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Resum 

El següent projecte pretén dimensionar la instal·lació de climatització d’una de les sales 

d’una planta industrial de fabricació de motors elèctrics, amb un consum energètic mínim, 

alta eficiència i amb la finalitat que la sala es trobi a cada hora perfectament condicionada 

tèrmicament per tal que els treballadors gaudeixin d’unes condicions de confort amb la 

màxima optimització possible, seguint els criteris del nou Real Decret de Instal·lacions 

Tèrmiques en Edificis. 

Aquesta instal·lació utilitza en el circuit exterior d’una bomba de calor aigua que prové d’un 

pou d’aigües freàtiques. Aquest pou, situat a prop de la sala a climatitzar, es trobava en 

desús i pertany a la planta industrial. El retorn de l’aigua es realitza en un segon pou, aigües 

avall, de les mateixes condicions que el primer. 

Pel correcte disseny d’aquesta instal·lació de clima es calculen les necessitats tèrmiques de 

la sala actual per a cada hora en que a la sala hi treballa gent. Posteriorment, es consideren 

una sèrie de millores i reformes en aquesta sala, es tornen a calcular les noves necessitats i 

s’aprecia una disminució, que suposa un estalvi energètic.  

Així s’obtenen les potencies màximes de refrigeració i calefacció, però com no totes les 

àrees de la sala millorada requereixen de la mateixa potència, es realitza un estudi de les 

necessitats tèrmiques zonificades, tenint en compte la radiació solar rebuda per cada hora de 

treball de la sala i la orientació de cada zona. Aquest darrer estudi dóna les condicions de 

disseny amb les que es dimensionen els equips de la instal·lació. 

Finalment, es calcula el coeficient d’eficiència energètica de la instal·lació. Aquest coeficient 

és el resultat del quocient entre l’energia tèrmica anual necessària a la sala i l’energia 

elèctrica total consumida pel conjunt d’equips que formen part de la instal·lació global.  

A partir del coeficient d’eficiència tèrmica, es compara el sistema dissenyat en el projecte 

amb un sistema tradicional aire-aigua i amb el sistema actualment utilitzat. El resultat 

obtingut amb aquesta comparativa, demostra una elevada eficiència del sistema bomba de 

calor aigua-aigua respecte els altres dos sistemes, obtenint així un estalvi energètic i, en 

conseqüència, una reducció de les emissions de CO2. 
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1. Glossari 

∆T:  salt tèrmic del fluid [K] 

b: dimensió horitzontal [mm] 

λ: coeficient de transmissió del material [W/m·K] 

Ce: coeficient d’expansió 

CEE: coeficient d’eficiència energètica 

CEEanual: coeficient d’eficiència energètica anual 

Cp: calor específic [J/kg·K] 

Cp: coeficient de presió 

D int: diàmetre interior [mm] 

D: diàmetre [mm] 

E: orientació est 

EER: energètic eficiency ratio 

EERCalef 100%:: rendiment de la bomba com a calefactor amb càrrega al compressor del 

100%. 

EERCalef 50%::  rendiment de la bomba com a calefactor amb càrrega al compressor del 50%. 

EERCalef 75%:  rendiment de la bomba com a calefactor amb càrrega al compressor del 75%. 

EERCalef: coeficient d’eficiència energètica en calefacció 

EERCalef25%::  rendiment de la bomba com a calefactor amb càrrega al compressor del 25%. 

EERCalefpromig: rendiment promig de la bomba de calor en mode calefacció 

EERref: coeficient d’eficiència energètica en refrigeració 

EERref100%:: rendiment de la bomba com a refrigerador amb càrrega al compressor del 

100%. 
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EERref25%:: rendiment de la bomba com a refrigerador amb càrrega al compressor del 25%. 

EERref50%:: rendiment de la bomba com a refrigerador amb càrrega al compressor del 50%. 

EERref75%: rendiment de la bomba com a refrigerador amb càrrega al compressor del 75%. 

or en mode refrigeració 

 de cortines 

r 

 calor sensible total  

nsmissió [W/m2·K] 

rd-oest 

 durant el seu treball com a refrigerador. 

%. 

ompressor [kW] 

rant un any en que la bomba treballa com a calefactor 

EERRefpromig: rendiment promig de la bomba de cal

Fc: factor corrector degut a l’existència

FCS,i: factor de calor sensible interio

FCS,t: factor de

h: alçada [mm] 

hr: Humitat relativa [%] 

IPC: índex de preus al consum 

Kp: coeficient de tra

N: orientació nord 

NE: orientació nord-est 

NO: orientació no

P: potència [kW] 

P100%: promig de funcionament de la bomba al 100%

P25%: promig de funcionament de la bomba al 25%. 

P50%: promig de funcionament de la bomba al 50%. 

P75%: promig de funcionament de la bomba al 75

Pabs: potència absorvida pel c

Pcal: potència calorífica [kW] 

Pcalef: percentatge de temps du

Pfrig: potència frigorífica [kW] 
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Pref: percentatge de temps durant un any en que la bomba treballa com a refrigerador 

kW] 

kW] 

] 

l interior [kW] 

] 

rador [kW] 

amb l’aigua freàtica [kW] 

] 

m3/s] 

 d’impulsió [K] 

V: Volum [dm3] 

Q latent interior: calor latent interior [

Q latent total: calor latent total [kW] 

Q sensible interior: calor sensible interior [

Q sensible total: calor sensible total [kW

Q total interior: calor tota

Q total: calor total [kW] 

qaig.frea: cabal d’aigua freàtica [kg/s] 

Qcond: potencia del condensador [kW

Qevap: potència del evapo

qi: cabal d’impulsió [m3/s] 

Qintercanviada: calor intercanviada 

qr: cabal de recirculació [m3/s

qv: cabal de ventilació [

SE: orientació sud-est 

SO: orientació sud-oest 

Ti: Temperatura
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

L’origen del projecte sorgeix  de l’actual situació del planeta, de l’elevada necessitat 

d’adaptar el major número d’accions possibles a una política orientada cap a una 

sostenibilitat energètica.  

La climatització amb una bomba de calor i a partir d’unes aigües freàtiques és un sistema 

altament eficient. 

Les temperatures que es poden arribar a assolir a l’estiu en la zona de Cornellà, i sobretot en 

una sala tancada amb poca ventilació i amb prou radiació, poden ser tan altes que acabi 

afectant al rendiment dels treballadors i directament a la producció de l’empresa.  

Aconseguir un benestar tèrmic a l’estiu dins de la sala, pot augmentar la permanència dels 

treballadors dins l’àrea de treball. Si es troben millor dins la sala que fora, disminuiran els 

descansos, el malestar i la incomoditat de treballar en unes condicions poc agradables. 

Respecte al hivern, la situació actual fa que el calor subministrat pels radiadors situats a una 

alçada massa elevada, no satisfaci completament les necessitats tèrmiques a l’hora que 

provoca un elevat consum energètic. Una correcta climatització al hivern, augmentarà la 

sensació de benestar tèrmic. 

Totes aquestes millores climatològiques impliquen un augment del rendiment dels 

treballadors i de la producció. 

2.2. Motivació 

La principal motivació d’aquest projecte, és la protecció del medi ambient i la prevenció de la 

contaminació mitjançant l’estalvi i la eficiència energètica. 

El fet que existeixin dos pous en els terrenys de la planta i que aquests es trobin en desús, 

ha fet pensar que se’n pot treure un profit des d’un punt de vista sostenible. 

Les bombes de calor  tenen diverses avantatges com una alta eficiència energètica i una 

reducció de les emissions nocives, tot això amb un cost d’operació més baix.  
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3. Introducció 

Any rere any, la sensibilització pel medi ambient i la demanda d’un major ús de les energies 

renovables creix en la societat. A l’hora, l’evolució d’aquest tipus d’energies fa que cada cop 

siguin més accessibles tant per institucions i empreses com per particulars.  

Cada cop són més les persones que aposten per un model energètic diferent, basat en 

energia neta i respectuosa amb el medi ambient. 

A la vida diària s’utilitza constantment energia. Desgraciadament, el model energètic 

establert no és un model just ni sostenible. 

Actualment, gran part  dels recursos sostenibles energètics es destinen a una minoria de la 

població mundial. A més, la reserva de combustibles fòssils s’esgota dia a dia, tot i els 

problemes ambientals que suposa la seva utilització: contaminació, escalfament global del 

planeta... 

Un consum sostenible és aquell que satisfà les nostres necessitats presents sense 

comprometre el nostre futur. Per això, es basa en l’aprofitament d’energies no contaminants i 

inesgotables: les energies renovables.  

Ser usuari d’aquestes energies no només significa estalviar en les factures dels gas, gas-oil 

o electricitat, sinó que suposa un benefici tant per la societat com per el medi ambient. 

És necessari, en definitiva, avançar cap a un model més equitatiu i sostenible. Es tracta de 

millorar el nostre present per preservar el nostre futur. 

3.1. Objectius del projecte 

Tradicionalment, el sector de la industria ha estat sempre, el major consumidor d’energia a 

Espanya. Les mesures, però, d’estalvi i eficiència que van començar a posar-se en pràctica a 

mitjans dels anys 70, ha fet que el transport superi en consum a la industria. 

Els objectius del projecte són seguir reduint el consum que té aquesta industria i les seves 

emissions de CO2, a l’hora que es realitza la climatització d’una de les sales d’una sala de la 

planta industrial, a través de l’aprofitament de les aigües freàtiques d’un pou.  
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3.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte, engloba un estudi hidrològic del sòl de l’àrea, els càlculs de necessitats 

tèrmiques de la sala tant a l’estiu com al hivern  i el disseny dels circuits, així com tots els 

elements que el formen: bombes de calor, conductes, etc.  

El projecte parteix de les condicions  inicials, interiors i exteriors, i fixa unes condicions de 

confort adequades pels treballadors. Per tal d’aconseguir una climatització òptima, s’han 

realitzat els càlculs de les necessitats tèrmiques de la sala dividint-la en zones i per cada 

hora en què la sala hi ha gent treballant. 

Un cop triada la solució, es realitza una comparativa respecte al sistema actual i un sistema 

tradicional, es calcula l’estalvi energètic aconseguit respecte a la situació actual, es detalla el 

pressupost i s’elabora un estudi d’impacte ambiental on s’aprecia un elevat coeficient 

d’eficiència energètica aconseguit. 
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4. Dades de partida 

4.1. Localització geogràfica 

La planta sobre la que es desenvolupa el present estudi, està situada al carrer Lluis 

Muntades núm 4 al municipi de Cornellà de Llobregat, Barcelona. 

Alçada nivell del mar: 27 m 

Latitud: 41º 21' 00" N 

Longitud: 002º 04' 59" E 

Fig. 4.1. Situació de la planta objecte d’estudi 
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4.2. La planta industrial 

4.2.1. Històric 

La planta industrial inicia la seva activitat en la parcel·la actual al 1910, amb una superfície 
aproximada de 25000 m². Tot i que la parcel·la de la planta ha sofert diferents ampliacions i 
reduccions al llarg de la seva història, la zona objecte d’estudi s’ha mantingut sempre com a 
part de la planta de Cornellà [11]. 

4.2.2. Descripció de la zona 

La superfície de la zona d’estudi engloba uns 700 m². Aquesta superfície compren la sala 
d’estudi, anomenada sala de bobinatge i la ubicació dels pous que s’utilitzaran com a Font 
pel disseny de la climatització. 

 

Fig. 4.2. Descripció aèria de la planta 
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S’ha realitzat una consulta cadastral a través de la pàgina web de la Oficina Virtual del 
Catastro2, del Ministeri d’Economia i Hisenda per tota la parcel·la [10]. La superfície total de la 
parcel·la es de 58582 m², dels quals 43988 m² corresponen a construccions. Dels 14.594 m² 
restants, la majoria corresponen a zones asfaltades, exceptuant només petites zones 
enjardinades, que sumen uns 2000 m², aproximadament. 

El sòl de la parcel·la d’estudi es classifica com a sòl de classe urbà i d’ús “industrial” i es 
troba envoltat de sòl de similar classificació, a excepció de la part oest, on es limita amb el 
traçat de les vies del ferrocarril i la zona sud, que limita amb el carrer Lluis Muntades. 

 

Fig. 4.3. Parcel·la cadastral de la planta (amb contorn blau) i superfície actual (rallada en 

vermell) 

4.2.3. Activitat de la fàbrica objecte d’estudi 

L’activitat principal que s’ha desenvolupat en aquests terrenys des de 1910, correspon a la 
fabricació de motors elèctrics de potència compresa entre 100 i 1800 kW. Unes altres 
activitats realitzades al llarg de la historia de la planta, són les de fundició, calderia, fabricació 
de transformadors i relés elèctrics i taller mecànic. 

4.2.4. Descripció i ocupació actual de la sala objecte d’estudi 

La sala que es vol climatitzar en aquest projecte, està destinada al bobinatge dels estàtors 
de motors trifàsics de corrent alterna i rotors de motors de corrent contínua. Aquesta sala és 
contigua a una altra sala anomenada “Sala neta”, que es troba climatitzada i aïllada amb un 
panell “sandwich”, on es realitzen les bobines i l’encintament i aïllament manual d’aquestes.  
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En aquesta sala hi treballen una mitjana de 20 persones per torn, en un total de 2 torns. La 
maquinària de la que consta la sala són petites eines de soldar per arc i aparells de proves 
de l’aïllament. 

4.2.4.1. Dimensionat 

La sala té una longitud de 50,5 m i una amplada de 12,5 m. Ocupa una superfície total de 

631,25 m² amb un sostre a dues aigües amb una alçada màxima de 12 m i mínima de 10 m.  

La sala es troba orientada segons la figura 4.4. 

 

NE  

SE 

NO 

SO 

Fig. 4.4. Orientació de la sala 

4.2.4.2. Descripció dels tancaments 

4.2.4.2.1 Tancaments opacs 

Els tancaments opacs tenen un gruix de 300 mm. La transferència de calor a través d’ells, 

depèn de la seva composició, els coeficients de transmissió es detallen en l’annex específic: 

Annex A. 

4.2.4.2.2 Tancaments envidriats  

Els tancaments envidrats mesuren 2 m x 2,5 m. El gruix del vidre es de 3 mm. Els coeficients 

de transmissió es detallen en l’annex específic: Annex A. 
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4.3. Dades climatològiques 

4.3.1. Condicions exteriors 

S’han obtingut els registres meteorològics de l’observatori de Viladecans corresponents a 

l’any 2008 [7].  L’observatori de Viladecans és el més proper a la població on es troba situada 

la planta. La temperatura mínima a Viladecans és de 4 ºC.  

Per la realització d’aquest projecte, s’ha escollit una temperatura exterior de 2 ºC ja que en 

realitat ens trobem en una població més interior que Viladecans.  

A l’hora de realitzar els càlculs, s’ha fet una aproximació de la temperatura i la humitat 

relativa per cada hora de rellotge entre les 6h i les 22h. Els dies escollits, han estat el més 

desfavorable de l’estiu i el més desfavorable del hivern per tal de dimensionar els aparells i 

els circuits de climatització. 

Hivern:        Temperatura exterior               Entre 2 ºC i 8 ºC 

                     Humitat relativa                      Entre 70% i 90%  

 

Estiu:          Temperatura exterior                Entre 23 ºC i 31 ºC 

                   Humitat relativa                         Entre 68% i 90% 

 

4.3.2. Benestar tèrmic 

La sensació de benestar tèrmic dels ocupants d’una habitació, sala o local, ve determinada 

per una sèrie de factors i condicionada pel intercanvi tèrmic del cos humà amb l’ambient. 

Les condicions pel confort tèrmic segons la UNE-EN ISO 7730 són les següents: 

Estació Temperatura 

operativa [ºC] 

Velocitat màxima 

de l’aire [m/s] 

Humitat Relativa 

[%] 

Estiu 23 a 25 0,24 40 a 60 

Hivern 20 a 25 0,20 40 a 60 

Taula 4.1. Condicions de confort 
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Les condicions interiors desitjades a l’hora de climatitzar, són: 

Hivern:        Temperatura interior                21 ºC 

                     Humitat relativa                      50%   

Estiu:          Temperatura exterior                24 ºC 

                   Humitat relativa                        50% 

 

4.4. Anàlisi del medi físic 

4.4.1. Geologia general 

Per a la descripció de la geologia de la zona, s’ha disposat de la fulla geològica “Mapa 

Geológico Nacional (MAGNA) Nº 420 ‘HOSPITALET DE LLOBREGAT’ ³ del “Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME)”. També de la columna estratigràfica dels sondejos 

realitzats per la instal·lació dels pous de bombeig. 

La zona d’estudi s’ubica sobre l’aqüífer detrític quaterià del Pla de Barcelona, les 

característiques geològiques del qual venen determinades per l’erosió de la serra litoral 

durant l’orogènia arsínica donant lloc a una plataforma inclinada des de la serra fins el mar. 

Aquest aqüífer està format per col·luvions i peu de muntanya, a més de materials abànics 

al·luvials presents en la zona.  

L’espessor dels materials pot arribar als 30 m, sent el nivell basal graves poc rodades amb 

matèria argilosa vermella. Per sobre d’aquest nivell existeixen materials d’origen eòlic amb 

nòduls calcaris. Finalment existeix un tercer nivell corresponent a una crosta calcària. 

Sota els materials quaternaris es troben materials paleozoics corresponents a micacites, 

fil·lites, pissarres quarcítiques i quarcites.  

A continuació es pot observar un fragment de la fulla geològica de la zona d’estudi i la seva 

llegenda. 
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Fig. 4.5. Fulla geològica 

4.4.2. Hidrogeologia 

S’han consultat dos fonts d’informació: la corresponent a la publicació referida a  “Las aigües 
subterrànies de España. Estudio de síntesis. Memòria 1.989” i la informació que publica 
l’Agencia Catalana de l’Aigua a la seva pàgina web [12].  
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Característiques hidrogeològiques de la zona d’estudi: 

Hidrogeològicament, la zona d’estudi es situa sobre materials poc permeables tal i com 
s’aprecia a la  figura (Fig. 4.6.). 

 

Fig. 4.6. Fragment del mapa hidrològic de la zona d’estudi 

A la  figura (Fig. 4.7.) es pot observar la situació més detallada de la planta industrial, en 
relació amb el nivell al·luvial del riu Llobregat i en la que es veu que la planta no es troba en 
el mateix. 

 

Fig. 4.7. Esquema de la cartografia hidrogeològica indicant la situació de la planta 
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4.4.3. Us de les aigües subterrànies i superficials 

A la planta d’estudi existeixen dos pous d’aigües subterrànies (POU SIE en la Figura) que es 
van fer servir en el procés industrial i que en l’actualitat tan sols es fan servir com a punt de 
control d’aigües subterrànies per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Segons un 
plànol facilitat per l’ACA a SIEMENS, s’observen diferents pous en l’entorn de la instal·lació, 
però es desconeixen les característiques, rendiments o ús dels mateixos. 

                  

Fig. 4.8. Localització de pous                                         Fig. 4.9. Punts d’extracció d’aigua 

subterrània per usos industrials 

4.5. Normativa aplicable 

El projecte s’ajustarà als reglaments i normatives que es citen a continuació: 

 Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) [1] i les seves Instruccions Tècniques 

Complementaries (ITE). 

 Normes UNE incloses en el RITE 
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 Real Decret 314/2006 de 17 de març pel qual s’aprova el Código Técnico de la 

edificación CTE [3]. 

 Código Técnico de la edificación, DB-HE/ Ahorro de energía 

 Real Decreto 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aproba el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión e Instrucciónes Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

 Ordenança municipal sobre el control per contaminació d’agents físics. 

 Ordenança municipal de protecció de l’atmosfera. 

 Ordenança municipal d’instal·lacions de condicionament d’aire i calefacció. 

 Real Decret 1627/1997 de 24 de novembre. Disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de la construcció. 
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5. Anàlisi estructural de la sala 

5.1. Plànols 

A continuació es mostra un plànol de la sala que es vol climatitzar, enquadrada en la part 

inferior. La sala contigua, situada en la part superior del plànol, és l’anomenada “sala neta”.  

 

Fig. 5.1. Plànol en planta de la sala a climatitzar 
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Fig. 5.2. Plànol en planta de la fàbrica  

5.2. Anàlisi 

En una primera inspecció de la sala es detecten diversos punts que eviten que tota solució 

presa sigui òptima. Per tal de poder obtenir una solució satisfactòria, principalment des del 

punt de vista de la eficiència energètica, aquests punts han de ser corregits.  

Aquests punts representen fuites de potència tèrmica. Aquest fet implica directament un 

major consum i, per tant, una major emissió de CO2. A l’hora que un augment en el cost de 

la inversió, ja que significa un sobre-dimensionament de les instal·lacions i de l’equip 

necessari. 

, 

simplement modificar pocs punts però que repercuteixen fortament en el consum energètic. 

Els punts o fuites més destacats són: 

Per altre banda, no es pretén dur a terme una sèrie d’obres de gran envergadura

- L’activitat que es desenvolupa a la sala no precisa tot el volum que conté la sala 

actual. A l’actualitat, els tancaments són de gran alçada i el sostre de gran superfície. 
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Es pretén rebaixar l’alçada del sostre creant un fals sostre. Aquest fals sostre 

rebaixaria l’alçada dels tancaments, disminuint així la transmissió de les parets, que 

disminuirien de superfície, i del sostre, que passaria a ser una paret interior. Cal 

destacar que el sostre fals s’utilitzarà per albergar els climatitzadors i els conductes 

necessaris. Les següents imatges, mostren com quedarà el fals sostre i els equips de 

la instal·lació: 

             

Fig. 5.3. Exemple fals sostre (I)                      Fig. 5.4. Exemple fals sostre (II) 

citat de transmissió. La següent imatge (Fig. 5.3), mostra un 

exemple de vidre doble:  

- Els vidres simples que conformen els tancaments actuals permeten una pèrdua 

elevada de potència tèrmica. Es creu adequat substituir-los per vidres dobles, per tal 

de disminuir aquesta capa

 

Fig. 5.5. Vidre doble 

 l’entrada de radiació solar a 

l’època d’estiu i permetran l’entrada a l’època d’hivern. 

- Les finestres del recinte no disposen de cap protecció contra la radiació solar, la qual 

incrementa notablement la càrrega tèrmica a l’estiu. Es pretén protegir la sala 

mitjançant persianes venecianes. Aquestes impediran
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5.3. Canvis estructurals 

Un cop analitzats els punts que representen fuites d’eficiència, i revisat quins són els canvis 

que s’han d’efectuar, comença la modificació estructural que dotarà a la sala d’una major 

eficiència tèrmica. 

El canvi estructural més important és la creació d’una fals sostre a l’alçada de 7 m respecte 

el nivell del terra. S’instal·larà un sostre panell “sandwich”. Aquesta modificació implica un 

canvi estructural important: la reducció de l’alçada del pont grua.  

Actualment, el pont grua es troba situat a una alçada de 10 m respecte el nivell del terra, és a 

dir, a l’alçada de la base del sostre, i la seva utilitat es basa en el transport intern dels motors 

elèctrics que construeix l’empresa. Per tant, s’hauran d’efectuar les obres necessàries per 

rebaixar el pont grua fins a l’alçada necessària. 

 

Fig. 5.6.  Representació canvi d’ubicació pont-grua 

La instal·lació de vidres dobles als tancament i de persianes a les finestres no presentarà 

problemes importants. 
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6. Càlcul de necessitats tèrmiques 

A continuació es descriu la metodologia de càlcul utilitzada per trobar les necessitats 

tèrmiques de la sala actual, de la sala millorada i de la sala zonificada.  

Al final dels apartats de cada sala, es mostra una taula amb els resultats de potències 

obtingudes al hivern i a l’estiu. 

Per tal d’aconseguir que la sala estigui correctament climatitzada en cadascuna de les hores 

en que hi ha gent treballant, s’ha realitzat el càlcul de necessitats tèrmiques per cada hora de 

rellotge des de les 6h fins les 22h, cobrint els 2 torns de treball de la sala. 

El procediment de càlcul a seguir, és el mateix per els tres models de sala, amb les variables 

pertinents. A la sala zonificada, es calculen les necessitats tèrmiques per cadascuna de les 

zones i per cadascuna de les hores. El procediment detallat de càlculs, es troba indicat a 

l’Annex A.1 

6.1. Procediment de càlcul 

Per tal de trobar les necessitats tèrmiques de la sala, cal calcular la transferència de calor per 

radiació a l’estiu a través dels vidres i de transmissió a l’estiu i al hivern. Al hivern no cal 

considerar la radiació, ja que es fa el càlcul en la pitjor situació, ni el calor latent emès per les 

persones. 

La transferència de calor per transmissió, es produeix a través de les parets,els vidres i el 

sostre, que es troben en contacte amb el medi exterior. 

A l’estiu, per trobar la calor transmesa per radiació a través de les finestres, s’han de tenir en 

compte l’àrea de vidre i factors com el factor corrector del tipus de marc, la temperatura de 

rosada, la contaminació i absorció, i si existeixen o no cortines. En el cas de la sala actual, no 

es disposa de cortines ni persianes, per tant, Fc (factor corrector degut a l’existència de 

cortines) serà igual a 1. A la sala millorada, s’ha canviat el tipus de vidre i s’han incorporat 

unes persianes venecianes, per tant, el factor corrector passa a ser Fc=0,54. 

Al hivern, tal i com s’ha comentat, no es calcularà la radiació, ja que al considerar el cas més 

desfavorable, la radiació serà 0. 

La calor per transmissió es calcula tal i com s’explica a l’apartat A.1.1.1 per l’estiu i A.1.1.2 

pel hivern. La transmissió es produeix a través de diferents punts: parets exteriors, parets 

interiors, sostre, vidres, maquinaria, focus, persones i ventilació. 
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Per trobar la calor a través de les parets exteriors, es fa amb l’equació (Eq. A.1) i a través de 

les parets interiors, amb l’equació (Eq. A.2).  

Tant en la sala actual com en la sala millorada, el pes dels murs és de 300 kg/m3, però les 

parets que es consideren interiors o exteriors variaran en la sala zonificada respecte a 

l’actual o la millorada, tal i com s’indica en el següent apartat. 

La calor transmesa a través del sostre de la sala actual es calcula amb una equació diferent 

(Eq. A.4) a la de la calor a través del sostre de la sala millorada o la zonificada (Eq. A.5), ja 

que en la sala actual, es sostre es troba en contacte amb l’ambient exterior i en la sala 

millorada i zonificada, el sostre està entre dos pisos i es considera com una paret interior. 

La calor transmesa pels vidres, es calcularà a través de l’equació (Eq. A.6). Aquesta calor 

variarà en la sala actual respecte en la millorada degut al coeficient de transmissió de calor 

global del vidre, ja que els vidres ordinaris de la sala actual han estat substituïts per vidres 

dobles. En la sala zonificada, cada zona tindrà un número de finestres diferents, per tant el 

càlcul variarà segons aquest valor. 

En aquesta sala, quasi tot el treball que es realitza és manual, excepte petites soldadures i 

proves de resistència, així que la calor sensible total transmesa per les màquines, s’ha 

aproximat a 1,5 kW. 

La sala està il·luminada per 16 focus grans de potència 400 W cadascun i 18 focus petits de 

100 W. En la sala zonificada, la distribució dels focus es fa de forma proporcional a la 

superfície de cada zona.  

La calor de transmissió de les parets, sostre, vidres, maquinària i focus, és sempre calor 

sensible. 

La calor de transmissió de les persones i de la ventilació, és una part sensible i una altra 

latent (al hivern només es té en compte l’aportació sensible). Aquesta calor es calcula a partir 

de la ventilació necessària establerta pel Real Decret 1027/2007, que és de 8 dm3/s·persona. 

La diferenciació de la part sensible i la latent, resultarà de l’entalpia sensible i l’entalpia latent. 

Es considera que el número de persones treballant a la sala en cada torn, és  20. 

Per la càrrega tèrmica total, es fa un sumatori de les calors sensibles i latents. Sense tenir en 

compte la calor transmesa a través de la ventilació, s’obtenen la calor sensible interior i latent 

interior. Al afegir la calor de ventilació, obtenim la calor sensible total i latent total. 

En l’època d’estiu, a les 6 i les 7 h del matí, el sistema no està en funcionament ja que la 

temperatura exterior és aproximada a la interior desitjada. 
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També es calcula el factor de calor sensible interior i el factor de calor sensible total, per 

veure la proporció de calor sensible respecte al total interior i total global: 

                                                                                                                                    (Eq. 5.1)  
eriorQtotal

eriorQsensible
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int

int
int               

Qtotal

eriorQsensible
FCStotal

int
  

Els coeficients de transmissió necessaris per la realització dels càlculs, es mostren a la taula 

següent: 

Paret Exterior Paret Interior Sostre Vidre Actual Vidre Millorat

Kp [W/m2·K] 1,7 1,9 1,2 5,5 3,5  

Taula 6.1. Coeficients de transmissió 

6.2. Resultats 

6.2.1. Sala Actual 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, la sala actual té una longitud de 50,5 m i una amplada de 

12,5 m. Ocupa una superfície total de 631,25 m² amb un sostre amb dos aigües amb una 

alçada màxima de 12 m i mínima de 10 m.  

La següent taula mostra la orientació, número de finestres, quantitat de persones i 

dimensions de la sala actual. Tots aquests paràmetres seran necessaris pel càlcul de les 

necessitats tèrmiques. 

Sala Orientació Tipus Finestres
Longitud 

[m]
Alçada 

[m]
Persones

NO
Contigua 
Sala Neta

0 50,5 10

SO Exterior 0 12,5 10
SE Interior 0 50,5 10
NE Interior 0 12,5 10

20Sala Actual

 

Taula 6.2 Dimensions sala actual  

 

 Orientació 
Superfície 

[m2] 
NO   331,4 

Sostre 
SO 331,4 

Taula 6.3 Dimensions sostre sala actual 
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Resultat de les potències tèrmiques a satisfer: 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Q sensible 

interior  [kW]
24,1 35,6 40,5 47,8 52,5 51,6 49,4 45,2 46,6 49,3 50,6 49,4 46,9 41,7 38,8

Q sensible 

total  [kW]
24,2 35,8 40,9 48,3 53,1 52,4 50,3 46,2 47,8 50,6 51,8 50,4 47,8 42,5 39,5

Q latent 

interior  [kW]
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Q latent total  

[kW]
4,4 4,5 4,4 4,6 4,6 4,8 5,1 5,3 5,5 6,1 6,1 6 5,9 5,8 5,8

Q total 

interior [kW]
25,5 37 41,9 49,2 53,9 53 50,8 46,6 48 50,7 52 50,8 48,3 43,1 40,2

Q total  [kW] 28,5 40,3 45,3 52,9 57,7 57,2 55,4 51,5 53,3 56,7 57,9 56,4 53,7 48,4 45,2  

Taula 6.4. Necessitats tèrmiques estiu sala actual 

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0
Q sensible 

interior  [kW]
45,9 44,4 43,0 41,5 40,1 38,6 37,2 35,7 34,2 32,8 31,3 29,9 31,1 32,3 33,6 34,8 36,0

Q sensible total 

[kW]
49,7 48,1 46,6 44,9 43,4 41,7 40,1 38,5 37,0 35,3 33,7 32,0 33,4 34,7 36,2 37,5 38,9

Q latent interior 

[kW]
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q latent total  

[kW]
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Q total interior 

[kW]
45,9 44,4 43,0 41,5 40,1 38,6 37,2 35,7 34,2 32,8 31,3 29,9 31,1 32,3 33,6 34,8 36,0

Q total  [kW] 51,7 50,1 48,6 46,9 45,3 43,7 42,0 40,3 38,6 36,9 35,2 33,3 34,7 36,0 37,5 38,8 40,2

Hora

 

Taula 6.5. Necessitats tèrmiques hivern sala actual 

6.2.2. Sala Millorada 

Com s’ha comentat en l’apartat 5.2, es realitza un estudi de les feines que es fan a la sala i 

de les necessitats reals d’aquestes. A partir d’aquí, s’observen una sèrie de mancances i 

defectes que es decideix modificar. 

El primer canvi a realitzar és la disminució de l’alçada del sostre. Per això es crea un fals 

sostre que servirà de plènum per la instal·lació de climatització. A continuació es mostra la 

taula de dimensions: 

Sala Orientació Tipus Finestres
Longitud 

[m]
Alçada 

[m]
Persones

NO
Contigua 
Sala Neta

0 50,5 7

SO Exterior 0 12,5 7
SE Interior 0 50,5 7
NE Interior 0 12,5 7

20
Sala 

Millorada

 

Taula 6.6. Dimensions sala millorada 
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Superfície 

[m2] 
Sostre 631,25  

Taula 6.7. Dimensions sostre sala millorada 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Q sensible interior 

[kW]
18,5 25,1 28,4 33,2 36,0 34,7 32,6 29,1 28,7 29,1 28,2 26,5 24,8 23,1 22,2

Q sensible total 

[kW]
18,6 25,4 28,7 33,7 36,7 35,4 33,5 30,2 29,8 30,4 29,3 27,6 25,7 24,0 22,9

Q latent interior 

[kW]
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Q latent total [kW] 4,4 4,5 4,4 4,6 4,6 4,8 5,1 5,3 5,5 6,1 6,1 6,0 5,9 5,8 5,8

Q total interior 

[kW]
19,9 26,5 29,8 34,6 37,4 36,1 34,0 30,5 30,1 30,5 29,6 27,9 26,2 24,5 23,6

Q total  [kW] 23,0 29,9 33,1 38,3 41,3 40,2 38,6 35,5 35,3 36,5 35,4 33,6 31,6 29,8 28,7

Hora

 

Taula 6.8.  Necessitats tèrmiques estiu sala millorada 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Q sensible interior 

[kW]
31,0 29,8 28,7 27,5 26,3 25,1 23,9 22,7 21,5 20,3 19,2 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0

Q sensible total 

[kW]
34,8 33,5 32,2 30,8 29,6 28,2 26,9 25,5 24,2 22,8 21,5 20,1 21,2 22,4 23,6 24,7 25,9

Q latent interior 

[kW]
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q latent total [kW] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Q total interior [kW] 31,0 29,8 28,7 27,5 26,3 25,1 23,9 22,7 21,5 20,3 19,2 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0

Q total  [kW] 36,8 35,5 34,2 32,8 31,5 30,1 28,7 27,3 25,9 24,4 23,0 21,4 22,5 23,7 24,9 26,0 27,2

Hora

 

Taula 6.9.  Necessitats tèrmiques hivern sala millorada 

 

Si es comparen els resultats obtinguts, s’observa una notable disminució de les necessitats 

que cal cobrir a la sala actual i en la sala millorada tant a l’estiu com al hivern. 

· Estiu: 

%42,28100
7,57

3,417,57
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Amb la millora de la sala, s’aconsegueix una reducció del 28,42% de la potència necessària 

màxima per cobrir les necessitats tèrmiques a l’estiu. 

·Hivern: 

%82,28100
8,36

8,367,51



 

Al hivern, la reducció de potència necessària és del 28,82%. 

6.2.3. Sala Zonificada 

Un cop comprovat que amb la sala millorada s’aconsegueix disminuir la potència que cal 

subministrar, es procedeix a dividir la sala millorada en 6 zones amb la finalitat d’aconseguir 

una climatització idònia per cadascuna de les zones i, com es veu més endavant, per 

cadascuna de les hores en que la sala està operativa. La divisió de zones es realitza segons 

la figura (Fig. 6.1.): 

 

 

NO 

2 1 3 

NE SO 

5 4 6 

 
SE 

Fig. 6.1. Divisió i orientació de zones 

Per realitzar aquesta divisió, es té en compte les parets que reben major radiació solar, que 

són aquelles que disposen de finestres i degut a la distribució i les influències que reben. Les 

parets que contenen finestres són les orientades al SO, NE i SE. La paret NO és la contigua 

a la “sala neta”. 

La següent taula (Taula 6.10), mostra les dimensions de les zones de la sala zonificada i les 

influències rebudes: 
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ZONA Orientació Tipus Finestres Longitud [m] Alçada [m] Persones

NO Contigua Sala Neta 0 6,25

SO Exterior 0 6,25
SE Interior 0 6,25
NE Interior 0 6,25

NO Contigua Sala Neta 0 38

SO Interior 0 6,25
SE Interior 0 38
NE Interior 0 6,25

NO Contigua Sala Neta 0 6,25

SO Interior 0 6,25
SE Interior 0 6,25
NE Exterior 1 6,25
NO Interior 0 6,25
SO Exterior 1 6,25
SE Exterior 0 6,25
NE Interior 0 6,25
NO Interior 0 38
SO Interior 0 6,25
SE Exterior 10 38
NE Interior 0 6,25
NO Interior 0 6,25
SO Interior 0 6,25
SE Exterior 2 6,25
NE Exterior 1 6,25

ZONA 6 7 1,24

ZONA 4 7 1,24

ZONA 5 7 7,52

ZONA 2 7 7,52

ZONA 3 7 1,24

ZONA 1 7 1,24

 

Taula 6.10. Dimensions zones de la sala zonificada 

Els resultats de les potències obtingudes per cada zona a l’estiu, es mostren a l’annex A 
(A.1.3.1) i els del hivern, a l’annex A (A.1.3.2). No s’ha volgut mostrar en aquest apartat els 
resultats d’aquesta sala ja que al constar de 6 zones diferents, trobem un total de 12 taules 
entre estiu i hivern. 
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7. Circuit Ventilació 

7.1. Disposició 

L’adequació de la temperatura de l’aire es du a terme mitjançant climatitzadors. Aquests són 

els encarregats d’aspirar aire de l’interior de la sala, mesclar aquest amb aire de l’exterior 

(aire de renovació) i, un cop tractada la mescla, impulsar-la cap a l’interior de la sala.  

Per tant els climatitzadors disposaren de dues entrades, la de ventilació i la de retorn, i una 

sortida, la d’impulsió. 

 

 

 

Climatitzador 

qi [m3/s] 

Impulsió 

qv [m3/s] 

Ventilació 

 

qr [m3/s] 

Recirculació 
 

 

Fig. 7.1. Esquema cabals d’un climatitzador 

Com s’ha comentat anteriorment, al capítol 5 de la memòria, la sala s’ha dividit en 6 zones 

diferents degut a que cada zona rep influències diversificades segons la seva situació i 

orientació. 

Es dota la sala d’un sistema d’extracció per tal de desallotjar un cabal d’aire a l’exterior del 

recinte igual a la suma dels sis cabals d’aire exterior d’entrada als climatitzadors i evitar així 

una sobrepressió dins la sala.  

Els climatitzadors es disposen a la part central longitudinal del nou sostre, amb l’objectiu de 

minimitzar el circuit hidràulic. D’ells surten els conductes d’impulsió, que condueixen l’aire fins 

arribar als difusors. Aquests es troben distribuïts a cada zona equitativament segons la seva 

zona d’influència.  
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El retorn de l’aire interior de la sala al climatitzador es realitza mitjançant els conductes de 

recirculació. Aquests es disposen a cada zona verticalment, fixats als tancaments laterals de 

la sala. Això és degut a que la captació de l’aire de recirculació es fa des del punt més baix 

de la sala, és a dir, a nivell de terra.  

Amb el present projecte es pretén proposar una solució d’instal·lació de climatització que 

satisfaci les condicions desitjades al llarg de l’any. Així doncs, el dimensionament es realitza 

a partir de les èpoques climatològiques extremes, per tal de situar les zones de treball límits 

de la instal·lació. 

A aquest efecte, es recullen els resultats obtinguts durant el càlcul de càrregues tèrmiques 

corresponents a les èpoques més desfavorables per tal de dissenyar els cabals d’impulsió, 

de recirculació i de ventilació. El fet de disposar de 6 zones i, per tant, 6 climatitzadors, 

implica haver de calcular tots els cabals per cadascun dels climatitzadors disposats a la sala. 

7.1.1. Estiu 

Les condicions per climatitzar la sala durant aquesta època són les següents: 

- Cada zona disposa d’un punt d’impulsió que manté constant al llarg de les diferents 

hores de funcionament del sistema. 

- Per tal de satisfer les necessitats tèrmiques de cada hora, el cabal d’impulsió és 

variable. 

- El cabal de ventilació és constant per cada zona, ja que aquest, segons el RITE, és 

proporcional a la ocupació de personal, 8 dm3/s·persona. 

- La temperatura que es pretén assolir a l’interior del recinte és de 24ºC, amb una 

humitat relativa del 50%. 

7.1.1.1. Punts de treball del climatitzador 

Primerament es defineixen els punts de treball següents: 

Punt E: punt exterior, les seves propietats a considerar són les mateixes que les de l’aire 

exterior. 

Punt R: punt de recirculació, les seves propietats són les de l’aire interior del recinte. 

Punt I: punt d’impulsió, les seves propietats queden a determinar segons el procediment de 

càlcul. 
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Punt M: punt de mescla, les seves propietats queden a determinar. 

7.1.1.2. Metodologia utilitzada 

Com s’ha comentat abans, el punt d’impulsió roman constant. Aquest es calcula de la 

següent manera. 

Emprant el diagrama psicomètric, i tenint fixat el punt desitjat a l’interior del recinte, es calcula 

el factor de calor sensible interior, FCSi, a partir dels resultats obtinguts al càlcul de 

necessitats tèrmiques, capítol 5 de la memòria. 

 

Fig. 7.2. Diagrama psicromètric 

Es traça la recta del FCSi a partir del punt desitjat, punt R, i es prolonga fins a tallar la corba 

d’humitat relativa=90%. Aquest punt on es tallen és el punt I. 

Es tracta de calcular aquest punt I per cada una de les 6 zones. Cal tenir en compte que les 

necessitats tèrmiques varien durant el dia, i per tant, també ho fa el FCSi. Així doncs, es 

calculen els FCSi per cada zona, a cada hora i s’escull els més desfavorables, els quals 

determinen el punt d’impulsió. 
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FCSint 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 FCS escollit
Zona1 0,91 0,91 0,91 0,91 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,94 0,94 0,96 0,96 0,97 0,97 0,96 0,96 0,90
Zona2 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91 0,89
Zona3 0,89 0,89 0,94 0,95 0,95 0,94 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,89
Zona4 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,90
Zona5 0,89 0,90 0,94 0,96 0,97 0,97 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 0,89
Zona6 0,88 0,89 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,88  

Taula 7.1. FCS interiors 

El punt M, és el punt de l’estat que s’obté com a resultat de mesclar l’aire exterior que prové 

de la ventilació amb l’aire interior que prové de la recirculació. Per tant, la funció de la bateria 

del climatitzador és arribar a les propietats del punt PI, a partir del punt PM. 

És molt important dissenyar tant un bon punt M com un bon punt I per tal d’aconseguir les 

condicions desitjades al recinte. 

Finalment, s’obtenen els següents resultats. La justificació dels càlculs es troba a l’annex A 

(A.2.1). 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zona1 - - 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,10 0,12 0,16 0,18 0,19 0,19 0,18 0,18

Zona2 ‐ ‐ 0,38 0,39 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 0,47 0,48 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44

Zona3 ‐ ‐ 0,10 0,13 0,12 0,11 0,15 0,15 0,15 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11

Zona4 ‐ ‐ 0,08 0,08 0,08 0,12 0,15 0,17 0,22 0,25 0,28 0,31 0,32 0,29 0,26 0,22 0,21

Zona5 ‐ ‐ 0,70 1,06 1,27 1,54 1,63 1,52 1,35 1,09 0,99 0,99 0,91 0,83 0,76 0,71 0,68

Zona6 ‐ ‐ 0,17 0,26 0,29 0,33 0,38 0,35 0,31 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15

Hora
Qi [m3/s]

 

Taula 7.2. Cabals d’impulsió estiu 

Els cabals d’impulsió augmenten o disminueixen en funció de la potència tèrmica que cal 

subministrar. Per tant, els cabals d’impulsió de la zona 5, són més grans que a la resta ja que 

és la zona de majors dimensions, junt amb la zona 2, però la zona 5 rep més radiació solar. 

S’observa que a les 12h el cabal és màxim, igual que ho és la potència tèrmica (veure taula 

A.13, Annex A). 
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Cabals d'impulsió

0
0,2
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Fig. 7.3. Evolució dels cabals d’impulsió 

Els cabals de ventilació són constants al llarg del dia, ja que depenen únicament del número 

de persones per m2  (establert pel Real Decret RITE), valor que també es manté constant. El 

cabals obtinguts són els següents:[m3/s] 

Zona Qv [m3/s]

Zona 1 0,01
Zona 2 0,06
Zona 3 0,01
Zona 4 0,01
Zona 5 0,06
Zona 6 0,01  

Taula 7.3.  Cabals de ventilació estiu 

El cabal necessari que cal impulsar dins la sala, i que no es aportat de l’exterior, és el cabal 

de recirculació. El cabal de recirculació, s’obté a partir del cabal d’impulsió menys el cabal de 

ventilació.   

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zona1 - - 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,11 0,15 0,17 0,18 0,18 0,17 0,17

Zona2 ‐ ‐ 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,41 0,42 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38

Zona3 ‐ ‐ 0,09 0,12 0,11 0,10 0,14 0,14 0,14 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10

Zona4 ‐ ‐ 0,07 0,07 0,07 0,11 0,14 0,16 0,21 0,24 0,27 0,30 0,31 0,28 0,25 0,21 0,20

Zona5 ‐ ‐ 0,64 1,00 1,21 1,48 1,57 1,46 1,29 1,03 0,93 0,93 0,85 0,77 0,70 0,65 0,62

Zona6 ‐ ‐ 0,16 0,25 0,28 0,32 0,37 0,34 0,30 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14

Qr [m3/s]
Hora

 

Taula 7.4. Cabals de recirculació estiu 
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7.1.2. Hivern 

Les condicions per climatitzar la sala són semblants a les de l’època d’estiu, però certs 

factors es diferencien, com per exemple: 

- Els punts d’impulsió dels diferents climatitzadors són variables al llarg del dia. Per 

tant, s’han de tornar a calcular per cada hora. 

- El cabal d’impulsió de cada zona és constant al llarg del dia i és igual al màxim cabal 

d’impulsió utilitzat a l’estiu. 

- El cabal de ventilació és constant i igual al utilitzat a l’estiu, segons RITE. 

- La temperatura que es pretén assolir a l’interior del recinte és de 21ºC, amb una 

humitat relativa de 50%. 

7.1.2.1. Punts de treball del climatitzador 

Són els mateixos definits anteriorment per l’època d’hivern. 

7.1.2.2. Metodologia utilitzada 

A l’hora de calcular les necessitats tèrmiques de la sala s’ha considerat que la calor latent era 

nul·la en tot moment. Això significa que el factor de calor sensible interior sempre serà igual a 

1.  

La metodologia utilitzada és la mateixa, amb la diferència que la recta del factor sensible 

interior és sempre horitzontal. El diferents cabals que s’empren en cada zona es resumeixen 

a la següent taula: 

Hivern Qi [m3/s] Qr [m3/s] Qv [m3/s]
Zona 1 0,18 0,17 0,01

Zona 2 0,49 0,43 0,06

Zona 3 0,15 0,14 0,01

Zona 4 0,31 0,3 0,01

Zona 5 1,62 1,56 0,06

Zona 6 0,37 0,36 0,01  

Taula 7.5 Cabals hivern 

Un cop es disposa dels cabals, constants per cada zona, i es tenen les necessitats 

tèrmiques, es calcula per cada zona i cada hora, el punt d’impulsió que satisfà les condicions 

de confort de la sala. 
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Els resultats dels punt I per cada zona es resumeixen a la taula següent, els càlculs 

necessari es troben indicats a l’annex A (A.2.1) 

Zona 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ti [ºC] 30,3 29,9 29,6 29,2 28,8 28,5 28,1 27,7 27,4 27,0 26,6 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5 27,8
Ti [K] 303,5 303,1 302,7 302,3 302,0 301,6 301,2 300,9 300,5 300,1 299,8 299,4 299,7 300,0 300,3 300,7 301,0
hr [%] 28,9 29,5 30,1 30,8 31,4 32,1 32,8 33,5 34,2 35,0 35,7 36,5 35,8 35,2 34,6 33,9 33,3  

Taula 7.6. Punts d’impulsió zona 1 hivern 

Zona 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ti [ºC] 28,2 27,9 27,6 27,3 27,0 26,7 26,4 26,2 25,9 25,6 25,3 25,0 25,3 25,5 25,7 26,0 26,2
Ti [K] 301,3 301,0 300,7 300,4 300,2 299,9 299,6 299,3 299,0 298,7 298,5 298,2 298,4 298,6 298,9 299,1 299,4
hr [%] 32,7 33,2 33,8 34,3 34,9 35,5 36,1 36,7 37,4 38,0 38,6 39,3 38,7 38,2 37,7 37,1 36,6  

Taula 7.7. Punts d’impulsió zona 2 hivern 

Zona 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ti [ºC] 33,6 33,1 32,6 32,1 31,6 31,1 30,6 30,1 29,6 29,1 28,6 28,1 28,6 29,0 29,4 29,8 30,2
Ti [K] 306,7 306,2 305,7 305,2 304,7 304,3 303,8 303,3 302,8 302,3 301,8 301,3 301,7 302,1 302,5 303,0 303,4
hr [%] 24,0 24,7 25,4 26,1 26,8 27,6 28,4 29,2 30,0 30,9 31,8 32,7 31,9 31,1 30,4 29,7 29,0  

Taula 7.8. Punts d’impulsió zona 3 hivern 

Zona 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ti [ºC] 30,7 30,3 29,9 29,5 29,1 28,8 28,4 28,0 27,6 27,2 26,9 26,5 26,8 27,1 27,4 27,8 28,1
Ti [K] 303,8 303,4 303,1 302,7 302,3 301,9 301,5 301,1 300,8 300,4 300,0 299,6 299,9 300,3 300,6 300,9 301,2
hr [%] 28,3 28,9 29,5 30,2 30,9 31,5 32,2 33,0 33,7 34,5 35,3 36,1 35,4 34,7 34,1 33,4 32,8  

Taula 7.9. Punts d’impulsió zona 4 hivern 

Zona 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ti [ºC] 28,3 28,1 27,8 27,5 27,2 26,9 26,6 26,3 26,0 25,7 25,4 25,1 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4
Ti [K] 301,5 301,2 300,9 300,6 300,3 300,0 299,7 299,4 299,2 298,9 298,6 298,3 298,5 298,8 299,0 299,3 299,5
hr [%] 32,3 32,9 33,4 34,0 34,6 35,2 35,8 36,4 37,1 37,7 38,4 39,0 38,5 37,9 37,4 36,8 36,3  

Taula 7.10. Punts d’impulsió zona 5 hivern 

Zona 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ti [ºC] 29,8 29,5 29,1 28,8 28,4 28,1 27,7 27,4 27,0 26,7 26,3 26,0 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5
Ti [K] 303,0 302,6 302,3 301,9 301,6 301,2 300,9 300,5 300,2 299,8 299,5 299,1 299,4 299,7 300,0 300,3 300,6
hr [%] 29,7 30,3 30,9 31,5 32,2 32,8 33,5 34,2 34,9 35,6 36,4 37,1 36,5 35,8 35,2 34,6 34,0  

Taula 7.11. Punts d’impulsió zona 6 hivern 

Els punts PI calculats tenen una humitat relativa molt baixa. Un cop s’ha produït la mescla 

entre el cabal d’impulsió i l’aire del recinte s’aconseguirà satisfer la necessitat tèrmica 
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sensible, però no la latent. Conseqüentment, és necessari la utilització d’humidificadors per 

complir amb les condicions desitjades. 

7.2. Humectació de l’aire 

A l’apartat anterior s’ha parlat de la deficiència del sistema de poder aportar, a l’època 

d’hivern, un cabal d’impulsió que, mesclat amb l’aire del recinte, compleixi les condicions 

requerides d’humitat relativa. Aquesta deficiència l’ha de suplir un humidificador, capaç 

d’aportar la potència necessària , en forma de calor latent, per tal de complir amb la humitat 

relativa. 

Es calcula la potència que s’assoleix amb els cabals i els punts d’impulsió abans calculats i 

es compara amb les necessitats de cada zona, a cada hora. La diferència de potencia que 

s’obtingui d’aquesta comparació serà la potencia que tindrà que aportar l’humidificador. 

Un cop obtinguda la potencia que té que aportar cada humidificador a cada hora, s’obté el 

cabal d’aigua que consumirà. 

A continuació es mostra una taula amb aquests consums d’aigua. Els càlculs emprats en el 

procés de disseny dels humidificadors es troben indicats a l’annex A (A.3). 

Cabal màssic 

d'aigua [g/h]
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zona 1 52 50 48 44 43 40 37 35 32 28 26 22 24 25 27 29 31

Zona 2 315 301 292 270 261 244 228 212 193 172 155 135 143 152 166 176 190

Zona 3 52 50 48 44 43 40 37 35 32 28 26 22 24 25 27 29 31

Zona 4 52 50 48 44 43 40 37 35 32 28 26 22 24 25 27 29 31

Zona 5 315 358 404 494 541 635 729 823 913 1054 1145 1341 1298 1255 1160 1117 1023

Zona 6 33 40 48 44 43 40 37 35 32 28 26 22 24 25 27 29 31

Hores

 

Taula 7.12. Cabals humidificadors 

7.3. Disseny del circuit de ventilació 

El circuït de ventilació es divideix en tres xarxes diferenciades: 

- Circuit d’impulsió 

- Circuit de recirculació 

- Circuit de ventilació 
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A continuació es descriu el disseny de cadascuna d’elles. 

7.3.1. Circuit d’impulsió 

La xarxa d’impulsió és el conjunt de conductes encarregats de transportar l’aire tractat des 

del climatitzador capa l’interior de la sala. Aquest conjunt de conductes es troba situat al fals 

sostre. 

A l’hora de dissenyar un sistema d’impulsió d’aire adequat a un recinte on diversos operaris 

realitzen una feina, és important tenir en compte diverses característiques que permeten 

complir els objectius de confort de la sala.  

En aquest sentit, un factor important a l’hora de garantir el confort és la velocitat d’impulsió de 

l’aire a través dels difusors, la qual si fos alta podria esdevenir una molèstia pels treballadors. 

Aquesta velocitat, ha de trobar-se entre els 5 m/s i els 7 m/s. No obstant, s’ha de tenir en 

compte que l’alçada a la que es troben els difusors, 7 m, evita aquest problema, i es 

garanteix que la mescla del aire impulsat i l’aire del recinte es fa a una alçada desocupada, 

però a l’hora, s’ha d’assegurar que la velocitat permeti a l’aire arribar fins als treballadors. 

S’ha d’instal·lar un total de 6 circuits d’impulsió, un per cada climatitzador  i per cada zona. La 

dimensió de cada circuit d’impulsió depèn de la quantitat de cabal que necessari per cada 

zona i de la distribució dels difusors de la mateixa. 

La secció dels conductes s’ha dimensionat a partir del cabal d’impulsió més gran a l’estiu, o, 

el que és el mateix, a partir del cabal de cada zona al hivern. 

Zona 
D int 
[mm] 

Zona 1  225 

Zona 2  325 

Zona 3  200 

Zona 4  300 

Zona 5  500 

Zona 6  300 

Taula 7.13. Diàmetres de les canonades d’impulsió 

Zona1 

Consta únicament d’un conducte i d’un difusor (Fig. 7.5). Per tant, només existeix un únic 

tram. El cabal que emet el difusor és el total que precisa la zona i dependrà de l’època i l’hora 

del dia.  
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    Fig. 7.4. Distribució difusors zona 1          Fig. 7.5. Distribució difusors zona 2 

Zona 2 

Al tractar-se d’una de les dues zones grans , la necessitat d’impulsió obliga a instal·lar 6 

difusors a la sala distribuïts equitativament tenint en compte que la influència d’aquests és 

circular. 

Per tant, tal i com s’observa en la figura (Fig. 7.6), el circuit estarà composat per 6 difusors. El 

circuit inicialment sortirà del climatitzador i es bifurcarà mitjançant una singularitat de doble 

colze de 90º. A cada branca de la bifurcació es situen 3 difusors.  

El cabal necessari pel total de la sala es repartirà equitativament per cadascuna de les 

sortides dels 6 difusors. 

Zona3 

Es tracta d’una zona petita (Fig. 7.7), amb una necessitat d’impulsió poc elevada. 

L’estructura del circuit d’impulsió estarà constituïda per un únic tram i un difusor. El cabal 

total demandat per la sala serà igual al cabal de sortida del difusor. 

                                     

Fig. 7.6. Distribució difusors zona 3                            Fig. 7.7. Distribució difusors zona 4 

 



Pàg. 52  Memòria 

Zona 4 

Tal i com mostra la figura anterior (Fig. 7.8), aquesta zona es troba en les mateixes 

condicions que la zona 1 i 3. Zona petita, un únic tram i difusor. El cabal de sortida del difusor 

és igual al necessari de la zona. 

Zona 5 

Es tracta de la zona amb les necessitats d’impulsió més gran. No obstant, mantindrà el 

mateix esquema que la zona 2 (Fig. 7.9): un petit tram a la sortida del climatitzador i, a través 

d’una bifurcació de 90º a dreta i esquerra situa els seus 6 difusors proporcionalment. 

El cabal total necessitat per la zona es distribueix de manera equitativa pels difusors. 

        

       Fig. 7.8. Distribució difusors zona 5                         Fig. 7.9. Distribució difusors zona 6  

Zona 6 

Al contrari que a les anteriors zones petites, aquesta necessitarà 4 difusors (Fig. 7.10), degut 

a les seves elevades necessitats d’impulsió. Així doncs, el circuit estarà format per un petit 

tram de sortida del climatitzador, una doble bifurcació de 90º amb continuació amb un altre 

tram petit i una nova bifurcació de 90º, tal com mostra la figura (Fig. 7.9). Els 4 difusors es 

situen a dreta i esquerra de les dues bifurcacions, cobrint així, amb les seves zones 

d’influència, l’espai total. Com ha succeït a la resta de zones, el cabal total precisat per la 

sala es divideix equitativament pels quatre difusors. 

Finalment, s’escull el model que més s’adapta a les condicions de cada zona. 
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Difusors Unitats Model

Zona1 1
DIRU DS12" amb 

regulació

2
DIRU DS8" amb 

regulació

4
DIRU DS10" amb 

regulació

Zona3 1
DIRU DS10" amb 

regulació

Zona4 1
DIRU DS14" amb 

regulació

Zona5 6
DIRU DS14" amb 

regulació

Zona6 4
DIRU DS12" amb 

regulació

Zona2

 

Taula 7.14. Relació de models de difusors 

A l’annex A, apartat A.2.2, es troben realitzats tots els càlculs del dimensionament dels 

conductes, així com la longitud dels diversos trams. A continuació els resultats finals. 

El càlcul de conductes, així com els esquemes dels circuits, s’han realitzat mitjançant un 

software, de l’empresa DIRU [4]. 

7.3.2. Circuit de recirculació 

La xarxa de recirculació és l’encarregada de reconduir aire de la sala cap al climatitzador. La 

utilització d’aire de la sala, les propietats del qual són les del punt desitjat, permet estalviar 

treball al climatitzador.  

Abans de dissenyar la conducció de retorn, és important situar el punt de retorn, és a dir, el 

punt de la zona o es captarà aquest aire de retorn. El punt de retorn conformarà un punt de 

depressió i per tant provocarà un moviment de l’aire de la zona d’estudi cap aquell punt. 

Es considera doncs que la localització òptima com a punt de retorn de l’aire és a nivell de 

terra. Situada la impulsió al sostre i la recirculació al terra es garanteix un cicle complet de 

l’aire impulsat pel difusor i es garanteix una bona mescla de l’aire tractat amb l’aire de la sala. 

Els conductes de recirculació de cada climatitzador recorren el fals sostre fins arribar a la 

paret, a través de la qual descendeixen fins a situar la reixeta del conducte a nivell de terra. 

No es creu necessari realitzar una diferenciació entre zones ja que el recorregut i la 

composició de cada un dels circuits és igual. L’únic element diferenciador és la secció de 

cadascun dels 6 conductes.  
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Zona
Cabals de RETORN 

(recirculació) [m3/s]
b [mm] h [mm]

Zona 1 0,18 300 120

Zona 2 0,43 300 290

Zona 3 0,14 300 85

Zona 4 0,31 300 205

Zona 5 1,57 300 780

Zona 6 0,37 300 240

Conductes Secció Rectangular

 

Taula 7.15. Seccions dels conductes de recirculació 

Els càlculs i resultats de les seccions dels conductes de recirculació es troba a l’annex A, 

apartat A.2.3. 

7.3.3. Circuit de ventilació 

El circuit de ventilació està format per tot aquells conductes que s’encarreguen de transportar 

l’aire captat de l’exterior a cadascun dels climatitzadors. Per cada conducte de ventilació 

circularà un cabal que serà constant al llarg de tot l’any. La secció del conducte es calcularà 

en base a aquest cabal. La taula 7.16 recull els resultats. 

Zona Cabal de ventilació [m3/s] D int [mm]

Zona 1 0,01 50

Zona 2 0,06 150

Zona 3 0,01 50

Zona 4 0,01 50

Zona 5 0,06 150

Zona 6 0,01 50  

Taula 7.16. Seccions dels conductes de ventilació 

Com en anteriors apartats, els càlculs i resultats es mostren a l’annex A, apartat A.2.4. 
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8. Selecció de la bomba de calor aigua-aigua 

Les necessitats màximes dels dos intervals de funcionament extrem de la instal·lació 

defineixen el dimensionament de la bomba de calor: la potència frigorífica necessària , a 

l’estiu, i la potència tèrmica, al hivern. L’altre variable important serà el cabal d’aigua que ha 

de circular per l’evaporador. Cabal [m3/s] 

Els paràmetres, per tant, que s’utilitzen per escollir la bomba de calor són: 

Paràmetres Pfrig [kW] Pcal [kW] Cabal evaporador [m3/s]
Sala 41,5 36,3 0,002  

Taula 8.1. Paràmetres bomba de calor 

A partir de les especificacions tècniques que ofereix el catàleg de l’empresa CLIMAVENETA 

[9] que es pot trobar a l’annex C, s’escull el model de bomba necs-wn152. Les seves 

característiques més importants es descriuen a continuació: 

Paràmetres necs-wn 152 (aigua-aigua)
Capacitat frigorífica [kW] 43,4
Capacitat calorífica [kW] 52,9

Compressor 2 compressor tipus scroll
Pot. Absorbida pel compressor [kW] 10,2

Cabal aigua evaporador [m3/s] 0,002
Caiguda de pressió al evaporador [kPa] 26,8  

Taula 8.2. Característiques model necs-wn152 

La bomba escollida utilitza el refrigerant R410A, amb una càrrega de refrigerant de 4,5 kg. 

Funciona amb dos compressors tipus scroll. 
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9. DISSENY I DIMENSIONAMENT DEL CIRCUIT 

D’AIGUA 

La instal·lació hidràulica del sistema està formada per dos circuits: 

- Circuit exterior dels pous 

- Circuit interior dels climatitzadors 

9.1. Dimensionament dels circuits 

9.1.1. Circuit exterior dels pous nivell freàtic 

El circuit exterior és l’encarregat de transportar aigua des de el pou aigües amunt a la bomba 

de calor i retornar-la al pou aigües avall cap a la capa freàtica. Connecta els dos pous amb la 

bomba mitjançant dos recorreguts, un d’anada i un altre de tornada. Els dos recorreguts 

disposa d’una bomba de circulació cadascun. 

Aquest circuit consta d’un vas d’expansió per tal de solucionar els problemes generats per 

petites fuites o pèrdues de pressió. 

9.1.1.1. Circuit d’anada 

El circuit d’anada connecta el primer pou, on s’extreu l’aigua, amb la bomba de calor. Està 

format per 5 singularitats i 6 trams. Al inici d’aquest es troba situada la bomba submergible 

del circuit exterior. 

Pou-Bomba (anada)
Cabal màx. 

[kg/s]
Longitud total de la 

canonada [m]
Diàmetre 

seleccionat [mm]
Pèrdua de càrrega 

total [mmca]
Vel. real [m/s]

Tram A 4,30 13,62 63,50 20,17 1,36
Tram B 4,30 15,00 63,50 25,10 1,36
Tram C 4,30 58,63 63,50 89,71 1,36
Tram D 4,30 6,57 63,50 12,60 1,36
Tram E 4,30 1,16 63,50 4,60 1,36  

Taula 9.1. Circuit hidràulic extern pou-bomba 

Tram Singularitats Tipus
Anada 4 Colze 90º  

Taula 9.2. Característiques tram extern pou-bomba 
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9.1.1.2. Circuit retorn: 

Bomba-Pou (tornada)
Cabal màx. 

[kg/s]
Longitud total de la 

canonada [m]
Diàmetre 

seleccionat [mm]
Pèrdua de càrrega 

total [mmca]
Vel. real [m/s]

Tram F 4,30 1,20 63,50 1,78 1,36
Tram G 4,30 23,77 63,50 38,08 1,36
Tram H 4,30 58,63 63,50 89,71 1,36
Tram I 4,30 6,57 63,50 12,60 1,36
Tram J 4,30 0,96 63,50 4,30 1,36  

Taula 9.3. Circuit hidràulic extern bomba-pou 

Tram Singularitats Tipus
Retorn 4 Colze 90º  

Taula 9.4. Característiques tram extern bomba-pou 

 

A continuació es mostra un esquema del circuit: 

 

Sala 

Pou 

d’extracció 

Pou de retorn 

Fig. 9.1. Circuit hidràulic extern 

9.1.1.3. Circuit interior dels climatitzadors: 

El circuit intern uneix la bomba de calor amb els climatitzadors. Transporta l’aigua de la 

bomba de calor als 6 climatitzadors a través d’un conducte d’anada amb singularitats. Es 

tracten de singularitats amb doble bifurcació de 90º i continuació o colzes simples de 90º. 

El circuit intern també disposarà de vas d’expansió per la mateixa raó que el circuit extern. 
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A continuació es mostra una taula que recull les característiques del circuit: 

Bomba-Climatitzadors Cabal [kg/s]
Longitud total de 
la canonada [m]

Diàmetre 
seleccionat [mm]

Pèrdua de 
càrrega total 

[mmca]
Vel. real [m/s]

Tram 1 (impulsió) 1,99 10,13 50,80 14,88 0,98

Tram 2 (impulsió) 1,82 22,13 50,80 21,68 0,90

Tram 3 (impulsió) 0,36 22,13 25,40 28,45 0,72

Tram 3 (retorn) 0,36 22,13 25,40 28,45 0,72

Tram 2 (retorn) 1,82 22,13 50,80 21,68 0,90

Tram 1 (retorn) 1,99 10,13 50,80 14,88 0,98  

Taula 9.5. Circuit hidràulic intern bomba-climatitzadors 

Tram Singularitats Tipus

Retorn 6
Doble bifurcació de 

90º+continuació  

Taula 9.6  Característiques tram intern bomba-climatitzadors 

9.2. Aïllament de les canonades 

Segons el RITE, i com es mostra a l’apartat de l’annex A.3.1.4, s’apliquen els següents 

aïllaments tèrmics als circuits: 

Circuit intern
Diàmetre 
exterior 

canonada [mm]

λ referència 
RITE [W/m·K]

λ material aillant 
[W/m·K]

Espesor 
referència RITE 

[mm]

Espesor 
necessari [mm]

Espesor SH 
Armaflex [mm]

Tram 1 (impulsió) 50,8 0,04 0,037 30 26,85 27

Tram 2 (impulsió) 50,8 0,04 0,037 30 26,85 27

Tram 3 (impulsió) 25,4 0,04 0,037 25 22,05 27

Tram 3 (retorn) 25,4 0,04 0,037 25 22,05 27

Tram 2 (retorn) 50,8 0,04 0,037 30 26,85 27

Tram 1 (retorn) 50,8 0,04 0,037 30 26,85 27  

Taula 9.7. Aïllament canonades circuit hidràulic intern 

Circuit intern

Diàmetre 
exterior 

canonada 
[mm]

λ referència 
RITE 

[W/m·K]

λ material aillant 
[W/m·K]

Espesor 
referència 
RITE [mm]

Espesor necessari [mm]
Espesor SH 

Armaflex 
[mm]

Pou-bomba 63,5 0,040 0,037 40 35,74 36
Bomba-pou 63,5 0,040 0,037 40 35,74 36  

Taula 9.8. Aïllament canonades circuit hidràulic extern 
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9.3. Sistema de buidat del circuit intern 

Segons els càlculs realitzats a l’annex A, apartat A.3.1.5, s’escull el següent diàmetre per la 

canonada de buidat: 

Circuit P [kW] D [mm]
Intern 41,5 25  

Taula 9.9. Característiques canonada de buidat 

9.4. Dimensionat del vas d’expansió 

El vas d’expansió és un element encarregat d’absorbir l’augment de volum que es produeix 

al expandir-se, al escalfar-se, el fluid calor portador que existeix al circuit. 

Amb aquesta premissa es decideix realitzar el càlcul del vas d’expansió per cadascun dels 

circuits descrits a l’apartat anterior. 

El resultat corresponen a cada circuit es descriu a la taula següent (taula 9.10). Els càlculs es 

poden trobar a l’annex A, apartat A.3.1.6. Secció [mm2] expansió [dm3] 

Circuit intern Secció [mm2] Longitud [m] V tram [dm3] f(t) Ce teòric Cp
V vas 

expansió 

[dm3]
Tram 1 (impulsió) 2025,80 10,13 20,51 1008,79 0,0087 2,52 0,45

Tram 2 (impulsió) 2025,80 22,13 44,82 1008,79 0,0087 2,52 0,98

Tram 3 (impulsió) 506,45 22,13 11,21 1008,79 0,0087 2,52 0,25

Tram 3 (retorn) 506,45 22,13 11,21 1008,79 0,0087 2,52 0,25

Tram 2 (retorn) 2025,80 22,13 44,82 1008,79 0,0087 2,52 0,98

Tram 1 (retorn) 2025,80 10,13 20,51 1008,79 0,0087 2,52 0,45

V total [dm3] 3,36  

Taula 9.10. Dimensionat del vas d’expansió del circuit intern 

Circuit intern Secció [mm2] Longitud [m] V tram [dm3] f(t) Ce teòric Cp
V vas 

expansió 

[dm3]
pou-bomba 3165,32 94,97 300,62 1002,15 0,0022 2,52 1,63
bomba-pou 3165,32 91,12 288,43 1002,15 0,0022 2,52 1,56

V total [dm3] 3,19  

Taula 9.11. Dimensionat del vas d’expansió del circuit extern 

Finalment es decideix instal·lar un únic vas d’expansió de 50 dm3. 
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La canonada d’expansió que s’utilitza, segons la norma UNE 100.157, és: 

Circuit Pot. [kW] D [mm] D final [mm]
Intern 41,50 24,66 25,00
Extern 54,00 26,02 26,02  

Taula 9.12. Característiques canonada d’expansió 

9.5. Selecció de bombes de circulació 

9.5.1. Circuit Exterior 

Els paràmetres necessaris per dimensionar la bomba hidràulica de circulació del circuit 

exterior seran dos: la pèrdua de càrrega que el cabal ha de vèncer i la quantitat d’aquest 

cabal que ha de circular. 

El cabal màxim a impulsar per la bomba és de 14,08 m3/h i la pèrdua de càrrega de  26,15 

mca. 

S’escull una bomba de la casa Grundfos, model SP-14A. Es tracta d’una bomba 

submergible, ja que es situarà al pou freàtic. El catàleg amb les seves característiques 

tècniques s’inclou a l’annex C. 

9.5.2. Circuit interior 

Anàlogament al càlcul del circuit exterior, s’obtenen com a paràmetres de disseny un cabal 

màxim de 7,15 m3/h i unes pèrdues de càrrega de 7,147 mca. 

El model escollit és una bomba de la casa Grundfos, però en aquest cas el model es tracta 

del MAGNA 25-100. Aquesta bomba disposa de variador de velocitat. Aquesta variació 

permet al control enviar el cabal desitjat a cada climatitzador. El catàleg es pot trobar detallat 

a l’annex C. 
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10.  SISTEMA DE CONTROL 

Els principals avantatges que ofereix la implantació d’un sistema de control, són les 

següents: 

- Centralització de la informació de totes les senyals i paràmetres procedents de les 

instal·lacions de l’edifici en un únic punt de manera ràpida i constant, des del qual, el 

personal de manteniment pot informar-se del seu estat 

- Presentació a l’usuari de manera clara i senzilla, de totes les dades, càlculs i 

automatismes per el control global amb esquemes gràfics i imatges dinàmiques que 

mostren d’una manera simbòlica el funcionament de les instal·lacions. 

- Optimització del funcionament de les instal·lacions al coordinar-les i regular-les de 

manera automàtica, gracies a una regulació digital que permet ajustar els valors de 

consigna. 

- Vigilància continuada del correcte funcionament de les instal·lacions, notificant les 

anomalies existents. 

- Estalvi en instal·lació elèctrica, donat a que l’arquitectura distribuïda permet que els 

microprocessadors es trobin molt pròxims als equips controlats per ells. 

- Optimització del consum d’energia i el manteniment dels equips degut a una 

arrencada i parada optimitzada dels equips  

10.1. Punts a controlar 

10.1.1. Bomba de calor  

La bomba de calor rebrà l’ordre del canvi de cicle de producció calor/fred segons la 

programació horària hivern/estiu, i es posarà en marxa en funció de la demanda de la 

instal·lació. 

Es controla la marxa/parada de la bomba de calor en funció de les variacions de la demanda 

de fred o calor, en definitiva de la potència exigida en cada moment pels diferents circuits 

secundaris.  

Confirmació de l’estat de funcionament de la bomba de calor.  
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Comprovació de l’existència de flux d’aigua en el circuit, detectat per l’interruptor de flux. Avís 

en el cas de falta de flux. 

Lectura i seguiment de les temperatures d’entrada i sortida de la bomba de calor. 

Generació d’alarmes i pre-alarmes de les variables controlades al superar els valors 

programats (en aquest cas, temperatures). 

10.1.2. Circuits hidràulics 

Control marxa/parada de les bombes en servei associades a la bomba de calor amb 

temporització de retard en la parada de les mateixes. 

Confirmació de l’estat de funcionament dels motors de les bombes. 

Generació d’alarmes i pre-alarmes de les variables de temperatura i pressions controlades al 

superar els límits. 

En la distribució del cabals variables, les necessitats energètiques de cada climatitzador, 

provocaren variacions de pressions que es corregiran variant el cabal d’impulsió a través 

dels variadors de freqüència de les bombes. 

10.1.3. Climatitzadors 

Es controla la marxa i parada del ventilador d’impulsió en funció de la programació i la 

demanda de la instal·lació. 

Es confirma l’estat de funcionament del ventilador. 

Es controla i supervisen les alarmes de filtres saturats que es detecten a través dels 

pressostats de pressió diferencial instal·lats en cada filtre. 

Es regula proporcionalment la vàlvula de dues vies de la bateria de calor/fred en funció de la 

desviació de la temperatura d’impulsió respecte a la temperatura d’impulsió de consigna. 

10.2. Esquema 

A continuació, es mostra l’esquema del circuit hidràulic amb els climatitzadors i els elements 

de control corresponents. 
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Fig. 10.1. Circuit amb elements de control 

Es detalla l’esquema d’un dels 6 climatitzadors i els esquemes de principi: 

 

Fig. 10.2. Detall climatitzador 
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Fig. 10.3. Esquema de principi bomba de calor 

 

Fig. 10.4. Esquema de principi climatitzadors 
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11. ESTALVI ENERGÈTIC 

11.1. Eficiència energètica de la instal·lació 

Des del principi de l’anàlisi s’ha traçat una línia clara i concisa de millora de l’eficiència 

energètica de la sala. En aquest sentit s’ha dut a terme una primera actuació bàsica: la 

millora de la capacitat d’aïllament de la sala mitjançant canvis constructius, com és el cas de 

les finestres, de les quals s’ha substituït els vidres i s’hi han afegit persianes, i la disminució, 

mitjançant la baixada del sostre, del tancament, aconseguint així una menor  superfície de 

transmissió i un millor aïllament del sostre, ja que aquest passa de ser paret exterior a ser 

interior. 

Un cop s’ha millorat l’aïllament de la sala, el següent pas, seguint la línea d’eficiència 

energètica, es el de consumir la menor energia possible per tal d’aconseguir satisfer les 

necessitats tèrmiques de la sala. 

La sala actual només disposa de sistema de calefacció. Aquest està format per 2 radiadors 

de la casa Ambi-rad, que únicament treballen a l’època d’hivern. Aquest sistema és altament 

ineficient en la producció de calor i en la distribució d’aquest. A l’època d’estiu la sala no 

disposa de sistema de refrigeració.  

La solució aportada, ha de satisfer les necessitats tèrmiques de les dues èpoques, així com 

fer-ho d’una manera més eficient, disminuint el consum anual d’energia, les emissions de 

CO2 i, per tant, disminuint el cost de climatització anual. 

S’optarà per la instal·lació d’una bomba de calor, la qual abastirà els climatitzadors 

adientment disposats a la sala. 

A fi de valorar l’eficiència energètica de la instal·lació es calcularà el coeficient d’eficiència 

energètic de la sala.  

Primerament es realitza un càlcul de la eficiència de la bomba de calor, per tal d’obtenir el 

consum elèctric anual d’aquesta.  

A continuació es fa un estudi del consum elèctric de la resta d’equips que formen la 

instal·lació: 

- Humidificadors 

- Bombes de circulació, circuit intern i extern 
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                                                                                                                              (Eq. 11.2) 

                                                                                                                              (Eq. 11.1) 

                                                                                                                              (Eq. 11.3) 

                                                                                                                              (Eq. 11.4) 

- Sistema d’extracció 

- Ventilació del climatitzador 

La suma del consum elèctric de tots els equips del sistema, inclosa la bomba de calor, serà 

el total d’energia elèctrica consumida per la climatització de la sala. Per obtenir el CEE de la 

instal·lació només cal dividir la necessitat total d’energia tèrmica anual per aquest consum 

elèctric total. 

11.1.1. Coeficient d’eficiència  energètica de la bomba de calor aigua-aigua 

Una bomba de calor és un sistema que s’encarrega de transportar calor d’un focus a un altre. 

En el cas de la sala a climatitzar, al hivern, la bomba de calor extreu calor de l’exterior i el 

transportarà a l’interior. A l’estiu, extreu calor de la sala i el cedirà a l’exterior. 

Segons en quin regim treballi la bomba, aportant o extraient calor de la sala, es parlarà de 

dos coeficients d’eficiència energètica diferents.  

El coeficient d’eficiència energètica d’una bomba de calor en regim de calefacció és el 

següent: 

Pabs

Qcond
EERCalef    

El coeficient d’eficiència energètica d’una bomba en règim de refrigeració és: 

Pabs

Qevap
ref

.
.  EER

On, a partir del següent balanç d’energia: 

PabsQevapd   Qcon

S’obté la següent igualtat: 

1 EERrefCalef  EER

On: 

EERCalef : coeficient d’eficiència energètica en règim de calefacció 

EERref : coeficient d’eficiència energètica en règim de refrigeració 
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Qcond: calor alliberada al condensador de la bomba 

Pabs: potència absorbida pel compressor de la bomba, el qual realitza el treball de 

ent del compressor o compressors de la mateixa. Aquesta variabilitat  de 

funcionament està compresa entre un funcionament del 25% i un del 100%, en increments 

s són les càrregues d’emissions de CO2, s’ha de calcular un 

coeficient d’eficiència energètica, CEE, promig que tingui en compte totes les variables que 

El primer objectiu és analitzar en quins moments la bomba de calor treballa com a calefactor, 

 dels 

diferents mesos. Aquests càlculs s’han realitzat amb la precisió necessària per determinar la 

es, hora i zona es 

poden localitzar al format digital que acompanya la memòria escrita. Es tracten de 1152 

rn x 2 torns. 

A continuació es detallen els resultats pels diferents mesos: 

Qevap: calor absorbida a l’evaporador de la bomba 

transport de el calor. 

Una altra dada de la que depèn el rendiment energètic de la bomba de calor és la càrrega de 

funcionam

de 25%. 

Per tant, per tal de saber amb quina eficiència treballa la bomba durant tot l’any, i quina 

energia es consumeix o quine

s’han comentat anteriorment. 

i en quins treballarà com a refrigerador.  

Per tal d’obtenir aquest resultat s’ha procedit al càlcul de les necessitats tèrmiques

càrrega de treball del compressor per cada hora del dia dels diferents mesos calculats. 

Les taules de càlcul de les necessitats tèrmiques de la sala per cada m

taules, extretes de l’estudi de 12 mesos x 6 zones x 8hores/to

Nec. Tèrm. 
[kW]

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Enero 24,45 23,02 21,58 20,15 10,07 4,14 1,12 0,10 0,79 3,19 5,93 6,89 9,03 11,15 12,36 13,56 14,77
Febrero 22,10 20,71 19,31 9,50 3,13 2,84 2,41 2,30 0,46 2,15 4,78 4,69 6,26 8,31 10,34 11,51 12,69
Marzo 14,59 13,20 11,81 0,36 5,94 8,58 9,27 8,54 6,18 3,13 2,09 3,27 1,63 0,40 2,87 4,04 5,21
Abril 6,84 5,42 1,77 9,29 13,62 15,25 15,51 13,86 11,62 9,35 9,97 11,31 9,80 8,01 5,82 3,91 2,72
Mayo 1,06 2,52 10,96 16,88 20,21 21,65 20,99 19,53 17,29 16,45 18,05 19,49 18,09 16,48 14,33 12,13 10,90
Junio 10,69 11,48 19,51 24,14 25,89 30,69 33,05 32,02 30,52 29,37 30,17 30,90 29,88 28,25 26,49 24,25 23,11
Julio 16,42 16,84 23,60 29,31 31,34 36,15 38,51 37,55 36,00 34,73 35,64 36,26 35,23 33,60 31,80 29,60 28,45

Agosto 15,53 15,94 23,10 29,99 33,36 38,49 41,50 40,51 38,87 35,78 35,16 36,88 35,79 33,93 31,99 30,16 29,04
Septiembre 13,01 13,52 14,05 24,41 29,42 35,30 38,85 38,69 36,83 32,86 31,02 31,57 30,24 28,14 25,86 24,72 23,56

Octubre 0,34 1,81 3,27 13,16 19,61 19,97 25,29 25,25 23,49 20,95 18,39 18,54 16,92 14,81 12,72 11,49 10,25
Noviembre 9,40 7,98 6,56 5,14 4,93 10,84 13,85 15,05 14,15 10,76 8,98 8,01 5,88 3,77 2,57 1,38 0,19
Diciembre 21,91 20,53 19,15 17,78 7,75 1,88 1,09 2,25 1,31 1,15 3,94 4,96 7,05 9,13 10,29 11,45 12,61  

Taula 11.1. Necessitats tèrmiques de la sala durant l’any 
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Es pot comprovar en el següent gràfic que la proporció de temps en que la bomba està 

refrigerant la sala és clarament superior a la proporció en que treballa com a calefactor: 

1

Pot. Calorífica
28,43 %

Pot. Frigorífica
 71,57 %

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Amb la finalitat de calcular la càrrega a la que estan funcionant els compressors de la bomba 

 la necessitat tèrmica de cada 

hora a cada mes.  

La bomba escollida a l’apartat B.1 té les següents capacitats: 

 

Fig. 11.1. Percentatges de calefacció i refrigeració durant l’any 

s’analitza quina proporció de la capacitat de la mateixa suposa

Bomba de calor necs-wn152 (agua-agua)

Pot. Calorífica 52,90 kW

Pot. Frigorífica 43,40 kW

Pot. Absorbida 10 kW  

Per tant, tenint en compte aquestes capacitats, i dividint  la necessitat tèrmica per la capacitat 

màxima de la bomba, a cada hora de cada mes, aquesta funcionarà amb les càrregues 

següents: 

Taula 11.2. Característiques de la bomba de calor  
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Càrrega [%] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Enero -50 -50 -50 -50 -25 -25 -25 25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -50 -50

Febrero -50 -50 -50 -25 -25 -25 25 25 25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Marzo -50 -25 -25 -25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -25 -25 -25 -25
Abril -25 -25 25 25 50 50 50 50 50 25 25 50 25 25 25 25 25
Mayo 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Junio 25 50 50 75 75 75 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Julio 50 50 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75

Agosto 25 25 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75
Septiembre 50 50 50 75 75 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75

Octubre 25 25 25 50 50 50 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 25
Noviembre -25 -25 -25 -25 25 25 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25
Diciembre -50 -50 -50 -50 -25 -25 25 25 25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25  

Taula 11.3. Càrrega de funcionament del compressor 

Els resultats es poden veure amb més claredat als següents gràfics: 

Calefacció: 

Càrrega del compressor
Promig annual 

%

25% 75,86

50% 24,14

75% 0,00

100% 0,00  

Taula 11.4. Percentatge de temps de funcionament en calefacció a les diferents càrregues 

Promig annual %

24% 0%0%

76%

25%

50%

75%

100%

 

Fig. 11.2. Percentatge de funcionament en calefacció a diferents càrregues  

Refrigeració: 

Càrrega del compressor
Promig annual 

%

25% 30,14

50% 28,08

75% 24,66

100% 17,12  

Taula 11.5. Percentatge de temps de funcionament en refrigeració a les diferents càrregues 
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(Eq. 11.5) 

Promig annual %

28%
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30%

25%
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Fig. 11.3. Percentatge de funcionament en refrigeració a  diferents càrregues 

S’ha calculat els percentatges de funcionament de la bomba en mode de funcionament 

calefacció i en mode de funcionament refrigeració. També s’ha calculat els percentatges de 

funcionament a càrrega parcial dins de cada mode. 

Amb els resultats obtinguts es pot elaborar un coeficient de eficiència energètica promig per 

cada mode , atorgant a cada coeficient el pes promig que li correspon. 

En el cas en que la bomba aporta calor a la sala: 

100/)···.·(. %100%100%75%75%50%50%25%25 PEERCalefPEERCalefPEERCalefPEERCalefEERCalefpromig 
 

 

On: 

alef25%::  rendiment de la bomba com a calefactor amb càrrega al compressor del 

25%. 

alef 50%::  rendiment de la bomba com a calefactor amb càrrega al compressor 

del 50%. 

alef 75%:  rendiment de la bomba com a calefactor amb càrrega al compressor del 

75%. 

lef 100%:: rendiment de la bomba com a calefactor amb càrrega al compressor 

del 100%. 

ent de la bomba al 25% durant el seu treball com a 

calefactor. 

EERC

EERC

EERC

EERCa

P25%: promig de funcionam
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P50%: promig de funcionament de la bomba al 50% durant el seu treball com a 

calefactor. 

P75%: promig de funcionament de la bomba al 75% durant el seu treball com a 

calefactor. 

P100%: promig de funcionament de la bomba al 100% durant el seu treball com a 

calefactor. 

Les dades dels rendiments corresponents a les diferents càrregues del compressor 

s’obtenen del catàleg de la bomba i queden recollides a la taula següent: 

Càrrega del 
compressor

EERCalef

25% 6,6

50% 7,3

75% 6,3

100% 5,3  

Taula 11.6. Coeficients segons la càrrega d’eficiència com a calefactor 

Substituint les dades anteriors s’obté: 

78,6promigEERCalef  

Anàlogament, per calcular el coeficient de rendiment en el cas en que la bomba extreu calor 

de la sala, s’obté: 

 
100/)····( %100%100%75%75%50%50%25%25 PEERrefPEERrefPEERrefPEERrefEERrefpromig    (Eq. 11.6)  

On: 

EERref25%:: rendiment de la bomba com a refrigerador amb càrrega al compressor del 

25%. 

EERref50%:: rendiment de la bomba com a refrigerador amb càrrega al compressor del 

50%. 

EERref75%: rendiment de la bomba com a refrigerador amb càrrega al compressor del 

75%. 

EERref100%:: rendiment de la bomba com a refrigerador amb càrrega al compressor del 

100%. 
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P25%: promig de funcionament de la bomba al 25% durant el seu treball com a 

refrigerador. 

P50%: promig de funcionament de la bomba al 50% durant el seu treball com a 

refrigerador. 

P75%: promig de funcionament de la bomba al 75% durant el seu treball com a 

refrigerador. 

P100%: promig de funcionament de la bomba al 100% durant el seu treball com a 

refrigerador. 

En aquest cas, les dades dels rendiments corresponents a les diferents càrregues del 

compressor, extretes del catàleg de la bomba són: 

Càrrega del 
compressor

EERRef

25% 5,6

50% 6,3

75% 5,3

100% 4,3  

Taula 11.7. Coeficients segons la càrrega d’eficiència com a refrigerador 

Finalment s’obté el següent promig: 

5,5Re promigfEER  

Finalment, i amb l’objectiu de calcular el coeficient de eficiència energètica anual, CEEanual, 

es realitza una mitja amb els dos coeficients promig calculats tenint en compte el promig en 

que la bomba treballa en cada un dels dos modes. 

La equació final serà: 

(Eq. 11.7) 100/)·Re·( Re fpromigCalefpromiganual PfEERPEERCalefCEE   

On: 

Pcalef:  percentatge de temps durant un any en que la bomba treballa com a calefactor. 

PRef: percentatge de temps durant un any en que la bomba treballa com a refrigerador. 
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Substituint: 

86,5100/)71·5,529·78,6( anualCEE  

El CEEanual és l’índex que relaciona els kilowatts tèrmics produïts, amb els kilowatts elèctrics  

consumits per obtenir aquests kilowatts tèrmics. 

Tenint en compte que les necessitats tèrmiques que s’ha calculat per cada hora es 

consideren constants durant aquella hora, i dividint-les pel coeficient CEEanual, s’obtenen els 

consums diaris de cada mes. 

Considerant que durant un mateix mes la necessitat tèrmica, i per tant, el consum elèctric, 

romanen constants, es calcula el consum elèctric mensual i anual: 

Mes
Consum 

diari [kWh]
Dies laborals 

per mes
Consum 

mensual [kWh]

Gener 31,10 22 684,30
Febrer 24,49 20 489,70
Març 17,25 22 379,50
Abril 26,29 21 552,07
Maig 43,85 22 964,69
Juny 75,14 21 1577,99
Juliol 90,61 22 1993,37
Agost 87,80 22 1931,56

Setembre 80,54 21 1691,40
Octubre 43,73 22 961,97

Novembre 22,08 21 463,74
Desembre 26,31 22 578,88

12269,16Consum total anual [kWh] 
 

Taula 11.8. Consum anual de la bomba de calor aigua-aigua 

11.1.2. Consum dels equips de la instal·lació 

11.1.2.1. Consum dels humidificadors 

Els humidificadors només treballen durant l’època en que el sistema treballa com a 

calefacció, ja que condicionen l’aire calent d’impulsió que surt amb una humitat baixa.  

S’estima, aleshores, que els humidificadors només treballen durant els mesos de desembre, 

gener, febrer i març. 
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El consum anual és el següent: 

Mes 
Consum mensual 

[kWh]
Consum anual 

[kWh]
Desembre 182,79

Gener 306,79

Febrer 170,85

Març 39,27

699,69

 

Taula 11.9. Consum anual dels humidificadors 

11.1.2.2. Consum de les bombes de circulació 

Circuit extern: 

La bomba de circulació del circuit extern és l’encarregada de donar-li una alçada, d’uns 25 m 

aproximadament, a l’aigua que s’extreu del riu i la fa circular fins a la bomba de calor. 

El cabal d’aigua que tracta la bomba depèn de la necessitat tèrmica de la sala i del mode en 

que funciona la bomba: mode calefactor o refrigerador. 

Amb aquestes dades es calcula la potència que la bomba cedeix o extreu de l’aigua del pou. 

Un cop calculades i, tenint en compte que el salt tèrmic màxim que es pot efectuar a l’aigua 

del pou és de 3 ºC, es calculen els cabals d’aigua que tracta la bomba a cada hora de cada 

mes. 

Es coneixen les condicions i els cabals de la bomba; amb aquestes dades es calcula la 

potència que consumeix la bomba durant un any. 

Mes
Consum diari 

[kWh]

Consum 

mensual 

[kWh]

Gener  2,61 57,49

Febrer 2,49 49,83

Març 2,41 52,96

Abril 2,70 56,72

Maig 3,19 70,14

Juny 4,03 84,59

Juliol 4,44 97,75

Agost 4,37 96,09

Setembre 4,17 87,64

Octubre 3,18 70,07

Novembre 2,57 53,90

Desembre 2,53 55,58

kWh anuals

832,78  

Taula 11.10. Consum anual de la bomba de circulació externa 
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Tots els càlculs justificatius es troben a l’annex A., apartat A.4.1.2. 

Circuit intern: 

La bomba de circulació del circuit intern impulsa l’aigua per aquest circuit. Els cabals que 

tracta cada hora de cada mes aquesta bomba s’extreuen a partir de la potència bescanviada 

als climatitzadors, igual a la necessitat tèrmica, i d’un salt tèrmic de 5 ºC. 

Anàlogament al circuit extern, a partir d’aquests cabals es calcula la potència consumida per 

la bomba a cada hora de cada mes i, finalment, es calcula el consum elèctric final. 

Mes
Consum diari 

[kWh]

Consum 

mensual 

[kWh]

Gener  1,73 38,09

Febrer 1,57 31,34

Març 1,44 31,79

Abril 1,79 37,60

Maig 2,61 57,44

Juny 4,64 97,43

Juliol 5,95 130,92

Agost 6,07 133,50

Setembre 5,16 108,30

Octubre 2,69 59,18

Novembre 1,63 34,33

Desembre 1,61 35,43

kWh anuals

795,35  

Taula 11.11. Consum anual de la bomba de circulació interna 

Tots els càlculs justificatius es troben a l’annex A., apartat A.4.1.2. 

11.1.2.3. Consum del sistema d’extracció 

El sistema d’extracció, format per sis extractors, manté un consum constant al llarg de tot 

l’any, ja que extreu en tot el període el mateix cabal.  

El consum anual de cada extractor i el total es reflexen a la següent taula: 

Extractor Consum [kWh]

Zona1 9,77

Zona2 59,41

Zona3 9,77

Zona4 9,77

Zona5 59,41

Zona6 9,77

kWh anuals 157,90

Consum total [kWh]

 

Taula 11.12. Consum anual del sistema d’extracció d’aire 
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Els càlculs del consum anual es troben detallats a l’annex A, a l’apartat A.4.1.3. 

11.1.2.4. Consum del circuit de Impulsió 

El circuit d’impulsió consta d’un ventilador que absorbeix, com a cabals d’entrada, el cabal de 

recirculació i el de ventilació ,i extreu, com a sortida, el cabal d’impulsió. 

Cal recordar que el cabal d’impulsió és variable a les èpoques en que la bomba de calor 

treballa com a refrigerador i és constant a les èpoques en que la bomba treballa com a 

calefactor. Per tant, la potència elèctrica consumida pel ventilador, la qual depèn del cabal 

que impulsa, serà variable a les èpoques de refrigeració i, constant, a les èpoques de 

calefacció.  

Tenint en compte aquestes condicions, s’estima una mitjana de consum i es calcula el 

consum anual elèctric. 

Mes
Consum total 

mensual 
[kWh]

Consum total 
anual [kWh]

Gener 997,28

Febrer 942,91

Març 770,66

Abril 433,69

Maig 521,13

Juny 679,09

Juliol 798,00

Agost 783,60

Setembre 720,82

Octubre 542,28

Novembre 629,57

Desembre 938,69

8757,72

 

Taula 11.13. Consum anual del sistema de ventilació del climatitzador 

11.1.3. Demanda anual d’energia tèrmica 

La demanda anual d’energia tèrmica es defineix com la quantitat d’energia tèrmica que es 

necessita que proporcioni la instal·lació durant un any de funcionament. 

Aquesta energia s’obté a partir de la necessitat tèrmica de la sala. Es suposa que aquesta 

romandrà constant a cada hora, com s’ha comentat anteriorment. 

Els resultats es resumeixen a continuació: 
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Mes Demanda diària [kWh] Demanda mensual [kWh]
Enero 182,3 4010,54

Febrero 143,5 2870,04
Marzo 101,1 2224,16
Abril 154,07 3235,56
Mayo 256,99 5653,85
Junio 440,39 9248,28
Julio 531,03 11682,69

Agosto 514,57 11320,46
Septiembre 472,05 9912,96

Octubre 256,27 5637,88
Noviembre 129,42 2717,86
Diciembre 154,21 3392,67

Demanda anual [kWh]
71906,93  

Taula 11.14. Demanda anual d’energia tèrmica a la sala 

11.1.4. Càlcul del Coeficient d’Eficiència Energètica de la instal·lació 

El coeficient d’eficiència energètica de la instal·lació, CEEinst., és el resultat del quocient entre 

la demanda d’energia tèrmica anual de la sala i el conjunt dels consums elèctrics ocasionats 

pels equips de la instal·lació. 

Consum anual total [kWh] Necessitat tèrmica anual [kWh]

23512,60 71906,93

CEE de la instal∙lació

3,06  

Taula 11.15. Coeficient d’eficiència energètica de la instal·lació 

Aquest coeficient significa que per cada 3,56 kWh tèrmics produïts, la instal·lació consumeix 

1 kWh elèctric de la xarxa. 

11.2.  Anàlisi comparatiu de la instal·lació 

Per comprovar el bon rendiment de la bomba seleccionada i  posar de manifest l’estalvi 

d’energia aconseguit es decideix comparar per una banda el seu rendiment amb el 

rendiment de sistema que funciona a l’actualitat, i, per una altra banda, amb un sistema 

tradicional de bomba de calor aire-aigua. 

11.2.1. CAS A: Sistema actual 

El sistema actual consta, com ja s’ha comentat anteriorment, d’un sistema calefactor 

únicament. Aquest està compost per 2 calefactors per radiació, de la casa Ambi-rad, que 

funcionen mitjançant gas natural i aporten, cadascun d’ells, una potència tèrmica de 38 kW a 

 



Pàg. 78  Memòria 

la sala. A aquest consum de gas natural se li ha de sumar un mínim consum d’electricitat, 

degut a un petit ventilador que té instal·lat el calefactor. 

Els calefactors es troben en funcionament durant l’època d’hivern i treballen sense 

interrupció durant els dos torns consecutius. 

11.2.1.1. Consum del sistema actual 

A les següents taules es mostra el seu consum energètic i la seva eficiència: 

- Consum de gas natural  

Sistema actual Consum de gas natural [m3/h] Hores de funcionament per any Unitats Consum anual total [m3]

ambirad-E-38 3,68 1966 2 14476,05
 

Taula 11.16. Consum anual de gas natural del sistema actual 

Sistema actual Consum anual total [m3] PCI gas natural [kWh/m3] Consum total [kWh]

ambirad-E-38 14476,05 10,82 156570,56
 

Taula 11.17. Consum anual del sistema actual 

- Consum d’electricitat 

Consum elèctric
Potència consumida per 

unitat [kW]
Unitats

Potència consumida 
total [kW]

Hores de funcionament 
per any

Consum anual [kWh]

ambirad-E-38 0,24 2 0,48 1966 943,68
 

Taula 11.18. Consum anual d’electricitat del sistema actual 

11.2.1.2. Càlcul del Coeficient d’Eficiència Energètica del sistema actual 

El sistema actua consumeix dues fonts d’energia diferents, per tant: 

Font d'energia Consum anual [kWh] Consum combinat [kWh]
Producció d'eergia tèrmica 

[kWh]
CEE

Electricitat 943,68

Gas natural 156570,56
157514,24 149416 0,95

 

Taula 11.19. Coeficient d’eficiència energètica del sistema actual 

Per tant, per cada kWh produït per la instal·lació actual es consumeixen 0,95 kWh d’energia, 

de la qual el 0,6% és electricitat i el 99,4% restant es tracta de Gas Natural. 
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11.2.2. CAS B: Sistema tradicional 

El sistema tradicional que s’estudia és el d’una instal·lació amb bomba de calor aire-aigua. 

Es considera un sistema que es pot instal·lar a qualsevol zona sense limitacions. 

11.2.2.1. Coeficient d’Eficiència Energètica de la bomba aire-aigua 

Per tal de poder establir una comparació es calcula el coeficient d’eficiència energètica 

d’aquesta bomba tot i tenint en compte les mateixes condicions de treball que s’ha establert 

anteriorment. 

Per tant, les necessitats tèrmiques a la sala durant tot l’any seran les mateixes, però al 

canviar de bomba, canvien també les capacitats límits d’aquesta i, per tant, la càrrega de 

treball variarà. 

No cal realitzar de nou l’estudi del percentatge de temps que la bomba treballa com a 

calefactor o refrigerador, ja que aquest és el mateix al no haver canviat les condicions de 

treball. 

És per això, que s’estableix una nova taula de càrregues. Les capacitats de la bomba 

d’estudi són: 

Bomba escollida necs-n-182LN (aire-aigua)

Pt [kW] 49,2

Pf [kW] 41,6

Pabs [kW] 15  

Taula 11.20. Característiques de la bomba de calor aire-aigua 

Les càrregues de treball a les que funciona la bomba per cada mes, són les següents: 

Càrrega [%] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Enero 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50

Febrero 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50

Marzo 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Abril 25 25 25 25 50 50 50 50 50 25 25 50 25 25 25 25 25

Mayo 25 25 50 50 50 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Junio 50 50 50 75 75 75 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Julio 50 50 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75

Agosto 50 50 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75

Septiembre 50 50 50 75 75 100 100 100 100 100 75 100 75 75 75 75 75

Octubre 25 25 25 50 50 50 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 25

Noviembre 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25

Diciembre 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50  

Taula 11.21. Càrregues de funcionament del compressor de la bomba aire-aigua 

 



Pàg. 80  Memòria 

Es fa el promig dels resultats i s’obtenen els següents gràfics: 

Calefacció: 

Càrrega del 
compressor

Promig 
anual [%]

25% 68,97

50% 31,03

75% 0

100% 0  

Taula 11.22. Percentatge de temps de funcionament en calefacció a diferents càrregues 

Promig annual %

31%
0%0%

69%

25%

50%

75%

100%

 

Fig. 11.4. Percentatge de funcionament en calefacció a diferents càrregues 

 

Refrigeració: 

Càrrega del 
compressor

Promig 
anual [%]

25% 26,71

50% 29,45

75% 23,29

100% 20,55  

Taula 11.23. Percentatge de temps de funcionament en refrigeració a diferents càrregues 
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Promig annual %

29%
23%

21% 27%
25%

50%

75%

100%

 

Fig. 11.5. Percentatge de funcionament en refrigeració a diferents càrregues 

El següent pas és elaborar un coeficient d’eficiència energètica promig per a cada mode, 

com s’ha realitzat anteriorment: 

En el cas que la bomba aporti calor a la sala, a partir de l’equació (Eq. 11.5): 

100/)···.·(. %100%100%75%75%50%50%25%25 PEERCalefPEERCalefPEERCalefPEERCalefEERCalefpromig 
 

I segons les dades següents del catàleg de la bomba: 

Càrrega del 
compressor [%]

EERCalef

25% 5,3

50% 5,4

75% 4,5

100% 3,5  

Taula 11.24. Càrrega compressor calefacció 

 

I substituint, s’obté: 

33,5promigEERCalef  

Es realitza la mateixa operació en el cas de la bomba com a refrigerador. La equació útil en 

aquest cas és l’equació (Eq. 11.6): 

100/)····( %100%100%75%75%50%50%25%25 PEERrefPEERrefPEERrefPEERrefEERrefpromig   

Les dades del catàleg de la bomba són: 
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Càrrega del 
compressor [%]

EERref

25% 4,3

50% 4,4

75% 3,5

100% 2,5  

Taula 11.25. Càrrega compressor refrigeració 

I s’obté el següent coeficient: 

77,3Re promigfEER  

Finalment, es calcula el coeficient d’eficiència energètica anual, promig d’aquests dos, amb 

l’equació (Eq.11.7): 

100/)·Re·( Re fpromigCalefpromiganual PfEERPEERCalefCEE   

On, substituint, es pot obtenir el següent resultat: 

2,4100/)71·77,329·33,5( anualCEE  

Un cop s’obté l’índex que relaciona els kilowatts tèrmics produïts amb els kilowatts elèctrics 

que costa la seva generació, es procedeix a calcular els consums horaris d’energia elèctrica, 

mantenint les mateixes condicions que anteriorment. 

Tenint en compte que durant els dies d’un mateix mes la necessitat tèrmica, i per tant, el 

consum elèctric, romanen constants, es calcula el consum elèctric mensual i anual: 

Mes
Consum diari 

[kWh]

Dies laborals 

de cada mes

Consum 

mensual 

[kWh]

Enero 43,24 22 951,23

Febrero 34,04 20 680,72

Marzo 23,98 22 527,53

Abril 36,54 21 767,41

Mayo 60,95 22 1340,99

Junio 104,45 21 2193,52

Julio 125,95 22 2770,92

Agosto 122,05 22 2685,01

Septiembre 111,96 21 2351,17

Octubre 60,78 22 1337,20

Noviembre 30,70 21 644,63

Diciembre 36,58 22 804,68

17055,01Consum total anual [kWh] 
 

Taual 11.26. Consum anual de la bomba de calor aire-aigua 
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11.2.2.2. Consum dels equips 

Els equips que es tenen en compte a l’hora d’avaluar el seu consum seran els mateixos que 

els considerats a la instal·lació de la bomba aigua-aigua, a excepció de la bomba de 

circulació del sistema hidràulic exterior. Al tractar-se d’una bomba aire-aigua només existirà 

el circuit hidràulic intern, i no existeix circuit hidràulic extern. 

El consum de la resta d’equips serà el mateix que en el cas anterior. Això es degut a que les 

condicions de la sala no ha canviat i per tant, tampoc han canviat els cabals tractats pels 

equips. 

11.2.2.3. Càlcul del Coeficient d’Eficiència Energètica de la instal·lació aire-aigua 

De manera anàloga a l’apartat 9.2.4, es calcula el CEE de la instal·lació amb bomba aire-

aigua: 

Consum anual total [kWh] Necessitat tèrmica anual [kWh]

27465,67 71906,93

CEE de la instal∙lació

2,62  

Taula 11.27. CEE de la instal·lació aire-aigua 

S’observa que per cada 2,98 kWh d’energia tèrmica produïda es consumeix 1 kWh d’energia 

elèctrica. 

11.2.3. Interpretació de resultats 

A l’anterior comparació s’ha calculat el rendiment de cada una de les tres alternatives, i 

posteriorment, el cost anual que representa de consum d’energia. Es resumeixen a 

continuació: 

Instal·lació CEE

necs-wn152(agua-agua) 3,06

necs-n182(aire-agua) 2,62

ambi-rad 0,95  

Taula 11.28. CEE dels 3 sistemes 

A la següent taula es resumeixen els costos anuals de consum d’energia de les diferents 

alternatives: la actual, la tradicional i la desitjada. 
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Instal∙lació Consum anual [kWh] Preu kWh [€] Cost total anual [€]

necs‐wn152(agua‐agua) 23512,60 0,1 2351,26

necs‐n182(aire‐agua) 27465,67 0,1 2746,57

ambi‐rad (gas natural) 156570,56 0,025

ambi‐rad (electricitat) 943,68 0,1
4008,63

 

Taula 11.29. Consums de les diferents instal·lacions  

Queda, així doncs, constància que els resultats són clarament favorables cap a l’alternativa 

de la bomba de calor aigua-aigua, obtenint aquesta el CEE més elevat i per tant es 

converteix en la opció més clara i rentable per abastir les necessitats de  la sala. 
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12.  RELACIÓ DE MATERIALS 

A continuació es mostra un resum dels materials que han estat utilitzats per la instal·lació 

d’aquest projecte.  Es realitza un anàlisi de la quantitat emprada de cada tipus de material  i 

en alguns casos s’indica la marca comercial.  

Material Descripció Quantitat emprada Marca Comercial

Coure

Material econòmic, lleuger, durader, reciclable en la 
seva totalitat i no perd les seves propietats amb el 

temps.Parets internes llises, resistent al foc i a 
grans presions. No deformable davant el calor 

extrem.  Ofereix bona protecció contra els 
contaminants de subministre d'aigua.

16,22 m2

Escuma 
elastómera

Aïllament tèrmic a base de cautxú sintètic flexible, 
estructura cel·lular tancada i amb un elevat factor 

de resistència a la difusió de vapor d'aigua.
16,22 m2 Armaflex

Fibra de vidre

Panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit per 
ambdues cares per alumini (exterior: alumini + kraft 
+ malla de reforç; interior: alumini + kraft). Incorpora 

un vel de vidre en cada cara per donar major 
rigidesa.

56,7 m2 Climaver

Xapa acer 
perfilat i 
poliuretà

Consta de resistència mecànica al conjunt i un nucli 
de poliuretà que cumpleix les funcions d'aïllant 

tèrmic i acústic.
630 m2 Panell lana-roca

 

Taula 12.1. Relació de materials 
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13. PRESSUPOST 

A continuació es mostra una valoració global on apareixen els punts representatius de cada 

part de la instal·lació del projecte. Els preus han estat extrets de catàlegs comercials i de la 

base de dades del ITEC (tarifes 2008) [6], amb mà d’obra inclosa. 

El pressupost detallat es pot consultar en l’Annex B.2. 

Concepte Cost [€]

Circuit hidràulic intern 2028,59

Aïllament circuit hidràulic intern 1034,21

Circuit hidràulic extern 5839,66

Aïllament circuit hidràulic extern 2279,66

Maquinària circuit hidràulic 10577,3

Circuit Impulsió d'aire 2140,25

Maquinaria Impulsió d'aire 8465,55

Circuit retorn d'aire 1940,73

Maquinària circuit retorn 564

Circuit ventilació 939,79

Maquinària circuit ventilació 380

Sistema de control 10650

Instal·lació elèctrica 2800

Obres adequació 26743,25

Conceptes generals 2401,46

Total 78784,44  

Taula 13.1. Pressupost 

13.1. Recuperació de la inversió 

Es realitza un estudi de la inversió que s’ha de fer i el temps que es trigarà en recuperar. Per 

aquest estudi, s’ha considerat una inflació anual del 3%. A l’annex B.2.7, es poden veure en 

detall la justificació de tots el costos i estalvis considerats per el càlcul. 
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 Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10

Inversió/Valor 
Restant

78784,44 70906 63027,55 55149,11 47270,66 39392,22 31513,78 23635,33 15756,89 7878,444 0

Amortització -7878,444 -7878,444 -7878,444 -7878,444 -7878,444 -7878,444 -7878,444 -7878,444 -7878,444 -7878,444

Consum 
potència 

elèctrica sala 
actual

-4008,63 -4128,89 -4252,76 -4380,34 -4511,75 -4647,10 -4786,52 -4930,11 -5078,01 -5230,36

Consum 
potència 

elèctrica sala 
millorada i 
zonificada

1227 1264 1302 1341 1381 1422 1465 1509 1554 1601

Total 78784 68124 57381 46551 35633 24624 13521 2321 -8978 -20380 -31888

IPC 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
 

Taula 13.2. Inversió 

El següent gràfic (Fig. 12.1), mostra una recuperació de la inversió en 7,20 anys: 
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Fig. 13.1. Recuperació inversió 
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A l’hora d’avaluar fins a quint punt val la pena realitzar la inversió, cal tenir en compte, a part 

dels anys que es triga en recuperar, l’estalvi energètic que suposa des de un punt de vista 

mediambiental, és a dir, en emissions de CO2. Així com també cal tenir en compte el 

benestar dels treballadors que s’aconsegueix amb la adequació de la sala i el possible 

augment de la producció que això suposaria. Aquest possible augment no s’ha tingut en 

compte en l’anàlisi de recuperació de la inversió. 
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14. ESTUDI DEL IMPACTE MEDIAMBIENTAL 

L’estudi del impacte mediambiental s’encarrega d’analitzar la interacció de la instal·lació amb 

el medi ambient. Aquest estudi es centra, principalment, en la utilització i desmuntatge  de la 

futura instal·lació. 

La interacció es pot dividir en quatre camps: contaminació atmosfèrica, tèrmica, acústica i la 

gestió de residus un cop finalitza el cicle de vida del sistema. 

14.1. Contaminació atmosfèrica 

Directament el sistema no emetrà a l’exterior cap agent nociu o contaminant de cap mena. 

No obstant, indirectament, el consum d’electricitat comporta l’emissió indirecta de gasos 

d’efecte hivernacle, i, principalment, de CO2. 

L’emissió de CO2, per tant, dependrà del volum del consum elèctric que realitzi el sistema. 

En anteriors càlculs, el consum elèctric estimat del sistema ha estat el següent: 

Sistema Consum anual [kWh]

necs‐wn152 (aigua‐aigua) 23512,6
 

Taula 14.1. Consum bomba aigua-aigua 

Una central de cicle combinat preveu, aproximadament, una emissió de: 

Tipus de generació Emissió [kg CO2/kWh]

Cicle combinat 0,35
 

Taula 14.2. Emissions cicle combinat 

Per tant, l’emissió de CO2 a l’atmosfera per l’ús del sistema de climatització serà: 

241,822935,0·60,23512 kgCOEmissióanual   

El refrigerant utilitzat per la bomba de calor és el R-410A. Es tracta d’un gas zeotròpic format 

per R-22 i R-125, no inflamable i considerat l’alternativa al R-22.  

En cas de manteniment, aquest gas es recuperable fins a 3 cops d’us en la mateixa 

màquina, és a dir, es pot reutilitzar fins a 3 vegades sempre i quan sigui en el mateix equip. 

Un cop reutilitzat, es porta a un gestor de residus.  
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En cas d’averia i de fuga de gas, el R-410A té una ODP (potència de destrucció del ozó) 

igual a 0. En canvi el HGWP ( potencial d’escalfament global d’halocarburs –efecte 

hivernacle-) és superior al del refrigerant R-22. 

 

Fig. 14.1.  ODP i HGWP del R-410A 

Tot i tenir un HGWP superior al R-22, té altres qualitats millors. S’observa la següent 

comparativa: 

 

Fig. 14.2. Comparació qualitativa R-410 / R-22 

14.2. Contaminació tèrmica 

Bàsicament són dos els focus de contaminació tèrmica que produeix el sistema.  
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Per una banda, la contaminació tèrmica del cabal de ventilació. Al tractar-se d’aire que prové 

de la sala climatitzada existirà sempre un salt tèrmic respecte l’aire exterior.  

Per altre banda, i més important, la contaminació tèrmica que actua sobre les aigües 

freàtiques utilitzades, i que provoca un salt tèrmic, incrementant o reduint la temperatura 

d’aquestes depenent de l’època de treball. Durant l’època que la bomba de calor funciona 

com a calefactor, al hivern, les aigües freàtiques cedeixen calor a l’evaporador. En canvi, 

quan la bomba funciona com a refrigerador, les aigües freàtiques absorbeixen el calor cedit 

pel condensador. 

El salt tèrmic, per tant, depèn de la potència absorbida o cedida segons la següent fórmula: 

TCpqQ freàaigercanviada  ··..int  (Eq. 14.1) 

On: 

Qintercanviada: calor cedida o absorbida per les aigües freàtiques [kW] 

Cp: capacitat calorífica de l’aigua [kW/kg·K] 

∆T: increment de temperatura [K] 

.. freàaigq : cabal d’aigua freàtica [kg/s] 

El cabal d’aigua que s’obté del pou no és constant pot variar segons la necessitat de la 

bomba i permet regular, a l’hora, el seu salt tèrmic. 

Per tant, el cabal que s’extreu del pou, impulsat mitjançant una bomba de circulació, és 

l’adequat per tal de no superar una ∆T superior a 3 K. Obtenir un valor superior a aquest 

suposaria una contaminació tèrmica elevada i no seria òptim per les condicions de retorn del 

pou. 

14.3. Contaminació acústica 

S’han identificat les diferents parts del sistema que poden produir una aportació acústica a 

l’ambient. Aquestes són la bomba de calor, les bombes de circulació, les seccions finals de 

ventilació i els ventiladors dels climatitzadors. 
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Element Contaminació acústica [dB]

Bomba de calor necs-
wn152

<45

Bomba circulació <35

Ventiladors 20‐25

Difusors <12  

Taula 14.3. Contaminació acústica 

L’element més contaminant dels enumerats és la bomba de calor model necs-wn152, de la 

casa Climaveneta. Segons informació extreta del catàleg tècnic oficial, la contaminació 

màxima que presenta la bomba és de 45 dB.  

Conceptes legals: 

 Soroll intern: segons el Real Decret 286/2006 sobre la protecció de la salut i la 

seguretat dels treballadors enfront riscos laborals derivats de l’exposició al soroll 

durant el treball, el valor màxim assolible es de 80 dB. 

 Soroll extern: segons l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana de Cornellà 

sobre la Protecció del Medi Ambient i la qualitat de vida, Annex I, els nivells sonors 

màxims en zona industrial és de 65 dB. 

Així doncs, no es superen les contaminacions acústiques permeses ni a l’exterior ni a 

l’interior de la sala. 

14.4. Gestió de residus 

Un cop finalitzat el cicle de vida de la instal·lació, es reciclaran tots els elements que formen 

part d’aquesta. Els elements que es poden trobar són metalls (coure de les canonades, acer, 

alumini,etc.), plàstics dels aïllants elèctrics i tèrmics, i s’haurà de posar especial atenció a la 

gestió del líquid refrigerant de la bomba, l’R-410A, degut a la seva càrrega contaminant. 

14.5. Instal·lació i obra civil 

En la fase d’instal·lació i obra civil es produeixen també un residus no contemplats 

anteriorment.  

La necessària realització d’obra civil per la instal·lació dels tubs conductors d’aigua del pou 

fins la bomba de calor i el seu retorn al segon pou, genera residus inerts i terres (degut al 

soterrament dels tubs). 
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En la instal·lació de tots els equips i dels conductes d’aigua i aire interiors a la sala, es 

produeix un consum energètic dels equips i eines utilitzats, residus metàl·lics i de cablejat i  

emissions de soldadura. 
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Conclusions 

Un cop realitzat l’anàlisi per una climatització eficient de la sala a través de les aigües 

freàtiques d’un pou es dedueixen diversos aspectes que s’enumeren a continuació.  

L’estudi de les necessitats de la sala s’ha de realitzar tenint en compte les influències que rep 

aquesta segons la seva orientació. Un exemple són les radiacions que pot rebre cada 

tancament. Quan existeix un desequilibri d’aquestes influències és necessari dur a terme una 

zonificació de la sala o recinte, per tal de tractar cadascuna d’elles individualment i obtenir 

una climatització òptima. 

És important analitzar les fuites de potència tèrmica que poden existir a la sala, estància o 

edifici. Analitzant aquestes fuites i minimitzant les pèrdues es pot reduir la demanda tèrmica 

del recinte i, per tant, reduir també el consum d’energia. 

A l’hora d’aportar energia tèrmica, obtenint la menor despesa possible, és essencial utilitzar 

un sistema de transport de calor, com és el cas d’una bomba de calor. El fet de transportar 

energia provoca un consum menor que el fet de transformar-la. Aquest fet queda reflexat a 

l’estudi, on es substitueix un sistema de transformació d’energia, com és el cas dels 

radiadors de gas natural, per un sistema de transport d’energia, és a dir, la bomba de calor 

aigua-aigua que es pretén instal·lar. 

El fet de disposar de dos pous d’aigua freàtica permet utilitzar aquests com a font tèrmica pel 

intercanvi de calor amb la unitat exterior de la bomba i, a més a més, permet fer-ho d’una 

manera més eficient, disminuint les despeses de transport. Això és degut a que la unitat 

exterior de la bomba intercanviarà calor amb l’aigua freàtica amb més facilitat que amb l’aire 

exterior, degut al major salt tèrmic existent amb la primera. L’estudi comparatiu xifra aquest 

estalvi en un 30% aproximadament. 

L’ús d’un control de regulació permet utilitzar la instal·lació a diferents càrregues oferint un 

estalvi en el consum, un control exhaustiu del manteniment necessari de la instal·lació i 

oferint sempre la producció d’energia tèrmica necessària i suficient  per garantir el confort de 

la sala. 

En resum, el sistema proposat dotarà a la sala de la temperatura i condicions d’humitat 

desitjades durant tots els dies de l’any, proporcionant un major benestar als treballadors i 

permetrà fer-ho de la manera més eficient.  

Respecte al punt de vista econòmic, tot i tractar-se d’una inversió notable, es recupera en un 

curt període de temps, 7.2 anys. 

 



Pàg. 96  Memòria 

 

En quant al impacte mediambiental de la instal·lació no generarà cap emissió a la seva 

localització. Però el fet de consumir energia elèctrica, provocarà emissions de gasos nocius, 

principalment CO2, a les localitzacions de les centrals de producció elèctrica. El fet d’haver 

instal·lat un sistema eficient i amb el menor consum possible provocarà una taxa d’emissions 

anuals relativament baixa. 
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