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ANNEX G: Selecció de la DFVV mitjançant l’eina informàtica “Façade Selector” 
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ANNEX G: Selecció de la DFVV mitjançant l’eina informàtica “Façade Selector” 

G.1. Introducció 

Els criteris per seleccionar els materials, les dimensions i altres aspectes relacionats amb el 

comportament tèrmic del conjunt DFVV ens porten a un complex problema per avaluar els 

fenòmens de transferència energètica del sistema.   

Les principals variables que intervenen en aquest complex problema funció de les 

dimensions i els materials empleats són: 

q; transferència de calor de l’espai ventilat  

λext; conductivitat tèrmica de l’aire exterior 

De; diàmetre hidràulic equivalent de Darcy 

ti-te; diferencia de temperatura entre interior i exterior (K) 

tavent; temperatura de l’aire en l’espai ventilat (K) 

ρaext; densitat de l’aire exterior (Kg/m3) 

ρaven; densitat de l’aire en el espai ventilat (Kg/m3) 

µaext; viscositat de l’aire exterior (Pas) 

µaven; viscositat de l’aire en el espai ventilat (Pas) 

Rintm; resistència tèrmica del mur interior (m2·K/W) 

Rintv; resistència tèrmica del vidre interior (m2·K/W) 

Rextv; resistència tèrmica del vidre exterior (m2·K/W) 

U; coeficient de transmissió tèrmica (W/ m2·K) 

Є; rugositat 

m; flux de la massa d’aire (Kg/s) 

cp; calor específic (J/Kg·K) 

H; alçada de l’espai ventilat 

Els nombres adimensionals ha utilitzar són: 

 Gr; Grashof 

 Nu; Nusselt 

 Pr; Prandtl 
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I els processos de transferència, en major o menor mesura,  són:  

 Flux tèrmic entre el interior de l’edifici i la zona ventilada; 

 Flux convectiu (efecte xemeneia)  a l’espai comprès entre la pell interior i la pell 

exterior; 

 Flux tèrmic entre la pell exterior i la zona de flux convectiu; 

És a dir, ens trobem davant d’una situació en la que influeixen moltes variables, no 

estacionaries, que no estan determinades. Per aquest motiu es partirà d’una tipologia de 

doble façana proporcionada pel programa “Façade Selector”.   

G.2. Eina informàtica utilitzada 

L’eina informàtica utilitzada és “Façade Selector”, inclosa en el document tècnic TM35: 

Enviromental performance toolkit for glazed façades, publicat per CIBSE. L’objectiu principal 

d’aquesta publicació era posar a l’abast de tothom, personal relacionat amb la indústria de la 

edificació (dissenyadors, projectistes, arquitectes i enginyers), aspectes relacionats amb la 

selecció de façanes de vidre. 

En aquest programa s’analitzen 37 configuracions de façana en funció de: 

 Les característiques de transmissió de calor; 

 Els guanys per radiació solar; 

 Les proteccions solars; 

 Els pics de càrrega en calefacció i refrigeració; 

 Les demandes de calefacció i refrigeració anuals; 

 Els riscos de condensació; 

 El confort visual; 

 Les propietats d’atenuació acústica; 

 I els costos d’instal·lació i dels materials; 
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G.3. Resultats obtinguts  

De les 37 diferents configuracions de façanes que disposa el programa, dóna com a 

possibles configuracions: 

 nº 27: 3850mm Height NDSF; Clear Outer 

Doble façana ventilada naturalment, amb obertures en la part inferior i superior de cada pis. Pell interior vidre 

doble de baix poder emissiu, en la pell exterior vidre monolític clar sense cap tractament de protecció solar. 

 nº 28: 3850mm Height NDSF; Colour Laminated Outer 

Doble façana ventilada naturalment, amb obertures en la part inferior i superior de cada pis. Pell interior vidre 

doble de baix poder emissiu, en la pell exterior vidre monolític tintat i laminat. 

 nº 29: 3850mm Height NDSF; Acid Etched Outer 

Doble façana ventilada naturalment, amb obertures en la part inferior i superior de cada pis. Pell interior vidre 

doble de baix poder emissiu, en la pell exterior vidre monolític absorbent. 

 nº 30: 3850mm Height NDSF; Fritted Outer 

Doble façana ventilada naturalment, amb obertures en la part inferior i superior de cada pis. Pell interior vidre 

doble de baix poder emissiu, en la pell exterior vidre monolític amb serigrafia. 

 nº 31: 3850mm Height NDSF; Interstitial Blinds 

Doble façana ventilada naturalment, amb obertures en la part inferior i superior de cada pis. Pell interior vidre 

doble de baix poder emissiu, en la pell exterior vidre monolític amb tractament de protecció solar i cortines a 

l’interior de la cambra ventilada. 

 nº 32: 3850mm Height NDSF; Interstitial Louvres 

Doble façana ventilada naturalment, amb obertures en la part inferior i superior de cada pis. Pell interior vidre 

doble de baix poder emissiu, en la pell exterior vidre monolític amb tractament de protecció solar i lames a 

l’interior de la cambra ventilada. 
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Donant el següents gràfics resum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic G.1: Gràfic comparatiu dels pics de càrrega de calefacció i refrigeració 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic G.2: Gràfic comparatiu dels guanys per radiació solar 
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Gràfic G.3: Gràfic comparatiu de les demandes anuals en calefacció i refrigeració 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic G.4: Gràfic comparatiu del factor de llum diürna 
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Gràfic G.5: Gràfic comparatiu de costos 

S’ha de tenir en compte que aquest programa es fa servir només com a eina comparativa 

entre les diferents tipologies de façana. Les bases climàtiques així com les càrregues 

internes aplicades al local  no són les del projecte a estudi ja que estan condicionades pel 

mateix programa i són invariables.  

Es pot observar, doncs, que la millor tipologia, amb base als criteris de selecció que s’han 

establert en relació al comportament tèrmic, és la tipologia 31. 

Tot i que és la que presenta un menor factor de llum diürna (Daylight Factor), les 

característiques d’aquesta façana en relació als guanys solars, els pics de càrrega en 

calefacció i refrigeració i la demanda energètica anual de l’edifici són menors que en les 

altres tipologies, i és per tant, la que més estalvi energètic suposarà. 

En relació al preu estan totes les tipologies en la mateixa línia, entorn els 1200 €/m2, aquest 

preu és orientatiu i es detallarà més endavant en el pressupost del projecte. 

 

 

 


