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Aquest Projecte té en compte aspectes medioambienta ls:   ���� Sí   ���� No    
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RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
En el present projecte es fa el disseny i càlcul d’una instal·lació de climatització per a estiu, 
aplicada a una escola bressol de l’Ametlla de Mar (Tarragona). La solució escollida consta d’un 
sistema centralitzat d’unitats fan-coil i una unitat central de refrigeració d’aigua. El que es 
pretén amb aquest sistema és poder regular la temperatura de cada recinte per separat, amb el 
que s’aconsegueix una disminució del consum energètic.  
La central refrigeradora d’aigua és de la marca Férroli, utilitza el refrigerant R407-C, el qual es 
respectuós amb el medi ambient, i  té una potència frigorífica teòrica de 226100 W. Les unitats 
fan-coil també són de la marca Férroli, hi ha un total de sis models diferents, d’aquesta manera 
s’aconsegueix cobrir les potències frigorífiques de cada un dels recintes sense sobrepassar-la 
en gran mesura. El transport d’aigua de refrigeració entre les unitats fan-coil i la central 
refrigeradora d’aigua es realitza a partir de canonades de polipropilé, idònies per al nostre cas 
degut a la molt baixa conductivitat tèrmica del material i al seu ràpid muntatge gràcies al 
sistema de soldadura per termofusió.  
  
Per a realitzar els càlculs, s’ha escollit una temperatura interior de confort de 24 ºC (valor 
intermedi d’entre l’interval de temperatures de 23 ºC a 25 ºC aconsellades per estiu). Aquesta 
elecció pretén mantenir un equilibri entre confort i consum energètic, ja que la disminució d’1 ºC 
a dita temperatura pot arribar a incrementar el consum energètic en un 7%, i l’augment 
d’aquest grau pot crear una sensació de confort indesitjada. 
 
A part, s’ha projectat una instal·lació solar fotovoltàica per la  producció d’energia elèctrica, amb 
una producció anual de 29766 kWh, la qual cosa representa  un 40 % del consum d’energia 
elèctrica anual de la instal·lació de climatització de l’escola bressol per estiu. 
L’energia produïda per aquesta instal·lació, es ven a la companyia elèctrica local i es 
contribueix d’aquesta manera a la producció d’energia procedent de fonts renovables i al 
desenvolupament d’una cultura energètica sostenible. De l’estudi econòmic realitzat a la 
instal·lació solar fotovoltàica es conclou que el període de retorn de la inversió és de 7 anys. 
Cal dir que en el present projecte s’han tingut en compte aspectes medioambientals com 
l’elecció del tipus de refrigerant de la central de refrigeració d’aigua, així com el 
desballestament de la instal·lació una vegada finalitzada la seva vida útil, classificant els 
residus generats segons el codi CER i cercant empreses especialitzades amb el reciclatge dels 
materials de la instal·lació. 
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Part I. Informació general 
 
1.- Introducció i objectius del projecte 
 

1.1.- Motivacions 
El món de l’enginyeria mecànica, es pot dir que tracta moltes matèries. Personalment, la 

climatització sempre a sigut una matèria que m’ha agradat. La meva família té una 

empresa familiar d’instal·lacions de climatització, suposo que per això sempre m’he 

decantat per aquí. 

A més conec el director de l’escola, això em va fer pensar que em facilitaria una mica la 

tasca de presa de mides, i les visites a l’escola per veure, in situ, la distribució de les aules 

i recintes. 

Com ja he dit, la climatització sempre ha sigut un tema que m’ha agradat i, per al meu 

futur professional m’agradaria decantar-me per aquesta branca de l’enginyeria per tant, 

que millor per aprendre, que començar fent un projecte sobre la matèria. 
 

1.2.- L’edifici objecte de projecte: situació, emplaçament i 
història 
 
L’escola bressol es troba dintre del petit complex d’educació infantil i primària del municipi 

de l’Ametlla de Mar. L’edifici principal es va construir l’any 1980 on  s’impartien  els cursos 

de parvulari fins a vuitè de l’antiga E.G.B. Però ara amb l’augment d’alumnes immigrants, 

l’escola s’ha quedat petita i a l’any 2000 es va construir un edifici nou per a poder allotjar 

als més petits i d’aquesta manera, les aules lliures poguessin ser ocupades per alumnes 

de major edat. Aquest nou edifici és el que es tractarà en tot el projecte. 

L’Ametlla de Mar (província de Tarragona) és un poble costaner amb un clima mediterrani 

per tant, podem considerar que el nostre edifici es troba a nivell del mar i en unes 

condicions climatològiques suaus. En un altre apartat tractarem  les condicions exteriors 

de projecte amb més detall.  

En el seu moment, l’edifici antic es va construir una mica fora del casc urbà, juntament 

amb l’institut, però en l’actualitat, el complex es troba integrat dintre de la part nova del 

municipi degut al seu ràpid creixement.  
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Figura 1.1. Emplaçament de l’edifici. 

 
 
 

 
 
Fotografia 1.1. Façana nord-est de l’edifici 
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1.3.- Objectius del projecte 

1.3.1.- Objectius generals 

Els objectius generals són els següents: 

 

- Calcular i dimensionar una instal·lació de climatització amb sistema de fan-coil, per 

tal de climatitzar l’escola durant els mesos d’estiu.  

- Calcular i dimensionar una instal·lació de pannells solars per tal d’aportar el major 

nombre d’energia neta aprofitant al màxim la superfície del terrat i, d’aquesta 

manera, contribuir a preservar el medi ambient i a la llarga, produir uns ingressos 

gràcies a la venta de l’energia elèctrica a la companyia elèctrica local. 
 

1.3.2.- Objectius particulars. 
 

Els objectius particulars són: 
 

- Estudiar els diferents sistemes de climatització per estiu, i escollir el més òptim pel 

nostre cas. 

- Regular la temperatura de cada recinte depenent de si hi ha gent en ell o no amb la 

utilització de les unitats fan-coil, aconseguint d’aquesta manera una reducció del 

consum d’energia. 
- Assolir un grau de confort indicat per a les activitats a realitzar a l’interior de l’escola 

bressol, tenint sempre un consum òptim de l’energia. 

- Escollir les unitats fan-coil adients a cada recinte o estança. 

- Escollir la central refrigeradora d’aigua. 

- Dissenyar un sistema versàtil de canonades pel transport d’aigua freda des de la 

central refrigeradora d’aigua cap els fan-coils. És a dir; en cas d’alguna avaria en 

alguna zona, poder reparar-la sense la desconnexió total de la instal·lació. 

- Disminuir les emissions de CO2, produint energia elèctrica “neta”. 
- Aconseguir ingressos econòmics i avantatges fiscals, gràcies a la venta de l’energia 

elèctrica produïda per la instal·lació solar fotovoltaica. 
- Realitzar els plànols de les dues instal·lacions. 
- Estudi econòmic de la instal·lació solar fotovoltaica. 
- Realitzar el pressupost de la instal·lació de climatització i del instal·lació solar 

fotovoltàica. 
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2.- Característiques estructurals de l’edifici 
 
2.1.- Dimensions de l’edifici 
 
L’edifici a climatitzar és d’una sola planta i està dividit en dues ales separades físicament 

entre si, l’ala nord és la que incorpora el menjador, els lavabos, la cuina, la sala de 

calderes, la sala on hi ha els quadres elèctrics  i un pati on es guarden les bombones de 

gas de la cuina perquè el municipi no té subministrament de gas ciutat. L’ala sud és la 

més gran i està compresa per una sala - gimnàs, sis aules, magatzems, una sala de 

psicomotrocitat, aules de tutoria, lavabos i passadissos. 

    Superfície (m²)     Nº Superfície. Total (m²)  

Ala nord           
 Menjador 200,50 1 200,50   
 Cuina 50,05 1 50,05   
 Serveis menjador 20,53 1 20,53   
 Sala de calderes 12,19 1 12,19   

 
Sala de 
comandaments 8,48 1 8,48   

 Pati de servei 20,85 1 20,85   
      Total 312,60  m² 

Ala sud           
 Passadissos 226,40 1 226,40   
 Magatzem MG1 16,50 2 33,00   

 
Aula 
psicomotrocitat 90,20 1 90,20   

 Gimnàs 236,25 1 236,25   
 Tutoria 10,02 2 20,04   

 
Serveis 
professors 3,90 1 3,90   

 Magatzem MG3 7,15 1 7,15   
 Sala ordenadors 22,68 1 22,68   
 Magatzem MG4 18,25 1 18,25   
 Sala professors 22,68 1 22,68   
 Aula infantil 55,10 9 495,90   
      Total 1176,45  m² 
            
  Vestidors 91,72 1 91,72   
     Total 91,72  m² 
       

  

Superfície 
total 1580,77 m   

     
   
     Taula 2.1. Relació de recintes i les seves superfícies. 
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En total l’edifici consta de 27 recintes coberts, tots tenen una alçada del terra al sostre de 

2,85 metres. Dels 27 recintes, 4 no estaran climatitzats degut a que les activitats que es 

duen a terme a l’interior de dits recintes no necessiten climatitzar, ja sigui perquè quasi bé 

mai hi ha ningú dintre, o perquè per climatitzar el recinte s’ha de fer una despesa 

d’energia que no compensa; és el cas de la cuina, en aquest recinte les hores d’us són 

mínimes i a causa del sistema d’extracció sempre estaríem treien aire climatitzat a 

l’exterior, això equival a malgastar energia i un dels principals objectius del projecte és el 

màxim aprofitament energètic.    

 
 
2.2.- Materials  
 
Els materials estructurals com són, parets exteriors, interiors, etc i finestres, portes, vidres 

i altres elements, s’han extret dels plànols de l’escola, facilitats per l’ajuntament de 

l’Ametlla de Mar,( a la qual i he anat repetides vegades per prendre dades dels mateixos 

plànols ) i posteriorment verificats a la mateixa escola. 

 

En el següent paràgraf hem considerat oportú fer una breu explicació d’alguns elements:  

  

- La façana de l’edifici està construïda amb maons massissos, color roig, per a la 

construcció  d’obra vista, intentant imitar el color original de l’edifici més antic, com 

s’aprecia a la fotografia. 

 

- Les finestres, portes i  marcs són d’alumini anoditzat color plata. Les finestres i portes 

van muntades amb vidres ordinaris de 6 mm. 

 

- Totes les parets exteriors estan recobertes per la part que dóna a l’interior dels 

habitacles amb plaques de pladur. 
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2.3.- Tancaments verticals 
 
2.3.1.- Coeficient de transmissió de calor 
 
Per poder dimensionar una instal·lació de climatització per als mesos d’estiu, és evident, 

que s’ha de saber la quantitat de calor procedent de l’exterior que  penetrarà al nostre 

recinte a climatitzar. 

D’aquesta manera es pot veure la quantitat d’energia frigorífica que s’ha d’aportar per tal 

de pal·liar aquesta demanda.  

Però per saber la quantitat de calor que ens penetra a l’interior del recinte, s’ha de 

conèixer l’anomenat factor de transmissió de calor que tenen les parets.  

Aquest factor, que l’anomenarem Kc, ve tabulat en alguns llibres però, en el nostre cas, 

s’ha considerat més convenient trobar aquest factor amb un mètode de càlcul manual, 

degut a que les característiques dels tancaments reals no eren exactament els mateixos 

que els que venien tabulats. 

 

Per poder realitzar dit càlcul s’ha de tenir en compte que el material o materials siguin 

planoparal·lels, amb un espessor igual per a tot el pla i que la composició del material 

sigui homogènia. 

Per trobar Kc, ho farem a partir de la següent equació: 
 

))
1

()
1

(()(
1

HeHiK

e

Kc
++= ∑         (Eq. 2.1.) 

 
On: 
 
Kc = Coeficient de transmissió de calor, en W/(m²ºC). 
 
e = espessor, en m. 
 
k = Conductivitat tèrmica del material, en W/(m²ºC). 
 
hi i he = Coeficients de transmissió de calor superficial, en W/(m²ºC). 
 
 

El valor dels coeficients de transmissió de calor superficial hi i he s’extreuen a partir de 

l’annex 7. En el cas dels tancaments verticals el flux de calor és horitzontal, per tant: 
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2.3.2.- Tancaments exteriors 
 
En el plànol 6  estan els tipus de tancaments exteriors i interiors, que hi ha a l’escola. Els 

hem dividit per grups de colors, tres grups de tancaments exteriors  i dos d’interiors. 

Les conductivitats tèrmiques dels materials que s’han fet servir per als càlculs del 

coeficient de transmissió de calor en cobertes i tancaments, s’han extret de l’annex 8. 

Els colors són els següents: 

Blau : Vidres.  
Vermell : Façana general de l’edifici.  
Groc : Façana exterior del gimnàs. 
 
En aquest apartat es calculen els coeficients de transmissió de calor de cada tancament. 

 
- Tancament blau 
 
El tancament blau és vidre simple de sis mil·límetres amb un coeficient de transmissió de 

calor de: 

 
Kc = 5.5 W/(m²ºC) 
 
 
 
- Tancament vermell  
 
El tancament vermell és el que envolta la major part de l’edifici. Està format per maó 

massís per a obra vista de 15 cm (1), amb transdossat de blocs de formigó buit de 7 cm 

de gruix (3), amb un aïllament d’espuma de poliuretà conformat tipus IV (2) i una placa de 

pladur composta per espuma de poliuretà tipus III i placa de guix de 3 cm (4) i 1.3 cm (5) 

respectivament. 
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        Figura 2.1. Secció del tancament vermell. 
 
 
 
 
La conductivitat tèrmica dels materials val: 
 
Placa de guix = 0.43 W/(mºC) 
Transdossat de blocs de formigó = 0.49 W/(mºC) 
Paret de maó massís = 0.87 W/(mºC) 
Fibra de vidre = 0.04 W/(mºC)  
Poliuretà conformat tipus III = 0.023 W/(mºC) 
  
Substituint les dades a l’equació  2.1., obtenim un factor de transmissió de calor de: 
 
Kc = 0.39  W/(m²ºC) 
 
 
 
- Tancament magenta 
 
Aquest tancament és el corresponent a les cares del gimnàs sud-oest i nord-oest, format 

per paret de maó massís per a obra vista de 15 cm (1), amb aplacat vertical de guix de 1.5 

cm (3) i camera d’aire de 34 cm de gruix (2). 
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                  Figura 2.2.. Secció del tancament magenta. 
 
La conductivitat tèrmica dels materials val: 
 
Paret de maó massís = 0.87 W/(mºC) 
Aplacat de guix = 0.43 W/(mºC) 
Camera d’aire = 0.5 W/(mºC) 
 
Substituint les dades a l’equació 1 , obtenim un factor de transmissió de calor de: 
 
Kc = 0.96  W/(m²ºC) 
 
 
 
 2.3.3- Tancaments interiors 
 
Trobem dos tancaments interiors, el que constitueix les parets interiors de les habitacions i 

les parets que separen el gimnàs de l’edifici, els seus respectius colors són els següents: 

 
Verd : Barandats que separen les habitacions 

Groc : Paret que separa el gimnàs de l’edifici principal 

 
 
 
- Tancament verd 
 
Barandats de maó massís de 15 cm de gruix amb placa de pladur ( fibra de vidre + placa 

de guix ) a banda i banda. Aquest mur només el farem servir per al càlcul del menjador ja 

que. tots els altres són separadors de recintes climatitzats per tant, exempts de càrrega 

tèrmica.   
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  Figura 2.3. Secció del tancament verd. 
 
 
 
La conductivitat tèrmica dels materials val: 
 
Fibra de vidre = 0.04 W/(mºC)  
Paret de maó massís = 0.87 W/(mºC) 
Placa de guix = 0.43 W/(mºC) 
 
Substituint les dades a l’equació 1 , obtenim un factor de transmissió de calor de: 
 
Kc = 0.41 W/(m²ºC) 
 
 
 
- Tancament groc 
 
Aquest mur interior és el que separa els passadissos del gimnàs. Està compost de dues 

parets, cada una de maó massís de 15 cm de gruix (1 i 2 de la figura 5 ) amb aplacat  

vertical de guix a la part del gimnàs (3). Degut a que el gimnàs és més alt que l’edifici, 

només utilitzarem per contar la carrega tèrmica, la part superior del mur que està 

descobert. 
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         Figura 2.4.. Secció del tancament groc. 

 
 
 
La conductivitat tèrmica dels materials val: 
 
Paret de maó massís = 0.87 W/(mºC) 
Gruix guix = 0.43 W/(mºC) 
 
Substituint les dades a l’equació 1 , obtenim un factor de transmissió de calor de: 
 
Kc = 1.22 W/(m²ºC) 
 
 
 
2.3.4.- Coberta 
 
Hi ha dos tipus de cobertes. Una és la coberta principal, aquesta cobreix tot l’aulari i 

l’edifici del menjador. L’altra coberta cobreix el gimnàs. 

 

 
- Coberta del gimnàs (2) 
 
Formada per un sostre nervat amb plaques d’acer (1 i 3) de 0.5 cm cada una, amb 

aïllament de poliuretà conformat tipus III de 7 cm de gruix (2). Per trobar la conductivitat 

tèrmica s’han obviat les bigues que sustenten la coberta. 
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Figura 2.5. Secció de la coberta gimnàs (2). 
 
La conductivitat tèrmica dels materials val: 
 
 
Acer = 58 W/(mºC) 

Poliuretà conformat tipus III = 0.023 W/(mºC) 

 
Substituint les dades a l’equació 1, obtenim un factor de transmissió de calor de: 
 
Kc = 0.31 W/(m²ºC) 
 
 
 
 
- Coberta general (1) 
 
Formada per revoltons de morter, buits del centre, de 18 cm de gruix (3), amb un 

aïllament tèrmic de fibra de vidre de 4 cm de gruix (2), i una capa de guix de 1.3 cm de 

gruix (1). La capa 4 és el material impermeable que cobreix tota la superfície del sostre, 

aquesta no s’ha tingut en compte a l’hora de calcular les carregues tèrmiques. També 

s’han obviat les bigues de suport de la coberta general, a l’hora de calcular la conductivitat 

tèrmica. 
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Figura 2.6. Secció de la coberta general (1). 
 
La conductivitat tèrmica dels materials val: 
 
 
Revoltons de morter =  1.4 W/(mºC) 
Placa de guix = 0.43 W/(mºC) 
Fibra de vidre = 0.04 W/(mºC)  
 
Substituint les dades a l’equació  1, obtenim un factor de transmissió de calor de: 
 
Kc = 0.31 W/(m²ºC) 
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Part II. Instal·lació de climatització 
 
3. Càlcul de les càrregues tèrmiques d’estiu 
 
Per al càlcul de les càrregues tèrmiques d’estiu, s’han d’establir uns valors pel que fa a 

temperatura, humitat, etc. Aquests valors s’anomenen condicions de confort. Quan parlem 

de les condicions internes de l’edifici i, quan  fan referència a les condicions 

climatològiques exteriors,  les  anomenem condicions de  projecte. 

Aquestes últimes són les que varien depenent de la zona on es trobi l’edifici. 

 
3.1.- Condicions de projecte 
 
Com diu el nom, condicions de projecte, són aquelles condicions exteriors en que es troba 

ubicat l’edifici. És a dir, la temperatura de l’exterior, la altitud respecte al nivell del mar, el 

vent, etc. 

 

El RITE ens diu que per saber les condicions de projecte hem de consultar a l’Institut 

Nacional de Meteorologia. Hem extret les dades climatològiques de taules de llibres els 

quals han extret les taules del mateix INM, l’únic inconvenient és que l’Ametlla de Mar no 

surt en aquestes taules, per tant, els càlculs estan basats amb les dades climatològiques 

de Tarragona.  

 

La següent taula mostra les condicions de projecte del nostre edifici:  
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 3.1. Condicions exteriors de projecte de Tarragona. 
 
 

            

Condicions de projecte 
Excursi
ó  Vents  Altitud  Latitud 

Temperatura Humitat tèrmica dominants      

seca Tdb (Cº) 
relativa HR 
(%)         

       26        68        7 S    5 Km/H       0  41º 07” 
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3.2.- Condicions de confort 
 
Les condicions tèrmiques de confort, segons la norma de comoditat  55-74 (ASHRAE), 

són definides com les condicions en que una persona està satisfeta de les condicions 

climàtiques que l’envolten. 

 

És el RITE el que marca,  a la ITE-02, els valors límit en que poden estar aquestes 

condicions: 

 
   
            

                        

 
 
 
                                 
 
                                            Taula 3.2. Condicions interiors de confort. 
 
 
Hem triat una temperatura de 24 ºC i una humitat relativa de 50 %, és a dir, uns valors 

mitjos per a cada un dels dos paràmetres.  

Cal dir que, si la humitat relativa és important per la climatització de locals, la temperatura 

interior, apart de ser important pel confort de l’habitacle, és primordial  pel que fa al factor 

energètic ja que, l’augment d’un grau de la temperatura interior fa incrementar el consum 

d’energia entre un 6 i un 8 %, és a dir, valors a tenir molt en compte, sobretot,  en 

instal·lacions d’un cert consum energètic.  

 
 

3.3.- Càrregues tèrmiques 
 
Un cop definits els conceptes necessaris respecte a condicions climatològiques exteriors i 

condicions ambientals interiors, ja podem disposar-nos a calcular les càrregues tèrmiques 

de cada un dels recintes de l’escola. 

Per definició la càrrega tèrmica és la calor per unitat de temps que, per diferents 

conceptes, entra o es genera en un local quan mantenim en aquest, una temperatura 

inferior a la del exterior y una humitat diferent, generalment inferior, a la del exterior. 

Les càrregues tèrmiques es divideixen en dos grups, les carregues sensibles, que es la 

      
Temperatures de confort Humitat 

(Cº)   relativa (%) 

23-25   40-60 
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calor que entra dintre del recinte o local a causa de la diferencia de temperatures i les 

càrregues latents que es la calor que entra dintre el local a causa de la diferencia 

d’humitats relatives.   

A partir de la següent pàgina i a tall d’exemple, s’explica com es calculen les càrregues 

tèrmiques, tenint en compte les càrregues latents i les  sensibles d’un recinte de l’escola, 

més concretament, una de les aules on s’impartiran classes. 

 
 
3.3.1.- Càrrega sensible 
 
Dintre de les càrregues sensibles podem distingir les següents partides: 
 

- Càrregues per radiació i transmissió per parets exteriors i sostres 
- Càrregues per transmissió en parets interiors i finestres 
- Càrregues per ventilació 
- Càrregues per infiltracions 
- Càrregues per fonts interiors  

 
 
 
 3.3.1.1.- Calor sensible degut a radiacions a través de finestres 
 
Aquesta partida contempla l’energia que arriba al local procedent de la radiació solar que 

travessa elements transparents com és el cas de finestres. 

Per poder saber la radiació solar que incidirà sobre una superfície com és una finestra, 

s’ha de determinar un mes de càlcul, ja estipulat en taules així com l’hora solar. 

Normalment es tria o el 23 de juliol o el 24 d’agost que són les èpoques de l’any que més 

radiació solar hi ha. Hem triat com a mes de càlcul el juliol i, com a hora solar les 15 h. 

I l’últim factor indispensable per poder trobar la radiació incident, és la orientació de la 

finestra, en el nostre cas SE. 

 
Dades necessàries: 
 
Orientació: SE 
Hora solar: 15 h 
Mes de càlcul: Juliol 
 
Amb aquestes dades i consultant a l’annex A-7.6., es pot trobar la radiació solar unitària 

en W/m². 
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Radiació unitària: 41 W/m² 
 
En el cas de que els marcs de la finestra fossin metàl·lics, s’hauria de multiplicar la 

radiació unitària per 1.17. 

 
Obtinguda la radiació unitària, s’ha de trobar la superfície de la finestra amb el marc 

inclòs. En el nostre cas la superfície és de 12.5 m². 

 

I per últim, s’ha de saber el tipus de vidre que va a la finestra i si la mateixa finestra, està 

equipada amb persiana, per poder buscar, si s’escau, el factor d’atenuació. Aquest el 

trobarem a la taula de  l’annex A-7.5. 

 

En el nostre cas, els vidres són de sis mil·límetres per tant, el factor d’atenuació és de 

0.94. Cal dir que, les finestres no estan equipades amb cap tipus de persiana ni cortines 

per tant, no s’ha de multiplicar per cap factor d’atenuació més.   

 

Dit tot això, l’únic que s’ha de fer és substituir els valors obtinguts anteriorment a l’equació 

següent: 

 
CfRSSQ ⋅⋅=1 f              (Eq. 3.1.) 

  
On: 
 
Q1S = Calor sensible degut a radiacions solars en finestres, en W 
 
S = Superfície de la finestra, en m2. 
 
R = Radiació solar unitària, W/m2. 
 
Cf = Multiplicació dels coeficients d’atenuació 
 
Substituint valors a la formula anterior, obtenim: 
 
Q1S = 563.65 W  
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3.3.1.2.- Calor sensible degut a radiació i transmissió  a través de parets i 
sostre 
 
Quan es parla de radiació en parets es refereix a que, la calor procedent del sol, calenta 

les parets exteriors del recinte a climatitzar i això, calenta l’interior del mateix. 

 
Per a calcular aquesta partida tenim que seguir la següent equació: 
 

)·(·2 DTESKSQ =                        (Eq. 3.2.) 
 
On: 
 
 Q2S = Calor sensible degut a radiació i transmissió en parets i sostres, en W. 
 
K = Coeficient de transmissió de calor de la paret, en W/(m²ºC). 
 
S = Superfície de la paret, en m2. 
 
DTE = Diferencia de temperatura equivalent, en ºC. 
 
Aquest últim es tracta d’un salt tèrmic de temperatura, corregit, per tenir en compte 

l’efecte de la radiació. 

 

Per trobar la diferència equivalent de temperatures d’una paret, ens faran falta saber tres 

coses. 

 
- L’orientació de la paret. 
- El pes per metre quadrat de la mateixa paret. 
- L’hora solar del projecte. 

 
Per saber la DTE d’un sostre els factors que cal conèixer són: 
 

- Si el sostre té ombra o no. 
- El pes del sostre per metre quadrat 
- L’hora solar de projecte 

 
 
 
 
 
Obtenim la DTE del mur i del sostre a partir dels annexes A-7.7. i A-7.8. Però aquesta no 

és la definitiva ja que, s’ha de corregir a partir de les dades contingudes a la taula de 

l’annex A-7.9., que depenen de la diferència de temperatures exterior menys la interior i 
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de la excursió tèrmica diària. 

 
Amb tot això i substituint a la fórmula 3 els valors, obtenim la Q2S. 
 
K = 0.65 W/(m²ºC) 

S = 55.1 m² 

DTE = 16.7 ºC 

 
Q2S = 598.11 W 
 
 
3.3.1.3.- Calor sensible degut a la transmissió  a través de parets i finestres  
interiors 
 
En aquesta partida es contemplen les superfícies  tals com són finestres ( en aquest cas 

pel calor produït per la transmissió ) i  parets interiors, sempre i quan aquestes, no 

estiguin en contacte amb un altre recinte climatitzat, que en aquest cas no es contarien. 

 

En aquesta partida no es conten les portes interiors; la seva superfície es conta com si fos 

un tros de paret a la qual pertanyen. 

 
En aquesta partida la equació a seguir és la següent: 
 

tKSSQ ∆= ··3                        (Eq. 3.3.) 
 
On: 
 
Q3S = Calor degut a la transmissió a través de parets i finestres interiors, en W. 
 
S = Superfície, en m2. 
 
K = Factor de transmissió de calor, en W/(m²ºC). 
 
∆t = Diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior, en ºC. 
 
 
 
 
Dades: 
 
S = 12.5 m²  
 
K = 5.5  W/(m²ºC) 
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∆t = 3 ºC 
 
Substituint els valors anteriors a l’equació obtenim: 
 
Q3S = 206.25 W 
 
 
3.3.1.4.- Calor sensible degut a aire d’infiltracions 
 
Quan un local s’ha de climatitzar, s’ha d’assegurar que no entri aire calent de l’exterior. 

Això a la pràctica és impossible perquè, sempre entra una mica d’aire al obrir portes quan 

entren o surten persones o, per petites escletxes que hi ha a les portes. 

A partir dels annexes A-7.11. i A-7.12., podem obtenir el cabal d’aire per infiltracions a 

través de portes i finestres.  

Per tant, és evident que nosaltres tenim que pal·liar aquestes infiltracions d’aire, tenint en 

compte la calor introduïda per les mateixes. Això ho podem fer a partir de la següent 

formula: 

 
tVSQ ∆= ··34.04                         (Eq. 3.4.) 

 
On:  
 
Q4S = Calor sensible degut a aire d’infiltracions, en W. 
 
V = Cabal volumètric d’aire per infiltracions, en m³/h. 
 
∆t = Diferència de temperatura entre exterior i interior, en ºC. 
 
El 0.34 és un factor per a que la fórmula quedi simplificada i les seves unitats siguin 
Watts. 
 
 
 
Amb les següents dades: 
 
V = 94.9 m³/h 
 
∆t = 3 ºC 
 
I substituint a la fórmula obtenim: 
 
Q4S = 96.798 W   
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3.3.1.5.- Calor sensible generat per persones que ocupen el local 
 
Com es sabut, qualsevol ser humà desprèn una certa quantitat de calor ja que el nostre 

cos esta a una temperatura de 37 º aproximadament. Això provoca que el recinte on 

estem es s’escalfi amb més o menys, depenent de l’activitat realitzada i del nombre 

d’individus que hi hagi al recinte. 

 

Està a la l’annex 16, el calor sensible o latent expressat en watts que una persona 

desprèn, depenent de la tasca que estigui realitzant i de la temperatura del local. 

 

Multiplicant la calor produïda per un individu per el nombre d’individus, obtenim la potència 

total en wats deguda als ocupants del local. 

 
NpPSQ ·5 =                 (Eq. 3.5.) 

 
On: 
 
Q5S = Calor sensible generat per les persones que ocupen el local, en W. 
 
P = Calor sensible produïda per una persona, en W. 
 
Np = Nombre de persones que ocupen el local. 
 
 
 
Amb les següents dades: 
 
P = 70 W 
 
Np = 25 persones 
 
Substituint obtenim: 
 
Q5S = 1750 W 
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3.3.1.6.- Calor sensible generat per la il·luminació del local 
 
Al igual que les persones, la il·luminació d’un local també produeix una calor que escalfarà 

 l’ambient del local.  

La calor produïda per la il·luminació, en el cas d’il·luminació incandescent, és igual a la 

potència de la il·luminació. Però si la il·luminació és fluorescent, s’ha de multiplicar la 

potència de la il·luminació pel factor d’augment de 1.25. 

 
- Il·luminació incandescent 

 
Q6Si = P.                        (Eq. 3.6.) 
 
- Il·luminació fluorescent   
 
Q6Sf = P*1.25.                       (Eq. 3.7.) 
 
On: 
 
P = Potència de la il·luminació, en W. 
 
En el cas de l’aula A2 la calor produïda és: 
 
Q6Si = 0 
Q6Sf = 652.5 W 
 
3.3.1.7.- Calor sensible generat per la ventilació del local 
 
La ventilació, al igual que l’aire d’infiltracions, apart d’aportar aire net,  ens produeix un 

augment de la temperatura degut a introduir aire calent de l’exterior. 

 

Per poder trobar la quantitat d’aire que haurem d’introduir a l’interior del recinte a 

climatitzar, haurem de mirar a les taules  i depenent de l’activitat que es realitza, 

obtindrem  més o menys cabal d’aire de ventilació. 

Un cop obtingut aquest aire de ventilació, s’aplica la mateixa equació que per a l’aire per 

infiltracions però amb la petita diferència que, en aquesta equació, intervé l’anomenat 

factor de by-pass. 

Aquest ens indica el rendiment de l’intercambiador del fan-coil, com  més s’aproximi a  
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zero millor rendiment tindrà. Nosaltres hem suposat aquest factor 0.1 ja que, instal·larem 

els fan-coil sense aire de ventilació  ni aire primari, degut a que aquest sistema és el que 

més s’implanta i menys costos genera.  

 

Cal dir que, la pròpia escola ja disposa d’un sistema de ventilació. Tot i això hem tingut en 

compte, a l’hora de fer els càlculs, la ventilació dels recintes de tal manera que, les 

necessitats tèrmiques obtingudes amb el càlcul s’adeqüin a les necessitats reals de la 

instal·lació.  

 
tfVSQ ∆= ···34.06                        (Eq. 3.8.) 

 
Els valors són: 
 
V = 720, en m³/h 
 
∆t = 3 ºC 
 
f = 0.1 
 
 
Q6S = 73.44 W 
 
 
 
3.3.1.8.- Calor sensible generat per altres fonts interiors 
 
Quant es parla de fonts interiors es fa referència a petits aparells que desprenguin algun 

tipus de calor, com per exemple, ordenadors, cafeteres, copiadores, etc. 

 
En el cas de l’existència d’aquestes màquines, l’únic que haurem de fer per tenir-les en 

compte serà multiplicar la seva potència nominal, expressada en wats, pel nombre de 

màquines del recinte i el resultat serà el calor sensible generat per altres fonts interiors. 

En aquest exemple no hi ha màquines per tant: 

 
 Q7S = 0  
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3.3.1.9.- Correcció de càrregues sensibles 
 
Un cop calculades totes les partides sensibles s’han de sumar, així obtenim la calor 

sensible parcial: 

 
 
QSParcial = 3940.746 W  
 
Aquesta seria la calor real que hi hauria dintre del local, produïda per totes les partides 

anteriorment mencionades. 

Però per assegurar que la quantitat de calor que penetra al recinte és la calculada, 

aplicarem un sobredimensionament de seguretat d’un 10 %, d’aquesta manera ens 

assegurem el bon funcionament de la instal·lació. 

 
10 % de 3940.746 W = 394.0746 W 
 
QSTotal = 394.0746 + 3940.746 = 4334.82 W  
 
 
 
 
 
3.3.2.- Càrrega latent 

Dintre de les càrregues latents, podem distingir tres partides: 
 

- Calor latent degut a aire per infiltracions 
- Calor latent generat a persones que ocupen el local 
- Calor latent degut a fons interiors 

 
 
 
3.3.2.1.- Calor latent degut a l’aire d’infiltracions 

 
Com ja hem dit, els edificis no són estancs, sempre els entra una mica d’aire de l’exterior 

que està a temperatura superior a la de l’interior, i també molt important, a humitat relativa 

més alta. Aquí s’intenta trobar la calor aportada per l’aire d’infiltracions degut a l’humitat 

relativa. 
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Amb la següent equació simplificada trobem la quantitat de calor aportada per dita 

humitat: 

 
WVLQ ∆= ··83.01                       (Eq. 3.9.) 

 
On: 
 
V = Cabal volumètric d’aire d’infiltracions, en m³/h. 
 
∆W = Diferencia d’humitats relatives entre l’exterior i l’interior, en g/Kg.  
 
Substituint els següents valors a l’equació 3.9: 
 
V = 94.9  m³/h 
 
∆W = 5.75 g/Kg 
 
Q1L = 452.91025 W 
 
3.3.2.2.- Calor latent degut a l’aire d’infiltracions 
 
En aquesta partida passa el mateix que en l’anterior, és homòloga a la de calor sensible, 

l’únic que varia és que, la diferència de temperatura canvia a diferència  d’humitats 

relatives.  

 
WfVLQ ∆= ···83.01             (Eq. 3.10.) 

 
Els valors són: 
 
V = 720 m³/h 
 
∆W = 3 g/Kg 
 
f = 0.1 
 
Q2L = 343.62 W 
 
 
3.3.2.3.- Calor latent degut a l’aire d’infiltracions 
 
Aquesta partida és igual que la de calor sensible, amb l’única variació que la potència 

despresa per persona  és la  de calor latent, com es mostra en l’annex A-7.10. 

 



PFC: Projecte d’una instal·lació de climatització per estiu i d’una instal·lació solar fotovoltàica per 
generar energia elèctrica en una escola bressol situada a l’Ametlla de Mar (Tarragona)  

 
 Jordi Llanes Méndez ,  ETIM , EPSEVG (UPC) 26 

NpPLQ ·5 =                      (Eq. 3.11.)  
    
 
On: 
 
Q5L = Calor sensible generat per les persones que ocupen el local, en W. 
 
P = Calor sensible produïda per una persona, en W. 
 
Np = Nombre de persones que ocupen el local. 
 
 
Amb les següents dades: 
 
P = 70 W 
 
Np = 25 persones 
 
Substituint a l’equació 3.11, obtenim: 
 
Q5S = 1175 W 

 
 
3.3.2.4.- Correcció de càrregues latents 
 
Igual que amb l’apartat de calor sensible, aquí li aplicarem un augment del 10 %. 

 
QLParcial = 1971.53 W  
 
10 % de 1971.53 W = 197.153 W 
 
QLTotal = 2168.683 W 
 
 

3.4.Càrrega total 
 
Sumant l’apartat de calor latent i de calor sensible, obtenim la calor resultant total que hi 
haurà dintre del local.  
 
QSTotal + QLTotal = 6503.5 W  
 
Tal i com s’ha explicat en aquest apartat, s’han de calcular totes les càrregues tèrmiques 

per cada un dels recintes, i sumant-los tots, obtindríem les necessitats  energètiques totals 

de l’edifici, amb la que triaríem la central refrigeradora d’aigua, però aquest tema és tracta 

més endavant.  
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Especificacions generals     
       
Superficie del local 55,1 m² Tipus de local AULA 1 
Ocupació  25 persones Il·luminació   522   W 

Ventilació  720 m³/h 
Humitat abs. Exterior     
       

14,5     
g/Kg 

Infiltracions  94,9 m³/h Humitat abs. interior 
8,75     
g/Kg 

Temp. exterior 26 ºC 
                                                                
                             

Humitat rel. exterior 68 % Diferencia   
5,75     
g/Kg 

Temp. interior 24 ºC    
Humitat rel. interior 50 % Latitud  41º07' 
Diferència de temp. 3 ºC Vents predominats S        5 K/h 
Més de càlcul Juliol  Factor By-Pass 0,1 
Hora solar de càlcul 15 h     
Localitat  Ametlla de Mar     
Excursió tèrmica diaria 7 ºC    
       
       

Càrrega sensible          
         
  Càrrega per radiació solar      
         

  Superf.(m²) 
Radiació 
unit. Factor  Factor     

         W/m² marc d'atenuació     
Finestres NE 0 0 0 0 0   
Finestres 
NO 0 0 0 0 0   
Finestres SE 12,5 41 1,17 0,94 563,6475   
Finestres SO 0 0 0 0 0   
        Total (W) 563,6475   
         
  Càrrega per radradiació i transmissió en parets i sostres    
         
  Superficie  Coef. Trans. DTE(ºC)      
        m²       W/(m²K)        
Parets NE 23,37 0,39 2,8 25,52004    
Parets NO 14,32 0,39 2,8 15,63744    
Parets SE 0 0 0 0    
Parets SO 0 0 0 0    
Sostre 55,1 0,65 16,7 598,1105    
      Total (W) 639,26798    
         
  Càrrega per transmissió en finestres i parets interirors    
         
  Superficie Coef. Trans. ∆t(ºC)      
           m²       W/(m²K)        
Finestres NE 0 0 0 0    
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Finestres 
NO 0 0 0 0    
Finestres SE 12,5 5,5 3 206,25    
Finestres SO 0 0 0 0    
Paret interior 0 0 0 0    
      Total (W) 206,25    
         
         
         
  Càrrega per infiltracions       
         
    Cabal (m³/h) ∆t(ºC)   Total (W)   
Aire 
d'infiltracions   94,9 3 0,34 96,798   
         
  Càrrega per ventilació       
         
    Cabal (m³/h) By-pass ∆t(ºC)   Total (W) 
Aire de 
ventilació   720 0,1 3 0,34 73,44 
         
         
  Càrrega interior       
         

    Potència W 
Nº 
persones Factor     

Il·luminació 
fluorescent   522 0 1,25 652,5   
Il·luminació 
incandescen
t   0 0 0 0   
Persones   70 25 0 1750   
Altres fonts   0 0 0 0   
       Total (W) 2402,5   
         
  CARREGA SENSIBLE EFECTIVA (W)   3981,90348   
  Factor de seguretat: 10 %   398,190348   
  CARREGA SENSIBLE TOTAL (W)   4380,09383   
              

       

Càrrega  latent            
         
  Carrega per infiltracions       
         

    Cabal (m³/h) ∆W(ºC)   
      Total 
(W)   

Aire 
d'infiltracions   94,9 5,75 0,83 452,91025   
         
  Carrega per ventilació       
         
    Cabal (m³/h) By-pass ∆W(ºC)      Total (W)  
Aire de   720 0,1 5,75 0,83 343,62 
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ventilació 

         
  Carrega interior       
         
  Potència W Nº persones       
Persones 47 25 1175     
Altres fonts 0   0     
    Total (W) 1175     
         
         

  
CARREGA LATENT EFECTIVA 
(W)       1971,53025   

  Factor de seguretat: 10 %       197,153025   

  

CARREGA LATENT TOTAL  (W)   
                                                          
                                                          
                       2168,68328   

              

       

Càrrega tèrmica total     6548,8 W 
       

 
Taula 3.3. Exemple de full de càlcul de càrregues tèrmiques, referent a l’aula A-1. 
 
 

 3.5.- Resultats de càrregues tèrmiques 
 
En la següent taula es mostra el recull de càrregues tèrmiques totals de l’edifici, 

especificant recinte per recinte: 

 
           

  P. recinte P.latent P.sensible 
Nº  
recintes  P. total 

  (W) (W) (W)   recinte (W) 
Passadissos 25685 6086,67 19598,34 1 25685 
Magatzem MG1 1909,9 350,22 1559,68 2 3819,8 
Psicomotrocitat 8685,8 3562,09 5123,70 1 8685,8 
Gimnàs 33276 7205,98 26076,02 1 33282 
Tutoria 1097,7 109,36 988,34 2 2195,4 
Lav. professors 1424,8 105,35 1319,45 1 1424,8 
Magatzem MG3 1142,3 180,46 961,84 1 1142,3 
Lav. menjador 3985 622,18 3362,82 1 3985 
Sala PC 3748,1 818,59 2929,51 1 3748,1 
Menjador 29077 11956,94 17120,06 1 29077 
Magatzem MG4 1078,4 240,75 837,65 1 1078,4 
Aula A2 6503,5 2168,68 4334,82 6 39021 
Aula A1 6548,8 2168,68 4380,12 3 19646,4 
Sala professors 3838,6 838,79 2999,81 1 3838,6 
     Total 176623,6 
 
Taula 3.4. Càrregues tèrmiques de l’edifici de cada habitació.  
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En la següent figura s’expressa, mitjançant un gràfic de columnes, les potències totals 

dels recintes d’una forma més visual, on s’observa que el recinte amb més demanda són 

les aules tipus 2 i el que menys demanda frigorífica té és el magatzem MG4. 
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Figura 3.1. Petències totals dels recintes 

 

El total especificat més amunt és, l’energia calorífica expressada en W que el recinte 

absorbeix de l’exterior o de fonts interiors.   

A partir d’aquests valors, i fent algunes operacions, podrem triar el model i el nombre 

d’unitats  fan-coil per a cada recinte i posteriorment la central refrigeradora d’aigua. En els 

següents  capítols s’explica amb detall, com s’han triat els aparells esmentats 

anteriorment. 
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4.- Descripció dels sistemes de climatització i elecció 
del més adient pel nostre cas.  
 
4.1.- Descripció dels sistemes de climatització 
 
Es pot classificar els tipus de sistemes de climatització per diferents criteris i tots ells 

vàlids. Nosaltres els classificarem segons la seva instal·lació: 

 

1. Unitaris 

2. Semicentralitzats 

3. Centralitzats 

 

4.1.1.- Sistemes unitaris 

 

Són les antigues unitats de finestra, aquests simplement refreden l’aire, no és bomba de 

calor, per tant, per escalfar l’aire ha de portar incorporada una resistència. Aquests 

aparells consten d’uns elements, muntats en un habitacle, com són  condensador, 

evaporador, circuit frigorífic, compressor, pannell de control, filtre, ventilador i com ja hem 

dit abans, la opcional resistència elèctrica.  

L’evaporador està situat a l’interior de l’espai a condicionar i, el compressor i el 

condensador es troben a l’exterior. La figura següent mostra l’esquema d’aquest sistema.  
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Figura 4.1. Sistema de unitari de refrigeració d’un sol recinte. 

 

Una varietat d’aquest tipus d’aparell són les unitats partides, aquestes són les que 

s’instal·len de manera més habitual a les vivendes. Aquest últim sistema té l’evaporador a 

l’interior de la vivenda i el condensador a l’exterior i el fluid calorportador arriba d’un punt a 

l’altre de la instal·lació mitjançant tubs de coure. 

 

 

 
 Figura 4.2. Sistema unitari partit de refrigeració de diferents recintes. 
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4.1.2.- Sistemes semicentralitzats 

 

Els equips més característics d’aquest sistema són les anomenades unitats autònomes. 

Són unitats compactes, amb majors potències que els equips unitaris. Aquests últims 

s’utilitzen en instal·lacions petites i mitjanes. 

La característica principal d’aquest tipus d’instal·lacions és que van preparades per 

muntar conductes d’aire,  de tal manera que aquest pugui ser repartit per totes les 

estances de la casa. L’inconvenient és que, no es pot controlar la temperatura de cada 

habitacle per separat mitjançant un termòstat, ja que només hi ha un termòstat de control 

general.  

 
Figura 4.3. Sistema semicentralitzat de condensació per aire. 

 

 

Depenent la manera d’eliminar la calor del condensat podem diferencia dos variants 

diferents d’aquest sistema: 

 

1. - Condensats per aire 

2. - Condensats per aigua 

 

Les unitats autònomes compactes condensades per aire van situades, normalment, fora 

de l’espai a climatitzar, a no ser que estigui dotat d’un conducte d’expulsió amb el seu 

pertinent ventilador. Aquestes unitats han de tenir un flux d’aire que pugui evacuar la calor 
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de condensats. 

Les unitats condensades per aigua utilitzen l’aigua com a calorportador  i a l’interior del 

recinte van muntats els equivalents a l’evaporada. Aquesta instal·lació és molt semblant a 

les instal·lacions  fan-coil, però amb la diferencia que aquests aparells no van preparats 

per a l’acoblament de conductes d’aire primari o de ventilació. 

 

 

4.1.3.- Sistemes centralitzats 
 
D’aquests tipus d’instal·lacions en trobem tres tipus: 
 

1. Tot aire 
2. Tot aigua 
3. Aire - aigua 

 
4.1.3.1.-  Tot aire 
 
En aquest sistema s’utilitza l’aire per aclimatar els locals. L’aire és tractat a la UTA, ( 

Unitat de Tractament d’Aire ) aquesta envia, mitjançant  conductes, aire cap als recintes a 

condicionar. La diferència dels sistemes semicentralitzats és que, aquest si es pot regular 

la temperatura a cada un dels recintes. Hi ha dos maneres de fer-ho: 

 

- Rescalfament terminal 

 

Aquí la UTA impulsa aire dacord amb l’habitació que més demanda de fred té. A cada 

sortida del conducte de cada habitació, va instal·lada una bateria de calefacció elèctrica 

amb un termòstat, així quan l’aire arriba més fred del normal, el termòstat activa la bateria 

i  aquesta escalfa l’aire. No cal dir que, aquesta solució és impensable degut al seu 

malbaratament d’energia. 

 

- Cabal variable 

 

Si en el cas anterior variàvem la temperatura de l’interior dels recintes amb  la bateria , en 

aquest, la variem introduint més o menys cabal d’aire fred en el mateix. Això ho 

aconseguim a partir d’unes comportes, instal·lades als difusors i aquestes, connectades a 

un termòstat que les governa. De tal manera que, quan la temperatura de l’aire del recinte 
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disminueix la comporta es tanca, enviant així menys aire de refrigeració, amb el 

consegüent augment de la temperatura interior, i al contrari passa quan la temperatura 

interior augmenta.   

 
Figura 4.4. Sistema centralitzat de cabal variable. 

 

4.1.3.2.-  Tot aigua 

 

Aquest sistema utilitza com a característica principal, els anomenats ventilo-convectors, 

més coneguts com fan-coil.  

El fan-coil està compost, entre altres coses, per un ventilador i un serpentí, per on circula 

l’aigua de refrigeració, procedent de la central de refrigeració. Entre el serpentí circula aire 

impulsat pel ventilador, el qual fa que, l’aire disminueixi la seva temperatura i la seva 

humitat. 

L’avantatge d’aquests aparells és que es poden trobar al mercat, com ja hem dit abans, 

amb connexions per a conductes i difusors, per tal de poder distribuir l’aire, també 

incorporen una toma d’aire de ventilació.  



PFC: Projecte d’una instal·lació de climatització per estiu i d’una instal·lació solar fotovoltàica per 
generar energia elèctrica en una escola bressol situada a l’Ametlla de Mar (Tarragona)  

 
 Jordi Llanes Méndez ,  ETIM , EPSEVG (UPC) 36 

 
Figura 4.5. Sistema tot aigua amb central refrigeradora i unitats fan-coil. 

 

4.1.3.3.-  Aigua – aire 

 

El que es pretén és combinar les avantatges de facilitat de control dels sistemes tot aigua 

com ara els fan-coil, amb la de qualitat i moviment dels sistemes tot aire. Per aconseguir-

ho, s’utilitzen els anomenats inductors. Aquests aparells venen a ser fan-coil, però amb la 

diferència que els inductors no porten ventilador.  

El inductors funcionen amb un aire primari, ja refrigerat en un aparell autònom que, a 

partir de los toveres interiors de l’aparell, indueixen una corrent d’aire secundari al propi 

local condicionat que s tractat a la bateria del inductor, amb la seva consegüent 

refrigeració. 

 

- Volum de refrigerant variable 

 

Aquest sistema utilitza unitats exteriors que condensen mitjançant aire. Aquestes  van 

connectades, mitjançant canonades de refrigerant líquid o gas, als distribuïdors situats 

estratègicament a  la zona a condicionar. 

El control de la capacitat de les unitats interiors, es realitza variant el cabal de refrigerant 

que arriba a aquestes, mitjançant la velocitat variable del compressor.   
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Figura 4.6. Sistema  centralitzat de volum de refrigerant variable. 

 

- Anell energètic  

Es fa servir en edificis amb grans càrregues de radiació que, al mateix temps, necessiten 

zones amb fred i zones amb calor. 

Es compon d’unitats perimetrals, consoles compactes,  unides a un sistema de canonades 

d’aigua de tal manera que, la calor de condensació extreta en zones refrigerades passa al 

circuit d’aigua  i s’utilitza en les zones que necessiten calefacció. D’aquesta manera, la 

caldera només entra en funcionament quan la calor de condensació és insuficient. 

 

 

4.2.- Elecció del sistema de climatització més adient  
 
Per una instal·lació amb les característiques de la nostra, es descarten, evidentment, les 

instal·lacions unitàries i semicentralitzades degut a la seva poca capacitat frigorífica i les 

seves baixes prestacions.  

Ens decantem per un sistema centralitzat tot aigua de dues canonades sense aire primari, 

on les seves principals característiques són: una central refrigeradora d’aigua i un cert 

nombre d’aparells refrigeradors tipus fan-coil. 

 

Els fan-coil porten incorporats, com mostra la següent figura, una vàlvula moduladora de 

cabal “V1”, que fa que, quan el recinte ha assolit les condicions desitjades, el termòstat “T” 

 li envia aquesta informació a la vàlvula i aquesta, deixa passar menys aigua de 
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refrigeració.  

 

 

Figura 4.7. Connexió del el fan-coil amb la vàlvula i el termòstat.   

 

Un dels motius que ens han fet triar aquest sistema, ha sigut el seu baix cost d’instal·lació 

ja que, només s’han d’instal·lar les canonades d’aigua de refrigeració, a diferència de la 

instal·lació amb aire primari, la qual ha d’anar amb conductes. Un inconvenient dels 

conductes és el difícil manteniment ja que, la condensació dintre dels mateixos pot produir 

l’aparició de fongs amb la posterior contaminació de l’aire de refrigeració. 

Un altre bon motiu per fer aquesta instal·lació és el fàcil control del sistema gràcies al 

ventilador que incorpora els fan-coil, element que els inductors no incorporen. 

Cal dir que, la instal·lació amb aire primari té més possibilitats que en un cert instant no 

funcioni  a causa d’una avaria o  d’una parada de màquina ja que, la refrigeració total de 

l’edifici depèn de dues màquines, la central refrigeradora d’aigua i l’aclimatador d’aire 

primari. Llavors, si l’aclimatador es para, el confort en l’edifici serà nefast ja que, no hi 

haurà suministre d’aire primari i la instal·lació no funcionarà com és degut. En canvi, en la 

instal·lació sense aire primari, la climatització total de l’edifici només depèn de la central 

refrigeradora d’aigua. 
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5.- Càlcul de components i disseny de la instal·lació 
refrigeradora. 
 
5.1.- Càlcul i elecció de les unitats fan-coil 
Un cop obtinguda la càrrega tèrmica de cada habitacle, ja podem escollir les unitats fan-

coil. Són unitats de mitja i baixa potència, de la marca Ferroli. Depenent del recinte, 

utilitzem un model o un altre. Aquests aparells poden anar en posició vertical o horitzontal 

al sostre.  

Degut a que aquests aparells aniran instal·lats en recintes on hi haurà nens de baixa edat, 

s’instal·laran al sostre, per evitar possibles manipulacions per part de la canalla. El pannell 

de comandament serà un termòstat complet que funciona sense fils. Aquest anirà sobre 

un petit suport acoblat a la paret, a una altura on els nens no el puguin manipular.  

 

 
Fotografia 5.1. Fan-coil utilitzat, marca Ferroli, (model genèric). 

 

 

Per dimensionar els fan-coil, s’ha fet segons les recomanacions del fabricant que hi ha al 

mateix catàleg. A partir de la carrega tèrmica del recinte i del rendiment del fan-coil a 

velocitat mitja del ventilador obtenim, dividint el primer del segon, la potència frigorífica 
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real que ha de cobrir l’aparell o, en el seu cas, els aparells.  

Segons el fabricant, el fan-coil que té una potència frigorífica igual o superior a les 

necessitats del recinte, no necessita més cabal del que marca al catàleg, sempre i quan la 

temperatura d’entrada de l’aigua sigui de 6 o 7 ºC i tingui un increment de temperatura de 

4 o 5 ºC .  

 

En el cas de que no fos així, s’hauria d’aplicar un altre mètode de càlcul. Aquest no és el 

nostre cas  ja que, la central refrigeradora d’aigua ens dóna les prestacions per evitar-ho. 

 

 

 

 

 
Pf real 
recinte 

Rendimen
t Pf teòrica 

Nº 
aules  Model  Pf Nombre 

Pf  total 
dels 

 (W) (W) recinte (W)    Fan-Coil 
Fan-
Coil (W)  

Fan-Coil 
(W) 

Fan-
Coil(W) 

Passadissos 25685 0,88 29187,5 1 120 6850 5 34250 

Magatzem MG1 1909,9 0,88 2170,3 2 40 2800 1 5600 

Psicomotrocitat 8685,8 0,88 9870,2 1 40 2800 4 11200 

Gimnàs 33276 0,88 37813,6 1 120 6850 6 41100 

Tutoria 1097,7 0,88 1247,3 2 20 1400 1 2800 

Lav. professors 1424,8 0,88 1619,1 1 30 2100 1 2100 

Magatzem MG3 1142,3 0,88 1298,1 1 20 1400 1 1400 

Lav. menjador 3985 0,88 4528,5 1 40 2800 2 5600 

Sala PC 3748,1 0,88 4259,2 1 80 4900 1 4900 

Menjador 29077 0,88 33042,1 1 120 6850 5 34250 

Magatzem MG4 1078,4 0,88 1225,5 1 20 1400 1 1400 

Aula A2 6503,5 0,88 7390,4 6 60 4000 2 48000 

Aula A1 6548,8 0,88 7441,8 3 60 4000 2 24000 

Sala professors 3838,6 0,88 4362,1 1 80 4900 1 4900 
       Total  W  221500 

 

Taula 5.1. Recull de les potències frigorífiques totals generades pels fan-coil. 
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5.1.2.- Components dels fan-coil 

- Bateria d’intercanvi de calor 

Bateria de 3 rangs , compactada mitjançant expansió mecànica dels tubs. Van incorporats 

amb un purgador d’aire en la seva part més alta i, a la part més baixa duen orificis de 

descàrrega d’aigua. Porta una sonda per conèixer la temperatura de l’aigua. 

 

- Filtre de l’aire 

Filtre corrent, de fàcil extracció i un rentat amb un simple flux continu d’aigua. 

 

- Moble exterior 

El moble exterior ve fabricat amb xapa d’acer pintada amb pintura epoxi per a garantir la 

resistència a la corrosió i, amb material termoplàstic per garantir la resistència als raigs 

ultraviolats. 

 

- Estructura interior 

L’estructura interior està fabricada de xapa galvanitzada amb les seves corresponents 

fixacions. 

 

- Bandeja de recollida de condensats 

Ve fabricada amb material termoplàstic per evitar la corrosió de la mateixa, està 

posicionada de tal manera que pot recollir els condensats tan en posició vertical com 

horitzontal. 

 
- Motor del ventilador 
 
És un ventilador elèctric, protegit de possibles descàrregues, està dotat de tres velocitats 

amb condensador d’arranc. Els ventiladors són centrífugs, de doble aspiració amb paletes 

de conformació longitudinal, per produir un major cabal amb un menor nombre de voltes. 
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- Connexions hidràuliques  

Les connexions, instal·lades en el lateral esquerre, són femella de ¾ de polzada. Dites 

connexions van preparades en cas que es vulgui canviar la posició de la bateria de 

refrigeració. 

 

- Pannell de maniobra 

El pannell de maniobra, en el nostre cas, és un pannell que va instal·lat a distància, 

acoblat a la paret, per a la sèrie d’unitats pensades per anar al sostre. Cal dir que, 

aquestes unitats són versàtils ja que, incorporen un pannell a la part superior de l’aparell 

en cas d’anar instal·lades al terra. 

 

 

Figura 5.1. Elements de la instal·lació de fan-coil.  

 

1- Termòstat   5- Bomba circuladora. 10- Fan-coil    

2-  Central refrigeradora 6- Purgador d’aire     

3- Maròmetre   7- Vàlvula de seguretat  

4 i 8 - Clau de pas  9- Vàlvula termoestàtica 
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5.2.- Càlcul i elecció de la central refrigeradora 
Coneguda la potència frigorífica real que els fan-coil consumiran, ja podem triar la central 

refrigeradora d’aigua.  

El fabricant de la màquina és Ferroli, aquest ens dóna el mètode de càlcul per triar la 

màquina que millor s’adapti a les nostres necessitats.  

S’escull de forma provisional  un model de màquina que tingui una potència frigorífica 

igual o superior a  la de la nostra instal·lació. A partir d’aquest valor, obtenim multiplicant-

lo pels factors de treball,  la potència real que la central produirà segons les condicions 

ambientals en que es trobi; i a partir d’aquí ja podrem decidir si la central triada és 

l’adequada o n’hem de triar una de major potència.   

Amb la següent equació obtenim la potència produïda real:  

 

FcdFcpFchPfsPf ···=                     (Eq. 5.1.) 

On: 

Pf = Potència real que produirà la central, en W. 

Pfs = Potència teòrica que produeix la central a condicions standard, en W. 

Fch = Factor de correcció per l’altura sobre el nivell del mar. 

Fcp = Factor de correcció pel factor d’enbrutament. 

Fcd = Factor de correcció pel salt tèrmic. 

 

Si es consulta la taula 5.1., s’obté que la càrrega frigorífica a cobrir és 221500 W,  i sabent 

que la temperatura de sortida de l’aigua és de 6 º C ( amb un increment de temperatura 

de 5 º C )  i que la temperatura ambient mitja a la zona és de  26 º C, per tant triem 30 º C, 

escollim de la taula de la pàgina 21 del catàleg del fabricant (en l’annex 2, catàlegs), el 

model de potència immediatament superior és a dir,  el model RLA 230  el qual té una 

potència frigorífica teòrica de 230100 W.   

 

Dit això, podem triar els factors: 

Fch valdrà 1 perquè la zona de l’Ametlla de Mar està a nivell de mar. 

Fcp podríem dir que estarà net ja que, hi ha un equip de manteniment a l’escola, per tant 

Fcp = 1,02. 
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Fcd valdrà 1 degut a que el salt tèrmic és de 5ºC. 

Per tant: 

 

Pf  = 230100*1*1.02*1 = 234702 W 

 

Aquesta, serà la potència real que la central pot arribar a produir. Per tant, podem dir que 

el model RLA 230 és l’adequat ja que, supera la potència demandada pel conjunt total de 

fan-coil. 

  

 

 
Taula 5.2. Factors de treball de la central refrigeradora. 

 

 

 
Fotografia 5.2. Central refrigeradora escollida, (model genèric). 
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La central refrigeradora, triada té les següents característiques: 

 

Dades generals     
 Fluid refrigerant (Nº) R407C   
 Circuits frigorífics (Nº) 2   
 Potència frigorífica teòrica (kW) 226,1   
 Potència frigorífica real (kW) 234,7   
 Potència absorbida total (kW) 83,7   
 Cabal d'aigua (l/s) 10,8   
 Pèrdua de carrega (kPa) 26   
 Pressió disponible (kPa) 134   
  Nivell sonor (dB) 56   
Dades del       
bescanviador de calor     

 Tipus 
Tubs de coure, aletes 
d'alumini  

 Quantitat de bescanviadors 4   
 Cabal d'aire (l/s) 23830   
 Velocitats (rpm) 880   
 Potència nominal del motor (kW) 2   

 

Taula 5.3. Característiques generals de la central refrigeradora. 

 

La central es demanarà al fabricant amb grup de bombeig d’aigua incorporat, utilitzant-les 

només en el cas d’avaria d’alguna de les bombes instal·lades.   

La ubicació d’aquesta, es farà darrere del gimnàs com mostra la fotografia 5.3. en un 

recinte tancat mitjançant una balla de protecció per a la canalla. Adjunt a ella  es 

construirà una recinte d’obra on s’ubicaran  les bombes circuladores d’aigua. 
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Fotografia 5.3. Ubicació de la central refrigeradora d’aigua 

 

5.2.1.- Components generals  de la central refrigeradora 

 

- Estructura 

 

L’estructura que alberga els components està dissenyada per xapa d’acer galvanitzat i 

pintada al forn amb epoxi-poliester, les fixacions que conté tota l’estructura també són 

d’acer galvanitzat o electrozincades. 

 

- Armari elèctric 

 

També, construït de xapa galvanitzada amb un recobriment, fet al forn, de pintura d’epoxi-

poliester. Aquest armari alberga al seu interior tots els components elèctrics que 

comanden els ventiladors, compressors, etc.  
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- Compressors  

 

Els compressors són de  tipus espiral orbital, del tipus scroll, molt silenciosos i amb una 

producció de vibracions molt baixa. Hi ha dos compressors per cada circuit, instal·lats en 

tàndem. No arrenquen mai els dos a l’hora, per tant, es veu disminuïda la corrent 

d’arrencada i el consum de càrregues parcials de la pròpia unitat. 

 

- Bescanviadors  de plaques 

 

El bescanviador està fabricat d’acer inoxidable segons la directiva PED 97/23. Està format 

per dos circuits de refrigeració separats, on cada canal d’aigua passa per un circuit de 

refrigeració, obtenint d’aquesta manera un major rendiment. 

 

 

- Bateria de bescanvi de calor 

 

Les bateries estan, evidentment, sobre el flux d’aire que provoquen els ventiladors. Estan 

instal·lades en forma de “ W ”, formades per tubs de coure i aletes d’intercanvi tèrmic 

d’alumini. Els circuits són asimètrics, d’aquesta manera sobte un rendiment millor. 

 

- Ventiladors 

 

Els ventiladors, encarregats de proporcionar el flux necessari per a refrigerar, tenen un 

diàmetre de 800 mm. Utilitzen unes pales d’alumini amb perfil de falç, augmentant 

d’aquesta manera la eficiència i reduir les emissions sonores. El ventilador va protegit 

amb una protecció tèrmica, per protegir-lo del bobinat. 

 

- Circuit frigorífic 

 

Esta dividit en dos sub-circuits, el componen: vàlvules d’expansió termoestàtica, vàlvula 

solenoide de líquid, filtre deshidratador de tipus mecànic, vàlvula d’esfera, un visor per 

controlar el pas del líquid, el qual  assenyala el contingut d’humitat del refrigerant canviant 
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de color, un pressostat de baixa i altra pressió instal·lats a la línia d’aspiració i de 

descàrrega, respectivament, amb la funció d’aturar els compressors, en cas de que la 

pressió de regulació no estigui entre la mínima i la màxima estipulada. També va muntat 

amb una vàlvula de sobrepressió, en cas d’augment de la pressió sense control i unes 

vàlvules ( quatre per circuit ) de manteniment en cas de buidada del circuit.   

 

- Circuit hidràulic 

 

El circuit hidràulic consta de set elements, un dipòsit d’inèrcia, instal·lat al retorn de l’aigua 

de refrigeració per reduir el nombre de arrencades del compressor i les fluctuacions de 

temperatura de l’aigua enviada als fan-coil. Té un purgador d’aire, una vàlvula de 

seguretat en cas de sobrepressió hidràulica, un pressostat diferencial, una vàlvula de 

buidat i unes connexions flexibles tipus Victaulic que faciliten molt la seva instal·lació i 

manteniment. 

 

 

5.3.- Disseny i càlcul del sistema de canonades de la 

instal·lació 
El material de les canonades de refrigeració d’aquests tipus d’instal·lacions poden ser 

d’acer o plàstic. Per al nostre cas, s’han escollit de material plàstic, més concretament 

polipropilé, del fabricant Transglass, ja que és termosoldable, la qual cosa facilita molt les 

tasques d’instal·lació, traduint-se a  un abaratiment del pressupost. Un altre dels 

avantatges d’aquest tipus de material és que no li fa falta coquilla termoaïllant, degut a 

que el polipropilé es pot dir que té una conductivitat tèrmica nul·la. 

Per al càlcul de les canonades s’han de tenir en compte tres conceptes bàsics: 

- Pèrdues de càrrega produïdes pels accessoris . 

- Pèrdues de càrrega produïdes per les canonades. 

- Pèrdues de càrrega produïdes per aparells. 

Cap d’aquests tres conceptes és menyspreable a l’hora  del càlcul de càrregues. 

La instal·lació d’aigua de refrigeració està dividida en tres zones, zona 1, zona 2 i zona 3. 

Hi ha una bomba subministradora per cada zona, d’aquesta manera, en cas de parada de 
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bomba, s’aconsegueix que no es paralitzi tota la instal·lació.  

 

5.3.1.- Pèrdues de càrrega per accessoris 

Quan la direcció del flux de les canonades canvia, es perd una quantitat d’energia. Això és 

el que passa amb els accessoris d’unió com ara  derivacions i colzes. Es podria 

menysprear en instal·lacions on hi haguessin pocs; no és el nostre cas. 

Per poder calcular la pèrdua d’energia ( o de càrrega ) s’ha d’utilitzar la següent equació: 









=

g

V
KHk

·2
·

2

                     (Eq. 5.2.) 

On: 

Hk = Pèrdua de càrrega per accessoris, en m.c.a. 

K = Constant de singularitat. 

V = Velocitat, en m/s. 

g = gravetat. 

 

 

 

 

    Accessori   K  
             

  Peça T amb angle recte 1,5  

  

Colze de 
90º     1  

  

Unió amb disminució de 
secció 0,5  

  Vàlvula de bola oberta  0,2  

  Vàlvula semi-tancada 5,2  
 

Taula 5.4. Valor de la constant de singularitat per a diferents accessoris. 

 

 

 

 

Aplicant l’equació 5.2. i multiplicant pel nombre d’accessoris, obtenim la pèrdua de càrrega 
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en metres de columna d’aigua, tal i com mostra la taula següent: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5.5. Càlcul de pèrdues de càrrega per accessoris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pèrdues per accessoris     
 Zona 1             

   
Accessor
i   Vel.(m/s)  

Nº. 
Acc. K Hs(mca) 

   T   1,5 34 1,5           5,85 
   Colzes   1,5 20 1           2,29 
   Vàlvules   1,5 63 0,2           1,44 
   Reduccions 1,5 6 0,5           0,34 
        Total 1           9,94 
               
 Zona 2             

   
Accessor
i   Vel.(m/s)  

Nº. 
Acc. K Hs(mca) 

   T   1,5 44 1,5           7,57 
   Colzes   1,5 30 1           3,44 
   Vàlvules   1,5 71 0,2           1,63 
   Reduccions 1,5 6 0,5           0,34 
        Total 2         12,99 
               
 Zona 3             

   Accessori Vel.(m/s)  
Nº. 
Acc. K Hs(mca) 

   T   1,5 12 1,5           2,06 
   Colzes   1,5 12 1           1,37 
   Vàlvules   1,5 33 0,2           0,75 
   Reduccions 1,5 6 0,5           0,34 
       Total 3           4,54 
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5.3.2.-Pèrdues de càrrega per canonades 

Dels tres tipus de pèrdues de càrrega generats per la instal·lació, la produïda per les 

canonades juntament amb la de màquines són les més notables. 

Per poder trobar dita pèrdua, he utilitzat les equacions 5.3. i 5.4. , anomenades de Darcy-

Weisbach i velocitat mitjana de flux respectivament. 

 









=

gD

VL
fHc

2·

·
·

2

                     (Eq. 5.3.) 

On:  

Hc = Pèrdua de càrrega, m. 

f = Coeficient de fricció de Darcy (Adimensional) 

L = Longitud del tram, en m. 

D = Diàmetre de la canonada, en m. 

V = Velocitat mitjana de flux, en m/s. 

g = Acceleració de la gravetat (9,8 m/s2) 

 

i : 

SVQ ·=                  (Eq. 5.4.) 

On: 

Q = Cabal d’aigua, en m3/s. 

V = Velocitat mitjana de flux, en m/s. 

S = Secció de la canonada en m2. 

 

A partir del cabal que els fan-coil utilitzaran, ( facilitat pel fabricant ) i utilitzant l’equació de 

velocitat mitjana de flux, és trobar el diàmetre teòric mínim necessari per assegurar que el 

fluid circuli per l’interior de les canonades com a molt a 2 m/s, garantint una circulació 

silenciosa del mateix per la instal·lació. 

Un cop obtingut  el diàmetre teòric, ja es pot triar el diàmetre normalitzat de la  canonada 

que instal·larem.  

Un cop escollit aquest diàmetre es calcula la pèrdua de càrrega degut a la canonada a 

partir de la equació de Darcy-Weisbach. 



PFC: Projecte d’una instal·lació de climatització per estiu i d’una instal·lació solar fotovoltàica per 
generar energia elèctrica en una escola bressol situada a l’Ametlla de Mar (Tarragona)  

 
 Jordi Llanes Méndez ,  ETIM , EPSEVG (UPC) 52 

 

La taula 10 mostra el recull de les pèrdues de càrrega per cada tram expressat  en metres 

de columna d’aigua, i els diàmetres que, com a mínim, han de tenir les canonades per 

complir la velocitat mitjana de flux estipulada . 

 

                    

Zona Cabal 
Velocita
t 

Longitu
d 

Diàmetr
e Diam. Real  f Re E/D Hc  

  (l/h) (m/s) (m) 
teòric 
(m) (m)       (mca) 

1-General 11180 2 7,5 0,045 0,05 0.020 
99009,9

0 0,0004 0,61 

1-General-1-2 3148 1,5 46 0,027 0,032 0.023 
47524,7

5 
0,0006

3 3,79 

1-Secció 1 1084 1,5 49 0,016 0,025 0.025 
37128,7

1 0,0008 5,63 

1-Secció 2 2064 1,5 75 0,022 0,025 0.025 
37128,7

1 0,0008 8,61 

1-Secció 3 8032 1,8 120 0,039 0,040 0.021 
71287,1

3 0,0005 10,41 

          Total 1 29,05  

2-General  7983 1,5 166 0,043 0,050 0.021 
74257,4

3 0,0004 8,00 

2-Secció 1 2064 1,5 75 0,022 0,025 0.025 
37128,7

1 0,0008 8,61 

2-Secció 2 2064 1,5 75 0,022 0,025 0.025 
37128,7

1 0,0008 8,60 

2-Secció 3 3855 1,5 58 0,030 0,032 0.023 
47524,7

5 
0,0006

3 4,78 

          Total 2 30,00  

3-General  6854 1,6 130 0,038924 0,040 0.022 
63366,3

4 0,0005 9,39 

         Total 3 9,39  
 

Taula 5.6.  Pèrdues de càrrega per trams de canonada. 

 

De les denominacions de zona de la taula anterior, el primer nombre fa referència a la 

zona on es troba, on es descriuen els següents trams: 

1-General : Tram general que subministra tota l’aigua de la zona 1,  va de la bomba a la 

primera derivació, de la mateixa zona. 

1-General-1-2 : Tram general que transporta l’aigua a la secció 1 i secció 2, va de la 

primera derivació fins a la segona derivació, de la mateixa zona. 

2-General : Tram general de subministrament  de la zona, va de la bomba fins a la primera 

derivació, de la mateixa zona.   
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3-General : Tram general de subministrament d’aigua de la zona 3, que va de la bomba 

fins al final, avarcant menjador i lavabos.  

1-Secció 1 : La formen, el lavabo de professors les aules de tutoria i el magatzem MG3. 

1-Secció 2 : La formen la primera filera d’aules, i un fan-coil dels passadissos.  

2-Secció 1 : La formen la segona filera d’aules. 

 

2-Secció 2 : La formen la tercera filera d’aules. 

2-Secció 3 : La formen l’aula de psicomotrocitat, la sala d’ordenadors, la sala de 

professors, el magatzem MG4 i la resta de fan-coils dels passadissos. 

 

Cal dir que, per trobar la pèrdua de càrrega,  s’ha de buscar el factor de fricció (f). Aquest 

està en funció del nombre de Reynolds i la Rugositat relativa s’obté  a partir de les 

equacions següents: 

 








=
µ

ρ DV··
Re                      (Eq. 5.5.) 

On: 

ρ = Densitat del fluid, en kg/m3. 

V = Velocitat mitjana de flux, en m/s. 

D = Diàmetre, en m. 

µ = Viscositat dinàmica, en kg/m·s. 

 

i: 

Rugositat relativa = 
D

ε
                      (Eq. 5.6.) 

On: 

ε = Rugositat absoluta del material, en mm. 

D = Diàmetre de la canonada, en mm. 

El tub de polipropilé utilitzat té una rugositat absoluta de 0.002 mm. 

 

5.3.3.-Pèrdues de càrrega dels aparells 

Els aparells ocasionen una pèrdua de càrrega que guarda certs paral·lelismes amb les 
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pèrdues de càrrega per accessoris ja que, els estrenyiments, serpentins i altres 

configuracions dels conductes de les màquines, fan que el fluid perdi energia.  

Aquestes pèrdues produïdes per cada tipus de màquina ja venen donades pel propi 

fabricant. En la taula següent es mostra la pèrdua de càrrega de cada model, i en la taula 

5.8., es veu la pèrdua de càrrega total, de cada zona, produïda pels aparells. 

        
        

 Zona Nom recinte 
Nº 
recintes Model  Nombre Pèrdua  Pèrdua 

       Fan-Coil Fan-Coil  
unitària 
(mca) total (mca)  

 1,2 Passadissos 1 120 5 1,28 6,38 

 1 MG1 2 40 1 1,92 3,84 

 2 PSICO 1 40 4 1,92 7,67 

 1 Gimnàs 1 120 6 1,28 7,65 

 1 Tutoria(T)  2 20 1 0,39 0,79 

 1 Lav.professors 1 30 1 1,08 1,08 

 1 MG3 1 20 1 0,39 0,39 

 3 Lav. Menjador 1 40 2 1,92 3,84 

 2 Sala PC APG 1 80 1 1,532 1,52 

 3 Menjador 1 120 5 1,28 6,38 

 2 MG4 1 20 1 0,39 0,39 

 1,2 A2 6 60 2 1,84 22,04 

 1,2 A1 3 60 2 1,84 11,02 

 2 Sala profes. 1 80 1 1,52 1,52 
 

Taula 5.7. Pèrdues de càrrega produïdes pels aparells, de cada recinte. 

 

 

 Pèrdua total   
 (mca)  

Zona 1 26,06  

Zona 2 38,26  

Zona 3 10,21  
 

Taula 5.8. Pèrdua de càrrega total de cada zona, produïda pels aparells. 

 

La central refrigeradora produeix una pèrdua de càrrega, amb un cabal total de la 

instal·lació de 10,58 l/s, de 26 kPa, que són 2.65 mca. Tal i com es veu en la taula 5.9. 
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Figura 5.2. Pèrdues de càrrega produïdes per la central refrigeradora. 

 

 

 Pèrdua de càrrega (mca) 
Central refrigeradora 1.25   
 

Taula 5.9. Pèrdua de càrrega de la central refrigeradora. 

 

5.3.4.- Elecció de les bombes circuladores 

Sumant els apartats anteriors de pèrdues de càrrega per accessoris, per canonades i per 

aparells, obtenim, les necessitats hidràuliques de cada zona de la instal·lació, a cobrir per 

les bombes. Són les següents: 

 
 
 Pèrdues totals Cabal necessari 
 (mca) (l/s)   

Zona 1 66,31 3,11   

Zona 2 82,51 2,22   

Zona 3 25,35 1,91   
 
Taula 5.10. Pèrdues totals de la instal·lació. 
 
 
Cal dir que la pèrdua de càrrega ocasionada per la central refrigeradora, s’ha sumat a 

cada zona de la instal·lació, per tal de sobredimensionar les bombes, pensant en 
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possibles parades d’alguna bomba, faltant d’aquesta manera pressió per superar les 

pèrdues de càrrega. 
 

Les bombes projectades  són bombes de la marca Grundfos, models CR 10-10  per a la 

zona 1, CR 5-24 per a la zona 2 i CR 5-7 per a la zona 3.  

Observant els gràfics es pot saber els rendiments de cada una de les bombes. Per a la 

bomba de la zona 1 obtenim, ( amb un cabal de 3.11 l/s i una alçada manomètrica de 

66.31 m)  un rendiment d’un 70 % i un consum de 4 kW. El rendiment de les bombes de 

les zones 2 i 3, (amb un cabal de 2.22 l/s i 82.51 m d’alçada manomètrica de la zona 2, i 

un cabal de 1.91 l/s i 25.35 m d’alçada manomètrica en la zona 3 ) és de 58 % i 61 % 

respectivament i tindran un consum de 4 kW el model CR 5-22 (zona 2), i 1.1 kW el model 

CR 5-6 (zona 3). A l’hora del dimensionament de les bombes s’han escollit un model 

superior al que inicialment ens mostraven els gràfics ja que, aquests eren massa justos. 

Una bomba sempre ha de tenir  rendiments superiors al 40 %, d’aquesta manera 

s’aconsegueix un aprofitament de l’aparell i una disminució del consum energètic. S’ha de 

dir que les bombes escollides tenen un rendiment satisfactori, pròxim a l’òptim com es veu 

en les figures 5.3 i 5.4.  

  
Figura 5.3. Corbes característiques de la bomba CR-10-10    



PFC: Projecte d’una instal·lació de climatització per estiu i d’una instal·lació solar fotovoltàica per 
generar energia elèctrica en una escola bressol situada a l’Ametlla de Mar (Tarragona)  

 
 Jordi Llanes Méndez ,  ETIM , EPSEVG (UPC) 57 

 

 
 
Figura 5.4. Corbes característiques de la bomba CR-5-7 (blau) i CR-5-24 (vermell) 
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Part III. Instal·lació solar fotovoltaica 
 
6.- Contribució energètica alternativa 
 
Els principis del segle passat, es van caracteritzar per la revolució de la indústria i dels 

carburants fòssils entre altres coses. Aquests es cremaven en desmesura, sense cap 

tipus de mirament.  

 

Primer el carbó i  després el petroli ( aquest últim amb una força devastadora ), es van 

anar apoderant dels mercats mundials i poc a poc s’ha  anat creant una dependència que 

ara mateix ens té lligats de mans i peus. A causa d’aquest poder alguns països imposen 

la seva autoritat a tort i a dret, provocant guerres si és necessari com és el cas, més que 

conegut, dels Estats Units. 

 

Però ja no estem al segle vint en que, el “primer món actual” es  desenvolupava com a 

societat industrialitzada on ni empresaris ni científics, sabien les conseqüències futures 

d’un desenvolupament totalment insostenible i d’una filosofia energètica que ha demostrat 

ser nefasta per a l’equilibri ambiental.  

Als països desenvolupats, ni ens manquen els recursos, ni ens manca la tecnologia per 

poder canviar. Nosaltres tenim el deure i la capacitat de desenvolupar noves idees, i 

ensenyar al creixent “tercer món ” el desenvolupament industrial sostenible. 

 

Pensem que és necessari que, per a poder continuar avançant sense destruir més 

l'ecosistema, hem de canviar la nostra filosofia. Ens hem de desprendre de la 

dependència energètica petrolífera en la que vivim, i optar per les energies alternatives i 

intentar que, com va passar amb els combustibles fòssils, aquestes acaparin la màxima 

producció energètica possible. 

Per això hem trobat imprescindible realitzar una  instal·lació solar fotovoltaica per tal de 

contribuir en la disminució de les emissions de CO2, i demostrar que confort i medi 

ambient poden anar agafats de la mà.  
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6.1.- Anàlisi de les energies alternatives 
 
A la època en que vivim, existeixen alguns tipus d’energies renovables, com ara la 

biomassa, la maremotriu, la solar i l’eòlica. 

 

Però les úniques viables en el present projecte, en àmbits generals, podrien ser la solar i 

l’eòlica. 

L’energia eòlica, com tothom sap, funciona amb l’energia cinètica del vent, la qual és 

captada per un aerogenerador que la transforma en energia mecànica i posteriorment, en 

energia elèctrica. Aquest sistema podria ser viable però no és el més òptim ja que, s’ha  

d’instal·lar en un lloc on faci vent de forma molt constant. L’Ametlla de Mar està situat en 

una zona on fa vent, però no sempre per tant, no es pot assegurar una producció 

constant.  A més, els aerogeneradors  trenquen l’estètica de l’edifici i, tot i que gairebé no 

facin soroll, sempre seran més silenciosos els pannells solars.  

Dit això, es pot dir que en el nostre cas, el millor sistema d’energia neta és l’energia solar. 

 

6.2.- Dimensionat de la instal·lació  
 
S’han de distingir dos tipus d’instal·lacions solars. Una és la instal·lació solar independent, 

és a dir, aquella que el local s’alimenta de la producció energètica solar. S’ha de dir que 

una instal·lació així comporta un ajust important dels elements. 

L’altre tipus d’instal·lació és la que ven l’energia a la xarxa, a partir d’un convertidor de 

tensió que injecta l’energia a tensió adequada tant monofàsica com trifàsica. Aquest és el 

tipus d’instal·lació que hem escollit, la qual ha de complir el reial decret 1663/2000 sobre 

connexió d’instal·lacions fotovoltàiques que es connecten a la xarxa de baixa tensió.   

 
Figura 6.1. Esquema representatiu d’una instal·lació com la nostra.  
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Un dels objectius particulars d’aquest projecte era complir amb el disposat al CTE, en 

referència a contribució solar mínima. En el cas d’una escola, aquesta variable no està 

contemplada per tant, s’instal·larà la màxima potència depenent de la superfície disponible 

on ubicar els captadors. 

 

Bàsicament, hi ha dos tipus de factors que influeixen a l’ instal·lació : 

 

- L’ inversió  econòmica que es pot fer per part de l’usuari. 

- La superfície útil, per poder instal·lar els pannells.  

 
 

6.2.1.- Ubicació dels pannells solars 

 

Cal dir que en un principi, s’havia sospesat la idea d’instal·lar els pannells en un tros del 

pati on juga la canalla ja que, aquest és bastant gran. Amb aquesta decisió el que 

s’hagués aconseguit era facilitar l’accés a l’hora de fer el manteniment dels pannells i 

facilitar el muntatge als operaris perquè, no haurien de pujar els pannells als sostre de 

l’edifici.  

L’inconvenient d’instal·lar els pannells al pati és que s’havia de fer un mur protector per a 

que la canalla no pogués accedir de cap manera a la instal·lació però, aquest mur ens 

produïa unes ombres degut a la seva altura, que ens reduïen la producció. Per aquests 

motius exposats ens hem decantat per instal·lar els pannells al sostre.     
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Fotografia 6.1. Zona d’ubicació dels pannells solars. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.2. Ubicació dels pannells solars. 
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6.2.2.- Elecció dels elements de la instal·lació 
 

En una instal·lació com la nostra hi ha bàsicament tres elements essencials: 

- Els generadors 

- Els cables  

- L’inversor 

 

Per poder dimensionar la instal·lació, primer s’han de seleccionar dits aparells.  

 
6.2.2.1.- El generador 
 
Els generadors o pannells són els que produeixen l’energia elèctrica en corrent continu. El 

que fan és transformar els fotons de la llum en electrons. Depenent del fabricant dels 

pannells, aquests produeixen més o menys potència, amb diferents valors per a  la 

intensitat i el voltatge. 

 

Cal dir també que els pannells han de complir la normativa imposada  per la UNE-EN 

61215 per a pannells fets de silici cristal·lí. S’ha de tenir en compte que el marc sigui 

d’alumini o inoxidable i que la caixa de connexions tingui una protecció IP-65. 

 
Com a pannell solar, hem escollit un Suntechnics STM 173 F el qual porta una certificació 

STN 173 F amb les següents característiques: 

 

 
 

Taula 6.1.  Característiques elèctriques dels pannells solars. 
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Connectors  Tipus multicontact 
Dimensions 1479x975x35 mm  
Pes 17.7 kg 
Cèl·lules  Tipus monocristalina 
 

Taula 6.2. Característiques generals dels pannells. 

 
 
 
6.2.2.2.- L’inversor 
 

 
 
Fotografia 6.2. Inversor utilitzat. 
 
 

Aquest aparell és el que s’encarrega de transformar l’electricitat, que arriba des dels 

pannells en forma de corrent continu, en corrent altern i d’aquesta manera injectar energia 

a la xarxa, en el nostre  cas, amb corrent trifàsic. Anirà instal·lat al sostre de l’edifici, dintre 

d’un petit recinte fet d’obra dotat d’un sistema de ventilació elèctric i aïllat amb espuma de 

poliuretà.  
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Fotografia 6.3. Ubicació de l’inversor. 

 

Els inversors han de complir els següents requisits: 

 

- Han de poder realitzar el seguiment automàtic del punt de màxima potència del 

generador. 

- Han de portar de fàbrica, com a mínim: 

• L’interruptor de posta en marxa i apagat de l’inversor. 

• Interruptor de connexió i desconnexió de la xarxa de corrent alterna. 

- Han de ser autoconmutats. 

- Han de portar incorporat protecció contra : 

 

• Curtcircuits en corrent alterna.  

• Freqüència de la xarxa fora de rang.   

• Sobretensions. 

• Tensió de la xarxa fora de rang. 

- A partir de potències superiors al 10 % de la seva nominal han d’injectar a la xarxa. 

- En el cas que l’inversor estigui a l’exterior, ha d’incorporar protecció IP 30; si es 

troba a l’interior, IP20. 

 
 
L’inversor que s’ha escollit és un Suntechnichs STW 20 Z, amb les següents 

característiques: 
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Taula 6.3. Característiques de l’inversor. 
 
 
 

6.2.3.- Disseny de la instal·lació 
 
Com ja hem comentat anteriorment, els pannells van instal·lats al sostre de l’edifici. Si es 

fa un cop d’ull al dibuix en planta del mateix, es pot observar que es divideix en set 

subzones. En sis de les set subzones van instal·lades les branques fotovoltàiques que, 

aniran connectades en paral·lel a l’inversor.  

Cada una d’aquestes sis branques, estan formades per vint-i-un mòduls fotovoltaics, 

connectats entre si en sèrie, els quals produeixen una tensió total de 527.1 V. Aquesta 

tensió està dintre del rang admissible de l’inversor, que és de  450 – 800 V.  

 

La tensió d’entrada de l’inversor és: 

 

VmppNmVinv ·=                      (Eq. 6.1.) 

 

On : 
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Vinv = Tensió d’entrada de l’inversor, en V. 

Nm = Número de mòduls que hi ha en una branca. 

Vmpp = Tensió produïda per un mòdul fotovoltaic, en V. 

 

Vinv = 25.1*21 = 527.1 V  

 

Un cop obtinguda la tensió que arribarà a l’inversor, podem obtenir la intensitat teòrica que 

produiran els pannells depenent del nombre de branques instal·lades. Tenim sis branques 

de 21 mòduls fotovoltaics per tant, la intensitat teòrica serà: 

 

Vinv

P
Iter

max=                          (Eq. 6.2.) 

On :  

Iter = Intensitat teòrica, en A. 

Pmax = Màxima potència admissible, en W. 

Vinv = La tensió total que arriba a l’inversor produïda pels mòduls, en V. 

 

Iter = 23000/527.1 = 43.63 A 

Aquesta és la intensitat màxima que l’inversor pot acceptar. 

 

Arribat aquest punt, ja podem triar el nombre de branques perquè tenim la intensitat total 

que podem produir i la intensitat màxima que cada mòdul pot arribar a produir.  

 

Im

Iter
Nbra =                       (Eq. 6.3.) 

On: 

Nbra = Nombre teòric de branques fotovoltàiques.  

Iter = Intensitat teòrica, en A.  

Im = Intensitat, en A, 

 

Nbra = 43.63/6.9 = 6.32 

6.32 és el nombre de branques que hi hauria d’haver per aconseguir la potència total de 

l’inversor. Evidentment s’ha de triar un nombre enter de branques per tant, triarem 6, per a 
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no sobrepassar la màxima potència de l’inversor. 

 

Amb un simple càlcul podem obtenir la màxima intensitat produïda o intensitat instal·lada: 

 

·ImNbIinst =                         (Eq. 6.4.) 

 

On:  

Iinst = Intensitat produïda per la instal·lació, en A. 

Nb = Nombre de branques instal·lades. 

Im = Intensitat produïda per un sol mòdul fotovoltaic, en A. 

 

Iinst = 6*6.9 = 41.4 A 

 

D’on es treu, multiplicant  per la tensió total de la instal·lació,   la potència pic màxima de 

la mateixa: 

ItotalVtotalPpic ·=                          (Eq. 6.5.) 

 

On: 

Ppic = Potència pic màxima de la instal·lació, en W. 

Vinv = La tensió total que li arriba a l’inversor produïda pels mòduls, en V. 

Iinst = Intensitat produïda per la instal·lació, en A. 

 

Ppic = 41.4*527.1 = 21821.94 W 

 
 
 
Per tant, la nostra instal·lació es compon de 126 p annells, (6 branques de 21 
pannells solars cada una ) amb una superfície total  de 178 m2  i una potència pic de 
21821.94 W. 
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6.2.4.- Inclinació i orientació dels pannells solars 
 
Un factor que juga un paper molt  important en la producció energètica és la inclinació i 

l’orientació dels mateixos pannells ja que, la incidència solar pot ser més o menys 

acusada per tant, augmentant o disminuint la producció. 

Per poder determinar una bona combinació entre la inclinació i l’orientació, es pot fer 

servir l’eina que ens proporciona l’IDAE.  Ens mostra l’aprofitament de la radiació solar 

depenent de la inclinació del pannell o mòdul, on anomenen a aquest “ángulo de 

inclinación”, el segon terme que conté el gràfic és l’orientació dels pannells on l’anomenen 

“ángulo de acimut”. 

El punt negre és la única zona del gràfic on la incidència solar és màxima per tant, triem 

una inclinació del pannell de 35 º i una orientació Sud.  

 

 
Figura 6.3. Determinació de pèrdues per inclinació i orientació. 
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6.2.5.- Ombres incidents  

Les ombres incidents són les ombres projectades a causa d’edificis o similars. En aquest  

cas,  l’escola està envoltada de terrenys on no hi ha edificacions que puguin produir 

ombra als pannells a part del gimnàs, el qual ocasiona ombra quan el sol ja no produeix 

quasi bé  llum, degut a la seva posició i altura i per tant, les úniques ombres que 

impedeixen la incidència solar són les produïdes pels mateixos pannells.  

Per evitar-les, s’han d’ instal·lar a una mínima  distància entre ells per a que aquestes 

ombres no recaiguin sobre altres pannells i produeixin una pèrdua de captació solar. 

L’equació 6.6.  junt amb la figura 6.2. marquen la distància necessària per a que els 

pannells no es facin ombres entre si. 

 

 








 +






=+= A
H

A
LXXXt cos

1tan

sin
21            (Eq. 6.6.) 

 

On: 

Xt = Distància entre pannells, en m. 

L = Llargada del pannell, en m. 

A = Inclinació del pannell, en º. 

H1 = Angle d’altura solar (correspon al dia més desfavorable de l’any, 21 de desembre). 

Xt = 1,479((sin35/tan27)+cos35) = 2.87 ≈ 3 m. 

A partir del càlcul anterior, es pot dir que hem d’instal·lar els pannells a tres metres entre 

bases. 
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Figura 6.4. Incidència dels raigs solars sobre els pannells. 

 

 

6.2.6.- Dimensionat dels fils conductors 

En la instal·lació  elèctrica es diferencien dos tipus de cablejat: 

 

- Conductors de corrent continu 

Aquest va dividit amb sis línies de corrent continu, una per a cada branca fotovoltaica. Les 

sis van a parar  a l’inversor, transportant l’energia produïda.  Cada línia té una mida 

diferent de longitud de fil conductor per tant, cada una tindrà el seu càlcul de secció. 

 

 

- Conductors de corrent alterna 

És una única línia de corrent alterna trifàsica de la instal·lació. Aquesta transporta 

l’energia que s’ha produït als pannells i que posteriorment ha transformat l’inversor. 
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6.2.6.1.- Càlcul de línies de corrent continu 

El mètode utilitzat per trobar la secció del cable és el de la caiguda de tensió i es regeix 

per la següent equació: 

 

ρ·
··2

V

IL
S

∆
=                (Eq. 6.7.) 

 

On: 

S = Secció del cable, en mm². 

L = Longitud total de la línia, en m.  

∆V = Caiguda de tensió, en V. 

I = Intensitat de corrent que circula per la línia, en A. 

ρ = Resistivitat del Coure = 56 (m/Ωmm²). 

 

A la taula es mostra les seccions necessàries dels fils i les utilitzades, calculades a partir 

de l’equació anterior. 

 

Els valors d’intensitat i de voltatge produïts per una branca és per a totes igual: 

I = 6.9 A 

V = 527.1 V  

 

Per a fer el càlcul de la secció, ens regim per la normativa IT-BT 40 del RBT. Diu que els 

conductors, (compresos aquells que van del generador fins al punt d’interconnexió a la 

xarxa pública), de les instal·lacions generadores de baixa tensió s’hauran de dimensionar 

per una intensitat no inferior al 125 % de la màxima produïda pel conjunt de branques 

generadores i, pel que fa a la caiguda de tensió, no serà superior a 1.5%. 

Per tant la intensitat de càlcul dels fils de corrent continu serà de : 

I = 6.9·1.25 = 8.63 A 
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Num. linea Longitud(m)  Intensitat  Voltatge (V)  ∆V (%) ∆V (V) Secció (mm²) Secc. util 

     (A )         (mm²) 

1 42 8,63 527,1 1,5 7,9065 1,64 2,5 

2 24 8,63 527,1 1,5 7,9065 0,94 2,5 

3 8,5 8,63 527,1 1,5 7,9065 0,33 2,5 

4 8,5 8,63 527,1 1,5 7,9065 0,33 2,5 

5 37,5 8,63 527,1 1,5 7,9065 1,46 2,5 

6 9 8,63 527,1 1,5 7,9065 0,35 2,5 
 

Taula 6.4. Càlcul de les  seccions dels fils conductors de corrent continu.  

 

Com és lògic, les seccions de càlcul necessàries no les podem instal·lar ja que, aquestes 

no estan normalitzades, per això triem una secció que sigui immediatament superior. Es 

pot observar que en alguns casos la secció  triada és molt més gran que la de càlcul, 

d’aquesta manera s’evitaran possibles sobreescalfaments. També es fa per portar una 

homogeneïtat amb els fils i facilitar-li el muntatge a l’instal·lador. 

 

 

6.2.6.2.- Càlcul de línies de corrent altern 

 

El tram de corrent altern, com s’ha explicat, és el que porta l’energia de l’inversor fins a la 

xarxa de suministre. L’equació que es regeix, és pràcticament igual que la de corrent 

continu amb la particularitat que aquí intervé el cosφ. Aquesta equació és la següent: 

  

ρ
ϕ

·

·cos··2

V

IL
S

∆
=                      (Eq. 6.8.) 

 

On: 

S = Secció del cable, en mm². 

L = Longitud total de la línia, en m.  

∆V = Caiguda de tensió, en V. 

I = Intensitat de corrent, en A, que circula per la línia. 

ρ = Resistivitat del Coure = 56 (m/Ωmm²). 
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cosφ = angle entre fases. 

 

 

La intensitat  

==
3··cos V

P
I

ϕ
21821.94/0,95*400*√3 = 33.16 A      (Eq. 6.9.) 

On: 

I = Intensitat injectada a la xarxa, en A. 

P = Potència màxima injectada a la xarxa, en W. 

Cosφ = Factor de potència. 

V = Voltatge de sortida, en V. 

 

 

A la intensitat que circula pel fil s’ha augmentat un 125%,  segons marca la IT-BT 40 com 

en el cas dels fils conductors de corrent continua: 

I = 33.16·1.25 = 41.45 A 

 

Numero 
de linea  

Longitu
d (m) 

Intensita
t  (A )  

Voltatg
e (V)  COSφ ∆V (%) ∆V (V) 

Secció 
(mm²) 

Secció 
útil 

                (mm²) 

1 45 41.45 400 0,95 1,5 6 10.55 16 
 

Taula 6.5. Càlcul de seccions de fils conductors de corrent altern. 

Per tan, i segons les especificacions anteriorment descrites, la secció de fil serà de 16 

mm². 

 

6.2.7.- Canalitzacions dels conductors 

Per dimensionar les canalitzacions que protegiran els tubs, ens hem regit per la norma 

que  ho marca, la IT-BT 21 del RBT. 

La instal·lació es farà per damunt del sostre per tant les canalitzacions, tant de corrent 

continu com d’altern, aniran acoblades al sostre amb les grapes apropiades. Cada branca 

tindrà la seva pròpia canalització. Cenyint-nos a la taula 6.6. de la instrucció tècnica per 

als conductors de corren continu, es triarà un tub de 12 mm de diàmetre exterior, i per als 

conductors de  corrent altern triarem una canalització de  32 mm² de diàmetre exterior de 
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tub, degut a que hi passaran quatre conductors de 16 mm². 

 
        Taula 6.6. Canalitzacions sense encastar, per a fils conductors.   

    

 

6.2.8.- Proteccions de la instal·lació 

S’instal·larà, segons la norma, un interruptor diferencial per a la protecció de persones 

contra possibles descàrregues, amb la seva adequada instal·lació de posta a terra. 

S’instal·larà un interruptor automàtic, juntament amb un relé d’enclavament, per la seva 

desconnexió automàtica en cas de baixada de tensió. 

A part es muntarà un interruptor magnetotèrmic per tal de poder desconnectar la 

instal·lació manualment. Al mateix temps s’instal·laran proteccions de màxima i mínima 

freqüència d’ona, amb uns barems entre 49 i 50 Hz. 

 

6.3.- Irradiació solar 
A partir del Servei Meteorològic de Catalunya hem pogut extreure la irradiació solar 

mitjana de cada mes de l’any. 

En la següent taula es mostra la radiació incident en la zona (Gdm), el paràmetre K que 

varía depenent de  la inclinació dels pannells i  la radiació sobre el pla del pannell (Gdm): 
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  Gdm K Gdm 

  (Kwh/m²) Lat = 40º 
α = 0,β = 
30º 

    incl = 35º (Kwh/m²) 
Gener 2,10 1,37 2,87 

Febrer 2,40 1,28 3,07 

Març 4,08 1,17 4,77 

Abril 5,31 1,06 5,63 

Maig 6,50 0,98 6,37 

Juny  7,17 0,95 6,81 

Juliol 6,67 0,98 6,54 

Agost  6,22 1,07 6,66 

Setembre 4,31 1,21 5,22 

Octubre 2,83 1,37 3,88 

Novembre 2,06 1,47 3,03 

Desembre 1,75 1,45 2,54 
   

Taula 6.7. Incidència solar sobra els pannells. 

 

El  paràmetre K s’ha extret de la següent taula, que està en funció de la inclinació del 

pannell  i la latitud geogràfica. 

 

LATITUD = 
40            
             
                         
 Incl. Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1,07 1,06 1,05 1,03 1,02 1,01 1,02 1,03 1,05 1,08 1,09 1,09 
10 1,14 1,11 1,08 1,05 1,03 1,02 1,03 1,06 1,1 1,14 1,17 1,16 
15 1,2 1,16 1,12 1,07 1,03 1,07 1,04 1,08 1,14 1,21 1,25 1,24 
20 1,25 1,2 1,14 1,08 1,03 1,02 1,03 1,09 1,17 1,26 1,37 1,3 
25 1,3 1,23 1,16 1,08 1,02 1 1,02 1,09 1,19 1,1 1,39 1,26 
30 1,34 1,26 1,17 1,07 1,01 0,98 1,01 1,09 1,2 1,34 1,43 1,41 
35 1,37 1,28 1,17 1,06 0,98 0,95 0,98 1,07 1,21 1,37 1,47 1,45 
40 1,39 1,29 1,16 1,04 0,95 0,92 0,95 1,05 1,21 1,39 1,5 1,48 
45 1,4 1,29 1,15 1,01 0,91 0,88 0,92 1,03 1,2 1,39 1,52 1,5 
50 1,41 1,28 1,13 0,98 0,87 0,83 0,87 0,99 1,18 1,39 1,54 1,52 
55 1,4 1,27 1,1 0,94 0,82 0,78 0,82 0,95 1,15 1,38 1,54 1,52 
60 1,39 1,24 1,07 0,89 0,77 0,72 0,77 0,9 1,12 1,36 1,53 1,51 
65 1,37 1,21 1,03 0,84 0,71 0,66 0,71 0,85 1,07 1,34 1,51 1,5 
70 1,34 1,17 0,98 0,78 0,64 0,59 0,64 0,79 1,02 1,3 1,49 1,47 
75 1,3 1,13 0,92 0,72 0,57 0,52 0,57 0,73 0,97 1,25 1,45 1,44 
80 1,25 1,08 0,86 0,65 0,5 0,45 0,5 0,66 0,9 1,2 1,41 1,4 
85 1,2 1,02 0,8 0,58 0,43 0,37 0,42 0,58 0,84 1,14 1,35 1,35 
90 1,14 0,95 0,73 0,5 0,35 0,29 0,34 0,5 0,76 1,07 1,29 1,29 

 

Taula 6.8.  Paràmetre K de cada mes per una latitud de 40 º. 
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6.4.- Producció energètica 
La producció energètica  anual de la instal·lació ve donada per la radiació solar mitjana de 

cada mes de l’any. Aquesta informació es basa en informació recollida en anys anteriors i 

la seva variació és ínfima per tant, la producció esperada s’aproxima molt a la realitat. 

Per trobar aquesta producció es fa servir el mètode proposat per l’IDAE, el qual es regeix 

per la següent equació: 

Gcem

RPGdm
Ep

max·)·,( βα=                 (Eq. 6.10.) 

On: 

Gdm(α,β) = Valor mig de radiació solar diària sobre el pla dels pannells. 

Epd = Es la energia que injectada a la xarxa durant un dia, en kWh. 

Pmàx = Potència màxima de la instal·lació, en W. 

Gcem = 1000 W/m². 

R = Rendiment de la instal·lació. 

A la següent taula es mostren la producció diària, mensual i la total anual en kWh. La  

producció anual és de 29765.67 kWh  com mostra la taula.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6.9. Producció energètica de la instal·lació. 

 

  Gdm K Gdm       

  (kWh/m²) Lat = 40º 
α = 0,β = 
30º         R 

Epd 
(kWh/dia) 

Epm 
(kWh/mes) 

    incl = 35º (kWh/m²)       
Gener 2,10 1,37 2,88 0,851 53,42 1602,67 

Febrer 2,40 1,28 3,07 0,844 56,57 1697,23 

Març 4,08 1,17 4,77 0,801 83,43 2502,96 

Abril 5,31 1,06 5,63 0,802 98,49 2954,95 

Maig 6,50 0,98 6,37 0,796 110,64 3319,16 

Juny  7,17 0,95 6,82 0,768 114,14 3424,36 

Juliol 6,67 0,98 6,54 0,753 107,39 3221,98 

Agost  6,22 1,07 6,66 0,757 109,93 3297,96 

Setembre 4,31 1,21 5,22 0,769 87,51 2625,21 

Octubre 2,83 1,37 3,88 0,807 68,28 2048,12 

Novembre 2,06 1,47 3,03 0,837 55,31 1659,15 

Desembre 1,75 1,45 2,54 0,850 47,06 1411,89 

     
Total 
(kWh/any) 29765,67 



PFC: Projecte d’una instal·lació de climatització per estiu i d’una instal·lació solar fotovoltàica per 
generar energia elèctrica en una escola bressol situada a l’Ametlla de Mar (Tarragona)  

 
 Jordi Llanes Méndez ,  ETIM , EPSEVG (UPC) 77 

 

6.5.- Estudi econòmic 
A part de contribuir a preservar el medi ambient, una instal·lació solar fotovoltaica 

connectada a la xarxa pot produir a l’usuari, a llarg termini,  ingressos gràcies a la venta 

d’energia a la companyia subministradora, que està obligada a comprar l’energia a un 

preu estipulat de 0,440381 €/kWh els primers 25 anys i, de 0,352305 €/kWh a partir dels 

25 anys. 

 

Però la inversió que s’ha de fer en aquests tipus d’instal·lacions és elevada i per poder 

aconseguir beneficis han de passar uns anys. Aquest període se l’anomena període de 

retorn, això significa que durant dit període estarem pagant  i no tindrem ingressos fins 

passar aquest període. 

 

Per saber quan de temps haurà de passar per poder obtindre beneficis de la instal·lació, 

es fa un petit estudi econòmic de caràcter orientatiu, on no es tindrà en compte el preu de 

l’assegurança dels pannells ja que, evidentment, una instal·lació d’aquestes 

característiques ha d’estar pertinentment assegurada. 

 

Els termes que intervenen en l’estudi son els següents: 

 

- Inversió realitzada (D). 

- Augment del preu de kWh, segons IPC (k). 

- La inflació (i). 

- Interès del préstec (p). 

- Cost de manteniment de la instal·lació, que va augmentant cada any (M). 

 

Tots aquestos factors estan contemplats en la següent equació:  

 

( ) ( )
( )∑∑ −
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·                       (Eq.6.11.)  

  1er Terme        2n Terme        3er Terme   1  

El primer terme de l’equació representa els ingressos generats per la venda d’energia 
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produïda per la instal·lació, el segon terme representa el cost de manteniment i el tercer 

terme representa el cost de la instal·lació.  

 

On: 

E = Despeses/Beneficis totals de l’any, en €. 

M = Cost de manteniment de la instal·lació, que va augmentant cada any (€/any). 

D = Inversió realitzada, en €. 

G = Ingressos del primer any, en €. 

k = Augment del preu del kWh. 

i = Inflació anual (en tant per u). 

p = Interès del préstec (en tant per u).  

t = Període de retorn (anys).  

 

A continuació es mostra els valors de cada paràmetre que intervenen en l’equació 6.11. 

 

1 Cost de la instal·lació (€) D 100331.75 

2 Preu del kWh  (€)   0,440381 

3 Augment anual del preu del kWh  (%)  k 4 

4 Interès del préstec (%) p 4 

5 Inflació anual (%) i 4,1 

6 Ingressos per producció del primer any  (€) G 13108,24 

7 
Manteniment de la instal·lació durant el primer any  
(€) M 2006.64 

  (2 % del cost de la instal·lació)     
 

Taula 6.10. Condicions econòmiques. 

 

I aplicant-los a l’equació 6.11., obtenim un període de retorn per a la instal·lació de deu 

anys, que és quan la instal·lació comença  a produir beneficis. 
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Període de retorn 
    

Any  Pèrdues/ Ingressos 
1 -89232,16 

2 -78134,57 

3 -67039.15 

4 -55945,67 

5 -44855,84 

6 -33765,27 

7 -22677,8 

8 -2917,69 

9 -508,84 

10 10573,35 
 

Taula 6.11. Període de retorn de la instal·lació. 
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Part IV. Estudi medioambiental, conclusions i 
bibliografia  
 
7.- Impacte medioambietal 
 
És més que sabut, que la capa d’ozó és el “ gas refrigerant del planeta”. Aquest gas forma 

una capa al voltant del planeta que filtra les radiacions més nocives i evita el 

sobrescalfament terrestre (entre moltes altres coses que ara no venen al cas ).  Els 

clorofluorcarbonats, o gasos CFC, el que fan és destruir-la.  Aquests gasos, són tots els 

que contenen fluor i clor en estat gasós, com fins fa poc contenien els aerosols i tots els 

aparells que produïssin fred, com ara frigorífics, congeladors o aparells de refrigeració 

d’aire. Això passava amb el refrigerant R22, i que gràcies al refrigerant R407-C el 

problema s’ha eliminat. 

 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que quan s’acaba la vida útil  d’una instal·lació de 

climatització, es generen moltes deixalles que s’han de tenir en compte a l’hora de 

classificar els materials per al seu degut reciclatge.   

 

 

7.1.- Refrigerant R407-C 
 
El fluid utilitzat en la nostra central refrigeradora és el R-407-C, és una mescla ternària no 

azentròpica de R32 (23 %), R125 (25 %) i R134a (52 %), tot i que el R32 si és inflamable, 

combinat amb els altres dos gasos perd aquesta  característica. Té una temperatura de 

desplaçament de 7.4ºC i un punt d’ebullició a -43.9 ºC; no és miscible amb olis minerals 

així que, per a la lubricació de la bomba i del circuit de refrigeració s’han d’utilitzar olis 

poliolésters. 

El R-407-C és el gas refrigerant que porten totes les màquines de climatització de forma 

obligatòria, segons una directiva de la C.E.E.. Aquest gas refrigerant està lliure de clor, 

contribuint d’aquesta manera a no destruir la capa d’ozó, a diferencia del seu antecessor 

el R-22. 
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Aquest, a part de no malmetre la capa d’ozó, no és explosiu ni inflamable  ni tòxic, tot i 

que hi ha un temps límit de 8 hores que una persona es pot exposar en un ambient amb 

aquest gas, amb una concentració màxima de 1000 ppm .  

Dit tot lo anterior es pot afirmar que  el gas refrigerant de la nostra instal·lació és totalment 

inofensiu per al medi tot i que fins fa poc, aquest gasos eren   el principal i més nociu 

agent contaminant de les instal·lacions de climatització. 

 
7.2.- Energies renovables, un avantatge medioambiental 
 
Com portem remarcant en algun punt del present projecte, és totalment necessari lliurar-

nos de la dependència dels combustibles fòssils que té la societat actual en general. 

Evidentment això és una tasca difícil perquè, són els mateixos governs qui no exerceixen 

el seu poder a favor del medi ambient degut a, podríem dir, interessos político – 

econòmics. 

L’efecte hivernacle i el conseqüent calentament de la terra, ( produït en part pels gasos 

“CFC”, com ja hem dit en l’anterior paràgraf, i per la contaminació atmosfèrica de CO2 ), ja 

és un fet palpable a moltes de les glaceres més importants del món.  

 

Per cada kWh produït per la combustió del carbó en centrals tèrmiques convencionals, es 

genera 1 kg de CO2. En les centrals tèrmiques de cicle combinat, per cada kWh produït es 

genera 0.4 kg de CO2. Tot i que aquesta tecnologia  de producció energètica és molt més 

neta que la tèrmica  convencional, no és una solució definitiva ja que, continua contaminat 

l’atmosfera. Sense parlar de l’energia nuclear, la qual no produeix dioxid de carboni però, 

els seus residus són altament contaminats de la geoesfera i l’hidroesfera. 

 

La energies renovables  no produeixen cap tipus de gas contaminant, ni cap matèria 

perillosa per la terra, l’únic residu generat és en el moment del seu desballestament, el 

qual són materials reciclables en la seva gran majoria. Si més no, cal dir que el procés de 

fabricació de  plaques de silici és un procés on s’utilitza molta energia. 

En la nostra instal·lació solar es  produeix anualment 29765.67 kWh, aquesta quantitat 

d’energia, en el cas que hagués estat produïda per una central tèrmica convencional, 

hagués produït 29.77 tones de CO2, i en el cas d’haver estar generada per una central de 

cicle combinat, la quantitat hagués disminuït fins a la quantitat de 11.9 tones de CO2. Les 
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energies renovables són totalment viables per ser l’única font d’energia de ciutats i països 

sempre i quan els mandataris vulguin. 

 

7.3.- Consum elèctric de la instal·lació de climatització 
La instal·lació de climatització té un consum elèctric màxim diari de 1047.63 kWh 

(suposant que la instal·lació de climatització va a ple rendiment durant vuit hores) i sabem 

que estarà funcionant durant cinc dies a la setmana (de dilluns a divendres) tres mesos a 

l’any per tant, tindrà una demanda energètica anual total  de 62857.80 kWh. Per altra 

banda la nostra instal·lació dóna una producció energètica màxima anual de 29765.67 

kWh, això significa que aproximadament el 48 % del consum anual d’energia per part de 

la instal·lació de refrigeració, es podria dir que és de procedència renovable i neta.  

 

 

7.4.- Reciclatge de la instal·lació 
 

S’ha de tenir en compte que hi ha una enorme quantitat de deixalles al final de la vida útil 

d’una instal·lació de refrigeració. Fins fa uns anys, els residus produïts es tiraven a les 

escombraries sense cap tipus de mirament. Inclòs els productors d’aparells, tenien via 

lliure a l’hora de fabricar aparells sense pensar en quins materials es feien servir. 

Però des del 2003 aquest problema està resolt gràcies a la directiva 2002/96CE del 

parlament europeu, la qual regula els  residus de les instal·lacions, amb una política  que 

sanciona a tots aquells  que no la compleixen i al mateix temps, obliga als fabricants a una 

producció sostenible. 

A Espanya, a partir de  l’associació de grans productors de maquinària de refrigeració 

SIGCLIMA, els fabricants es fan responsables de córrer amb les despeses que comporta 

el reciclatge dels aparells vells.  

Abans d’iniciar el desballestament de la instal·lació s’ha de planificar quines empreses 

s’encarregaran de dur a terme el reciclat de cada tipus de material, de les carcasses 

metàl·liques dels fan-coils,  fins als olis lubricants del compressor de la central 

refrigeradora, passant pel silici de les cèl·lules dels pannells solars.  

A continuació es fa una llista dels materials a reciclar, classificats segons el seu codi CER 

(Codi Europeu del Residu) i s’enumeren empreses dedicades al reciclatge dels  materials 
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de la instal·lació, situades prop de l’Ametlla de Mar. Les dades de les empreses  i els 

codis dels residus s’han extret de la pàgina web de l’Agencia Catalana de Residus 

(http://www.arc.cat.net/ca/home.ca). 

 

Material Codi CER 
Plàstics 200139 

Metalls 200140 
Equips elèctrics i electrònics   
rebutjats 200136 
Olis per lubricació dels 
motors 130206 

Silici  60802 
 
 

Taula 7.1. Llista del materials a reciclar i el seu codi CER. 

 

 

 

CATOR, S.A. 
 

Codi de 
gestor  
E-56.93  

Adreça física  
CTRA. DE REUS A 
MONTBLANC KM 11.3  
(43460) ALCOVER   

Adreça de 
correspondència  
C/ MALLORCA 245,4T   
(08008) BARCELONA    

 
Telèfon  
934881919  

Fax  
934883257  

a/e  
dirtecnica@cator-
sa.com   

web 
www.cator-sa.com   

 
 
 Localització  Coordenades UTM    
 

Veure 
localització  

X: 346875 // Y: 4568270   
 
 

 DADES DE L'ACTIVITAT  
 

Activitat  
RECOLLIDA, TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I REGENERACIÓ D'OLIS 
MINERALS USATS  
 

Operacions autoritzades  
V22 Regeneració d'olis minerals  
 
 
 
 
 
JOSEP TARDIU GRAU 
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Codi de gestor  
E-751.01  

Adreça física  
PARTIDA MATET 422  
(43200) REUS   

Adreça de correspondència  
PARTIDA MATET 422   
(43200) REUS    

 
Telèfon  
977315010  

Fax  a/e  
 

web 
  

 
 Localització  Coordenades UTM    

 

 Veure 
localització

X: 341684 // Y: 4559507   

 
 

 DADES DE L'ACTIVITAT  

 
Activitat  
RECUPERACIÓ DE PAPER, CARTRÓ I PLÀSTIC MITJANÇANT PREMSAT, DE CABLE MITJANÇANT P ELAT I DE 
FERRALLA, VIDRE I FUSTA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE BATERIES.  

 
Operacions autoritzades  
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lic s 
V45 Recuperació de cables  
 
JOSEP MAÑÉ PLANA 

 
Codi de gestor  
E-352.97  

Adreça física  
POL. IND. 5 MASIA MAS BORONAT PARC. 
26  
(43764) CATLLAR   

Adreça de correspondència  
POL. IND. 5 MASIA MAS BORONAT PARC. 
26   
(43764) CATLLAR    

 
Telèfon  
977653429  

Fax  a/e  
-   

web 
  

 
 Localització  Coordenades UTM    

 

 Veure 
localització

X: 360272 // Y: 4559896   

 
 

 DADES DE L'ACTIVITAT  

 
Activitat  
RECUPERACIÓ DE PLÀSTIC MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ, TA LLAT I TRITURACIÓ, RECUPERACIÓ DE 
PAPER I CARTRÓ MITJANÇANT PREMSAT, REPARACIÓ DE PAL ETS DE FUSTA, RECUPERACIÓ DE VIDRE I 
FERRALLA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE BATERIES.  

 
Operacions autoritzades  
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lic s  
 
 
 
 
 
 
GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS DE CATALUNYA, S.A. (GRE CAT) 

 
Codi de gestor  
E-466.97  

Adreça física  
POL. IND. CONSTANTÍ AV. D'EUROPA 
S/N  
(43120) CONSTANTÍ   

Adreça de correspondència  
POL. IND. CONSTANTÍ AV. D'EUROPA 
S/N   
(43120) CONSTANTÍ    

 
Telèfon  Fax  a/e  web 
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977296561  977296565     
 

 Localització  Coordenades UTM    

 

 Veure 
localització

X: 347414 // Y: 4558374   

 
 

 DADES DE L'ACTIVITAT  

 
Activitat  
INCINERACIÓ DE RESIDUS.  

 
Operacions autoritzades  
T21 Incineració de residus no halogenats 
T22 Incineració de residus halogenats  
 
 
GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE TERRENYS, SA 

 
Codi de gestor  
E-868.04  

Adreça física  
PARATGE DE MAGRELLS S/N  
(43746) TIVISSA   

Adreça de correspondència  
APARTAT DE CORREUS 148   
(17100) BISBAL D'EMPORDÀ    

 
Telèfon  
629115448  

Fax  a/e  
 

web 
  

 
 Localització  Coordenades UTM    

 

 Veure 
localització

X: 305915 // Y: 4550482   

 
 

 DADES DE L'ACTIVITAT  

 
Activitat  
DEPOSICIÓ CONTROLADA, I VALORITZACIÓ MITJANÇANT TRI ATGE, DE RESIDUS NO PERILLOSOS.  

 
Operacions autoritzades  
T12 Deposició de residus no especials 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes  
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 VEHÍCULOS Y DESGUACES TARZÁN, S.L. 

 
Código de gestor  
E-748.01  

Dirección física  
CTRA. DE CONSTANTÍ KM 1.1, 142  
(43201) REUS   

Dirección de correspondencia  
CTRA. DE CONSTANTÍ KM 1.1, 142   
(43201) REUS    

 
Teléfono  
977754405  

Fax  
977752455  

c/e  
 

web 
  

 
 Localización  Coordenadas UTM    

 

 Ver 
localización

X: 343312 // Y: 4557933   

 
 

 DATOS DE LA ACTIVIDAD  

 
Actividad  
RECUPERACIÓ DE FERRALLA FÈRRICA I NO FÈRRICA MITJAN ÇANT CLASSIFICACIÓ I EMMAGATZEMATGE.  

 
Operaciones autorizadas  
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lic s  
 
 
Taula 7.2. Llistat d’empreses dedicades al reciclatge d’alguns materials. 
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 8.- Conclusions  

 

Els objectius principals del present projecte són:  

a) Climatitzar pels mesos d’estiu una escola bressol situada a l’Ametlla de Mar 

(Tarragona) emprant unitats fan-coil, conjuntament amb una unitat central de 

refrigeració d’aigua i un sistema de canonades per la distribució de l’aigua freda 

cap els fan-coils. D’aquesta manera s’aconsegueix controlar la temperatura interior 

de cada recinte i es pot disminuir el consum energètic del sistema. 

b)  Dissenyar una instal·lació solar fotovoltàica per la producció d’energia elèctrica 

neta i d’aquesta manera poder contribuir a la reducció de les emissions de CO2 a 

l’atmosfera, les quals es produeixen quan dita energia elèctrica procedeix de la 

combustió de combustibles fòssils en centrals termoelèctriques convencionals o en 

 centrals de cicle combinat. Com ja és sobradament conegut, el CO2 emés a 

l’atmosfera contribueix a l’efecte hivernacle i al canvi climàtic, convertint-se en un 

problema global del planeta. 

 

En quan al primer objectiu que fa referència a la instal·lació de climatització, podem 

destacar les següents conclusions: 

1. Pels càlculs s’ha escollit una temperatura de confort de 24 ºC (valor intermedi de 

l’interval de les temperatures de projecte d’estiu fixades entre 23ºC i 25ºC). Si 

s’hagués escollit 23 ºC com a temperatura de confort comportaria un augment del 

consum d’energia del sistema d’entre un 6 – 8 %, mentre que el valor 25 ºC s’ha 

considerat una temperatura massa alta ja que es podria perdre quelcom del confort 

desitjat. 

2.  S’ha dissenyat la instal·lació de climatització amb el nombre just de fan-coils i no 

s’ha sobredimensionat la instal·lació per ajustar millor el seu preu i en 

consequència la inversió a realitzar. 

3. Els fan-coils van connectats a una vàlvula que regula el cabal d’aigua de 

refrigeració que entra al fan-coil depenent de les necessitats d’aquest, aconseguint 

així una reducció de la despesa energètica. 

4. La instal·lació de climatització està dissenyada per operar en zones i més 

concretament per aparells, es a dir, si un cert moment del dia en un recinte no hi ha 
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persones, simplement es paren els fan-coils. En cas d’avaria en una de les tres 

zones, s’aïlla la zona avariada i les altres zones poden continuar funcionant. 

5. S’han fet servir materials reciclables com ara el polipropilé, utilitzat en les 

canonades del circuit d’aigua freda. És cert que no es del tot encertat utilitzar 

materials derivats del petroli, perquè això augmenta encara la dependència de la 

nostra societat vers aquest recurs natural, però en el nostre cas s’ha seleccionat 

aquest material per raons de qualitat envers altres materials, pel seu ràpid 

muntatge gràcies al sistema de soldadura per termofusió i perquè no es requereix 

l’ús de conquilles aïllants per aïllar les canonades donat la baixa conductivitat 

tèrmica del polipropilé. 

6. Les unitats fan-coil i la central refrigeradora d’aigua estan fabricades 

majoritàriament de materials reciclables com: acer, coure, alumini i plàstics. 

7. El pressupost de la instal·lació de climatizació, tenint en compte els elements, 

materials, honoraris de projecte i l’IVA és de 135561 €. 

 

En quan al segon objectiu, que fa referència a la instal·lació solar fotovoltàica per a produir 

energia elèctrica neta, podem destacar les següents conclusions: 

1. S’ha aprofitat el màxim possible de superfície del terrat de l’edifici per instal·lar 

pannells solars fotovoltàics, per tal de captar la màxima quantitat de radiació solar i 

així poder generar el màxim d’energia elèctrica procedent d’una font d’energia 

renovable. 

2. La instal·lació solar fotovoltàica projectada és capaç de produir a l’any 29766 kWh 

d’energia elèctrica, la qual cosa representa un 48 % del consum d’energia elèctrica 

anual de la instal·lació de climatització per estiu de l’escola bressol. 

3. L’energia elèctrica produïda per aquesta instal·lació solar fotovoltàica es ven a la 

companyia elèctrica local a 0,440381 €/kWh, segons preu fixat pel BOE, reportant 

així uns beneficis per l’escola, apart d’haver-se contribuit a la producció d’energia 

elèctrica neta. 

4. El pressupost de la instal·lació solar fotovoltàica, tenint en compte els elements, 

materials, honoraris de projecte i l’IVA és de 122204 €. 

5. De l’estudi econòmic realitzat a la instal·lació solar fotovoltàica es conclou que el 

període de retorn de la inversió és de 10 anys 
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Cal esmentar també que s’ha considerat el desballestament de la instal·lació una vegada 

finalitzada la seva vida útil, classificant els residus generats segons el codi CER i cercant 

empreses especialitzades amb el reciclatge dels materials de la instal·lació. 

 

Finalment, es pot afirmar que s’han assolit tant els objectius generals com els objectius 

particulars d’aquest projecte. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PFC: Projecte d’una instal·lació de climatització per estiu i d’una instal·lació solar fotovoltàica per 
generar energia elèctrica en una escola bressol situada a l’Ametlla de Mar (Tarragona)  

 
 Jordi Llanes Méndez ,  ETIM , EPSEVG (UPC) 90 

 
9.- Bibliografia 

 

Per a la realització de present projecte s’han consultat els següents 
llibres, documents i pàgines web: 
 

� Llibres i documents: 
 
- Angel Luis Miranda : “Aire Acondicionado. Enciclopedia de la climatización”. Ediciones 

CEAC, (2000). 

 

- Francisco Galdon, Teofilio Calvo, “Curso de instalador de calefacción, climatización i 

agua caliente sanitaria”, Editorial ONAIF, (1996). 

 

- Carrier, “Manual de Aire Acondicionado”. Editorial Marcombo, (1985). 

 

- Juan Lluís Fumadó Alsina, “Climatitzación de edificios”. Editorial Serbal, (1995). 

 

- Juan Carles Cugat Curto, “Instal·lació solar tèrmica i fotovoltaica per l’escalfament de 

l’aigua i la generació d’energia electrica d’una masia a l’Aldea”, Projecte Final de Carrera, 

EPSEVG, (2006). 

 

- Pliego de condiciones tècnicas de instalaciones de baja tension conectadas a red. 

Departamento de enrgia solar IDAE. 

 

- Reglamento Electrotecnico de Baja Tension, (REBT) 

 

- Codigo Tecnico de la Edificacion, (Ahorro de Energia), apartat, Contribución fotovoltaica 

mínima de energia elèctrica. 

 

- Reglamento de Instalaciones Termicas en Edificios. (RITE -1998) 

 

- IDAE 

 



PFC: Projecte d’una instal·lació de climatització per estiu i d’una instal·lació solar fotovoltàica per 
generar energia elèctrica en una escola bressol situada a l’Ametlla de Mar (Tarragona)  

 
 Jordi Llanes Méndez ,  ETIM , EPSEVG (UPC) 91 

 

 

� Pàgines web 

 

- http://www.ferroli.es  

Portal web d’on s’extreuen els catàlegs i informació de les màquines de producció 

de fred. 

- http://www.grundfos.es 

Portal web d’on s’extreuen els catàlegs i informació sobre les bombes circuladores 

de la instal·lació d’aigua de refrigeració. 

- http://www.salvadorescoda.com 

Portal web utilitzat per treure tots els accessoris utilitzats en la instal·lació de 

canonades de refrigeració. 

- http://www.transglass.com 

Portal web que s’ha aconseguit tota la informació i catàlegs sobre els tubs de 

polipropilé. 

- http://www.suntechnics.com  

Portal web que s’ha aconseguit tota la informació i catàlegs sobre els elements de 

la instal·lació solar fotovoltaica. 

- http://www.idae.es  

Portal web d’on s’ha extret el mètode de càlcul per saber la quantitat d’energia 

elèctrica produïda per la instal·lació. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


