
Dimensionarem el sistema de ventilació de forma que doni resposta a diferents casuistiques de
forma eficient ja que el CEIP és un edifici que no té un ús continuat.

Projectem dos circuits de ventilació hibrids que es posen en marxa independentsment i es
gestionen a través d'uns sensors de CO₂ que posen en marxa qualssevol dels dos circuits quan
assoleixen el valor de 500 ppm de CO₂, límit que permet el RITE per a edificis de la cateoria IDA2.
Per això disposem 3 conductes verticals per les aules de primaria.

Segons el CTE HS i la taula 4.1 i 4.2 el dimensionament d'aquests conductes  i les seves obertures
són de:

Obertures d'admissió, per cada aula, en cm²= 4qv = 210l/s * 4 = 840 cm² = aprox. 30x30cm =

En aquest cas podem prendre una mesura diferent ja que dimensionarem un sol conducte que
serveixi tot el sistema d'aules i que transmeti l'aire a través de la zona de circulació a doble altura
que la forma un sol volum d'aire.

Conductes d'extracció

Els conductes són compartits per cada dues aules per tant el caudal és de 210*2= 420 l/s
Per a edificis  situats a Barcelona (zona climàtica Z) i 2 plantes, hem de dimensionar els conductes
segons la Taula 4.2 i els conductes verticals per un cabal de 420 l/s és de 1 * 900 cm², és a dir 30x30
o 35x25 (segons fabricant)
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Esquema de funcionament del sistema de ventilació
de doble flux

AIRE VICIAT

35x25

45x45 60x60

30x30 45x45

30x30 45x45

Tabla 4.2 Secciones del conducto de extracción en cm2
Clase de tiro

T-1 T-2 T-3 T-4
Caudal de qvt<100 1x 225 1x 400 1x 625 1 x 625
aire en el 100<qvt<300 1x 400 1x 625 1x 625 1 x 900
tramo del 300<qvt<500 1x 625 1x 900 1x 900 2 x 900
conducto 500<qvt<750 1x 625 1x 900 1x 900 +1x625 3 x 900
en l/s 750<qvt <1000 1x 900 1x 900+1x 625 2x 900 3 x 900 + 1 x 625

Tabla 4.3 Clases de tiro
Zona térmica

W X Y Z
Nº de plantas
1
2 T-3 T-4
3
4 T-2
5
6
7  T-1 T-2
>8

AIRE VICIAT

AIRE EXTERIOR

5000l/h
4400W

5000l/h
4400W

35x25 35x25

35x25 35x25
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EXTRACCIÓ DE FUMS

25x25 - 3,19 m³/s
CUINA

5000l/h
4400W

INTERCANVIADOR DE CALOR
ALLOTJAT AL FALS SOSTRE

25x20 -
INSTALACIONS

1 DIMENSIONAMENT.

Segons el RITE RD 1027/2007 de 20 de juliol per dimensionar la renovació d'aire dels edificis hem de
seguir l'apartat IT 1.1.4.2.3 "Cabal mínim de l'aire exterior de ventilació".
Els centres escolars es troben a la categoria IDA2, i els mètodes possibles per calcular el cabal mínim
d'aire exterior són 5:

Si adoptem el mètode de calcul A, el cabal a subministrar és de 12,5 l/s i persona, que per un aula de
25 alumnes suposa 1.125 m³/h. Cosa que representa unes 8 renovacions/h per un aula tipus de 2,8m
d'alçada i 2m² per alumne.

Si adoptem, en canvi, el mètode de calcul C, s'ha d'aconseguir que els contaminants no superin els
500 ppm de CO₂. Això implica la instalació de detectors de CO₂ i un requeriment inferior del cabal
d'aire, però també reglamentari.

Per dimensionar amb aquest criteri el RITE determina com a "valida", no exclusiva, la utilització de la
norma UNE-EN 13779 pel que fa a les condicions de velocitat de l'aire.

L'any 2008 es va publicar al BOE la norma UNE-EN 15251 anomenada "parámetros del ambiente
interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética incluyendo la calidad
del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido". Aquesta norma indica el cabal a introduir
per persona i l'adicional per diluir els contaminants provocats pel mobiliari, paviments, etc.

Utilitzant aquesta norma, el cabal d'aire exterior a aportarpassa a ser, per una aula de 25 alumnes de
210 l/s, equivalents a 756m³/h, es a dir 5,5 renovacions/h.

Amb tot això hem de garantir segons l'IT 1.2.4.5.2.1 la recuperació de la energia expulsada per a
cabals superiors a 0,5m³/s
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Dimensinarem la demanda de ventilació per a les 6 aules de primaria, considerant una ocupació de
25 alumnes/aula i segons RITE una temperatura interior de 23ºC

6 x 210 = 1.260 l/s    -> 1.26m³/s (necessitem intercanviador de calor)

Aquest calcul es fa per a una ocupació total de les aules i implica, en el cas més desfavorable, es a dir
amb una diferència de temperatures, on en el cas de Barcelona pot arribar als 7.4ºC de mitjana el
mès de gener. En aquest cas la pèrdua de calor per ventilació és de

0,3 Kcal/m3 ºC * 16ºC * 1kWh/859,85kcal * 4536m³/h = 25,32 kWh

Si adoptem un sistema deventilació de doble flux amb recuperació de calor, que sol oscilar entre el
50 i 60% d'eficiència podem arribar a perdre per ventilació 10 kWh

Fem una presuposició d'uns 190 dies l'any de funcionament. Amb una mitjana de 8 hores al dia de

funcionament, fan un total de 1520 hores/any

Segons la "Tabla 2.4.5.1 Eficiencia de la recuperación" obtenim el mínim percentatge d'eficiència del

recuperador.

Horas anuales de funcionamiento: < 2000 hores anuals

Caudal de aire exterior (m³/s): 2.52 m³/s

Mínim percentatge d'eficiencia del recuperador de calor: 44 % - 120 Pascals

Escollim el model RIS - 4000S de la marca SODECA. Segons la fitxa tècnica:

C. Método directo por concentración de CO₂
Para locales con elevada actividad metabólica (salas de fiestas, locales para el deporte y
actividades físicas, etc), en los que no está permitido fumar, se podrá emplear el método de la
concentración de CO₂, buen indicador de las emisiones de bioefluentes humanos. Los valores se
indican en la tabla 1.4.2.3

TABLA 1.4.2.2
Categoría ppm(*)
IDA 1 350
IDA 2 500
IDA 3 800
IDA 4 1.200

(*) concentración de CO₂ (en partes por millón en volumen) por encima de la concentración del
aire exterior.

MODEL RPM TENSIÓ INTENSITAT POTENCIA CAUDAL EFICIENCIA NPS PES

(V) (A) (W) m³/h (%) dB(A) Kg

RIS-4000S 2090 3x400 2x4,7 2x2200 5000 58 51 498

2000 1000

3000

1244

584

IT 1.1 Categorias de calidad del aire interior en función del uso de los edificios.

IDA 1 (aire de optima calidad): Hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 (aire de buena calidad). oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias

de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y

asimilables y piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de

hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte

(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de baja calidad).

IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de ventilación.

A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona.

a)Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una actividad metabólica de

alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustáncias contaminantes por fuentes diferentes

del ser humano y cuando no esté permitido fumar.

TABLA 1.4.2.1

Categoría dm³/persona

IDA 1 20

IDA 2 12,5

IDA 3 8

IDA 4 5

B. Metodo directo por calidad del aire percibido.
En este método basado en el informe CR 1752 (método olfativo), los valores a emplear son los de la
tabla 1.4.2.2

TABLA 1.4.2.2
Categoría dp
IDA 1 0,8
IDA 2 1,2
IDA 3 2,0
IDA 4 3,0


