuperador de plaques 
sensibles i el de tubs calents era d’uns 1.700€, quan les temperatures 
esdevenen encara més caloroses la diferència augmenta fins als 3.000€, a 
causa de l’augment d’importància de la major eficiència de les plaques enfront 
dels tubs.   
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Clima Bsh o estepari càlid: 

 
Figura 28: Gràfic del VAN a 3 anys amb preu del diner del 10% per les zones amb clima Bsh. 

 
Figura 29: Gràfic del VAN a 8 anys amb preu del diner del 10% per les zones amb clima Bsh. 

Tal i com es pot observar en els gràfics, instal·lar un recuperador de calor en 
l’edifici tipus d’una regió amb clima Bsh no seria tant rentable com en les regions 
amb clima tropical. Això és a causa de que les temperatures no són tant 
extremes i la humitat no és tant elevada. De fet, sí que hi ha temperatures més 
extremes (27 hores anuals per sobre de 36ºC en el clima Bsh enfront de 13,8 
hores en el clima A), però no hi ha tantes hores a temperatures elevades com en 
el clima tropical, sinó que hi ha més amplitud tèrmica. Pel que fa a la humitat, és 
més baixa, ja que en els climes esteparis les precipitacions no són ni de bon tros 
tant abundants com en el clima tropical. 

És important veure la diferència en els consum elèctrics que tindria l’edifici tipus 
situat en el clima A o en el Bsh. Si en el clima A l’edifici tipus havia de consumir 
755.953kWh anuals d’electricitat per produir fred si no hi hagués recuperador de 
calor, en el clima Bsh només ha de consumir 273.862kWh. Aquesta disminució 
en els consums fa baixar la quantitat d’energia estalviada i, per tant, la rendibilitat 
de les unitats de recuperació. 
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Un altre detall a tenir en compte és la menor rendibilitat que ofereixen tots els 
recuperadors en les zones interiors. Aquest fet és causat per la baixa humitat, 
del 45% de mitjana, que hi ha en les zones interiors. Això, provoca que l’entalpia 
de l’aire exterior no sigui excessivament elevada, ja que la part que aporta el 
vapor d’aire dissolt no és tant gran com quan la humitat és superior. Si l’entalpia 
de l’aire exterior no és molt elevada, el consum energètic per tal de fer-la 
disminuir, que significa refrigerar l’aire, no és tant important i, per tant, el que 
s’estalvia tampoc. 

Finalment i com a conseqüència del que s’ha explicat en el paràgraf anterior, 
sembla que els recuperadors entàlpics no seran aconsellables en les zones 
interiors, ja que presenten VAN més baixos. Tot i això, aquesta afirmació no es 
podrà assegurar fins que no s’hagi fet l’estudi de cabals.  

Clima Bsk o estepari fred: 

 
Figura 30: Gràfic del VAN a 3 anys amb preu del diner del 10% per les zones amb clima Bsk. 

El clima Bsk és molt semblant al Bsh, però una mica més fred. Aquest fet es 
demostra mirant els consums que tindria l’edifici tipus en gas i electricitat pels 
dos tipus de clima. Mentre que en el clima Bsh l’edifici consumiria 11.556kWh de 
gas anualment i 273.862kWh d’electricitat, en el clima Bsk l’edifici consumiria 
48.936kWh de gas i 241.484kWh d’electricitat. Com es pot observar, augmenta 
el consum de gas utilitzat a l’hivern per calefacció i disminueix el consum 
d’electricitat utilitzada a l’estiu per produir fred. 

En aquest clima el recuperadors instal·lats tampoc generen un estalvi tant gran 
com en el clima tropical. Tot i això, són una mica més rentables que en el clima 
Bsh, ja que en el gràfic del VAN a 3 anys es pot observar que tots els 
recuperadors tenen un VAN menys negatiu. Aquest increment de l’estalvi es deu 
a que aquest clima té temperatures més baixes que provoquen que hi hagi un 
consum més elevat de gas a l’hivern. Al ser més important fa augmentar la 
quantitat estalviada i, per tant, el VAN a 3 anys. 
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Tot i aquestes lleugeres diferències en el VAN, es poden extreure les mateixes 
conclusions pel clima BSk que pel Bsh. Per tant, la utilització de recuperadors 
entàlpics en les zones interiors no és gaire aconsellable. 

Clima Bwh o de desert càlid: 

 
Figura 31: Gràfic del VAN a 3 anys amb preu del diner del 10% per les zones amb clima Bwh. 

En aquest clima es pot observar que hi haurà bastant diferència sobre l’òptim 
d’un recuperador en funció de si l’edifici a instal·lar-lo es troba a una zona amb 
una humitat elevada o amb una humitat baixa. En el clima de desert càlid és 
evident que la humitat sempre serà baixa, però a les zones costeres, en canvi, la 
humitat serà més alta. Aquesta diferència tant marcada de l’estalvi que genera 
un recuperador en funció de la humitat de l’aire exterior és causada per les 
elevades temperatures que hi ha en els territoris amb clima de desert càlid. Com 
que les temperatures són altes, si la humitat és alta hi haurà molt vapor d’aigua 
dissolt en l’aire i es necessitarà de molta energia per eliminar-lo. En canvi, si la 
humitat és baixa l’entalpia de l’aire exterior serà molt més baixa a iguals 
temperatures i no es necessitarà tanta electricitat per produir fred.  Per exemple, 
en una zona costera on es considera una humitat mitjana del 65%, l’electricitat 
necessària si no hi hagués instal·lat el recuperador de calor seria de 
390.357kWh anuals. En canvi, en una zona interior on es considera una humitat 
mitjana del 40%, el consum elèctric anual sense recuperador seria de 
288.451kWh, un 26,1% menys. Aquesta diferència en consums es tradueix en 
diferència en estalvis energètics que fan que el VAN difereixi tant entre unes i les 
altres zones. 

Tal i com passava en els territoris amb clima estepari, en les zones amb humitat 
baixa sembla que seria millor instal·lar un recuperador sensible, ja sigui de 
plaques o rotatiu. En canvi, en les zones on la humitat és més elevada el 
recuperador que sembla més apropiat seria el rotatiu higroscòpic. Tot i això, 
faltarà veure l’estudi de cabals per poder determinar els òptims en cada cas.  

-5,000.00 €
-4,500.00 €
-4,000.00 €
-3,500.00 €
-3,000.00 €
-2,500.00 €
-2,000.00 €
-1,500.00 €
-1,000.00 €

-500.00 €
0.00 €

Clima Bwh
Plaques sensibles c

Plaques sensibles i

Plaques entàlpiques c

Plaques entàlpiques i

Tubs c

Tubs i

Rotatiu sensible c

Rotatiu sensible i

Rotatiu entàlpic c

Rotatiu entàlpic i



79 
 

Clima Bwk o desèrtic fred: 

 
Figura 32: Gràfic del VAN a 3 anys amb preu del diner del 10% per la zones climàtica Bwk. 

 
Figura 33: Gràfic del VAN a 8 anys amb preu del diner del 10% per la zones climàtica Bwk. 

Tal i com es pot veure en els dos gràfics anteriors, aquest clima és l’únic de tots 
els estudiats en que es pot considerar que instal·lar un recuperador de calor en 
l’edifici tipus no seria rentable, independentment del tipus de recuperador escollit. 
A causa de la distribució de temperatures que presenta el clima (pràcticament 
tota l’amplitud tèrmica està compresa entre 5 i 25ºC) i de les característiques de 
l’edifici tipus (40kW de guanys interns sensibles i UAglobal = 2479,73W/K), el 
consum d’electricitat extra que es necessitaria perquè l’aire circulés a través de 
l’intercanviador que hi ha a l’interior de la unitat de recuperació serà superior a la 
suma del gas i l’electricitat estalviats en adequar la temperatura exterior a la 
temperatura d’entrada de l’aire a l’edifici. Cal dir, però, que el programa 
considera que els ventiladors encarregats de moure l’aire consumeixen la 
mateixa electricitat quan el recuperador fa passar l’aire a través de 
l’intercanviador que quan el fa passar a través del bypass, encara que les 
pèrdues de càrrega a través del bypass solen ser més petites i llavors el consum 
és inferior. Si el programa pogués considerar aquesta disminució del consum 
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dels ventiladors en cas de la no utilització de l’intercanviador, els estalvis anuals 
no serien negatius, però serien molt propers a 0, cosa que continuaria provocant 
que el VAN del recuperador a 8 anys fos significativament negatiu. 

Per tant, a falta de fer l’estudi de cabals, es pot dir que el clima Bwk té unes 
condicions molt poc extremes (en contraposició a les condicions extremes de 
que s’ha parlat en el clima tropical) que provoquen que el preu del recuperador 
sigui molt més important que les característiques tècniques i, per tant, en aquest 
cas el millor sempre seria escollir el recuperador més barat.  

Clima Cfa o temperat amb precipitacions constants i càlid: 

 
Figura 34: Gràfic del VAN a 3 anys amb preu del diner del 10% per la zones climàtica Cfa. 

El clima Cfa, és un clima bastant humit i càlid, tal i com s’explica en el capítol 6. 
Tenint en compte aquests dos factors, altra vegada la humitat exterior és un 
factor determinant alhora de predir el consum i estalvi energètics que tindrà 
l’edifici tipus.  

Com que és un clima humit, a mesura que van augmentant les temperatures, 
cada vegada les característiques tècniques del recuperador es van fent més 
importants enfront del seu preu. Això es pot apreciar comparant el gràfic anterior, 
del VAN a 3 anys amb les temperatures mitjanes i el gràfic a continuació, que és 
el VAN a 3 anys però amb les temperatures màximes que es podrien assolir en 
aquest clima segons el calculat el l’apartat 6.4. Si les temperatures encara 
pugessin més, el clima esdevindria tropical (A) i l’estalvi, tal i com s’ha vist 
anteriorment, encara seria major. 
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Figura 35: Gràfic del VAN a 3 anys amb preu del diner del 10% per les temperatures màximes que es 
poden assolir en les zones amb clima Cfa segons el calculat en l’apartat 6.4. 

Amb la comparació d’aquests dos gràfics es pot tornar a veure com a mesura 
que les condicions es van fent més extremes, les característiques tècniques del 
recuperador guanyen importància enfront el preu. Si comparem els dos 
recuperadors rotatius, la diferència a la costa entre el VAN del rotatiu higroscòpic 
i del sensible és d’uns 1.050€ pel cas de temperatures mitjanes i, en canvi, d’uns 
2.000€ pel cas de temperatures màximes. Per tant, es pot observar que la 
diferència a favor del recuperador amb majors prestacions tècniques ha 
augmentat. 

Clima Cfb o temperat amb precipitacions constants i suau: 

 
Figura 36: Gràfic del VAN a 3 anys amb preu del diner del 10% per les zones amb clima Cfb. 

El clima Cfb és menys calorós que el clima Cfa. Això implica, a part de 
temperatures més baixes, que la quantitat total de vapor d’aigua dissolta en l’aire 
serà menor (a igualtat d’humitats relatives la humitat absoluta decreix quan 
decreix la temperatura20) i, per tant, que s’haurà d’eliminar menys vapor d’aigua 

                                                
20 Veure apartat 2.2 sobre els conceptes de psicrometria. 
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per tal d’aconseguir aire en condicions de climatitzar l’edifici tipus. És per això 
que els consums energètics per aquest clima seran inferiors i, com a 
conseqüència, els estalvis també.  

 
Figura 37: Gràfic del VAN a 8 anys i preu del diner del 10% per les zones amb clima Cfb. 

El gràfic mostra que cal anar fins al 8è any per trobar que s’ha recuperat la 
inversió en tots els recuperadors instal·lats. 

En aquest cas, per tant, passa una cosa semblant al que passava en el clima 
Bwk, on el preu del recuperador és un factor important a tenir en compte a més a 
més de les característiques tècniques de l’equip.  

Clima Csa o temperat amb algun mes de sequera i càlid: 

 
Figura 38: Gràfic del VAN a 3 anys amb preu del diner del 10% per les zones amb clima Csa. 

El clima Csa és semblant al Cfa, però amb la diferència que és més sec. Això 
comporta humitats més baixes i, per tant, menys consum energètic per tal de 
refrigerar l’aire. Com que hi ha menys consum també hi ha menys estalvi i, per 
aquest motiu, es pot veure com els VAN a 3 anys del clima Cfa són superiors als 
del clima Csa. 

Clima Csb o temperat amb algun mes de sequera i temperatures suaus: 
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Figura 39: Gràfic del VAN a 3 anys amb preu del diner del 10% per les zones amb clima Csb. 

El clima Csb és molt semblant al Cfb. Segons la definició climàtica de Koppen la 
diferència entre ambdós climes es troba en la quantitat de precipitacions, que és 
constant en el Cfb i amb algun mes de sequera en el Csb. A part d’això no hi ha 
cap més diferència. Això provoca que les dades climàtiques dels dos climes 
siguin molt semblants, veient com a diferències principals la humitat mitjana que 
hi ha a les zones costeres, més elevada en les zones de clima Cfb, i l’amplitud 
tèrmica, que és més elevada en el clima Csb a causa de que hi ha molts més 
territoris interiors amb clima Csb que no Cfb i a la costa sempre hi sol haver 
menys amplitud a causa de l’acció atenuadora del mar. 

Per tant, les mateixes conclusions extretes en el clima Cfb es poden acceptar pel 
clima Csb. 

Clima Dfb o continental amb precipitacions constants i temperatures suaus: 

 
Figura 40: Gràfic del VAN a 3 anys amb preu del diner del 10% per les zones amb clima Dfb. 

El clima continental es diferencia de la resta per ser el més fred de tots els que 
s’estudien. Per tant, en aquest cas el consum important de l’edifici en 
climatització no serà en electricitat (refrigeració) sinó en gas per a la calefacció. 
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Per exemple, l’edifici tipus sense recuperador ubicat en una zona interior i clima 
temperat càlid consumiria 50.671kWh anuals de gas i 246.500kWh anuals 
d’electricitat i, en canvi, si l’edifici estigués situat en una zona interior continental 
suau consumiria 142.529kWh de gas i només 112.051kWh d’electricitat.  

Com que és un clima fred i les condicions són ja bastant extremes la rendibilitat 
d’instal·lar un equip de recuperació de calor augmenta considerablement. En 
aquest cas, però l’energia recuperada no genera un estalvi en consum 
d’electricitat, sinó en consum de gas. 

Clima Dfc o continental amb precipitacions constants i temperatures fredes: 

 
Figura 41: Gràfic del VAN a 3 anys amb un preu del diner del 10% per les zones amb clima Dfc. 

El clima Dfc presenta unes característiques semblants al clima Dfb però és 
encara més fred. Això es pot observar amb el consum de gas que tindria l’edifici 
tipus sense recuperador de calor. Mentre que en el clima Dfb l’edifici consumiria 
142.529kWh anuals de gas en el clima Dfc en consumiria 367.445, que és un 
157% més. 

El fet de que les temperatures siguin més baixes provoquen una diferència molt 
rellevant amb la resta de climes. Mentre que en tots els climes sempre 
s’observava que s’estalviava més energia en les zones costeres que no en les 
zones interiors, a causa de que l’energia que es necessitava per reduir la humitat 
absoluta en la refrigeració tenia un pes important, en aquest cas s’observa que 
s’estalvia més energia en les zones interiors, ja que el pes de l’energia 
necessària per a refrigerar és baix i, en canvi, el pes de l’energia per escalfar és 
més elevat. Com s’ha explicat en el capítol 2.4. quan les temperatures són 
baixes la humitat absoluta de l’aire és petita encara que la humitat relativa sigui 
alta. Per tant, en aquests climes el sistema de climatització haurà d’humidificar 
l’aire si es vol un 50% d’humitat relativa als 23ºC de l’interior de l’edifici en 
comptes de deshumidificar-lo com es feia en els altres climes. Per tant, es 
gastarà més energia en zones on la humitat relativa sigui baixa (interior), ja que 
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s’haurà d’afegir més vapor d’aigua a l’aire, que no en zones on la humitat relativa 
sigui alta (costa). Com s’ha anat veient en tots els climes, com més energia es 
gasta, més energia s’estalvia i, per tant, amb més precocitat es recupera la 
inversió en la unitat de recuperació. 

Per altra banda, aquest gràfic torna a confirmar la hipòtesi de que a mesura que 
les condicions exteriors es van tornant més extremes la presència del 
recuperador de calor es fa més important.  

Això es pot veure fàcilment comparant el gràfic anterior amb el gràfic a 
continuació. En el gràfic de sota, les temperatures encara són més fredes 
(consum de 560.187kWh anuals de gas per 367.445 que es consumien amb la 
temperatura mitjana) i, a causa d’això el consum i l’estalvi són majors. 

 
Figura 42: Gràfic del VAN a 3 anys amb preu del diner del 10% per les zones amb clima Dfc i amb les 
temperatures mínimes possibles per aquest clima segons el calculat en l’apartat 6.4. 

Conclusions: 

Després d’assajar l’edifici tipus en les 110 condicions possibles (5 recuperadors 
diferents x 22 zones climàtiques) es pot afirmar que es compleixen les hipòtesis 
apuntades en la introducció que són: 

1. En els climes en què es gasti més energia en refrigeració que en calefacció la 
humitat de l’aire exterior té un paper molt important. Per tant, en les zones on 
aquesta humitat sigui més elevada hi haurà més consum energètic i, per tant, 
més estalvi també.  

2. En els climes freds, on es gasta més energia en calefacció, la humitat relativa 
no és tant important. Tot i això, les zones amb una humitat menor consumiran 
més energia i, per tant, els recuperadors aconseguiran estalviar-ne més. 

3. A mesura que les condicions exteriors es van fent més extremes, ja sigui 
temperatures més altes, temperatures més baixes o, fins i tot, amplitud tèrmica 
més gran, l’energia necessària per climatitzar el local s’incrementa i, en 
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conseqüència, les unitats de recuperació de calor estalvien més energia i tenen 
una retorn econòmic més gran.  

4. Els climes temperats (C) i els climes secs amb temperatures fredes (Bsk i 
Bwk) són els que recuperen menys energia i, per tant, els que el preu del 
recuperador pondera més que no les prestacions tècniques alhora de l’obtenció 
del VAN a 3 anys. 

5. Els climes tropicals (A) i els freds (D) són els que recuperen més energia i, per 
tant, els que el preu del recuperador no és tant important com les 
característiques tècniques alhora de l’obtenció del VAN a tres anys. 

7.3)  Valoració dels recuperadors segons el cabal a ventilar 

En aquest apartat es valorarà i s’estudiarà si l’elecció òptima del recuperador de 
calor és funció del cabal que s’ha de ventilar o no. Per fer-ho, primer de tot es 
demostrarà amb un exemple que l’energia estalviada no depèn en gran mesura 
dels tancaments exteriors que tingui l’edifici, però sí que pot dependre de les 
càrregues internes. Posteriorment, s’agafarà un edifici tipus que anirà variant la 
seva grandària i cabal a ventilar i s’estudiarà el VAN a 3, 5 i 8 anys que genera la 
instal·lació del recuperador de calor. 

Per tal de demostrar la no influència del tancaments exteriors en l’estalvi originat 
gràcies a la instal·lació d’un recuperador de calor, s’ha agafat un edifici tipus amb 
un cabal a ventilar de 2.000m3/h i sense guanys interns de calor, ni sensibles ni 
latents. En aquest edifici, que funcionarà les 24 hores del dia durant els 365 dies 
de l’any, se suposa que s’hi instal·la un recuperador de plaques entàlpiques, que 
tindrà una eficiència sensible de 0,64 i una latent de 0,32 segons les dades del 
fabricant. El clima en que s’ubicarà l’edifici tipus serà el continental suau i a 
l’interior (Dfb), per ser el que presenta més amplitud tèrmica, i l’altura en què es 
trobarà l’edifici seran 100m sobre el nivell del mar. Finalment, es considerarà que 
l’edifici té només paret exterior nord i el terme UAnord variarà des de 0W/K fins a 
10.000W/K.  

Els resultats obtinguts de fer els assajos corresponents amb el programa 
dissenyat són els següents: 

Taula 24: Resultats dels assajos d’un edifici tipus amb tots els paràmetres constants menys els 
tancaments exteriors. 

Paràmetre Assaig 1 Assaig 2 Assaig 3 Assaig 4 Assaig 5 Assaig 6 

Altura sobre mar 100 

Pressió [Pa] 100.129 
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Cabal a ventilar [m3/h] 2.000 

Cabal a ventilar [kg/s] 0,653353 

Eficiència sensible  0,64 

Eficiència latent 0,32 

Hores simulades 8760 

UAtotal [W/K] 0 1 10 100 1.000 10.000 

Energia consumida en 
calefacció sense 
recuperador [kWh] 

135.743 135.866 136.971 148.026 258.574 1.364.050 

Energia consumida en 
calefacció amb 
recuperador [kWh] 

68.893 69.015 70.121 81.176 191.724 1.297.000 

Energia estalviada en 
calefacció [kWh] 66.850 66.850 66.850 66.850 66.850 66.850 

Energia consumida en 
refrigeració sense 
recuperador [kWh] 

9.561 9.568 9.623 10.177 15.729 74.225 

Energia consumida en 
refrigeració amb 
recuperador [kWh] 

5.074 5.080 5.135 5.689 11.440 69.937 

Energia estalviada en 
refrigeració [kWh] 4.488 4.488 4.488 4.488 4.488 4.488 

Total energia estalviada 
[kWh] 71.338 71.338 71.338 71.338 71.338 71.338 

Queda demostrat que els tancaments exteriors no influeixen en la potència 
estalviada pel recuperador. Per tant, l’edifici tipus per estudiar com varia l’òptim 
en els recuperadors de calor en funció del cabal no incorporarà pèrdues 
exteriors, és a dir, se suposarà que no té cap paret que estigui en contacte amb 
l’aire exterior. 

En canvi, si s’assaja el mateix edifici, en la mateixa ubicació, amb el mateix 
recuperador i sense pèrdues exteriors, però variant el total de guanys interns de 
calor, es pot observar com la potència estalviada sí que varia en funció dels 
guanys interns: 
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Figura 43: Resultats de l’assaig de l’edifici amb les característiques descrites anteriorment i variant els 
guanys sensibles interns. Es pot observar que l’energia estalviada per la unitat de recuperació sí que és 
funció de les càrregues internes. 

Tal i com es pot veure en el gràfic, a partir de guanys interns superiors a 10kW 
l’energia estalviada disminueix considerablement. Això, però, no es pot 
generalitzar a tots el climes, ja que el clima estudiat és fred i és normal que 
disminueixi la potència estalviada si hi ha càrregues internes importants. En 
canvi, en un clima càlid això no succeirà, tal i com es pot apreciar en el mateix 
exemple però pel clima A. 

 
Figura 44: Resultats de l’assaig del mateix edifici que l’anterior però amb les dades climàtiques A. 

En aquest cas es pot observar com l’energia estalviada es manté constant a 
partir d’uns guanys interns superiors a 5kW. 

Per tant, es pot concloure que a mesura que el clima és més càlid l’energia 
estalviada variarà cada cop menys en funció dels guanys interns. Això succeirà 
perquè com més càlid és un clima, menys hores a temperatures exteriors 
inferiors a les condicions de confort interiors hi haurà i els guanys interns de calor 
el que provoquen és una disminució de l’energia estalviada en calefacció. 
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Veient aquests resultats, l’edifici tipus per estudiar el cabal tindrà els mínims 
guanys de calor possibles, per tal de que siguin igual d’importants els estalvis en 
calefacció que en refrigeració. Per això, només es consideraran els guanys de 
calor sensibles i latents ocasionats per les persones que hi ha a l’interior de 
l’edifici, però no es consideraran guanys produïts pels aparells elèctrics. A més a 
més, es considerarà que les persones estan assentades i amb poca activitat 
(producció de 70W sensibles i 45W latents).  

L’edifici escollit serà ventilat en funció del nombre de persones que hi ha al seu 
interior, volent obtenir una qualitat de l’aire interior IDA 221. L’assaig es portarà a 
terme en un edifici tipus que no tindrà pèrdues amb l’exterior i que tindrà només 
els guanys de calor interns produïts per les persones que hi ha. A més a més, es 
considerarà que l’edifici es troba en una zona costera al mateix nivell del mar i 
amb clima temperat i suau (Cfb). Es faran assajos tenint en compte que l’edifici 
està en funcionament les 24 hores del dia i també considerant que el seu horari 
és de 6 del matí a 10 del vespre. Finalment, les condicions interiors de l’edifici 
sempre seran constants i amb valor 23ºC i 50% d’humitat relativa. 

En els diferents assajos s’anirà augmentant el nombre de persones que hi ha a 
l’edifici, cosa que comportarà que el cabal a ventilar vagi augmentant. En funció 
d’aquest cabal s’escollirà el recuperador de cada tipus que s’hi adapti millor i es 
determinarà els valors d’eficiència sensible i latent a partir de les dades del 
fabricant. Quan el programa creat hagi calculat tots els valors necessaris, es 
posaran a la plantilla Excel i es podran valorar.  

A continuació es mostren els resultats obtinguts i la seva valoració.  

En primer lloc, s’observa que l’estalvi anual és aproximadament 1,5 vegades 
més gran si l’edifici està funcionant contínuament que si té horari. Això és 
evident, ja que si funciona sempre el total d’hores anuals serà de 8760, mentre 
que si té horari el total d’hores serà de 5840 i la relació entre 8760 i 5840 és de 
1,5. Depenent de la situació climàtica i de les característiques tècniques del 
recuperador aquest valor d’1,5 pot variar lleugerament però, en canvi, no varia 
en funció del cabal. 

                                                
21 Veure pàgina XXX sobre la normativa espanyola d’instal·lacions tèrmiques. 
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Figura 45: Relació entre estalvi anual d’un recuperador de plaques utilitzat en una zona climàtica Cfb 
durant 8760hores o durant 5840hores funció del cabal. 

Per tant, els VAN de tots els recuperadors variaran en funció de si el recuperador 
s’utilitza en un edifici que funciona sempre o en un edifici que funciona només a 
intervals.  

Pel que fa a la valoració segons el cabal, després d’assajar l’edifici tipus quan hi 
ha 10, 20, 35, 50, 100, 150, 200, 300, 600 i 1000 persones els resultats obtinguts 
han estat els següents: 

 
Figura 46: VAN als 3 anys amb preu del diner del 10% pels 5 tipus de recuperador de calor utilitzats en 
un edifici sense horari en la zona climàtica Cfb. 
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Figura 47: Detall del gràfic anterior per cabals de ventilació inferiors a 5000m3/h. 

Com es pot veure, els resultats de l’estudi demostren que per a cabals superiors 
a 10.000m3/h en les condicions climàtiques Cfb el recuperador òptim és aquell 
que té les millors prestacions i el preu va perdent importància a mesura que el 
cabal es va fent més gran.  

Per exemple, els preus estimats pels recuperadors que poguessin ventilar 
27.000m3/h són de 31.432€ pel de plaques sensibles, 40.872€ pel de plaques 
entàlpiques, 25.960€ pel de tubs, 40.485€ pel rotatiu sensible i 64.384€ pel 
rotatiu entàlpic. Tot i que el rotatiu entàlpic és el més car, com que és el que té 
millors prestacions tècniques amb diferència és capaç de recuperar molta més 
energia, fet que compensa el seu preu.  

Un altre aspecte a destacar és la poca rendibilitat que presenten els 
recuperadors de plaques entàlpiques, que encara que tenen millors prestacions 
d’eficiència que les plaques sensibles, tenen bastants més pèrdues de càrrega i, 
a més a més, no es poden fabricar plaques per a cabals molt grans. El proveïdor 
no aconsellava utilitzar aquestes plaques en unitats de més de 8.000m3/h. Això 
provoca que per a grans cabals s’hagin de fer servir més d’una unitat, cosa que 
sempre significa un increment de preu.  

També és important adonar-se de que els recuperadors de tubs no són la solució 
òptima en cap cas. Els recuperadors de tubs tenen preus elevats a cabals 
baixos, cosa que provoca que el VAN sigui baix i característiques d’eficiència no 
gaire bona a cabals elevats, cosa que provoca que encara que el seu preu sigui 
el més baix de tots a 27.000m3/h l’energia estalviada és tant inferior que 
sobrepassa la disminució en el preu. 

Finalment, de l’ampliació del gràfic global a cabals petits, es pot comprovar que 
si es vol recuperar energia en cabals de ventilació per sota dels 2.000m3/h, la 
millor opció serà utilitzar un recuperador només sensible, ja que els recuperadors 
entàlpics són més cars i el preu no compensa l’estalvi d’energia. 
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7.4)  Conclusions 

Un cop realitzats l’estudi dels recuperadors en funció de la zona climàtica i 
l’estudi dels recuperadors en funció del cabal i les hores d’utilització, les 
conclusions generals que s’han extret són les següents: 

- La rendibilitat econòmica d’un recuperador és funció del cabal que ha de 
ventilar. A mesura que el cabal augmenta la rendibilitat econòmica també 
independentment del recuperador utilitzat. 

- A mesura que el cabal que s’ha de ventilar augmenta, les característiques 
energètiques del recuperador (eficiència sensible i latent i pèrdues de càrrega) 
guanyen força enfront del preu de la unitat. 

- A més hores d’utilització del recuperador més rendibilitat econòmica se 
n’extraurà i més importants seran les característiques energètiques enfront del 
preu. 

- A mesura que les condicions climàtiques es van tornant més extremes (molt 
fred o molta calor), l’eficiència del recuperador guanya importància enfront del 
preu i també de les pèrdues de càrrega. 

- La diferència entre la rendibilitat econòmica dels recuperadors sensibles i els 
entàlpics serà més gran  a favor dels entàlpics en climes càlids i humits. 

- En els climes freds, la diferència en estalvi energètic entre un recuperador 
sensible i un entàlpic serà baixa, cosa que provocarà que si el recuperador 
entàlpic és més car la rendibilitat econòmica serà més baixa. 

- Els recuperadors de tubs no són la solució òptima en cap rang de cabals ni en 
cap zona climàtica. 

- Els recuperadors entàlpics de plaques són menys rentables que els 
recuperadors rotatius entàlpics en tots els casos. Això succeeix perquè tenen 
unes prestacions energètiques més dolentes (eficiència latent més baixa i 
pèrdues de càrrega més elevades) i el preu, tot i ser més baix, no pot 
compensar-ho. 

- Les diferències en rendibilitat entre els recuperadors sensibles de plaques o 
rotatius no són excessivament elevades. En general, el recuperadors rotatius 
tenen major eficiència i menors pèrdues de càrrega, però també són més cars.  

Aquestes són les conclusions que s’extrauran dels dos estudis realitzats i que 
seran una guia alhora de donar les recomanacions de cara al disseny dels 
recuperadors de calor. 
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8)  Estudi de l'impacte ambiental derivat de la 
instal·lació dels recuperadors de calor 
Els recuperadors de calor són uns equips que, tal i com s’ha demostrat 
anteriorment, gairebé sempre aporten un impacte ambiental positiu, gràcies a 
que l’estalvi d’energia generat per l’intercanvi de calor és superior al consum 
extra que es produeix a causa de que s’afegeixen pèrdues de càrrega que s’han 
de vèncer per tal de moure l’aire. 

A continuació es valorarà l’impacte ambiental dels recuperadors primer en funció 
de la zona climàtica on s’ubiquen i després en funció del cabal que hi circula. 

Pel que fa a la ubicació o zona climàtica a on es troba l’edifici a on s’instal·larà 
l’equip, es pot observar que com més fred és un clima més estalvi en consum de 
gas i en les emissions que genera la seva combustió es produeixen. De la 
mateixa manera, com més càlid i humit és un clima més s’estalvia en electricitat 
per produir fred.  

 

 
Figura 48: Gràfics on s’observa l’estalvi energètic anual que produeix un recuperador de calor rotatiu 
entàlpic en l’edifici tipus estudiat en el capítol 7.2. 
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En aquest gràfic es pot veure hi ha algunes zones que no estalvien electricitat. 
Això és a causa de que les condicions climàtiques de la zona provoquen que no 
s’hagi de generar pràcticament fred per ventilació i el consum d’electricitat extra 
causat per l’augment de les pèrdues de càrrega és més gran que l’estalvi en 
producció de fred.  

Pel que fa a l’estalvi total d’emissions que en funció del clima: 

 
Figura 49: Gràfic de l’estalvi total d’emissions generat per un recuperador rotatiu entàlpic instal·lat en 
un edifici tipus com l’estudiat en l’apartat 7.2. 

Tot i que aquest gràfic mostra el balanç d’emissions pels recuperadors rotatius 
entàlpics, que són el que tenen millors prestacions tècniques i, per tant, els que 
estalvien més CO2, les conclusions que es poden extreure pels altres tipus de 
recuperadors són molt semblants.  

Per tant, com a conclusió es pot afirmar que l’impacte ambiental de la instal·lació 
del recuperador serà especialment positiu en zones o bé molt càlides o bé molt 
fredes i moderadament positiu en la resta de zones. 

Pel que fa a l’estalvi de CO2 en funció del cabal, l’estudi considera que el 
consum extra que necessitarà la instal·lació pel fet d’incorporar una unitat de 
recuperació serà descrit per l’equació 
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On el cabal està expressat en m3/h, les pèrdues de càrrega en pascals, es 
considera un rendiment del 55% i la potència està expressada en W. 

Per tant, es pot veure que el consum d’electricitat extra serà major a mesura que 
s’augmenta el cabal de ventilació. A causa d’això, en situacions on gairebé no es 
necessita de refrigeració durant tot l’any, el balanç de CO2 en producció 
d’electricitat serà més desfavorable com més cabal es ventila. Per contra, el 
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mesura que augmenta el cabal de ventilació. Gràcies a que aquest progressiu 
l’augment de l’estalvi de CO2 per combustió de gas compensa l’augment en 
consum d’electricitat, es pot observar que a mesura que augmenta el cabal de 
ventilació la unitat de recuperació genera un impacte ambiental cada vegada 
més positiu. 

 
Figura 50: Gràfic on es mostra l’estalvi anual total d’emissions de CO2 gràcies a la instal·lació d’un 
recuperador rotatiu sensible en l’edifici tipus estudiat en l’apartat 7.3. per diferents cabals de ventilació 
i per la zona climàtica Cfb. 

Finalment, cal remarcar que tot i que en grans cabals de ventilació el 
recuperador més rentable econòmicament parlant també és el més rentable 
mediambientalment, per petits cabals no necessàriament es complirà aquesta 
màxima. La raó d’aquest fet és que en petits cabals, els estalvis energètics no 
són tan grans com per compensar ràpidament la inversió econòmica, mentre que 
en cabals grans sí. 

 
Figura 51: Gràfic de l’estalvi en emissions totals de CO2 dels diferents recuperadors de calor en l’edifici 
tipus estudiat en l’apartat 7.3. per diferents cabals de ventilació i per la zona climàtica Cfb. 

Per exemple, si es compara el gràfic anterior amb el de la figura 46, es pot 
observar que per un cabal de ventilació de 1.575m3/h per un edifici com l’estudiat 
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en el capítol 7, el VAN a 3 anys del recuperador de plaques sensibles és de 
325,80€, mentre que el del recuperador rotatiu entàlpic és de -444,19€. Per tant, 
econòmicament seria més rentable instal·lar un recuperador de plaques, ja que 
el cabal és petit i és més important el preu de l’equip que la quantitat d’energia 
que es pot arribar a estalviar. En canvi, si es mira des del punt de vista 
mediambiental,  és millor instal·lar un recuperador rotatiu sensible, ja que és 
capaç d’estalviar anualment gairebé 10 tones de CO2 que no un de plaques que 
només és capaç d’estalviar 4 tones. 

Fixant-se en un cabal de 27.000m3/h, en canvi, es pot veure com la millor 
inversió tant mediambientalment com econòmica és el recuperador rotatiu 
entàlpic, ja que el VAN a 3 anys és de 36.664€ per 23.276€ del de plaques i 
l’estalvi en CO2 és de 155 tones per 82 en les plaques. 

Com a conclusió es pot dir que si es vol fer la inversió en recuperació d’energia 
mirant només aspectes ambientals i no econòmics sempre s’haurà de triar el 
recuperador amb millors prestacions tècniques, que s’ha comprovat que és el 
recuperador rotatiu entàlpic. A més a més, sempre s’augmentarà l’estalvi en CO2 
a mesura que es va augmentant el cabal que s’ha de ventilar. 
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9)  Conclusions finals de l'estudi. Recomanacions 
de cara al disseny de les noves gammes de 
recuperadors 
Després de crear un programa informàtic que permetés calcular l’energia 
consumida per un edifici en ventilació i climatització durant un any i de buscar 
informació climàtica de totes les zones del món d’interès per l’empresa, el 
present estudi ha “assajat” diferents tipus d’edificis sota diferents condicions per 
tal de poder optimitzar tècnicament i econòmica els recuperadors de calor que es 
volen dissenyar. 

El primer edifici tipus que s’ha assajat ha estat un edifici de 1.618m2, als quatre 
vents i una ocupació estimada de 70 persones. El cabal a ventilar era de 
3.150m3/h i l’edifici se suposava obert de les 6 del matí fins a les 10 del vespre, 
és a dir, tenia horari. 

Aquest edifici s’ha assajat pels 11 tipus de climes diferents, tant a l’interior com a 
la costa i amb 5 tipus de recuperadors diferents, el que dóna un resultat de 110 
assajos. A continuació es mostra el període de retorn de la inversió de cadascun 
dels assajos, mentre que en l’apartat 7.2 es poden trobar els VAN. 

Taula 25: Períodes de retorn en anys dels diferents recuperadors de calor en les diferents zones 
climàtiques. 

 Plaques 
sensibles 

Plaques 
entàlpiques 

Tubs Rotatiu 
sensible 

Rotatiu 
entàlpic 

A costa 1,17 1,82 2,05 1,23 1,00 

A interior 2,01 2,38 3,79 2,07 1,21 

Bsh c. 11,4 9,28 13,91 9,06 5,08 

Bsh i. 18,82 18,87 19,53 12,77 10,91 

Bsk c. 3,98 4,52 5,83 3,84 2,95 

Bsk i. 4,62 5,66 6,54 4,38 3,99 

Bwh c. 4,32 4,73 7,23 4,12 2,63 

Bwh i. 7,24 10,77 11,05 6,39 6,33 

Bwk c. NO NO NO NO NO 

Bwk i. NO NO NO NO NO 

Cfa c. 3,02 3,81 4,73 3,00 2,35 
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Cfai i. 4,30 4,68 6,25 4,12 2,99 

Cfb c. 3,65 4,85 5,28 3,55 3,46 

Cfb i. 3,72 4,74 5,30 3,61 3,46 

Csa c. 8,06 7,38 10,89 6,98 4,01 

Csa i. 14,33 10,31 16,09 10,72 5,58 

Csb c. 5,49 6,08 7,22 5,09, 4,12 

Csb i. 6,22 6,43 7,74 5,65 4,54 

Dfb c. 1,99 2,87 3,19 2,04 2,03 

Dfb i. 2,05 2,89 3,26 2,10 2,08 

Dfc c. 0,87 1,41 1,46 0,93 1,09 

Dfc i. 0,87 1,48 1,45 0,92 1,06 

D’aquesta taula s’ha de destacar que els valors de retorn de la inversió són una 
mica més alts del que acostumen a ser normalment. Aquest fet és causat 
primerament perquè el cabal a ventilar és de 3150m3/h però la unitat instal·lada 
té un cabal nominal de 4000m3/h. A més a més, els preus dels recuperadors són 
sense descompte (preus de tarifa), quan generalment els equips s’ofereixen amb 
descomptes d’entre el 25 i el 35%. 

El segon dels assajos realitzats ha estat portat a terme en un edifici tipus sense 
pèrdues amb l’exterior, amb uns guanys interns el més petits possibles només 
funció de les persones que hi havia a l’interior, en la zona climàtica Cfb, 
funcionant ininterrompudament les 24 hores del dia i amb diferents ocupacions 
(de 10pers. a 1000pers.) que provocaven que el cabal de ventilació variés.  

 

Figura 52: VAN als 3 anys amb preu del diner del 10% pels 5 tipus de recuperador de calor assajats 
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Taula 26: Relació dels € que s’estalvien anualment per cada metre cúbic hora que es ventila, tenint en 
compte les condicions del segon edifici i un cabal de ventilació de 4.500m3/h 

 Plaques 
sensibles 

Plaques 
latents 

Tubs Rotatiu 
sensible 

Rotatiu 
entàlpic 

Estalvi anual 
[€/m3/h] 

0.6193 0.9183 0.5474 0.7330 1.1410 

 

Després de realitzar aquests dos assajos les conclusions a que s’han arribat han 
estat les següents: 

• La recuperació d’energia es torna molt més econòmica i imprescindible en les 
zones amb temperatures extremes, tant si són molt càlides com si són molt 
fredes. En canvi, en un clima on gran part de l’any la temperatura està entre 
uns 15 i 23ºC, la recuperació de calor no és tant important. 

• Com més càlida i humida sigui una zona, més rendibilitat aportarà un 
recuperador que pugui recuperar la humitat.  

• Per cabals de ventilació petits (fins a uns 2.500m3/h) el preu de l’equip té 
molta importància alhora d’aconseguir una rendibilitat econòmica positiva 
ràpidament. 

• En canvi, per cabals de ventilació més grans, el preu passa a un segon terme 
i és molt més important disposar d’un equip amb unes prestacions tècniques 
bones per tal de maximitzar la rendibilitat. 

• A mesura que augmenta el cabal que s’ha de ventilar la rendibilitat econòmica 
d’instal·lar un recuperador de calor augmenta, independentment del tipus de 
recuperador que s’instal·li. 

Un cop vistos els òptims pel que fa a la recuperació de l’energia i al retorn de la 
inversió cal comentar dos aspectes molt importants que miren els instal·ladors 
alhora de comprar un recuperador de calor.  

Primerament, per cabals no excessivament grans o en edificis on no hi ha la 
climatització centralitzada, és molt comú instal·lar els recuperadors de calor 
sobre de falsos sostres. Això fa que l’altura del recuperador de calor esdevingui 
un paràmetre bàsic, generalment fins i tot es converteix en el paràmetre 
determinant.  

Per altra banda, cal tenir en compte que els recuperadors entàlpics, tant de 
plaques com rotatius, tenen una vida limitada a entre 5 i 8 anys a causa de que 
els materials que absorbeixen i cedeixen el vapor d’aigua es saturen i deixen de 
complir la seva funció. Això provoca que cada un cert temps s’ha de tornar a 
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reinvertir una suma important de diners pel manteniment de l’equip, cosa que no 
passa en els recuperadors que només són sensibles. 

Tenint en compte aquests dos aspectes importants, els estudis que s’han 
realitzat i les zones on l’empresa té previst vendre els recuperadors de calor a 
continuació es donen els consells de cara al disseny de recuperadors: 

1. S’aconsella no dissenyar cap recuperador de calor de tubs. Tal i com s’ha vist 
en els diferents assajos realitzats, el recuperador de tubs no és la solució 
òptima per cap tipus de clima ni per cap cabal en concret. El recuperador de 
tubs només seria una bona solució en aplicacions on es volgués una molt 
bona qualitat de l’aire interior que obligués a que el recuperador fos totalment 
estanc, és a dir, que no tingués pèrdues internes o “leakage”.  

2. Pel que fa als recuperadors sensibles, s’aconsella dissenyar recuperadors de 
plaques en comptes de recuperadors rotatius. Les raons són, primerament, 
que els recuperadors de plaques són més compactes i es podrien situar més 
fàcilment en falsos sostres. A més a més, la millor eficiència dels 
recuperadors rotatius costa de compensar-se amb el preu de l’equip. Una 
dada important, extreta de l’estudi de cabals, és que per a cabals grans, surt 
més a compte instal·lar 3 equips de recuperació de plaques de 15.000m3/h 
cadascun que no un de rotatiu de 50.000m3/h.  

3. De recuperadors de plaques es recomana dissenyar-ne per cabals que 
anirien des dels 2.000m3/h fins als 15.000m3/h. Per sota de 2.000m3/h costa 
més de 3 anys de recuperar la inversió inicial en gairebé totes les zones 
climàtiques i això provocarà que els compradors sempre exigeixin 
descomptes molt elevats que faran baixar considerablement el marge. A més 
a més, com que per sota de 2.000m3/h el preu de l’equip és determinant les 
exportacions es faran més difícils i les unitats que es podran vendre seran 
poques, fent difícil de rendibilitat el disseny de les unitats. 
Per sobre de 15.000m3/h la rendibilitat d’instal·lar un recuperador rotatiu 
entàlpic és molt més gran que la d’instal·lar un de plaques. Això es creu que 
provocarà que els compradors sempre es decantin pels altres equips, 
provocant que les ventes siguin molt petites. A més a més, en cas que un 
client desitgés ventilar més de 15.000m3/h amb recuperadors de plaques 
sempre se li podrien vendre més d’una unitat per tal d’arribar al cabal desitjat. 

4. Pel que fa als recuperadors de plaques sensibles, tot i que inicialment es creia 
que podia ser una molt bona opció, els elevats preus de les plaques, les 
elevades pèrdues de càrrega que provoquen i la poca disponibilitat de 
diferents grandàries d’intercanviadors han provocat que els resultats 
d’aquests equips en els diferents assajos hagin sigut realment dolents. Per 
això es recomana no dissenyar cap recuperador amb plaques entàlpiques. 
Cal destacar, que una altra de les idees que es tenien, que era aprofitar la 
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mateixa caixa per posar-hi intercanviadors de plaques sensibles i entàlpiques 
s’ha de descartar tant per incompatibilitat de dimensions dels intercanviadors 
com per incompatibilitat de ventiladors que haurien d’impulsar l’aire d’impulsió 
i d’extracció. 

5. Pel que fa als recuperadors rotatius entàlpics s’aconsella dissenyar-los, però 
amb alguns detalls. S’aconsella dissenyar un model fins a 5.000m3/h i un altre 
fins a 10.000m3/h que estiguin amb la roda en posició horitzontal, és a dir, 
amb l’eix de gir en posició vertical. D’aquesta manera s’aconseguirien uns 
equips amb una altura de compromís que, si bé no serien tan compactes com 
els recuperadors de plaques sensibles, es podrien arribar a posar en falsos 
sostres. Després, s’aconsella dissenyar un altre model per un cabal de fins a 
20.000m3/h i un altre per a grans cabals de 50.000m3/h. En aquests models la 
posició de la roda ja no és important perquè no s’instal·laran en falsos 
sostres. Amb aquests dos últims models l’empresa s’assegura cobrir un ampli 
ventall de cabals de ventilació tant amb solucions sensibles com entàlpiques. 

6.  Finalment, dels diferents països on es troba l’empresa, es creu que els 
recuperadors entàlpics poden tenir molta sortida a tots els països dels emirats 
àrabs, com Qatar i Dubai, i a Mèxic ja que són molt càlids. També podrien ser 
una bona opció aquí a Espanya, sobretot en les zones costeres on la humitat 
és molt important. 
Per altra banda, els recuperadors de plaques sensibles poden tenir molt bona 
sortida a moltes zones interiors d’Espanya i també de tot Europa i a Finlàndia, 
on tenen un clima molt fred. 
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