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1 Descripció de la instal·lació

1.1 Introducció

La instal·lació centralitzada de climatització que estudiarem pertany al Centre Experimental de
Refrigeració i Climatització (CER&C) situat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona.

Fig. 1.1.  Vista general del laboratori de climatització.

Es tracta d’una instal·lació centralitzada del tipus tot aire, amb volum d’aire variable (VAV). Les
unitats productores de serveis (fred i calor) són una bomba de calor (màquina reversible) del tipus aire
– aigua i una caldera de baixa temperatura alimentada amb gas natural. Aquestes unitats proveeixen
les bateries del climatitzador d’aigua amb el nivell tèrmic adequat per al tractament de l’aire.
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Els circuits hidràulics són el conjunt d’elements que permeten el transport de l’aigua freda i/o calenta
entre les unitats productores fins a la unitat de tractament d’aire (UTA o climatitzador). El seu disseny
es va orientar per permetre el més ampli ventall de configuracions de funcionament.

Fig. 1.2. Bomba de calor ROCA-YORK instal·lada a la coberta de l’ETSEIB.

La unitat de tractament d’aire o climatitzador és l’element central de la instal·lació. La seva funció
principal és condicionar l’aire per què les condicions de confort del local siguin òptimes. El
climatitzador recupera un cert cabal de l’aire de l’espai ocupat (aire de retorn) i el barreja amb l’aire
exterior (de renovació) en les proporcions adequades, alhora que impulsa cap a l’exterior una part de
l’aire de renovació (aire expulsat). Aquesta mescla d’aire exterior i de renovació, després de ser
filtrada, és tractada a la secció de bateries. Després d’això, l’aire és impulsat cap als conductes de
distribució d’aire. Durant aquesta impulsió, un humectador d’ultrasons s’encarrega, si s’escau,
d’humectar l’aire impulsat.

La instal·lació és de volum d’aire variable. Això vol dir que el cabal d’aire impulsat pel climatitzador
varia en funció de les condicions de cada moment. Segons l’estat d’obertura de les caixes de regulació
de cabal dels difusors, els ventiladors augmenten o disminueixen el cabal d’aire impulsat. Aquesta
modulació s’aconsegueix amb els variadors de freqüència, elements electrònics que varien la velocitat
de gir dels ventiladors.
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Fig. 1.3. Unitat de tractament d’aire (climatitzador) del CER&C.

Les unitats terminals (difusors) són les encarregades d’impulsar l’aire tractat cap a l’espai ocupat.
Aquesta difusió es pot realitzar de moltes maneres. Al CER&C hi ha instal·lats difusors de ranura,
quadrats, de tovera i de desplaçament. Cadascun d’ells impulsa l’aire amb una velocitat i direcció
diferents.

La instal·lació es complementa amb tres circuits de calefacció per radiadors (cadascun amb el seu
propi sistema de regulació) alimentats d’aigua calenta per mitjà de la caldera. Aquest sistema queda al
marge del nostre estudi.

Tractant-se d’una instal·lació experimental, existeixen un gran nombre de sondes repartides
estratègicament per tots els elements. D’aquesta manera, i a través del sistema de gestió tècnica, ha de
ser possible caracteritzar completament cada règim de funcionament particular.

El quadre elèctric permet realitzar manualment les maniobres de tots els elements, i allotja les
subestacions de control per al funcionament automatitzat.

La finalitat de tot el conjunt és que la instal·lació pugui funcionar de forma automatitzada o manual i
de manera equilibrada o descompensada, per poder avaluar les diferències de funcionament quan els
equips treballen correctament o quan estan mal dissenyats o seleccionats.
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1.2 Equips generadors de serveis

1.2.1 Màquina reversible

El CER&C disposa d’una màquina reversible de la casa ROCA-YORK, model YHPC – 13. La funció
d’aquesta màquina és proporcionar a les bateries del climatitzador aigua amb el nivell tèrmic adequat
per al tractament de l’aire.

Una màquina reversible és una màquina tèrmica que treballa per compressió mecànica. Un
bescanviador de calor anomenat evaporador absorveix calor a un nivell de temperatura relativament
baix. Aquesta calor es bomba i s’expulsa a un nivell de temperatura més alt que l’anterior, en un
bescanviador de calor que rep el nom de condensador.

Quan l’efecte perseguit és la refrigeració o extracció de calor la màquina reversible diem que treballa
com a màquina frigorífica. En cas que l’efecte buscat sigui la calefacció o introducció de calor, diem
que treballa com a bomba de calor.

En funció del tipus de fluids dels qual s’absorbeix o se cedeix calor, les bombes de calor es
denominen:

Taula 1.1. Denominació de les bombes de calor.

Bombes de calor

Denominació Focus fred Focus calent

Aire – Aire Aire Aire

Aire – Aigua Aire Aigua

Aigua – Aigua Aigua Aigua

Aigua – Aire Aigua Aire

En el nostre cas, disposem d’una bomba de calor aire – aigua.
   
A continuació expliquem els dos règims de funcionament possibles de la màquina.

a) Màquina frigorífica

El refrigerant vapor reescalfat a alta pressió descarregat pel compressor passa per la vàlvula reversible
de 4 vies fins al condensador. En aquest bescanviador, el refrigerant en estat de vapor condensa, i és
refrigerat per l’aire ambient. La barreja líquid/vapor a alta pressió travessa un element restrictor on



1 Descripció de la instal·lació                        17

disminueix la seva pressió. La barreja líquid/vapor a baixa pressió entra al bescanviador de calor, on
evapora completament, refredant l’aigua que li aporta el calor necessària per evaporar. El refrigerant a
baixa pressió retorna al compressor a través de la vàlvula de 4 vies.

vàlvula 
reversible

compressor

Evaporador

vàlvula 
d'expansió

vàvula 
antiretorn

distribuïdor

vàvula 
antiretorn

condensador

circuit 
d'aigua 
freda

vàlvula 
d'expansió

Fig.1.4.  Màquina reversible funcionant com a màquina frigorífica.

b) Bomba de calor

El refrigerant vapor reescalfat a alta pressió descarregat pel compressor passa per la vàlvula reversible
de 4 vies, que es troba ara en la posició de bomba de calor. El refrigerant travessa el bescanviador
refrigerat per aigua, que ara actua com a condensador. El líquid sortint travessa un element restrictor
on disminueix bruscament la pressió. D’aquest element en surt una barreja líquid/vapor a baixa
pressió, que és evaporada en el bescanviador, on l’aire es refreda. El refrigerant en forma de vapor a
baixa pressió retorna al compressor a través de la vàlvula reversible de 4 vies.
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Fig. 1.5.  Màquina reversible funcionant com a bomba de calor.
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Les prestacions de la màquina vénen donades per la potència frigorífica i calorífica en funció de la
temperatura de sortida de l’aigua i de la temperatura d’entrada de l’aire exterior.

Taula 1.2. Prestacions de la màquina reversible en mode fred.

MÀQUINA FRIGORÍFICA
Potència frigorífica i potència absorbida (kW)

T entrada aire al condensador (ºC)

30 35 40 45T sortida d’aigua
(ºC) PF PA PF PA PF PA PF PA

6 46,4 17,3 42,7 17,7 41,2 18,6 38,3 19,3

8 49,6 17,7 46,6 18,5 44,4 19,4 41,4 19,8

10 52,5 18,0 49,6 19,0 47,1 19,9 44,2 20,6

12 55,4 18,5 52,5 19,5 50,1 20,5 47,1 21,2

Taula 1.3. Prestacions de la màquina reversible en mode calor.

BOMBA DE CALOR
Potència calorífica i potència absorbida (kW)

T sortida aigua (ºC)

40 45 50T entrada d’aire al
condensador (ºC)

PC PA PC PA PC PA

2 36,8 12,6 34,1 12,8 - -

7 45,8 14,6 41,4 14,8 38,8 15,0

12 54,7 15,5 51,6 16,1 47,4 16,5

La zona de treball de la màquina ve donada per la temperatura de sortida de l’aigua en funció de la
temperatura d’entrada i del percentatge de cabal referit al cabal nominal.

Fig. 1.6.  Zona de treball de la màquina reversible.
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Una altra característica important de la màquina és la pèrdua de càrrega de l’aigua en funció del cabal.
Aquesta pèrdua de càrrega s’ha de tenir en compte en l’estudi del circuit hidràulic de fred.

Finalment, en el següent quadre recollim les característiques elèctriques més importants.

Taula 1.4. Característiques elèctriques de la màquina reversible.

Màquina reversible RODA-YORK YPHC – 13

Compressor

   Tensió (V) 3 x 400

   Freqüència (Hz) 50

   Intensitat (A) 36,5

   Potència (kW) 21,1

Ventilador

   Tensió (V) 1 x 230

   Freqüència (Hz) 50

   Intensitat (A) 4,9

   Potència (kW) 0,75

Intensitat total (A) 41,4

Intensitat protecció (A) 63

En la màquina trobem un interruptor general. Per què puguem posar en marxa la màquina cal que
estigui en posició 1.

Quan la màquina està en funcionament, cal que les pressions d’aspiració i descàrrega del compressor
es mantinguin dins uns marges. És per això que la màquina disposa de dos pressòstats, un d’alta
pressió per a la descàrrega i un de baixa pressió per a l’aspiració.

Taula 1.5. Pressions de tall i de reset dels pressòstats de la màquina.

Pressòstat baix Pressòstat alt

Pressió de tall (kPa) 200 2800

Pressió de reset (kPa) 350 Manual

Dos termòstats limiten la temperatura de sortida de l’aigua. Els dos estan situats a l’entrada de l’aigua.
Estan ajustats a 12ºC i 40ºC, per què l’aigua de sortida no baixi de 6ºC i no superi els 50ºC.
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El desglaç en règim de bomba de calor té la missió de mantenir la potència calorífica a baixes
temperatures. L’operació es fa automàticament cada 55 minuts quan la temperatura ambient és inferior
a 5ºC.

Per protegir el compressor, la màquina disposa d’un temporitzador que s’activa cada cop que la
màquina es posa en marxa. Fins que no s’ha assolit un temps predefinit, el compressor no es podrà
tornar a posar en marxa.

1.2.2 Caldera de baixa temperatura

La caldera instal·lada és de baixa temperatura per a gas/gasoil. És de la casa Viessmann, model Vitola-
comferral de 18 kW de potència. El cremador és de la casa Weishaupt, model WG10N/1-A. El
combustible emprat és el gas natural.

Fig. 1.7. Caldera Viessmann Vitola-comferral.

La superfície calefactora de la caldera està formada per un cilindre d’acer on es disposen anells
aletejats de ferro fos. L’espai interior tancat pels elements de fosa constitueix la llar. La part exterior
del cilindre d’acer està recoberta amb aïllament tèrmic de 80 mm de gruix.
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Els gasos són desviats per la cambra de combustió i circulen fins a la superfície d’intercanvi tèrmic
entre les aletes de fosa i el cilindre d’acer. Els gasos flueixen en doble pas.

El cremador és el conjunt de mecanismes que permeten barrejar un combustible i un comburent per
produir una reacció de combustió amb determinades característiques. Les funcions del cremador són:

¾ Permetre la regulació dels cabals d’aire i gas.
¾ Assegurar la mescla de combustible (gas) i comburent (aire) en les proporcions convenients.
¾ Realitzar la combustió en forma de flama amb les dimensions i propietats físiques i químiques
apropiades a l’aplicació.
¾ Mantenir l’estabilitat de la flama.

Fig. 1.8. Cremador Weishaupt WG10.

El rendiment estacional de la caldera es defineix com:

n

u
e Q

Q=η    (1.1)

On Qu és la quantitat anual de calor útil i Qn és la quantitat anual de calor generat. La caldera
instal·lada té un rendiment estacional del 93%.
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Taula 1.6. Característiques de la caldera.

Potència tèrmica útil (kW) 18

Volum d’aigua de caldera (l) 61

Pressió màxima admissible (bar) 3

Temperatura de fums, ºC (*)
   T de caldera a 75ºC
   T de caldera a 40ºC
(*) Amb una T ambient de 20ºC

200
175

Diàmetre del tub de soritda de fums (mm) 130

Volum de gas de caldera (l) 35

Pèrdua de càrrega costat fums (Pa) 6

Tir necessari (Pa) 5

Les condicions de funcionament vénen donades per la temperatura d’impulsió de l’aigua en funció de
la temperatura exterior i de la temperatura ambient de consigna. Aquesta correlació es representa per
mitjà de les corbes de calefacció de la caldera.

Fig. 1.9. Corbes de calefacció de la caldera VIESSMANN VITOLA COMFERRAL.
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El regulador Trimatik permet ajustar la inclinació i el nivell de la corba de calefacció vigent per assolir
la temperatura d’impulsió requerida en funció de les condicions exteriors.

Fig. 1.10. Ajust de la corba de calefacció de la caldera.

El Trimatik és un regulador digital del circuit o circuits de la caldera. La regulació està en funció de
les condicions exteriors. El seu principi de funcionament es pot resumir de la manera següent:

1. Càlcul de la temperatura de l’aigua. La sonda de temperatura exterior informa el regulador,
de manera que aquest, segons la corba de calefacció (llei de correspondència) prèviament
seleccionada, obté una temperatura d’impulsió, o el que és equivalent, una temperatura
d’aigua. Observem que no hi ha llaç de control en aquesta part, sinó que es tracta d’un bucle
obert.
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2. Regulació en llaç tancat. Un llaç de control regula la temperatura de l’aigua de la caldera, i
la consigna és la temperatura obtinguda en el punt anterior.

La caldera disposa d’un termòstat de seguretat, que atura el funcionament de la caldera quan la
temperatura de l’aigua d’impulsió pateix una pujada anormal. En el nostre cas, el termòstat està ajustat
d’origen a 110ºC.

Per limitar les condensacions de fums a la caldera, provocades per una baixa temperatura de caldera,
es disposa una sonda de temperatura addicional en el retorn.

1.3 Sistema hidràulic

1.3.1 Introducció

La instal·lació hidràulica és el sistema que uneix els generadors de serveis i les bateries del
climatitzador. Aquests generadors, és a dir, la caldera i la màquina reversible, generen aigua amb el
nivell tèrmic adequat segons les necessitats. Aquesta aigua és transportada, a través dels circuits
hidràulics, fins a les bateries del climatitzador, on cedeix la potència calorífica o frigorífica a l’aire que
travessa les bateries.

Podem dividir la instal·lació hidràulica en dues grans zones, segons si el generador és la màquina
reversible (circuit de fred) o la caldera (circuit de calor). Aquesta denominació és arbitrària, ja que pel
circuit de fred hi podrà circular aigua freda o calenta en funció del règim de la màquina reversible.
Malgrat això, és útil per tenir clar el circuit amb què treballem.

a) Circuit de fred

L’aigua és aspirada de la bomba de recirculació 2 provinent del dipòsit d’inèrcia de fred. Aquesta
aigua és impulsada cap a la màquina reversible, on es refreda o s’escalfa segons el règim de la
màquina. En sortir de la màquina, l’aigua es dirigeix cap a la bateria de fred del climatitzador, on una
vàlvula de tres vies (R1) situada en el retorn (actuant com a mescladora) regula l’aigua que travessa la
bateria. D’aquesta manera, una part de l’aigua és bypassada, sense creuar la bateria. Per la sortida de la
vàlvula de tres vies en surt l’aigua de la bateria i l’aigua del bypass. El cabal total d’aigua és llavors
impulsat cap al dipòsit d’inèrcia de fred, on és de nou aspirada per la bomba.
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DIPÒSIT 
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Fig. 1.11. Esquema del circuit de fred.

b) Circuit de calor

Aquest circuit té la particularitat que consta d’un bescanviador de calor. Aquest bescanviador divideix
el circuit de calor en dos més, el circuit primari de calor i el circuit secundari de calor.

¾ Circuit primari
La bomba de recirculació 3 aspira l’aigua provinent del dipòsit d’inèrcia de calor i la impulsa
cap a la caldera, on s’escalfa. En sortir de la caldera, l’aigua es dirigeix cap al primari del
bescanviador de plaques, on una vàlvula de tres vies R3 en el retorn (funció mescladora) actua
de manera anàloga a la vàlvula del circuit de fred comentada més amunt. A la sortida de la
vàlvula, l’aigua va al dipòsit d’inèrcia de calor, on serà de nou aspirada per la bomba.

¾ Circuit secundari
La bomba de recirculació 1 impulsa l’aigua del circuit secundari cap al secundari del
bescanviador de plaques, on és escalfada per l’aigua del circuit primari. En sortir del
bescanviador, l’aigua pot anar cap a la bateria de calor o cap a la bateria de preescalfament, ja
que el circuit presenta una bifurcació. A la sortida d’aquestes bateries, el circuit es torna a unir
en un de sol, d’on l’aigua és aspirada per la bomba.

CALDERA
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DE CALOR

E4

BOMBA 3
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BATERIA DE 
CALOR

BOMBA 1

E10
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Fig. 1.12. Esquema del circuit de calor.
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Cal ressaltar que els circuits de fred i de calor estan units per un pont a l’alçada de les bateries de fred i
calor. Això permet que l’aigua del circuit de fred pugui travessar la bateria de calor, o viceversa.

També cal tenir en compte que l’aigua provinent de la caldera pot bypassar el bescanviador de
plaques, i dirigir-se directament a bateries, ja que existeix un pont de primari a secundari.

Les vàlvules d’equilibratge instal·lades en els circuits tenen la missió de proporcionar els cabals
nominals a tots els circuits.

Tot seguit, resumim en una taula els valors de disseny de la instal·lació, tant els cabal nominals dels
circuits com les pèrdues de càrrega als terminals.

Aquests valors han estat calculats en la configuració de disseny. La màquina reversible alimenta la
bateria de fred del climatitzador a través del circuit de fred. La caldera alimenta d’aigua calenta el
primari del bescanviador de plaques. El secundari d’aquest subministra aigua calenta a la bateria de
preescalfament.

Taula 1.7. Cabals de disseny dels circuits i pèrdues de càrrega dels diferents elements.

CIRCUIT CABAL (l/h) PÈRDUES DE CÀRREGA (kPa)

Màquina reversible 14,8

Vàlvula de tres vies 17

Bateria de fred 15

Colzes 3,1

∆P lineals 17

FRED 4.300

TOTAL 66,9

Bescanviador 19,7

Caldera 15

Vàlvula de tres vies 15

Colzes 0,4

∆P lineals 1,1

PRIMARI 1.550

TOTAL 51,2

Bescanviador 59,2

Bateria preescalfament 9

Colzes 0,5

∆P lineals 6,7SECUNDARI 3.100

TOTAL 75,4
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1.3.2 Bombes de recirculació

Una bomba (element impulsor de l’aigua) és una màquina on es produeix una transferència d’energia
mecànica en hidràulica. En el nostre cas, tenim instal·lades bombes de tipus centrífug. En aquestes
bombes el fluid entra axialment al rodet i surt radialment.

Fig. 1.13. Bomba de recirculació d’aigua Grundfos UPS 32 – 120.

Les bombes instal·lades són de la casa Grundfos, model UPS 32-120/2.

Les tres bombes instal·lades proporcionen la pressió diferencial necessària als tres circuits hidràulics.

Taula 1.8. Distribució de les bombes de recirculació en els circuits hidràulics.

Bomba 1 Circuit secundari de calor

Bomba 2 Circuit de fred

Bomba 3 Circuit primari de calor

La corba característica de la bomba és la relació entre la pressió diferencial que venç la bomba i el
cabal que pot impulsar. A més pressió diferencial, menor és el cabal que la bomba és capaç de moure.
La corba característica depèn de la velocitat de gir de la bomba. Així, a més velocitat, més s’allunya la
corba de l’origen.
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Fig. 1.14. Corbes característiques i potència absorbida de les bombes de recirculació per a les diferents velocitats de gir.

Els motors de les bombes són asíncrons trifàsics. La tensió d’alimentació és de 3 x 400 V. Les bombes
tenen tres velocitats. La velocitat es pot ajustar manualment a través de l’interruptor de 3 posicions
que es troba a la caixa de terminals.

Per a cada velocitat, les característiques elèctriques són les de la taula següent:

Taula 1.9. Característiques elèctriques de les bombes de recirculació.

Tensió d’alimentació 3 x 400 V

Velocitat 1 Velocitat 2 Velocitat 3

Pmàx (W) 245 280 400

Pmín (W) 120 130 170

I (A) 0,42 0,47 0,78

Cosϕ 0,84 0,86 0,74
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La velocitat ajustada per a les tres bombes és la 3. Amb aquesta velocitat les bombes donen
aproximadament una alçada de 10 m.c.a. en buit.

La pressió d’entrada mínima necessària durant el funcionament de les bombes s’indica a la taula
següent:

Taula 1.10. Pressió d’entrada mínima a les bombes de recirculació.

Temperatura de l’aigua (ºC) Pressió mínima (bar)

75 0,4

90 0,7

120 1,95

1.3.3 Bescanviador de plaques

Una solució habitual per a la regulació de la calor en una instal·lació de climatització consisteix a
establir un circuit primari, on se situa el generador de calor, i un circuit secundari, on el calor és
transmès a la càrrega, que pot ser, per exemple, la bateria de calor d’un climatitzador. Els sistemes que
utilitzen un fluid primari i un altre de secundari per transmetre la calor o el fred necessiten la presència
de bescanviadors de calor. Així doncs, el bescanviador de calor transmet la potència calorífica de
primari a secundari d’una manera o d’una altra, segons el tipus de regulació que el regeixi.

En el nostre cas, l’aportació de calor al climatitzador a través de la caldera es pot fer amb un esquema
com el que hem exposat. La instal·lació està dotada amb un circuit primari, on la bomba de
recirculació 3 impulsa l’aigua cap a la caldera, des d’on arriba al bescanviador de plaques. El primari
del bescanviador està dotat amb un bypass i una vàlvula de tres vies motoritzada. En el circuit
secundari, la bomba de recirculació 3 impulsa l’aigua provinent de les bateries d’escalfament cap al
bescanviador de plaques, on l’aigua s’escalfa i retorna a les bateries.
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Fig. 1.15. Esquema de la regulació del bescanviador.

La regulació de la potència transmesa en el bescanviador és controlada per un regulador digital d’acció
tot o res. Aquest regulador rep la temperatura de l’aigua d’impulsió de la sortida del secundari del
bescanviador, per mitjà de la sonda pertinent. El regulador compara aquest valor amb el valor de
consigna prèviament configurat, i, segons quina sigui la discrepància, estableix la posició de la vàlvula
de tres vies motoritzada. Així doncs, la regulació de potència es fa per variació del cabal en el primari.

Els bescanviadors de plaques es caracteritzen per:

¾ Dimensió i pes reduïts, per tractar-se d’aparells molt compactes.
¾ Coeficient global d’intercanvi tèrmic molt elevat.
¾ L’embrutament és relativament dèbil, a causa del tipus de la superfície de les plaques i la
gran turbulència dels fluids en circulació.

Taula 1.11. Característiques tècniques del bescanviador.

REQUISITS

Primari Secundari

Nom del fluid Aigua Aigua

Temperatura d’entrada (ºC) 70 45

Temperatura de sortida (ºC) 60 50

Cabal (kg/s) 0,431 0,863
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BESCANVIADOR DE PLAQUES

Potència (kW) 18,0

Àrea de transferència de calor (m2) 0,22

MLDT (ºC) 17,4

Coeficient de transmissió de calor (W/m2K) 4795

Pèrdua de càrrega calculada 20 60

Nombre de canals 9 10

Nombre total de plaques 20

DADES DE CONSTRUCCIÓ

Material de la placa AISI 316

Material de connexió AISI 316 AISI 316

Diàmetre de connexió (polzades) 0,50 0,50

Connexió estàndard ISO-G ISO-G

Localització de connexions (ent/sort) F1/F3 F4/F2

Volum contingut (dm3) 0,2 0,2

Màxima pressió de treball (bar) 30

Pressió de proba (bar) 46

Màxima temperatura de treball (ºC) 185

Llargada (mm) 75

Amplada (mm) 72

Altura (mm) 189

Pes en buit (kg) 2,0

Pes en ple (kg) 1,6

El regulador del bescanviador és de la casa Sauter, model SIB 400. El tipus de control és tot o res. La
temperatura de consigna es pot ajustar en el regulador, a través del display i el teclat. L’acció de
control es realitza per mitjà de dues sortides per relé, de 230 V i 5 A. Aquestes sortides accionen el
servomotor en ambdós sentits de gir.

1.3.4 Vàlvules de regulació

El terminal d’un circuit és l’element en el qual es realitza l’intercanvi tèrmic objecte del circuit. Una
vàlvula de regulació té per objectiu regular la potència transmesa en el terminal que controla. Aquesta
regulació es fa ajustant el cabal d’aigua que travessa el terminal. En el nostre cas, els terminals
regulats són les bateries de fred i calor de la unitat climatitzadora i el primari del bescanviador de
plaques.
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Fig. 1.16. Vàlvula de regulació de tres vies, Sauter B6R40F310.

Les vàlvules emprades són vàlvules de tres vies de la casa Sauter. Aquestes vàlvules estan instal·lades
en el retorn dels terminals. D’aquesta manera s’aconsegueix una acció diversiva en què les vàlvules
treballen com a mescladores. És la configuració habitual, ja que aquest tipus de vàlvules estan
dissenyades per treballar amb acció mescladora.

Fig. 1.17.  Vàlvula de tres vies amb funció mescladora.

Característica de les vàlvules de regulació

La característica estàtica d’una vàlvula de control és la corba que relaciona el cabal que travessa la
vàlvula amb l’obertura de la vàlvula. Aquesta característica es defineix per a una pressió diferencial
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constant aplicada a la vàlvula. Com que aquesta pressió diferencial no és normalment constant en la
instal·lació, la característica real d’una vàlvula de control és diferent a la teòrica.

      % obertura                     

%
 c

ab
al

Fig. 1.18. Característica d’una vàlvula de control.

El coeficient Kv és el cabal, en m3/h, que circula per una vàlvula sotmesa a una pressió diferencial d’1
bar. Correspon a una aplicació que no es realitza en la pràctica, ja que la pressió diferencial no es
regula a 1 bar, i augmenta en la vàlvula quan es va tancant. Malgrat això, permet que el fabricant
caracteritzi una vàlvula independentment del circuit en què s’hagi d’instal·lar. La relació entre el cabal
i la pressió diferencial a través d’un element és:

pKq v ∆⋅=   (1.2)

Si el fluid no té una densitat de 1.000 kg/m3, la relació serà de:

ρ
1000⋅∆⋅= pKq v    (1.3)

El màxim valor de Kv s’obté quan la vàlvula està totalment oberta i s’anomena Kvs. Aquest és el valor
que utilitzen els fabricants per caracteritzar una vàlvula i permetre el seu dimensionat. La vàlvula de
control se selecciona de manera que el seu Kvs proporcioni el cabal de disseny per a la pressió
diferencial disponible quan la vàlvula estigui treballant en les condions nominals.

En projecte, es calculen els valors teòrics correctes de les pèrdues de càrrega i cabals en els
components de la instal·lació. Però difícilment es troben en el mercat components amb les propietats
exactament iguals a les especificades. Les vàlvules de control estan diponibles en el mercat amb valors
de Kvs que creixen segons una progressió geomètrica, anomenada sèrie de Reynard:

Kvs: 1,0   1,6   2,5   4,0   6,3   10   16 ...

Cada valor és aproximadament el 60% més gran que l’anterior. No és normal trobar una vàlvula de
control que creï exactament la pèrdua de càrrega desitjada per al cabal de disseny. Això fa que
normalment les vàlvules de control s’hagin de sobredimensionar.
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Sovint la característica potència - cabal d’aigua dels terminals presenta una concavitat que depèn del
rendiment del terminal. La potència no és proporcional al cabal. Aquesta no linealitat ha de
compensar-se amb una característica complementària, donada per la vàlvula, ja que sinó la potència
resulta difícilment regulable. D’aquesta manera, la característica global vàlvula + circuit hidràulic +
terminal tindrà una forma molt propera a la lineal.
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Fig. 1.19. Característica potència – obertura.

Per regular terminals amb una característica potència - cabal còncava, s’utilitzen vàlvules anomenades
d’igual percentatge. Aquestes vàlvules compleixen la relació:

( )1−⋅= ZN

vs

v e
K

K
   (1.4)

N és un coeficient que s’acostuma a escollir al voltant de 3,5, per a regulacions d’aquest tipus de
terminals. Observem que aquesta relació ens porta a un Kv no nul quan la vàlvula està totalment
tancada. A la pràctica, en les proximitats del tancament el comportament de la vàlvula no és d’igual
percentatge, per les toleràncies de fabricació.

El valor de Kv per sota del qual la seva característica correspon a la definició d’igual percentatge es
designa com a Kvr. La relació Kvr/Kvs s’anomena gamma de regulació, i sol estar compresa entre 50 i
500. El seu valor depèn de la tecnologia de la vàlvula i de la presició mecànica de la seva fabricació.

Autoritat de les vàlvules de regulació

La pressió diferencial mínima en la vàlvula ∆Pmin es dóna quan la vàlvula està totalment oberta. En

aquest cas, ∆Pmin és igual a la disponible menys les pèrdues de càrrega en el terminal, en la canonada i

en els accessoris.

La pressió diferencial màxima ∆Pmax en la vàlvula es dóna quan aquesta està tancada, ja que les

pèrdues en els altres elements són zero, perquè el cabal és zero. La vàlvula veu la pressió disponible,
per tant, ∆Pmax = ∆Hmàx.
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Fig. 1.20. La pressió diferencial aplicada a la vàlvula de control depèn del seu grau d’obertura.

La vàlvula de control es dimensiona prenent com a base ∆Pmin, perquè amb aquesta pèrdua de càrrega

ha d’obtenir-se el cabal de disseny (vàlvula completament oberta). Quan la vàlvula està gairebé
tancada, el cabal és més alt que el teòric, ja que la pressió diferencial és més gran que ∆Pmin. La

característica teòrica de la vàlvula es distorsiona. El grau de distorsió depèn de la relació ∆Pmin/∆Pmax.

Es defineix l’autoritat de la vàlvula de control com a:

max

min�
P

P

∆
∆

=    (1.5)
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 Fig. 1.21. Distorsió de la característica lineal en una vàlvula en funció de la seva autoritat.
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Com més baixa sigui l’autoritat de la vàlvula de control més gran serà la distorsió de la característica
teòrica de la vàlvula. Per tal que la regulació de la potència al terminal sigui prou estable i progressiva
cal que l’autoritat sigui prou alta. És acceptable una autoritat mínima del 0,5, ja que la característica de
la vàlvula no es deforma apreciablement. En aquestes condicions, la pèrdua de càrrega, per a cabal
nominal, a vàlvula totalment oberta, és la meitat o més de la pressió diferencial disponible.

Les corbes de la figura 1.21 s’han fet asssumint que el cabal a la vàlvula de control oberta és el de
disseny. Això rarament succeeix a la pràctica, pot ser difícil evitar un cert grau de
sobredimensionament de la vàlvula.
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Fig. 1.22. Distorsió de la característica d’una vàlvula d’igual percentatge en funció de la seva autoritat.

Quan la vàlvula està sobredimensionada, ∆Pmin és menor, i si suposem constant  ∆Pmax, l’autoritat de la

vàlvula de control disminuirà. En conseqüència, la característica de la vàlvula es distorsiona bastant,
cosa que dificulta el control a càrrega reduïda.

En el cas que el circuit estigui sotmès a una pressió diferencial variable, ∆Pmin i ∆Pmax variaran

simultàniament en la mateixa proporció. Per tant, l’autoritat romandrà constant. La característica de la
vàlvula, però, resultarà deformada malgrat que l’autoritat sigui la mateixa. En conseqüència, l’autoritat
de la vàlvula tal com s’ha definit no dóna una informació suficient sobre la distorsió de la
característica de la vàlvula.

Una definició més coherent de l’autoritat de la vàlvula s’obté si es relaciona la pèrdua de càrrega en la
vàlvula de control, per al cabal de disseny, amb la màxima pèrdua de càrrega en la vàlvula de control:

cadavàlvulaap

nydissedecabalpelobertatotalmentcontroldevàlvulalaenp

tan
��

∆

∆=    (1.6)
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L’autoritat β’ té en compte la distorsió de la característica de la vàlvula. Això no és cert per a

l’autoritat β’ segons la definició tradicional d’autoritat. La relació entre les dues autoritats ve donada

per la fórmula següent:

'�� 2 ⋅= Sq    (1.7)

El factor Sq és el factor de sobrecabal. Quan el cabal màxim és igual al de disseny, β’= β.

Vàlvules de regulació de les bateries del climatitzador

Les vàlvules dels circuits de les bateries estan regulades pel sistema de regulació centralitzada. La
regulació és modulant, i es du a terme per mitjà d’un senyal continu 0 – 10 V. La màxima tensió
correspon a l’obertura total de la vàlvula, mentre que els 0 V tanquen totalment el pas d’aigua per la
via directa.

Taula 1.12. Característiques tècniques de les vàlvules de regulació del climatitzador

VÀLVULES DE REGULACIÓ DE LES BATERIES
Model AVR 32 W32S F001

Característiques mecàniques

   Diàmetre nominal DN (mm) 32

   Kvs (m3/h) 16

   Característica Isopercentual

   Carrera (mm) 14

   Grau de fuga
      Via directa (l/h)
      Via de bypass (l/h)

1,6
16

   ∆P màx (bar) 10

   Pes (kg) 11,7

Accionament

   Temps del recorregut (s) 120

   Tensió d’alimentació 230 V i 50 Hz

   Tipus d’entrada 0 – 10 V

Vàlvula de regulació del bescanviador

La vàlvula de regulació del bescanviador controla la temperatura de sortida al secundari. La posició
d’aquesta vàlvula ve regida pel regulador SIB 400, amb acció tot o res. El temps entre l’obertura i el
tancament es pot ajustar en el regulador SIB 400.
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Fig. 1.23. Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada.

Taula 1.13. Característiques tècniques de la vàlvula de regulació del bescanviador.

VÀLVULA DE REGULACIÓ DEL BESCANVIADOR

Model B1 W20 F602

Característiques mecàniques

   Diàmetre nominal DN (mm) 20

   Kvs (m3/h) 4

   Característica Isopercentual

   Grau de fuga

      Via directa (l/h)

      Via de bypass (l/h)

1,6

16

   ∆P màx (bar) 1,8

   Pes (kg) 1,2

Accionament

   Temps del recorregut (s) 45

   Tensió d’alimentació 24 V i 50 Hz

   Tipus d’entrada A tres punts
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Fig. 1.24. Diagrama de connexions de la vàlvula motoritzada.

1.3.5 Dipòsits d’inèrcia

Els dipòsits d’inèrcia tenen la missió de mantenir la temperatura de l’aigua dels circuits durant un cert
temps per reduir els efectes d’una eventual parada dels equips generadors (bomba de calor o caldera).
A més d’això, limiten les variacions de temperatura en els circuits perquè les lectures de les sondes de
temperatura d’aigua siguin estables.

En la nostra instal·lació trobem dos dipòsits d’inèrcia calorifugats. El primer, instal·lat en el circuit de
fred, té un volum de 750 m3. El segon està en el secundari del circuit de calor i té una capacitat de 200
m3. Ambdós dipòsits asseguren una variació màxima de temperatura d’1,5 K/min en règim de
funcionament dels generadors i de 2,5 K/min en cas d’aturada dels generadors.

1.3.6 Canonades d’aigua

Les canonades d’aigua són els elements que connecten els diferents equips que componen els circuits
hidràulics. Les canonades instal·lades són d’acer negre i van roscades, amb les corresponents unions
de llautó.
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Taula 1.14. Característiques de les canonades d’aigua.

Fred Primari calor Secundari calor

Diàmetre (mm) 41,25 (1 ½”) 35,75 (1 ¼”) 41,25 (1 ½”)

∆P (Pa/m) 253,3 91,2 151,9

Velocitat aigua (m/s) 0,70 0,45 0,65

Les canonades estan calorifugades per mitjà de coquilles d’espuma elastomèrica de la casa
ARMSTRON.

1.3.7 Elements secundaris

Vasos d’expansió

La missió dels vasos d’expansió és absorvir l’augment de volum de líquid produït per l’escalfament de
l’aigua dels circuits.

Els vasos d’expansió instal·lats estan formats per dues cavitats separades per una membrana. Una de
les cavitats conté gas nitrogen, mentre que l’altra està connectada al circuit hidràulic del qual rep
l’aigua.

Taula 1.15. Característiques dels vasos d’expansió.

VASOS D’EXPANSIÓ

Volum (l) P màx (bar) P càrrega aigua (bar) T (ºC)

Circuit de calor 25 8 1,5 5 – 110

Circuit de fred 50 8 1,5 40 (màxima)

Vàlvules d’equilibratge

Aquestes vàlvules, similars a les vàlvules de dues vies, s’encarreguen de la regulació fixa dels cabals
nominals. En ajustar l’obertura de la vàlvula s’obté una variació en la pèrdua de càrrega que, alhora, fa
variar el cabal del circuit.

Al CER&C hi ha instal·lades vàlvules d’equilibratge a tots els circuits, perquè hi circulin llurs cabals
de disseny. Aquestes vàlvules són de la casa Tour&Anderson, de la gamma STAD. Es munten per
mitjà de dues rosques en els extrems. Van equipades amb dues preses de pressió, a les quals podem
connectar un aparell de lectura portàtil (CBI) que permet mesurar la pressió diferencial a què està
sotmesa la vàlvula.
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L’ajust de la vàlvula es fa posant la roda frontal en una posició determinada. Aquesta roda té un
recorregut de quatre voltes i es pot ajustar amb una precisió d’una dècima de volta.

Interruptors de cabal (flow switch)

Aquests elements tenen la missió d’impedir el funcionament dels equips generadors (caldera i
màquina reversible) si per les canonades d’aigua no hi circula cabal d’aigua.

Tenim dos interruptors de cabal instal·lats, un al circuit de la màquina reversible i l’altra al circuit
primari de la caldera.

Vàlvules antiretorn

Aquestes vàlvules, instal·lades a la impulsió de les bombes de recirculació, protegeixen les bombes de
possibles refluxos.

Vàlvules de bola

Les vàlvules de bola tenen dues posicions estables: oberta o tancada. D’aquesta manera, permeten la
configuració dels circuits hidràulics.

En el nostre cas, designem les vàlvules de bola amb una V seguida d’un número. En l’esquema
hidràulic annex podem veure la distribució d’aquestes vàlvules en els diferents circuits.

Purgadors

Per eliminar les bosses d’aire que es puguin formar en els circuits, hi ha dipositats una sèrie de
purgadors automàtics de boia en les zones altes de la instal·lació.

1.4 Unitat de tractament d’aire

1.4.1 Introducció

La unitat de tractament d’aire o unitat climatitzadora centralitzada és el sistema on l’aire de
recirculació i/o de renovació rep tots els tractaments necessaris per ser distribuït posteriorment als
difusors.

En aquesta instal·lació central es reuneixen tots els elements de tractament d’aire, és a dir, els que fan
possible l’aportació de fred i calor i la humidificació o deshumidificació de l’aire. La central
frigorífica (en el nostre cas, la màquina reversible) i la central calorífica (caldera de gas i màquina
reversible) subministren els serveis de fred i calor al climatitzador.
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El climatitzador té una estructura modular. L’envolvent de la unitat està constituïda per una estructura
de perfil especial sobre la qual es disposa un revestiment de panells. Els perfils són d’acer galvanitzat i
van units entre si mitjançant escaires d’alumini injectat. Els panells que formen el revestiment són de
tipus sandvitx.

El climatitzador consta dels mòduls següents:

• Secció de ventilador de retorn

• Secció de free-cooling

• Secció de filtre

• Secció de bateries
Secció de ventilador d’impulsor

IMPULSIÓ BATERIES FREE-COOLING RETORN

Fig. 1.25. Esquema dels diferents mòduls del climatitzador.

El climatitzador té la particularitat que pot impulsar un cabal d’aire variable, gràcies a què els
ventiladors estan controlats per dos variadors de freqüència que en regulen la velocitat.

1.4.2 Seccions de ventilació

Els mòduls de ventilació tenen la missió d'impulsar l’aire que es tracta al climatitzador. En el nostre
climatitzador trobem dos mòduls de ventilació: un en el retorn i un en la impulsió cap als conductes de
distribució d’aire. El mòdul de retorn aspira l’aire de retorn del local cap a l’interior del climatitzador,
mentre que el mòdul a la impulsió vehicula l’aire cap al conducte de distribució principal. L’aire
exterior de renovació entra al climatitzador a l’alçada del mòdul de free-cooling, gràcies a la depressió
que genera el ventilador d’impulsió.

FREE-COLING
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Fig. 1.26. Ventilador d’àleps cap enrere Gebhardt, model RZR 0315.

En cada un d’aquests mòduls hi ha un ventilador centrífug amb àleps cap enrere, accionat amb un
motor trifàsic d’inducció per mitjà d’una transmissió per corretja. La relació de transmissió de cada
ventilador és l’adequada per obtenir el cabal nominal del climatitzador (5.000 m3/h). El motor de la
impulsió té una potència de 2,2 kW i gira a 1450 rpm, mentre que el motor del retorn lliura 1,1 kW
girant a la mateixa velocitat que l’anterior.

El conjunt motor ventilador va muntat sobre amortidors i lona antivibratòria (en la boca d’impulsió).

El control del cabal d’aire impulsat es porta a terme variant la velocitat de gir dels ventiladors.
Aquesta funció la realitzen dos variadors de freqüència que alimenten els motors respectius amb una
tensió i freqüència variables.

Els variadors de freqüència instal·lats són de la casa DANFOSS,  models VLT 2040 (impulsió) i VLT
2020 (retorn). El seu principi de funcionament és una millora del sistema clàssic PWM (Power Width
Modulation).

El funcionament del conjunt és el següent: el variador de freqüència s’alimenta amb una tensió
trifàsica de 400 V i 50 Hz. Aquesta tensió es rectifica i es torna a ondular. La modulació d’aquesta
ondulació depèn d’un senyal analògic del tipus 0-10 V provinent del sistema de regulació (vegeu el
capítol 3). Així, si el senyal pren el valor de 0 V, la freqüència serà mínima (30 Hz), mentre que si val
10 V la freqüència de la tensió transmesa al motor serà màxima (50 Hz) i el ventilador mourà el cabal
nominal.
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Fig. 1.27. Esquema intern del variador de freqüència.

1.4.3 Mòdul de free-cooling

En aquesta secció es produeix la barreja de l’aire de retorn impulsat pel ventilador de retorn i l’aire de
l’exterior de renovació aspirat per la depressió originada en aquesta part del climatitzador. A més, una
part de l’aire de retorn és expulsat cap a l’exterior.

Fig. 1.28.  Esquema del mòdul de free-cooling.

La regulació dels diferents cabals d’aire estan regulats per tres comportes:

• Comporta de recirculació

• Comporta d’expulsió

• Comporta de renovació

CIRCUIT INTERMEDI

TARGETA DE CONTROL
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Aquestes comportes estan formades per fulles rotatives que poden estar col·locades en paral·lel o en
oposició. En el nostre cas, estan col·locades en oposició, ja que amb aquesta posició la relació entre el
cabal i l’angle de rotació de les fulles és molt propera a la linealitat per a una pèrdua de càrrega de la
comporta relativament petita (al voltant d’un 10% de la pèrdua de càrrega total del circuit d’aire).
Amb aquesta característica cabal - angle de rotació, la regulabilitat és molt bona.

Fig. 1.29. Disposició de fulles en paral·lel (esquerra) i en oposició (dreta).

Les comportes de regulació s’accionen per mitjà de tres servomotors (un per a cada comporta).
Cadascun d’aquests servomotors rep un senyal analògic del tipus 0 – 10 V provinent del sistema
d’automatització, senyal que representa una posició d’obertura de la comporta entre 0 i 100%. El
servomotor actua d’acord amb aquest senyal, i posa les fulles de la comporta a l’angle que correspon
el senyal esmentat.

Els servomotors es poden configurar com a normalment oberts (NO) o normalment tancats (NT). En el
nostre cas, la comporta de renovació i la d’expulsió estaran normalment tancades mentre que la
comporta de recirculació es configurarà normalment oberta. D’aquesta manera, quan el sistema de
regulació no consideri oportuna la renovació amb aire exterior, l’aire de retorn fluirà al llarg del
climatitzador travessant la comporta de recirculació. A mesura que el sistema de regulació consideri
que cal augmentar la renovació d’aire, les comportes d’expulsió i renovació s’aniran obrint
gradualment i en la mateixa proporció, mentre que la comporta de recirculació s’anirà tancant.
L’objectiu d’aquest sistema és que arribi a les bateries un cabal d’aire constant, sigui quina sigui la
necessitat de renovació d’aire (i suposant que la velocitat dels ventiladors és constant).

1.4.4 Secció de bateries de bescanvi tèrmic

En aquesta secció trobem les tres bateries per al tractament de l’aire. El seu ordre, en el sentit de retorn
cap a impulsió, és: bateria de preescalfament, bateria de fred i bateria de calor (o postescalfament).
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Cadascuna de les bateries està formada per una sèrie de circuits per on circula l’aigua. Cada circuit
conté un conjunt de tubs de coure aletejats amb xapa d’alumini, disposats a portell. Els tubs tenen un
diàmetre de 5/8 mm, amb un diàmetre interior de 13,5 mm i estan muntats sobre un bastidor metàl·lic
galvanitzat.

Els circuits treballaran en paral·lel, i tindran la mateixa longitud i el mateix número de tubs. D’aquesta
manera el repartiment del cabal d’aigua serà uniforme entre circuits. L’aire circularà entre les aletes, a
contracorrent respecte a l’aigua.

Com que en la bateria de refrigeració poden tenir lloc condensacions al costat aire, a sota de la bateria
trobem una safata per a la recollida d’aigua. El pendent mínim d’aquesta safata és del 2,5%. La safata
va proveïda d’un aïllament tèrmic en la part inferior.

Les bateries instal·lades són de la casa Radiadores Cerezo i tenen les característiques següents:

• Bateria de preescalfament: 18 tubs de 850 mm de llarg, amb una disposició de 2 files, amb 4
circuits.

• Bateria de refrigeració: 18 tubs de 850 mm de llarg, amb una disposició de 6 files, amb 9 circuits.

• Bateria de postescalfament: 18 tubs de 850 mm de llarg, amb una disposició de 4 files, amb 9
circuits.

1.4.5 Humectador

És habitual instal·lar humectadors en els climatitzadors, en seqüència amb les bateries de calor. Amb
els humectadors podem assolir la humitat relativa desitjada quan les condicions ambientals ho
requereixen (normalment a l’hivern).

En el nostre cas, l’humectador no està integrat en la unitat de tractament d’aire, sinó que està instal·lat
independentment, mantenint una connexió amb la unitat.

L’humectador instal·lat és de la casa Air Blue, model H3I, amb una capacitat d’aigua evaporada de 2
kg/h. És un humidificador d’ultrasons. Aquests humidificadors van equipats amb un sistema que
genera oscil·lacions ultrasòniques. D’aquesta manera, es genera una fina boira de partícules (de
diàmetre inferior a 1 micra) que s’evapora pel conducte d’aire.
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1.5 Distribució i difusió d’aire

En aquest apartat descrivim els diversos elements que componen el sistema de distribució i difusió
d’aire. Aquest conjunt d’elements són necessaris perquè, un cop hem tractat l’aire al climatitzador, es
distribueixi en condicions idònies per tots els espais que es vol climatitzar.

En els locals climatitzats, per compensar els guanys o les pèrdues tèrmiques, s’impulsa un cabal d’aire
amb el propòsit d’aconseguir arribar a les condicions de confort.

Per assolir aquestes condicions de confort, és necessari tenir en compte una sèrie de paràmetres com
ara la temperatura i la humitat relativa, el grau de filtració, les velocitats d’aire a les zones ocupades, la
uniformitat de temperatures i el nivell de potència sonora. El sistema de difusió d’aire escollit ha de
complir que:

¾ L’aire es distribueixi al més uniformement possible.
¾ S’evitin diferències de temperatura elevades en la zona d’ocupació.
¾ No hi hagi velocitats d’aire elevades en la zona d’ocupació.

1.5.1 Conductes d’aire

Els conductes de distribució canalitzen l’aire des de la impulsió del climatitzador fins a cadascun dels
difusors repartits pel laboratori i pels despatxos. El conjunt dels conductes formen una xarxa que
podem observar en l’esquema següent.
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011
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Fig. 1.30. Esquema de la xarxa de distribució d’aire.

Els conductes instal·lats són de fibra de vidre recoberts interiorment per alumini. Són del tipus
Climaver Plus, de Cristalería Española SA. A continuació resumim en forma de taula les
característiques d’aquests conductes:
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