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L’equilibratge hidràulic per-
met que la instal·lació sem-
pre tingui la temperatura 
d’impulsió que es vol, tant si 
és un sistema de calefacció 
com de climatització. Permet 
de subministrar el cabal ne-
cessari per garantir el con-
fort tèrmic en cada estança i 
limitar el consum d’energia. 
Si les unitats terminals re-
ben el cabal adequat, poden 
funcionar en condicions no-
minals, o sigui en les condi-
cions per a les quals van ser 
dimensionades i assegurar 
tant l’eficiència energètica 
de la instal·lació com el seu 
bon funcionament, el qual 
ha de suposar un bon servei 
i evitar costos innecessaris 
de manteniment.

Una planta mal equili-
brada es pot compensar:
—  Augmentant les dimen-

sions de la bomba per 
forçar el cabal a velo-
citats suficients per a 
usuaris crítics. Amb un 
equilibratge correcte, és 
possible de reduir en un  
50 % la quantitat d’aigua 
en circulació. 

ells i la resistència de l’ai-
gua en recórrer la canona-
da. Si considerem que els 
ramals són idèntics (la ma-
teixa resistència de les ca-
nonades i dels components 
del sistema), es necessita 
establir la mateixa pressió 
diferencial a través dels ra-
mals per assegurar el cabal 
correcte en totes. Aquesta 
és la comesa d’una vàlvula 
d’equilibratge.

ARTICLE TèCNIC

l’objectiu de l’equilibratge hidràulic és crear la pèrdua de càrrega adequada a cada circuit, 
de manera que totes les unitats terminals rebin el cabal quan el necessitin, i l’escalfin i 
el refrigerin segons els valors de disseny. les vàlvules d’equilibratge limiten el cabal en 
els circuits més afavorits i asseguren la disponibilitat instantània dels cabals de disseny 
en els circuits desafavorits.
CARLES BORRÀS l Product Manager de la gamma Flow Control a standard Hidráulica

L’equilibratge hidràulic  
en instal·lacions  
de calefacció i climatització

—  Augmentant la tempe-
ratura de subministra-
ment, o sigui la tempe-
ratura d’aigua per a tots 
els usuaris. Els costos de 
calefacció d’un sistema 
desequilibrat es poden 
reduir fins a un 15 %.

La velocitat del flux entre 
el subministrament i el re-
torn es determina per la 
pressió diferencial entre 

Sistema  
de calefacció 
sense 
equilibrar. 
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Un circuit 
està equilibrat 
hidràulicament 
si cada una 
de les unitats 
terminals rep 
en tot moment 
el cabal de 
disseny 
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Amb vàlvules d’equili-
bratge instal·lades i ajusta-
des adequadament, el cabal 
correcte segons els càlculs 
de disseny arriba a tots els 
terminals del sistema, amb 
la qual cosa es garanteix el 
confort tèrmic adequat per 
a tots els usuaris en totes 
les condicions.

BENEFICIS d’UN 
SISTEMA EQUILIBRAT
S’aconsegueix un bon con-
fort tèrmic, perquè tots els 
usuaris reben l’energia ne-
cessària en totes les condi-
cions. No hi ha un consum 
innecessari d’energia. Les 
bombes no treballen més del 
que és necessari i es redu-
eixen les pèrdues de calor a 
les canonades.

L’estalvi energètic ve de 
la combinació d’uns quants 
efectes:
—  Reduir la pressió dispo-

nible en els circuits més 
afavoridors.

—  Reduir la velocitat del ca-
bal d’aigua calenta i les 

pèrdues de calor com a 
conseqüència de reduir 
la pressió.

—  Eliminar la demanda de 
més temperatura en la 
sortida de la caldera de 
resultes d’augmentar la 
pressió als circuits més 
desafavorits.

COM TREBALLEN 
LES VÀLVULES 
d’EQUILIBRATGE?
La manera de mesurar el 
cabal és la relació que hi ha 
entre el flux que passa a tra-
vés d’un orifici i la pèrdua 
de pressió en travessar-lo. 
La lògica bàsica en totes les 
vàlvules d’equilibratge es 
basa en la fórmula del cabal:

Q = Kv x √Δp 
Q = cabal
Kv = coeficient de la vàlvula
Δp = pressió diferencial

Bàsicament, es necessita 
la capacitat d’ajustar el ca-
bal de la vàlvula per deter-
minar el cabal. Es diu que 
un circuit està equilibrat 
hidràulicament si cada una 
de les unitats terminals del 
circuit rep en tot moment el 
cabal de disseny. L’equació 

del cabal ens diu que es pot 
calcular si se saben l’àrea de 
pas i la caiguda de pressió a 
través del seu pas. Cada tub 
crea fricció en el líquid que 
hi passa. Això es transfor-
ma en pèrdua d’energia i de 
pressió. 

CLASSES dIFERENTS
dE VÀLVULES
d’EQUILIBRATGE

Vàlvula de regulació 
de pas variable
És la primera generació 
de vàlvules d’equilibratge 
i encara la coneguda més 
comunament. La diferèn-
cia de pressió es mesura a 
través del seient. Per tant, 
l’orifici entre les dues pre-
ses de pressió és variable. 
El mesurament dóna la  
pèrdua de pressió real a tra-
vés de la vàlvula. No obstant 
això, ha d’indicar la posi-
ció d’ajust de la vàlvula al  
mesurador.

Per determinar el cabal a 
través de la vàlvula, el me-
surador de cabal mesura el 
Δp. Cada dimensió de vàlvu-
la té una taula amb el valor 
Kv segons un ajustament 
donat. A la pràctica es ne-
cessiten unes quantes repe-
ticions per establir un cabal 
determinat a la vàlvula. Una 
vàlvula de pas variable as-
segura una estimació molt 
bona de la caiguda de pres-
sió generada per la vàlvula, 
però no del cabal.

Vàlvula de regulació 
de pas fix
Amb la inserció d’una tove-
ra Venturi a la vàlvula de re-
gulació, tenim una vàlvula 
de pas fix, que aporta molts 
avantatges, un dels quals és 

Vàlvula 
d’equilibratge 
dinàmic.
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la lectura directa del cabal. 
El valor Kv de la tovera Ven-
turi, on es mesura la Δp, és 
constant i no canvia en fer 
l’ajustament de la vàlvula. 

L’eix que regula la vàlvu-
la es col·loca després de les 
preses de mesurament, i el 
Δp només afecta una part de 
l’equació de cabal; el valor 
Kv a través de les preses de 
mesura no es modifica. Això 
comporta que l’equilibratge 
a la vàlvula sigui molt rà-
pid. Una vàlvula de control 
de pas fix assegura una es-
timació molt bona del cabal, 
no pas de la pèrdua de càr-
rega generada.

Vàlvula d’equilibratge 
estàtic o dinàmic?
Una vàlvula estàtica és una 
vàlvula el valor d’ajusta-
ment del qual (valor Kv) 
no es modifica amb els can-
vis en el circuit. Sigui per 
l’augment del cabal de la 
bomba o perquè les vàlvu-
les termostàtiques es tan-
quen, el valor d’ajustament  
no canvia.

La vàlvula estàtica es  
recomana per a instal-
lacions de calefacció i amb 
bombes de cabal constant. 
Per a una regulació correc-
ta es perd molt temps. Si la 
instal·lació es modifica en 
algun moment, tota la regu-
lació inicial es perd.

D’una banda, una vàlvula 
dinàmica és una vàlvula el 
valor Kv de la qual és com-
pensat per una membrana 
per mantenir l’ajustament 
constant (cabal, pressió di-
ferencial o temperatura) i 
adaptar-se a les modificaci-
ons del circuit.

Les vàlvules dinàmiques 
es divideixen en dues famí-

lies principals: les vàlvules 
de control del cabal i les vàl-
vules de control de la pressió 
diferencial. Les característi-
ques d’aquestes vàlvules són:
—  Mesurament directe del 

flux.
—  Equilibratge automàtic.
—  Posada en marxa simple.
—  Instal·lació flexible.

Amb aquestes vàlvules, es 
redueixen considerable-
ment els temps de posada en 
marxa. Si en algun moment 
la instal·lació es modifica, 
aquesta es regula tota sola i 
manté els valors assignats.
Fins ara els dissenys s’han 
elaborat combinant dife-
rents vàlvules. Actualment 
els enginyers substitueixen 
sistemes de cabal constant 
per sistemes de cabal vari-
able i bombes amb variador 
de velocitat. Les vàlvules de 

control i equilibratge inde-
pendents de la pressió inclo-
uen les funcions de vàlvula 
de control i vàlvula d’equili-
bratge dinàmic, tot integrat 
en una mateixa vàlvula.  
Els actuadors en les vàlvu-
les dels terminals són con-
trolats per BMS o per ter-
mòstats.

Com les vàlvules de con-
trol de dues vies, obren i 
tanquen per mantenir la 
temperatura que es vol, i les 
pressions en la instal·lació 
fluctuen, cosa que provo-
ca que actuï el variador de 
la bomba. Aquesta actuació 
repercuteix en l’autoritat 
de regulació de les vàlvules 
de control, que en resulten 
afectades negativament. Per 
contrarestar aquest efec-
te, s’utilitzen les vàlvules 
reguladores de la pressió  
diferencial. n

Sistema de 
climatització.


