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00. Introdución
Esta publicación é unha introdución ao estudo
da estanquidade ao paso do aire dos edificios
e da análise das infiltracións de aire desde un
punto de vista enerxético.
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O documento ten unha parte expositiva
acerca das infiltracións de aire nos edificios
e outra de casos de estudo, consistente na
presentación de diversos ensaios de estanquidade ao paso do aire realizados dentro do
proxecto APEIA.
Contouse para o desenvolvemento e análise
dos diferentes casos de estudo con diversas
empresas especializadas en Blower Door,
deseño de edificios e construción entre outros aspectos da enxeñería da construción.
Os casos de estudo son edificios ou parte
dos mesmos, que foron sometidos ao ensaio Blower Door. Trátase de edificios cuxa
construción foi executada baixo diferentes
normas ou estándares de construción e con
diversas tipoloxías construtivas.
Descríbese a problemática das infiltracións
de aire nos edificios, a súa solución, o estado
da normativa en diversos países, a caracterización das mesmas e estúdanse unha
serie de edificios nos cales se cuantifican as
perdas por infiltración utilizando diversos indicadores.
Á vez, sitúase cada un dos casos de estudo
nun escenario actual para avaliar o peso que
terían as perdas por infiltración seguindo o
estándar de HE1 de 2013.
Compáranse os indicadores obtidos coa
mesma construción seguindo un estándar de
Edificio de Consumo Case Nulo (nZEB) no
relativo á estanquidade ao paso do aire.
Finalmente preséntase unha comparación
entre os diferentes casos de estudo para diversos indicadores.
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01.

Antecedentes

A

As primeiras medidas encamiñadas á consecución
dun aforro enerxético nos
edificios, a través dunha
adecuada construción,
comezaron en España coa
Norma Básica da Edificación sobre Condicións
Térmicas (NBE-CT-79), que
establece as condicións térmicas esixibles
aos edificios.
A dita norma establece os primeiros límites
ás perdas térmicas a través dos pechamentos e ao comportamento higrotérmico
dos mesmos, pero no que se refire á permeabilidade ao aire dos cerramentos queda
nas carpintarías sen ter en conta a montaxe
das mesmas, esixindo só o ensaio destas por
parte dos fabricantes.
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Algún tempo despois, publícase o CTE (Código Técnico da Edificación) e concretamente
o seu Documento Básico de Aforro de Aforro
de Enerxía (CTE-DBHE-2006).
Con esta norma preténdese aumentar considerablemente a calidade dos edificios e o seu
aforro enerxético, por medio do incremento
de illamento dos mesmos e da diminución das
súas pontes térmicas, pero o asunto da permeabilidade ao aire segue aplicándose unicamente ás carpintarías sen instalar.
O mesmo ocorre coa revisión que se fai en
2013 do Documento Básico de Aforro de
Enerxía, co que a esixencia aumenta, ao verse
a demanda de enerxía dos edificios altamente
reducida por factores como o incremento de
illamento, compactidade no deseño dos edificios e un coidadoso deseño dos ocos e a súa
orientación, pero quedando a permeabilidade
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do edificio limitada ás carpintarías, aínda que
esta vez si se menciona o deber de considerar
a permeabilidade dos cerramentos opacos.
Este último cambio normativo fíxose orientado
a alcanzar os obxectivos de Edificios de Consumo Case Nulo (nZEB).
Ao pretender construír Edificios de Consumo Case Nulo, teremos que basearnos nas
técnicas e procedementos construtivos que
seguen estándares recoñecidos internacionalmente como o Passivhaus de Alemaña, o
Minergie de Suíza ou o CasaClima de Italia, nos
que a permeabilidade ao aire do edificio xoga
un papel moi importante para a avaliación
enerxética do mesmo.
Estes estándares, entre outros, establecen
restricións á infiltración de aire exterior aos
edificios, polo que constrúen edificios máis
estancos ao paso do aire para reducir a
enerxía necesaria para acondicionar as renovacións de aire non desexadas.
Ha de facerse notar que unha construción
cunha baixa permeabilidade ao aire haberá
de ir acompañada dun sistema de ventilación
para que, en todo momento as necesidades
de confort e salubridade dos espazos queden
aseguradas.
Ao longo deste documento explicarase en
maior profundidade o tema da permeabilidade
ao paso do aire, o procedemento de ensaio co
equipo Blower Door e daranse algunhas solucións construtivas.
Á vez presentaranse diversos casos de estudo
realizados sobre edificios existentes, polos
compoñentes do Proxecto APEIA de Análise
de Perdas Enerxéticas por Infiltración de Aire.

Timeline

NBE-CT-79

CTE-HE0 HE1

nZEB

1970

18

CTE-HE1

Apeia Análise de perdas enerxéticas por infiltración de aire

2006

2013

01. Antecedentes

2018

2020

19

Fugas de aire
nos edificios
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02.

Fugas de aire nos
edificios
As fugas de aire en edificios tamén son as
chamadas infiltracións ou exfiltracións.
Consisten no intercambio de aire non
desexado entre o interior e o exterior do
edificio a través de gretas na súa envolvente
ou outro tipo de defecto construtivo.
Ambos fluxos de aire, de infiltración e
exfiltración, prodúcense simultaneamente
e teñen lugar cando existe unha diferenza
de presión entre o interior e o exterior dos
elementos construtivos do edificio.
Estes fluxos non se deben só a defectos
construtivos, senón que tamén son debidos
a chemineas, pasos de instalacións, ocos da
envolvente ou outros.

O control de fugas de aire é un compoñente importante, pero comunmente mal entendido do deseño
de edificios eficientes. Non se trata de evitar a ventilación, esta deberá estar asegurada, senón de evitar
a entrada de aire non desexado.
A redución da permeabilidade ao aire da envolvente do edificio, selando as posibles gretas e ocos susceptibles de permitir o paso do aire ten diversas vantaxes:
Redución do
custo de enerxía
empregado
en calefacción
debido á importante redución da
carga térmica do
edificio.
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Maior sensación
de confort ao
evitar correntes
de aire non
desexadas.

Redución da
probabilidade
de produción de
mofos ao impedir
que a humidade
poida quedar
atrapada nas
cavidades.

02. Fugas de aire nos edificios

O sistema de
ventilación será
máis efectivo
e con maior rendemento.

O custo dos equipos primarios de
produción será
menor debido á
necesidade dunha menor potencia instalada.
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Principais fontes de fugas de aire
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31%

15%

14%

13%

11%

10%

4%

Chans,
paredes
e teitos

Condutos

Fogar

Fontanaría

Portas

Xanelas

Chemineas e Mecanismos
Ventiladores eléctricos

2.1.
Orixe das fugas
de aire

2.2.
Estratificación
do aire

En vivendas unifamiliares,
o recinto no que se producen máis fugas de aire
é o faiado, cando este
non é habitable, debido
ás deficientes condicións
de illamento que adoita
ter a cuberta e, a que
o forxado desta planta
adoita ter unha inadecuada execución.
Pódese facer, de maneira
xeral, unha estimación da
distribución das perdas
de aire nunha vivenda, tal
como se presenta a
continuación.

Coñecido como “stack
effect”, a estratificación
de aire nos edificios débese á acumulación do
aire quente nos recintos
superiores, formando estratos ou capas debidas
ao movemento do aire
por convección.
O aire quente, acumulado
na parte superior, tende
a saír polos orificios ou
gretas que poidan existir
na envolvente e é substituído por aire frío. En
caso de analizar o servizo
de refrixeración o efecto
será inverso e as fugas de
aire terán lugar pola parte
inferior da envolvente.
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2%

Fugas de aire
debidas á presión
do vento.

2.3.
Vento
Fugas de aire por
“stack effect”.

A forza do vento é outra das orixes
das fugas de aire na edificación. Ao
soprar o vento este fréase ou se
retarda debido ao impacto sobre a
envolvente das construcións, o que
dá lugar a diferenzas de presión.
A enerxía contida na masa de aire e
na velocidade do vento convértese
en presión ao impactar contra as
superficies da envolvente.
Esta presión debida á velocidade
do vento, será positiva cando o
edificio experimente unha presión
de empuxe contra o cerramento a
barlovento e será negativa cando
o efecto sexa o de tiro no lado de
sotavento.
Ao ser a presión do vento unha
función cadrática da velocidade,
en caso de verse duplicada a velocidade do vento obtemos unha

presión catro veces maior. No caso
de analizar unha construción nunha
zona con vento atoparémonos cun
alto grao de fugas de aire.

2.4.
Instalacións con
circulación de aire
Os edificios dispoñen de instalacións que comunican directamente
co exterior debido á natureza da
mesma, como poden ser as chemineas francesas ou os sistemas
de ventilación forzada. Este tipo de
instalacións son susceptibles de
provocar fugas ou entradas de aire
non desexado, polo que se deberían ter sempre en consideración.
As canalizacións polas que discorren as instalacións atravesan os diferentes paramentos, ben a través
de pasamuros ou directamente.
Este tipo de orificios son unha
fonte común de fugas nos edifi-

02. Fugas de aire nos edificios

Fugas de aire
a través das
instalacións.

cios, que non é tomada en consideración ao proxectar ou executar
as instalacións de edificios convencionais.
No caso de edificios con sistemas de ventilación forzada, se
esta non se atopa correctamente
equilibrada será fonte de fugas ou
entradas de aire non desexado, debido ás circulacións de aire a través
da mesma, mesmo sen a existencia
de solicitacións.
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Hermeticidade
ao paso do aire
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03.

Hermeticidade
ao paso do aire
Ao falar de hermeticidade ao paso do aire
en edificios, faise referencia á necesidade de
construír envolventes térmicas máis estancas,
é dicir, cunha menor permeabilidade ao paso
do aire.
Pode resultar confusa a pretensión de
construír envolventes de edificios máis
herméticas, existindo a tendencia de crer
que os edificios construídos con altas
hermeticidades ao paso do aire terán unha
ventilación deficiente e a consecuente baixa
calidade do aire interior. Neste punto ha de
facerse notar que todo edificio construído
cunha baixa permeabilidade ao paso
do aire deberá dispoñer dun sistema de
ventilación que asegure as renovacións de aire
necesarias. Como é sabido trátase de que no
interior do mesmo se reúnan as condicións de
confort e salubridade, como mínimo, sinaladas
pola lexislación vixente.
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Recuperador
de calor.

Sistemas
de ventilación.

3.1 Implicacións da
permeabilidade ao aire
Asegurar un bo nivel de hermeticidade para un edificio consiste en
ser capaz de controlar o fluxo de
aire que flúe a través de orificios
voluntarios (respiradoiros e tomas
de aire) e limitar os fluxos incontrolados, que adoitan ser fonte de
patoloxías, incomodidade, e desperdicio de enerxía.
Os factores relacionados coa hermeticidade ao paso do aire son:
• Hixiene e saúde. Calidade do
aire interior.
• Confort térmico e acústico dos
ocupantes.
• Aforro enerxético.
• Salubridade.
• A seguridade das persoas en
áreas industriais.

3.1.1 Calidade do aire interior

3.1.2 Confort térmico e acústico

Para asegurar os caudais de ventilación necesarios nos recintos dos edificios, a ventilación debería levar a cabo
por un sistema controlado.
Con todo, en España a inmensa
maioría dos edificios dispoñen de
ventilación natural sen control. Por
outra banda, o aire que atravesa os
cerramentos, antes de entrar aos
recintos, pódese cargar de contaminantes como fibras, po, mofo,
compostos orgánicos volátiles, entre
outros e transferilos ao ambiente interior.
Os edificios cun grao de hermeticidade elevado irán dotados dun sistema de ventilación que filtre o aire a
entrada de impurezas e garanta a calidade do aire de entrada..

A permeabilidade ao paso do aire a través da envolvente térmica pode
afectar os ocupantes de diversas formas:
• Dende o punto de vista térmico, a infiltración de aire pode ser unha
fonte de sensacións molestas debido a correntes de aire, superficies
interiores frías, cambios de temperatura ou incapacidade de combater
a carga térmica.
• Dende o punto de vista acústico, unha envolvente permeable supón un
illamento acústico aos ruídos exteriores menor.

Penetración de
causas molestas
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3.1.3 Aforro enerxético
As infiltracións non desexadas, ademais de
ser un foco de incomodidade, producen un
incremento na demanda de enerxía dos edificios debido ás perdas enerxéticas que supón
a evacuación cara ao exterior do aire tratado
e a consecuente introdución de aire exterior
ao edificio, implicando unha carga térmica
adicional.
Nos cálculos de demanda para calefacción
e refrixeración, o volume de aire a acondicionar supón unha parte importante da carga
de enerxía total do edificio e, coñecendo as
infiltracións do aire dun edificio, poderemos
cuantificar esta enerxía.
En posteriores apartados calcularanse estas
perdas enerxéticas para os casos de estudo.
Nos seguintes gráficos móstranse as demandas de enerxía para calefacción e para
refrixeración de edificios no sueste de Europa
para diferentes taxas de infiltración de aire.
Trátase de datos obtidos da publicación
Passive houses in South West Europe, de
J.Schnieders.
Neste estudo de investigación, Schnieders
propón como recomendación para a construción de edificios, en calquera lugar do sueste
europeo a combinación dun alto nivel de estanquidade cunha instalación de ventilación
con recuperador de calor.
Indica que este sistema combinado é moito
máis interesante que espesores elevados de
illamento para as condicións de verán e
sistemas de arrefriado/deshumidificación
para verán.

Relación entre a
hermeticidade ao aire
e a demanda para calefacción en edificios de
vivendas.

Relación entre a
hermeticidade ao aire
e a demanda para refrixeración sensible en
edificios de vivendas.

Relación entre a
hermeticidade ao
aire e a demanda para
refrixeración latente en
edificios de vivendas.
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3.1.4. Salubridade
Cando o aire quente e húmido flúe
cara ao exterior do edificio por
medio dalgún oco na envolvente, a
súa capacidade de reter o vapor de
auga vese reducida.
Ao poñerse en contacto o aire
quente con elementos fríos, o
vapor de auga condénsase e, ao
producirse esta condensación intersticial na envolvente, pode ir
quedando retida dando lugar á deterioración dos materiais construtivos, provocando pontes térmicas
e crecemento de mofos.
Unha envolvente térmica hermética
ao paso do aire pode ser perfectamente transpirable ao paso do
vapor de auga.

A resistencia contra a difusión do
vapor de auga mídese co factor
adimensional μ,, sendo este factor
para aire inmóbil de 1.
A continuación móstranse os valores de resistencia á difusión de
vapor de auga en estado seco dalgúns materiais. Pódese obter este
valor para outros materiais no Catálogo de Elementos Construtivos do
Código Técnico da Edificación.

sd = factor µ x espesor do material
En Física de Construción, a resistencia ao paso de vapor de auga
mídese co valor sd (metros).

Exemplo:
Unha parede de obra cerámica de 20 cm ten
aproximadamente (depende da humidade
relativa) un valor sd = 1 m (= 0,2 m x 5).
Quere dicir, que equivale á resistencia de
vapor de auga dunha capa de aire inmóbil
de 1 m.

En climas frío-tépedos, o valor sd na sección
da envolvente térmica ten que ir diminuíndo
desde o interior cara ao exterior, para evitar
problemas de condensacións intersticiais.

3.1.5 Seguridade en áreas
industriais
Un elevado grao de estanquidade ao paso
do aire combinado cun sistema de ventilación mecánica controlada, en edificios
situados en contornas industriais con alta
polución atmosférica, garantirá a calidade do
aire interior respirado polos usuarios ao ser
filtrado o aire exterior polo sistema de ventilación.

MATERIAL

µ

MATERIAL

µ

Formigón

100

EPS

60

PVC

50.000

XPS

150

Escuma de PU

60

Fibra de madeira

10

Madeira

50-200

La mineral

1

Polietileno

100.000

Parede cerámica

5

Resistencia á difusión de vapor
de auga en estado seco de
diversos materiais.
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Establecemento dun
volume illado de
contaminantes externos.
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Estratexias de
hermeticidade
ao aire
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04. Estratexias de
hermeticidade
ao aire
Estas estratexias abarcan toda a vida do
proxecto, dende a fase de deseño, na que se
establecerá unha superficie de hermeticidade
en toda a envolvente do edificio, selección
de materiais e solucións construtivas,
á organización dos traballos na fase de
execución, coa formación do persoal dos
diferentes oficios e as posteriores probas e
ensaios de control da calidade.
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4.1. Deseño

4.2. Localización
das fugas

Ao deseñar un edificio con baixas infiltracións, deberá definirse unha liña
de estanquidade na sección da envolvente térmica do mesmo, é dicir,
a liña na que se atopan os materiais
estancos ao paso do aire así como a
unión entre os mesmos e que non deberá ser perforada nin atravesada por
ningún elemento.
Tanto no caso de edificios novos
como de rehabilitacións, se se pretende facer un deseño da envolvente
hermética, deberá seguirse “a regra
do lapis”, que consiste en proxectar a
hermeticidade ao paso de aire como
unha liña continua que envolve todo
o edificio.
Detalles de carpintaría.

Os ensaios realizados polo equipo
integrante do proxecto APEIA desenvolvéronse en diversas tipoloxías
construtivas, dende edificios completos, ata vivendas unifamiliares
con data de construción diferente,
de maneira que a cada unha afectoulle un tipo de normativa.
En canto ao tipo de construción,
a maior parte dos ensaios realizáronse en edificios con construción pesada, aínda que tamén se
ensaiou algún edificio a base de
estrutura de madeira.
De maneira xeral, as fugas de aire
adoitan producirse en ocos que
atravesen a envolvente do edificio,
ben a través das instalacións ou
debido a defectos construtivos.

Os puntos máis habituais de fuga
de aire nos edificios repítense, atopándose principalmente en:
• Encontros de fachada coa
estrutura.
• Cambios de material
construtivo.
• Contorno de ocos e encontros
de instalación de carpintaría
exterior, destacando a porta de
acceso aos edificios.
• Instalacións eléctricas, destacando os mecanismos encaixados en paredes que forman
parte da envolvente térmica.
• Sistema de ventilación. Reixas,
aireadores e campá extractora.

Principais puntos de
orixe de fugas de aire.

Alzado dun edificio deseñado
seguindo “a regra do lapis”.
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Ao deseñar unha envolvente cun
grao de hermeticidade elevado,
atoparémonos con dificultades
que normalmente non aparecen
no deseño de edificios convencionais pero que se poderán resolver
grazas á experiencia que teñen algúns estándares de construción de
moi baixo consumo.
Dificultades, como manter a hermeticidade da saída da campá extractora, estanse a resolver por medio
do uso de comportas normalmente
pechadas nos condutos e que manteñen a hermeticidade cando o extractor non está a funcionar. Outra
solución pasa pola instalación de
campás de recirculación con filtros
de carbono, co que o problema de
conexión co espazo exterior queda
anulado.
Outro problema habitual é o de
manter a hermeticidade do oco
do ascensor cando este se atopa
dentro da envolvente térmica, que
pode ser resolto por medio da
instalación dun ascensor que non
requira de sala de máquinas e dun
sistema de ventilación independente para o oco do mesmo, cuxa
saída teña a apertura controlada por
un sistema de control de calidade
do aire.

04. Estratexias de hermeticidade ao aire
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4.3. Materiais

Á hora de avaliar as xuntas entre materiais, pódense utilizar os seguintes
valores como referencia:

A hermeticidade ao paso do aire dos materiais de construción mídese en m³/h/m² segundo
UNE-EN-12114:2000.
Como norma xeral, recoméndase que a hermeticidade
non sexa maior a 0,1 m³/h/m², pero as recomendacións de estándares de baixo consumo tales como
Passivhaus ou a norma de Canadá, recomendan 0,06
m³/h/m² e 0,048 m³/h/m² respectivamente.
Na seguinte táboa pódese ver a hermeticidade ao aire
dalgúns materiais ensaiados para unha diferenza de
presión de 50 Pa.
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MATERIAL

Q50-mat m³/h/m²

La mineral

13-150

Illamento ríxido mineral

0,003-1,1

Illamento de buxo

2,5

Illamento de fibra de madeira

2,5

Madeira

Ata 0,0003

Contrachapado de madeira

0,004-0,02

Conglomerado

0,05-0,22

Placa de cartón xeso

0,002-0,03

Papel kraft

0,01-3

Lámina PE-0,1 mm

0,0015

Lámina antivento

1

Impermeabilizante bituminoso

0,008-0,02

Revoco de cal

0,02-0,6

Revoco de cemento-cal

0,002-0,05
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MATERIAL

Q50-mat m³/h/m²

Xuntas de placas
de illamento ríxido

10-40

Machihembrado madeira

15

Xuntas conglomerado de madeira

8-17

Xuntas entre placas de
cartón xeso non seladas

50

Lámina PE, xuntas grampadas

4

No caso de querer garantir a estanquidade ao aire da construción, pódense empregar materiais estancos ao paso do mesmo ou materiais que
poidan facerse estancos, tales como os que se enumeran a continuación.

Materiais estancos:
• Taboleiros multicapa de xuntas seladas
con xuntas especiais para hermeticidade.
• Teas freo de vapor/barreira de vapor
instaladas con solapamento ou seladas
con cintas de hermeticidade.
• Formigón, cemento.
• Paramento de obra con acabado interior a
base de capa continua de xeso.
• Cintas declaradas como estancas ao paso
do aire, con base butílica, acrílica e sen
disolventes.
• Cintas precomprimidas a base de
poliuretano.

Materiais que poden facerse
estancos:
• Taboleiros OSB (Oriented Strand
Board).
• Recheo de pasos de instalacións en
paramentos con morteiro en obra.
• Paneis de madeira, prestar especial
atención a cambios na súa superficie.
• Paneis de XPS (Poliestireno
Extruido).
• Xuntas en cartón xeso.
• Escumas de siliconas, deben ser flexibles e con garantía de durabilidade,
resistencia aos raios UV, entre outras
características.

Existen materiais que a pesar de parecer estancos a priori,
non o son a longo prazo e provocarán que o edificio vaia
perdendo o seu estanquidade co tempo, tales como:
• Cintas adhesivas non concibidas para a estanquidade ao aire, debido a
que os disolventes adhesivos acábanse evaporando.
• Cemento demasiado seco ou húmido.
• Materiais illantes en xeral.
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4.4. Xanelas
As xanelas para instalar en edificios de baixo consumo deberían ter unha hermeticidade maior
ás indicadas polo CTE-HE-2013, que establece
unha permeabilidade ao paso do aire, en función
da zona climática, menor ou igual a 27 m³/h/m²
ou 50 m³/h/m² ensaiadas a 100 Pa segundo a
Norma UNE-EN-12207-1.

Na seguinte táboa móstrase a equivalencia entre
a clase da xanela e a permeabilidade ao aire baixo
unha presión determinada de vento en posición
de pechada:

PERMEABILIDADE AO AIRE A
100 Pa (46 km/h)

PRESIÓN MÁXIMA DE ENSAIO

m³/h/m²

Pa (km/h)

0

Sen ensaiar

Sen ensaiar

1

≤50

150 (56 km/h)

2

≤27

300 (80 km/h)

3

≤9

600 (113 km/h)

4

≤3

600 (113 km/h)

CLASE
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De maneira xeral, recoméndase que a
hermeticidade das xanelas para edificios de baixo
consumo sexa de clase 3 ou mellor aínda, de
clase 4.
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4.5. Planificación
Son diversos os factores que se deben ter en
conta para planificar e organizar a execución
das fases dun proxecto de hermeticidade ao
paso do aire.
Na fase de proxecto deberanse ter en conta
as diferentes consideracións:
• Cada elemento construtivo estará perfectamente definido por medio do plano
de detalle e material de estanquidade
a empregar. Representarase cunha liña
vermella nos planos de planta e seccións
correspondentes de maneira que a liña de
hermeticidade envolva os espazos acondicionados.
• Representación dos detalles construtivos
correspondentes a encontros de diferentes planos, materiais ou elementos, indicando cintas, escumas ou outros.
• Indicar a resolución de penetracións de
elementos tales como mecanismos eléctricos, canalizacións e outros na envolvente.
• Incluír no prego de condicións un apartado específico de estanquidade ao
paso do aire especificando o alcance das
esixencias e a formación dos operarios.
• Formar, aos operarios dos diferentes gremios que vaian intervir no proceso construtivo, en materia de permeabilidade ao
paso do aire.
• Ter en consideración a durabilidade das
propiedades dos diferentes materiais a
empregar, tales como a afección dos raios
ultravioleta ou o emprego de disolventes
en colas, entre outros.

04. Estratexias de hermeticidade ao aire
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4.5.1 Ficha xestión hermeticidade
Non resulta sinxelo executar unha obra cun
alto nivel de estanquidade. Trátase dunha
das partes do proxecto de edificios de baixo
consumo que máis preocupa aos axentes
implicados, pois en caso de non cumprir
cos requisitos perseguidos, non se obterá a
correspondente certificación, por exemplo
un valor de n50=0,6 h-1 ao pretender obter un
certificado Passivhaus.
O gran problema é a falta de persoal especializado en construcións herméticas, pois
o respecto á continuidade das superficies
de estanquidade debe estar interiorizado en
todos os traballadores dos diferentes oficios

Traballo de resistencia á permeabilidade ao aire:

que van intervir nunha obra de construción.
Este concepto afástase moito da construción tradicional.
A seguinte ficha é un exemplo da xestión da
hermeticidade ao aire en obra para un elemento construtivo da envolvente térmica
do edificio. Achega a información necesaria
para o coñecemento da solución que se vai
executar nunha parte do edificio e que oficios interveñen.
Todas as unións entre elementos construtivos deberán ser analizados desde o punto
de vista da hermeticidade e resoltos nunha
ficha deste tipo, para o coñecemento de
todos os oficios implicados.

A- Colocación de dobre xunta
elástica precomprimida impregnada
de resinas sintéticas (Clase 1/NF
P 85-570) ou unha dobre xunta
tórica perfilada en EPMD ou de
dous cordóns autoadhesivos en
caucho butílico.

PLANTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SECCIÓN

B
17
18

20 21 22 23 24

19

25

26

A

Indicación dos oficios que interveñen:
27
28
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Albanel de
fábrica

Carpinteiro de
armar estrutural

Carpinteiro
de interior

Albanel de
acabados

Montador
de cubertas

Electricista

Escaiolista

Fontaneiro

Pintor

Ventilación
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Asegurar unha perfecta planidade
das superficies en formigón ou cachotaría. Refírese ao DTU 31.2/NF P
21-204-1 .

A continuación represéntase a unión entre a parede exterior de fábrica e o murete perimetral de
formigón armado.

Localización desta unión:

Feltro bituminoso
Xunta elástica precomprimida
Xunta en EPDM
Cinta politílica autoadhesiva a dúas caras
Barreira de vapor
Masilla de silicona

B- Continuidade e encolado coidadoso da barreira de vapor sobre a
laxa ou baixo a base lisa coa axuda
dunha banda flexible de caucho
butílico, dunha banda adhesiva
autoadhesiva ou dun cordón de
cola elástica extruída.

Risco de infiltración de aire:

Forxado sanitario de encofrado perdido de prolipropileno sobre terreo
compactado e capa de nivelación.

•
•
•
•
•
•

Parte del escaiolista/tabiques/trasdosados

Fachada con cámara - Fachada e forxado sanitario

Illamento á filtración de aire no cerramento exterior formado por unha
fachada con cámara - conexión co murete perimetral de formigón
armado.

Materiais de impermeabilización ao aire adaptados a esta unión:

Parte do groso da
obra/albanel

Parte do carpinteiro estrutural/ groso dos traballos en madeira

Parte do carpinteiro estrutural/groso dos traballos en madeira

14
15
16
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1. Acabado exterior
2. Ladrillo cerámico perforado
3. Cemento hidrófugo
4. Morteiro hidrófugo
5. Cámara de aire
6. Illante térmico
7. Ladrillo oco dobre
8. Revestimento interior
9. Leito impermeable
10. Morteiro hidrófugo
11. Illamento resistente á auga con
barreira de vapor
12. Impermeabilizante e drenaxe
13. Impermeabilización de murete
14. Murete perimetral de formigón armado
15. Zapata de cimentación en
formigón armado
16. Formigón de limpeza
17. Lámina estanca / Liña de estanqueidad
18. Xunta elástica perimetral
19. Illante térmico perimetral
20. Pavimento
21. Recrecido de morteiro
22. Xeotéxtil
23. Illante de poliestireno extruido
24. Xeotéxtil
25. Capa de compresión do forxado
sanitario
26. Forxado sanitario de encofrado
perdido de polipropileno
27. Capa de nivelación
28. Terreo compactado
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4.6. Detalles construtivos

4.6.1. Fachada e forxado sanitario

Preséntanse a continuación unha serie de
detalles construtivos, para fachadas ventiladas e con cámara, de elementos da envolvente térmica.
Procurouse achegar solucións construtivas
para as dúas tipoloxías de envolvente térmica adaptadas ao tipo de construción tradicional, podendo diferir dunha zona a outra.
En todos os detalles construtivos utilizouse a
regra do lapis para sinalar a liña de estanquidade da solución achegada.

Sección A en mm
15
115
120
30
15

A

Lámina de
estanqueidade

B

Revestimento interior
Ladrillo cerámico perforado
Illamento
Cámara de aire ventilada
Revestimento exterior

Sección B en mm
		Acabado
		 Capa de morteiro
		 Lámina de polietileno
80 Illamento
150 Lousa de formigón armado
250 Forxado sanitario con cáviti
		 Capa de nivelación
		Terreo

Fachada ventilada.

Sección A en mm

A

B
Lámina de
estanqueidade

15
80
30
20
15
115
15

Revestimento interior
Ladrillo oco dobre
Illamento
Cámara de Aire
Morteiro hidrófugo
Ladrillo cerámico perforado
Revestimento exterior

Sección B en mm
		Acabado
		 Capa de morteiro
		 Lámina de polietileno
80 Illamento
150 Lousa de formigón armado
250 Forxado sanitario con cáviti
		 Capa de nivelación
		Terreo

Fachada con cámara.
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4.6.2. Fachada e forxado sobre soto sen calefactar

4.6.3. Fachada e forxado sobre soto calefactado

Sección A en mm
15
115
120
30
15

A

Sección A en mm

Revestimento interior
Ladrillo cerámico perforado
Illamento
Cámara de aire ventilada
Revestimento exterior

15
115
120
30
15

A

Sección B en mm

B
Lámina de
estanqueidade

Sección B en mm

		Acabado
		 Capa de morteiro
		 Lámina de polietileno
15 Illamento
		 Forxado de formigón
65 Illamento
12,5 Placa de xeso

Lámina de
estanqueidade

B

C

15

12,5
		
120
		
15

Placa de xeso
Illamento
Muro de formigón
Illamento resistente á auga con 		
barreira de vapor
Revestimento exterior

C

D

Revestimento interior
Muro de formigón
Illamento resistente á auga con 		
barreira de vapor

Fachada ventilada.

15
		
120
		

D

15
80
30
20
15
115
15

A

B
Lámina de
estanqueidade

Sección A en mm

Revestimento interior
Ladrillo oco dobre
Illamento
Cámara de Aire
Morteiro hidrófugo
Ladrillo cerámico perforado
Revestimento exterior

15
80
30
20
15
115
15

A

Sección B en mm

C

D

12,5
65
		
120
		
15

Lámina de
estanqueidade

B

12,5

Placa de xeso
Illamento
Muro de formigón
Illamento resistente á auga con barreira
de vapor
Revestimento exterior
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Revestimento interior
Muro de formigón
Illamento resistente á auga con barreira
de vapor

		Acabado
		 Capa de morteiro
		 Lámina de polietileno
15 Illamento
Forxado de formigón
12,5 Placa de xeso

Sección C en mm - Illamento do zócalo

C

120
		
15

Placa de xeso
Muro de formigón
Illamento resistente á auga con barreira
de vapor
Revestimento exterior

Sección D en mm - Illamento perimetral

Sección D en mm - Illamento perimetral
15
		
120
		

Revestimento interior
Ladrillo oco dobre
Illamento
Cámara de Aire
Morteiro hidrófugo
Ladrillo cerámico perforado
Revestimento exterior

Sección B en mm

		Acabado
		 Capa de morteiro
		 Lámina de polietileno
15 Illamento
		 Forxado de formigón
65 Illamento
12,5 Placa de xeso

Sección C en mm - Illamento do zócalo
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Revestimento interior
Muro de formigón
Illamento resistente á auga con barreira
de vapor

Fachada ventilada.

Sección A en mm

Fachada con cámara.

Placa de xeso
Muro de formigón
Illamento resistente á auga con barreira
de vapor
Revestimento exterior

Sección D en mm - Illamento perimetral
C

Sección D en mm - Illamento perimetral
15
		
120

		Acabado
		 Capa de morteiro
		 Lámina de polietileno
15 Illamento
		 Forxado de formigón
12,5 Placa de xeso

Sección C en mm - Illamento do zócalo

Sección C en mm - Illamento do zócalo
12,5
65
		
120

Revestimento interior
Ladrillo cerámico perforado
Illamento
Cámara de aire ventilada
Revestimento exterior

D
Fachada con cámara.
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15
		
120
		

Revestimento interior
Muro de formigón
Illamento resistente á auga con barreira
de vapor
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4.6.4. Fachada e forxado intermedio

4.6.5. Fachada con porta

A
Sección A en mm

A

15
115
120
30
15

Lámina de
estanqueidade

B

Sección A en mm

Revestimento interior
Ladrillo cerámico perforado
Illamento
Cámara de aire ventilada
Revestimento exterior

Lámina de
estanqueidade

B
Lámina de
estanqueidade

Sección B en mm
		Acabado
Capa de morteiro
		 Lámina de polietileno
15 Illamento
Forxado de formigón
150 Plenum
90 Illamento
12,5 Placa de xeso

Lámina de
estanqueidade

15
115
120
30
15

Revestimento interior
Ladrillo cerámico perforado
Illamento
Cámara de aire ventilada
Revestimento exterior

Sección B en mm
		Acabado
Capa de morteiro
		 Lámina de polietileno
80 Illamento
150 Laxa de formigón armado
250 Forxado sanitario con cáviti
		 Capa de nivelación
		Terreo

Fachada ventilada.

Fachada ventilada.

A

Sección A en mm

A

Lámina de
estanqueidade

B

15
80
30
20
15
115
15

Revestimento interior
Ladrillo oco dobre
Illamento
Cámara de Aire
Morteiro hidrófugo
Ladrillo cerámico perforado
Revestimento exterior

Sección A en mm
Lámina de
estanqueidade

B
Lámina de
estanqueidade

15
80
30
20
15
115
15

Revestimento interior
Ladrillo oco dobre
Illamento
Cámara de Aire
Morteiro hidrófugo
Ladrillo cerámico perforado
Revestimento exterior

Sección B en mm

Sección B en mm

		Acabado
		 Capa de morteiro
		 Lámina de polietileno
15 Illamento
Forxado de formigón
150 Plenum
90 Illamento
12,5 Placa de xeso

		Acabado
Capa de morteiro
		 Lámina de polietileno
80 Illamento
150 Laxa de formigón armado
250 Forxado sanitario con cáviti
		 Capa de nivelación
		Terreo

Lámina de
estanqueidade

Fachada con cámara.

Fachada con cámara.
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4.6.6. Fachada con xanela

4.6.7. Fachada y cubierta inclinada sobre local no habitable
B

Sección A en mm

A

Lámina de
estanqueidade

15
115
120
30
15

Sección A en mm

Revestimento interior
Ladrillo cerámico perforado
Illamento
Cámara de aire ventilada
Revestimento exterior

15
115
120
30
15

B

Revestimento interior
Ladrillo cerámico perforado
Illamento
Cámara de aire ventilada
Revestimento exterior

Sección B en mm
		Tellas
		Listóns
		 Lámina impermeable
		 Forxado de formigón
200 Manta de la mineral
		 Lámina de polietileno
		 Forxado de formigón
12,5 Placa de xeso

Lámina de
estanqueidade

Lámina de
estanqueidade

A

Fachada ventilada.

Fachada ventilada.

B

Sección A en mm

A

Lámina de
estanqueidade

15
80
30
20
15
115
15

Sección A en mm

Revestimento interior
Ladrillo oco dobre
Illamento
Cámara de Aire
Morteiro hidrófugo
Ladrillo cerámico perforado
Revestimento exterior

15
80
30
20
15
115
15

B

Revestimento interior
Ladrillo oco dobre
Illamento
Cámara de Aire
Morteiro hidrófugo
Ladrillo cerámico perforado
Revestimento exterior

Sección B en mm
Lámina de
estanqueidade
Lámina de
polietileno
Lámina de
estanqueidade

		Tellas
		Listóns
		 Lámina impermeable
		 Forxado de formigón
200 Manta de la mineral
		 Lámina de polietileno
		 Forxado de formigón
12,5 Placa de xeso

A
Fachada con cámara.
Fachada con cámara.
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4.6.8. Fachada e cuberta sobre local acondicionado

4.6.9. Fachada e cuberta plana

Sección A en mm
15
115
120
30
15

B

Sección A en mm

Revestimento interior
Ladrillo cerámico perforado
Illamento
Cámara de aire ventilada
Revestimento exterior

B

Revestimento interior
Ladrillo cerámico perforado
Illamento
Cámara de aire ventilada
Revestimento exterior

Sección B en mm

Sección B en mm

		Tellas
Restreles
Lámina impermeable
180 Illamento de vidro celular fixado con ancoraxes
Forxado de formigón
65 Illamento
12,5 Placa de xeso

		Acabado
20-50 Impermeabilización
Protección contra a auga
		 Capa de separación
180 Illamento de vidro celular
		 Capa de separación
20-50 Capa de formigón para formación
		 de pendentes
Forxado de formigón
15 Revestimento interior

Lámina de
estanqueidade

A

Lámina de
estanqueidade

A

Fachada ventilada.

Fachada ventilada.

B

Sección A en mm
15
80
30
20
15
115
15

B

Revestimento interior
Ladrillo oco dobre
Illamento
Cámara de Aire
Morteiro hidrófugo
Ladrillo cerámico perforado
Revestimento exterior

Sección B en mm

Lámina de
estanqueidade

A

Sección A en mm
15
80
30
20
15
115
15

Revestimento interior
Ladrillo oco dobre
Illamento
Cámara de Aire
Morteiro hidrófugo
Ladrillo cerámico perforado
Revestimento exterior

Sección B en mm

Tellas
		Restreles
		 Lámina impermeable
180 Illamento de vidrio celular fixado con ancoraxes
Forxado de formigón
65 Illamento
12,5 Placa de xeso

Fachada con cámara.
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15
115
120
30
15

Lámina de
estanqueidade

A

		Acabado
20-50 Impermeabilización
Protección contra a auga
		 Capa de separación
180 Illamento de vidro celular
		 Capa de separación
20-50 Capa de formigón para formación de pendentes
Forxado de formigón
15 Revestimento interior

Fachada con cámara.
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4.6.10. Sección completa tipo nZEB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tella curva
Forxado inclinado
La de roca
Xeso
Cinta politílica adhesiva (2 caras)
Lámina estanca (liña de estanqueidade)
Ladrillo cerámico semimacizo
Xunta precomprimida
Cinta
Vidro celular
Pavimento
Morteiro armado
Xeotéxtil
XPS (poliestireno extruído)
Forxado horizontal
Falso teito
Lousa de formigón
Impermeabilizante
Ladrillo oco dobre
Forxado sanitario
Cáviti
Acabado exterior

6 4 3 2 1

5
4
7
3
19
22

4

8

9

11 12 13 14 15

6

8
10

9
16

14

11 12 13 14 13 18 20 21
8
18
10
6

58

Apeia Análise de perdas enerxéticas por infiltración de aire

04. Estratexias de hermeticidade ao aire

59

Caracterización
das infiltracións
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.05

05.

Caracterización
das infiltracións
O proceso máis efectivo para levar a cabo a
caracterización das infiltracións dun edificio,
ou a permeabilidade ao aire da súa envolvente
ou compoñentes, consiste no método de
presurización mediante ventilador ou “Blower
Door Test” (Ensaio de Porta de soprado), que
ademais de permitir a identificación da orixe
das fugas de aire permítenos cuantificalas.

O alcance deste ensaio permite acadar os seguintes resultados:
·Medición da
permeabilidade ao
aire dun edificio, ou
parte compoñente do mesmo que
sexa conforme coa
especificación dun
deseño para a
hermeticidade
ao aire.
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·Comparación da
permeabilidade
relativa ao aire de
varios edificios similares ou de partes
compoñentes dos
mesmos.

05. Caracterización das infiltracións

·Identificación das
orixes das fugas de
aire.

·Determinación da
redución de fugas
de aire, como resultado das medidas
individuais e actualizadas, aplicadas de
maneira incrementada, nun edificio
existente, ou nunha
parte deste.
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A obtención da taxa de infiltración de aire
dun edificio non se obtén directamente por
medio do ensaio de presurización, senón
que a partir dos datos obtidos, empréganse
métodos de cálculo para obtela.
Este método aplícase para realizar medicións
do fluxo de aire a través do edificio desde o
exterior ao interior e viceversa.
Calquera que pretenda utilizar un equipo
Blower Door para realizar este tipo de ensaio
deberá seguir as indicacións das normas,
ademais de posuír certo grao de coñecemento sobre os principios de fluxo do aire e
medicións de presión.
As condicións ideais, para a realización dos
ensaios de presurización, terán lugar cando
existan diferenzas pequenas de temperatura
entre o interior da edificación e o exterior,
ademais de baixas velocidades de vento.
Existen uns límites de utilización que, para
os ensaios realizados en campo, faise necesario verificar segundo o que se establece
na Norma UNE-EN-13829.
De calquera xeito, sempre se deberá evitar
realizar o ensaio en días de vento con gran
velocidade e diferenzas grandes de temperatura entre o interior e o exterior. En
próximos epígrafes indícanse estes límites.
A caracterización de infiltracións co ensaio
Blower Door está deseñada para avaliar edificacións unizona, polo que, no caso de ter

edificacións con diversas zonas, estas deberán ser tratadas como unha única zona a
efectos de realización do ensaio.
Faise notar que este ensaio non está deseñado para a caracterización de elementos
individuais, aínda que si que se poden sectorizar zonas para realizar ensaios previos á
finalización da envolvente do edificio e así
detectar posibles desviacións.

5.1. Sistemas de presurización
Existen diversos sistemas que permiten a
presurización da envolvente dos edificios, a
continuación descríbense os máis comúns.

5.1.1 Sistema de conduto e
ventilador
Este sistema está formado por un ventilador,
un conduto e un medidor de caudal de aire.
Este sistema conéctase co edificio tal como
se mostra na figura.
A dimensión do conduto e a boca do ventilador deben conectarse de tal maneira que a
velocidade do fluxo lineal no conduto de aire
vaia diminuíndo segundo o rango da medición que efectúa o medidor de caudal
de aire.
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Este sistema é o máis empregado, no que o equipo se
ensambla á porta de acceso
do edificio ou outra porta.
É un sistema aceptado na
maioría dos países para a
realización das medicións de
permeabilidade da envolvente dos edificios.
A montaxe inclúe unha porta
axustable ás dimensións da
porta, un ventilador e un manómetro diferencial.
O ventilador está dotado
dun variador de velocidade
para axustarse ao rango das
taxas de caudal de aire requiridas para acadar unha
diferenza de presión
determinada.

Marco
porta
Marco
axustable

Cuberta
Manómetro
diferencial

Ventilador

Blower Door.

5.1.3 Sistemas de ventiladores para
acondicionamento

Esquema de implementación do equipo para o
ensaio de todo o edificio.
(Norma UNE-EN-13829).
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5.1.2. Porta
de soprado
ou Blower Door

Para determinar a permeabilidade de aire en
grandes edificios é posible utilizar os propios
ventiladores do sistema de aire primario e
realizar con eles os procesos de presurización ou despresurización do mesmo.
En caso de empregar este procedemento,
recoméndase realizar unha inspección previa
do lugar para establecer o número de ventiladores de impulsión ou extracción de
acordo co caudal de aire requirido para
o ensaio.
Comprobarase a posibilidade de que os ventiladores poidan funcionar co 100% de aire
exterior ou o 100% de aire de extracción e a
existencia de medios para controlar as taxas
do fluxo de aire fornecido ou extraído, axus-

05. Caracterización das infiltracións

tando as aberturas dos reguladores ás velocidades do ventilador.
Deberase inspeccionar a rede de condutos
e seleccionar a localización dos equipos de
medición.
Requírese un coidado especial onde os reguladores e velocidades do ventilador son
normalmente controlados automaticamente
(por exemplo, polo sistema de control de
enerxía do edificio) para asegurar que poden
funcionar independentemente, tal como requírese para o ensaio.
Algunhas reixas interiores ou aberturas, correspondentes á calefacción, ventilación e
sistemas de aire acondicionado, deben ser
tamén seladas para realizar o ensaio.
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66

Apeia Análise de perdas enerxéticas por infiltración de aire

.06
67

06. Blower Door
Sexa cal for o procedemento empregado dos
descritos anteriormente, deberase dispoñer
de diversos equipos para a realización
do ensaio.
A Blower Door requirirá dunha calibración
periódica do sistema de medición usado
neste método de ensaio de acordo coas
especificacións do fabricante ou cos sistemas
de seguridade de calidade normalizada.
Os casos de estudo presentados nesta
publicación, foron ensaiados con equipos
Blower Door de Retrotec e Minneapolis.
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6.1 Historia
Durante a década de 1960, os expertos en
enerxía non se decataban do grao de incidencia que tiñan as fugas de aire nas perdas
de calor nos edificios.
Durante a década de 1970, algúns investigadores en Saskatchewan, Suecia e New
Jersey, Estados Unidos comezaron a estudar
as fugas de aire nos edificios, pero a estes
investigadores facíaselles complicado comprender como funcionaba a hermeticidade
dos edificios.
En 1977, Gautam Dutt, investigador da Universidade de Princeton tentaba, sen éxito,
cuantificar as perdas de enerxía por fugas
de aire dun grupo de casas en Twin Rivers,
New Jersei, pois estas perdían de tres a sete
veces máis enerxía que a prevista no seu
deseño. Finalmente, tras moitas inspeccións
ás vivendas, Dutt detectou tras os illamentos
elementos construtivos con defectos de selado, o que deu en chamar “bypass térmico”.
A tecnoloxía necesaria para a realización dos
ensaios de hermeticidade ao paso do aire
foi empregada por primeira vez en Suecia no
ano 1977. Tratábase dun equipo para instalar
en xanelas, non como hoxe en día, que están
concibidos para a súa montaxe en ocos de
portas.
Máis ou menos ao mesmo tempo, en Estados Unidos estaba a desenvolverse unha
versión deste equipo para a súa instalación
en portas.
Tratábase dun proxecto co que tres profesores de Princeton, chamados “Princeton
House Doctors” (David Harje, Ken Gadsby,
Frank Sinden e Dutt) trataban de corrixir as
fugas de aire nas vivendas que estaba a estudar Dutt.
Estes investigadores foron os precursores
na demostración de que as infiltracións supoñen unha gran parte das perdas enerxéticas dos edificios, que non se estaban
contabilizando ata ese momento.
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As fugas puideron empezar a ser resoltas polo uso da
Blower Door permitindo a súa detección e posterior
corrección, o que pasa a chamarse naquel momento
como “house doctoring”, que podería traducirse como
curar a casa, aínda que hoxe en día coñecémolo como
auditoría enerxética.
A Blower Door aparece dispoñible comercialmente en
Estados Unidos en 1980 baixo o nome Gadsco, comercialízaa Harmax e véndense as primeiras unidades
en 1981.
A pesar de que a Blower Door constitúe unha ferramenta moi útil para identificar as vías de fuga de aire
e a cuantificación de perdas enerxéticas, que doutro
xeito eran inexplicables, os seus resultados non
ofrecen datos en tempo real en condicións de traballo
normais, senón baixo unhas características concretas
correspondentes a unha diferenza de presión de 50
Pa.

6.2. Equipamentos
Todos os equipamentos comerciais Blower Door teñen
unha composición similar, aínda que difiren as súas características en función das condicións do edificio ou
do tipo de ensaio a realizar, podendo ser:
• Equipos para ensaios de vivendas unifamiliares ou
pequenos edificios.
• Equipo para ensaio de Passivhaus, trátase de
equipos con ventilador máis pequeno.
• Equipos “multifan”, para o ensaio de grandes edificios.
• Equipos para ensaios de tempo de retención de
gases de extinción de incendio.
De todas maneiras, aínda que se poden adquirir diferentes equipos en función da aplicación, todos dispoñen dos mesmos elementos para poder realizar un
test de presurización.

Equipamentos dunha
Blower Door.
Fonte: Retrotec.

Representación esquemática da Blower Door, incluíndo o control e conexións de tubos. (The Blower Door. Center for Energy
and Environmental Studies. Princeton University. 1981).
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6.2.1 Ventilador

6.2.3. Conexión umbilical

É o equipo que induce un rango específico
de diferenzas de presión, positivas ou negativas, ao través da envolvente do edificio ou
parte do mesmo. O sistema debe fornecer
un caudal constante de aire para cada diferenza de presión, durante o período requirido, con obxecto de obter lecturas da taxa
do fluxo de aire.
En edificios grandes, pódense utilizar os
sistemas de calefacción, ventilación e aire
acondicionado.
No caso do equipo Blower Door este equipo
é un ventilador helicoidal tubular.
O ventilador da Blower Door vén provisto
dun variador de velocidade para axustar a velocidade do ventilador á diferenza de presión
e caudal en cada fase do ensaio.
Os ventiladores veñen provistos de diversos
diafragmas para poder variar a sección de
paso dos mesmos en función dos requirimentos dos edificios ou do ensaio.

A conexión umbilical conecta o manómetro
diferencial ao variador de velocidade do ventilador, para a regulación de caudal. Trátase
dun sistema de sondas e cables “todo nun”.

Ventilador helicoidal
tubular dunha Blower
Door. Fonte: Retrotec.

Umbilical dunha Blower
Door. Fonte: Retrotec.

6.2.2. Manómetro diferencial

6.2.4. Estrutura-porta

Trátase dun equipo que combina un manómetro diferencial e un sistema de medición
da taxa de caudal de aire.
O manómetro diferencial deberá ter a capacidade de medir diferenzas de presión,
cunha precisión de ± 2 Pa no rango de 0 Pa
ata 60 Pa. Isto é debido a que o ensaio se
realizará a unha presión de 50 Pa. É recomendable que o devandito rango sexa mesmo
maior, chegando a uns 100 Pa para facilitar a
detección de fugas de aire.
A Blower Door dispón de multímetros multifunción que inclúen a medición diferencial da
presión, temperatura e caudal.

A estrutura que compón a porta é a base de
perfís de aluminio desmontables e axustables á maior parte de portas existentes en
edificios.

Multímetro dunha Blower
Door. Fonte: Retrotec.
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Estrutura de aluminio
de Blower Door. Fonte:
Retrotec.
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Estado da
regulamentación
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07.

Estado da
regulamentación
A estanquidade ao paso do aire dos edificios
é proporcional á resistencia que a envolvente
destes ofrece ás fugas de aire e, por tanto á
perda de enerxía.
Algúns países tales como Dinamarca e Reino
Unido, que estableceron un requirimento
mínimo, incluíron nos seus regulamentos
ou códigos de construción esixencias
respecto da hermeticidade ao paso do aire
da envolvente térmica. Outros países, como
Bélxica ou Alemaña, optaron por establecer un
indicador de fuga máxima.
A magnitude de referencia utilizada por
cada país pode diferir dun a outro debido ás
diferentes tradicións e tipoloxías construtivas.
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A Norma UNE EN 13829 describe o método de medición da permeabilidade ao aire de edificios a través
da presurización con ventilador. Debido aos diferentes
métodos de cálculo das superficies e volumes de cada
regulamentación ou estándar, os resultados non son
totalmente comparables.
En practicamente todos os estándares realízase o ensaio para 50 Pa de diferenza de presión, pero existen
excepcións, tales como Francia na que os resultados
son para unha diferenza de presión de 4 Pa, ou na RT

2000 canadense na que o resultado se mostra para
10 Pa. Estas baixas diferenzas de presión aproxímanse
máis ás condicións reais de traballo da envolvente dos
edificios, pero doutra banda faise máis complicada a
detección de fugas.
A continuación móstranse algunhas referencias do estado actual dalgunha normativa ou estándar de países
europeos:

Italia:

Dinamarca:

Francia:

Italia non ten esixencias de permeabilidade a nivel nacional, pero
algunhas rexións si as teñen. Na
provincia de Bolzano publicouse
unha norma obrigatoria para facer
ensaios Blower Door, a partir de
marzo de 2010, no caso de edificios de vivendas novos. Noutras
rexións é un requirimento para edificios con alta cualificación enerxética, por exemplo para a obtención
dunha cualificación A+ na provincia
de Trento. Os valores recomendados de n50 son de 4 h-1 para vivenda unifamiliares e dobres e de
2 h-1 para edificios de vivendas.
No caso de perseguir unha certificación CasaClima , n50 será menor
a 0,6 h-1 para a certificación Ouro,
podendo obter certificados menores con maiores taxas de infiltración.

O caudal de aire intercambiado co
exterior non debe superar os 1,5
l/s m² de superficie útil acondicionada cando se someta a unha
presión de 50 Pa segundo a norma
EN 13829. No caso de edificios de
baixo consumo de enerxía non se
superarán os 1 l/s m². Para edificios
nZEB, non se excederán os 0,5 l/s
m². O resultado do ensaio será a
media entre o resultado do test a
sobrepresión e a depresión.

O regulamento térmico de Francia
esixe a realización de ensaios de
permeabilidade para todas as vivendas novas, sendo o requirimento para vivendas unifamiliares
de 0,6 m³/h/m² e para edificios de
vivendas de 1 m³/h/m², realizando
o test baixo as indicacións do Standard NF EN 13829, medido para
unha diferenza de presión de 4 Pa e
co indicador de caudal Q4Pa.

Alemaña:

Rexión de Bruxelas:

A permeabilidade ao aire da envolvente do edificio deberá estar
de acordo coa norma DIN 4108-7
(EnEV) e a taxa de renovación de
aire n50 non superará 3 h-1 en vivendas con ventilación natural e
1,5 h-1 en vivendas que dispoñan de
sistemas de ventilación mecánica.
Ademais o estándar Passivhaus establece unha limitación de
0,6 h-1 como resultado da media
dos ensaios de presurización e
despresurización da vivenda.

Actualmente non dispón de regulamentación ao respecto, pero
estímase que en 2018 a esixencia
para vivendas unifamiliares sexa de
n50=0,6 h-1.

Suecia:
Segundo a norma BFS 2011, o resultado do ensaio de estanquidade
da envolvente térmica do edificio
realizado conforme á norma SS-EN13289, non debe superar 0,6 l/s m²
a 50 Pa.

Reino Unido:

Polonia:

Suiza:

A vivenda cumpre coas esixencias
no caso no que a permeabilidade
ao aire medida non supere o límite
de 10 m³/h/m² para unha diferenza
de presión de 50 Pa. En Inglaterra
e Gales as especificacións nacionais que establece o documento
L1A indica unha hermeticidade de
5 m³/h/m² e afírmase que “a través
dun bo deseño e execución, os
edificios domésticos e non domésticos poden alcanzar unha permeabilidade ao aire de 2 a 4 m³/h/m² a
50 Pa”e, ademais pódese anticipar
que haberá unha tendencia continua cara á construción de edificios
máis herméticos debido aos controladores dunha maior eficiencia
enerxética e menores emisións”.

Dende 2010 establécese unha
permeabilidade máxima para os
ocos en función da altitude á que
se atope a edificación, e recoméndase realizar ensaios de estanquidade dos edificios ao finalizar a fase
de construción, recomendando un
valor de n50= 3 l/h para edificios con
ventilación natural e de 1,5 l/h en
edificios con ventilación mecánica
ou aire acondicionado.

O estándar Minergie establece o
ensaio como obrigatorio para a
obtención do recoñecemento Minergie-A e Minergie-P cun valor
de n50≤0,6 h-1. Para a obtención do
certificado Minergie o ensaio é opcional e o valor de n50≤1 h-1.

Polonia:
9 m³/h/m² a 100 Pa (h<55m)
3 m³/h/m² a 100 Pa (h>55m)
Suecia:
0,6 l/s/m² a 50 Pa

Dinamarca:
DK≤ 1,5 l/s/m² a 50 Pa
nZEB≤ 0,5 l/s/m²
Alemaña:
EnEv n50≤3h-1
Passivhaus n50≤0,6 h-1

UK:
10 m³/h/m² a 50 Pa
5 m³/h/m² a 50 Pa
Bruxelas:
n50≤0,6 h-1 (desde 2018)
Francia:
VU≤0,6 m³/h/m² a 4 Pa
EV≤1 m³/h/m² a 4 Pa
Suíza:
Minergie n50≤4 h-1
Minergie-A n50≤0,6 h-1
Minergie-P n50≤0,6 h-1
Italia:
VU n50≤4h-1
EV n50≤3h-1
CasaClima n50≤0,6h-1
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diversos países da UE.
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08.

Indicadores
Unha vez realizado o ensaio, obteranse
diversas magnitudes, unhas medidas e outras
calculadas, ben polo software ou polo técnico
que realizou a proba.
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Para poder comparar a estanquidade de diferentes edificios, faise necesario utilizar un indicador normalizado. Como se viu en apartados anteriores, diferentes
países empregan distintos indicadores, aínda que o máis común é que estes sexan
obtidos para unha diferenza de presión de 50 Pa, menos no caso de Francia que o
fai a 4Pa.
As magnitudes de saída que nos proporciona o software da Blower Door poden
diferir en función do estándar ou norma baixo o que se realice o ensaio, pero de
maneira xeral e seguindo o procedemento indicado na Norma UNE EN 13829, obteremos as seguintes magnitudes:

Nos casos en estudo mostraranse estes indicadores para diversas tipoloxías de
edificios, partindo dos resultados do ensaio de Blower Door de cada un e calculando os indicadores anteriores.

V50

n50

ELA

n

Relación de aire filtrado, cunha
presión de 50 Pa en m³/h; por si
mesmo, este dato non nos achega
unha referencia clara ao nivel de
permeabilidade ao aire do edificio.
Para que sexa comparable a outros
resultados é preciso relacionalo
con datos propios de cada edificio como volume, superficie de
envolvente térmica e superficie en
planta.

Relación do cambio de aire cunha
presión de 50 Pa en h-1 ; trátase
dunha magnitude calculada e é a
que empregaremos como punto
de partida para os cálculos de
perdas de enerxía nos casos de
estudo.O seu cálculo realízase mediante a seguinte expresión:

Área equivalente de fuga. É a superficie dun orificio no que se concentran todas as fugas do edificio,
en m².

Taxa de renovación de aire natural
en h-1; pódese calcular de diversas
formas en función da norma de
referencia que se utilice, nesta publicación calcúlase segundo o establecido pola Norma UNE-EN-ISO
13789, sendo o valor de n igual ao
de n50 entre 20.

n50=

V50
V

• Sendo V o volume en m³ do espazo interno dunha construción,
é dicir, a superficie útil pola altura libre.

V50

√

2Pr
ρ

Onde:
• V50 é o caudal a través da envolvente para unha diferenza de
presión de 50 Pa en m³/s.
• Pr é a presión de referencia
en Pa.
• ρ é a densidade do aire en
kg/m³.

q50

W50

NL

Permeabilidade ao aire cunha presión de 50 Pa en m³/h/m², trátase
dun caudal por superficie de envolvente térmica e calcúlase por
medio da seguinte expresión:

Relación de aire filtrado específico
cunha presión de 50 Pa en m³/h/
m² e calcúlase segundo a seguinte
ecuación:

Fugas normalizadas. Trátase doutra
forma de calcular as fugas en función da superficie do edificio, trátase dun valor adimensional que
se obtén por medio da seguinte
expresión:

V
q50= 50
AE
• Sendo AE a superficie de envolvente, é dicir, superficie de
chan, teito e paredes que delimita o volume interior obxecto
do ensaio.
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W50=

V50
AF

• Onde AF é a superficie útil de
chan.

NL=

ELA
x
AF

H
( 2,5
)

0,3

Onde:
• ELA é a área equivalente de fuga
en m².
• AF é a superficie de chan
en m².
• H é a altura do edificio en m.
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Procedemento
de medición
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09. Procedemento de
medición
A precisión deste procedemento de medición
durante a realización do ensaio Blower Door
é moi dependente da instrumentación e dos
aparellos utilizados, así como das condicións
ambientais baixo as que se realiza o ensaio.
Ademais, en función do estándar a empregar,
realizaranse as medidas do volume do recinto
para ensaiar seguindo as directrices indicadas,
pois en todos os estándares son exactamente
as mesmas.
Así a ATTMA (Air Tightness Testing and
Measurement Association), non segue os
mesmos criterios que Passivhaus ou outras.
En función da finalidade do ensaio ou tipo
de certificación, deberase comprobar o
sistema de cálculo de superficies e volumes a
introducir no software do equipo.
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9.1. Dimensións do edificio
Sexa cal for o obxectivo que se persiga coa
realización dun test de estanquidade, faise
necesario calcular o volume de referencia da
construción para introducilo no software do
equipamento e poder obter resultados concretos para cada recinto ensaiado.
En función do tipo de certificación que se
persiga calcularase o volume de diferente
maneira.
No caso de realizar un ensaio para a obtención dunha certificación Passivhaus, perséguese o indicador n50, que se determina
mediante o caudal volumétrico en m³/h
(Q50 para ATTMA) requirido para manter unha
diferenza de presión de 50 Pa (V50) dividido
polo volume interior climatizado da envolvente (Vn50).
n50=

V50
Vn50

Cando se pretenda realizar un ensaio de estanquidade segundo a Norma UNE 13829, o
volume Vn50 será o volume correspondente
aos espazos acondicionados do edificio, é
dicir, é a superficie útil dos espazos acondicionados pola súa altura libre correspondente.
En Reino Unido (ATTMA), o cálculo deste volume realízase de forma distinta, pois ten en
conta o volume ata a barreira de hermeticidade que, en función de onde se executou,
podería atoparse no interior dos paramentos
da envolvente.

De maneira xeral, débense aplicar coeficientes redutores a espazos como ocos de
escaleira, recintos baixo cuberta inclinada,
entre outros, que poden atopar nas directrices de cada estándar.
A área AE da envolvente do edificio ou parte
do mesmo, que ha de ser medida, é a área
total de todos os chans, paredes e teitos que
bordean ao volume interior obxecto do ensaio. Isto inclúe paredes e chans por baixo
da cota cero.
O conxunto destas dimensións internas,
debe de ser usado para calcular a área. Non
se deberá restar á área, a unión de paredes
internas, chans e teitos con paredes, chans e
teitos exteriores.
Se se pretende calcular a área de envolvente
dunha fila de encostados, por exemplo, incluiranse as áreas ocupadas por medianeiras.
A área da envolvente dun apartamento, nun
conxunto dun edificio de vivendas incluirá os
chans, paredes e teitos que comunican cos
apartamentos adxacentes. A área neta do
chan é a área total do chan de todo o recinto
suxeito ao ensaio.

Esquema de medición do volume
útil e da superficie útil da envolvente.
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9.2.Recintos a ensaiar
A extensión do edificio ou parte do mesmo obxecto
da medición deberá definirse tal como se mostra a
continuación:
• Normalmente a parte do edificio medida
inclúe todas as dependencias acondicionadas
termicamente.
• En casos especiais, a extensión da parte do edificio para ensaiar, pode ser definida de acordo co
cliente, en función das necesidades do mesmo.
• Cando se pretenda realizar unha medición seguindo un estándar que non especifica como
realizar as medicións, o ensaio limitarase ás zonas
acondicionadas.

Ensaio dun apartamento dentro dun bloque de vivendas.

Ensaio dunha zona illada no interior dun edificio.
• Pódense ensaiar zonas de edificios por separado,
tales como pisos individuais, vivendas encostadas
por separado ou habitacións. De calquera forma, na
interpretación dos resultados débese considerar
que o aire filtrado medido desta maneira, debe incluír o fluxo de filtrado a través das partes adxacentes do edificio.

Ensaio dun apartamento dentro dun bloque de vivendas.

É posible que un edificio de apartamentos comparta
os requisitos de hermeticidade ao aire, pero un ou máis
apartamentos individuais non teñen por que facelo.
Recoméndase a medición das presións inducidas en
espazos contiguos, tales como o faiado ou os sotos ou
apartamentos adxacentes.

Ensaio dun piso incluíndo zonas comúns.
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10.

Fase de
medición
O ensaio de estanquidade tense que realizar,
como non pode ser doutra maneira, cando
o edificio dispón de todos os paramentos
executados e, en caso de dispoñer dunha
capa de estanquidade, cando esta xa se
realizou.
Recoméndase realizar dous ensaios para
garantir que o edificio en fase de construción
dispoña do grao de permeabilidade ao aire
desexado. Un antes de executar os acabados
da obra, para detectar os vicios ocultos que
poidan existir e outro ao finalizar a mesma
para comprobar que o nivel de hermeticidade
se atopa por baixo do límite establecido no
proxecto.
O primeiro test, de detección de defectos
construtivos, permitirá tomar as medidas
correctoras necesarias para que no segundo
test se obteña o valor da taxa de renovación
do aire perseguido.
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10.1. Condicións meteorolóxicas

•

Se o produto da diferenza de temperatura
do aire do interior/exterior ∆T, en K,
multiplicado pola altura da envolvente do
edificio, en m, dá un resultado maior que
500 mK non é probable que se obteña
unha diferenza de fluxo que sexa
satisfactoria.

Xa se indicou que, de maneira xeral, deberíase evitar a realización do ensaio se a diferenza de temperaturas entre o interior e o
exterior é moi elevada e a partir de certa velocidade do vento. A continuación indícanse
os límites de realización.

• Se a velocidade do vento excede de 6 m/s
ou alcanza 3 na escala de Beaufort, non é
probable que se obteña unha diferenza de
presión de fluxo cero que sexa
satisfactoria.

NÚMERO DE BEAUFORT

NOME

VELOCIDADE DO VENTO (m/s)

0

CALMA

Menos de 0,45

1

AIRE LIXEIRO

De 0,45 a 1,34

2

BRISA LIXEIRA

De 1,8 a 3,1

3

BRISA SUAVE

De 3,6 a 5,4

4

BRISA MODERADA

De 5,8 a 8

5

BRISA FRESCA

De 8,5 a 10,7

6

BRISA FORTE

De 11,2 a 13,9

7

VENDAVAL MODERADO

De 14,3 a 17

8

VENDAVAL FORTE

De 17,4 a 20,6

En función do tipo de ensaio que se pretenda realizar, a preparación do
edificio será distinta, así podemos pensar en dous tipos de ensaio en
función do propósito:
•

Ensaio dun edificio en uso (método 1).
Preténdese ensaiar un edificio nas condicións máis parecidas posibles ás de uso
habitual, polo que se manterán as posibles
aberturas que existan durante o réxime estacional, ben sexa de calefacción ou
refrixeración.

• Ensaio da envolvente do edificio (método 2).
Neste caso o que se pretende é comprobar a calidade da envolvente do
edificio, polo que calquera abertura intencionada realizada na envolvente do edificio, debe ser pechada ou selada, tales
como reixas, aireadores, chemineas,
entre outras.
En relación aos compoñentes do edificio,
deberanse pechar todas as aberturas
intencionadas do edificio ao exterior ou
das partes do mesmo que deban ser ensaiadas, isto é, xanelas, portas, devasas e
outras.

Blower Door
instalada.

Escala Beaufort.
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Débese preparar o edificio completo ou
parte do mesmo coma se se tratase dunha
única zona para proceder á súa presurización. Todas as portas de interconexión
(excepto as correspondentes a cuartos de
vestiarios e lavabos, que deberán permanecer pechadas) na parte do edificio que
debe ser ensaiada deben atoparse abertas,
de tal maneira que se manteña unha presión
uniforme cun rango menor do 10% da diferenza de presión do interior/exterior medida.
Realizaranse observacións xerais do acondicionamento da construción. Tomaranse
notas das xanelas, portas, cerramentos
opacos, teito e chan, posición das aberturas
axustables e calquera selado aplicado a
aberturas intencionadas, de forma que dispoñamos de información para analizar os posibles resultados.
No caso de que o sistema de calefacción
sexa por aire, a admisión de aire exterior do
mesmo desconectarase. Débense limpar de
cinzas e restos de produtos de combustión
as chemineas de leña e desconectaranse do
sistema de ventilación forzada no caso de
dispoñer deste tipo de sistema.
Selaranse as unidades terminais do sistema
de ventilación ou aire acondicionado.
Outras aberturas de ventilación (por exemplo
aberturas para a ventilación natural) pecharanse para os propósitos do método 1) e seladas para o método 2).
Poñeranse os medios para evitar danos debidos aos gases de escape procedentes dos
sistemas de calefacción e así evitar que no
ensaio en depresión poidan ser aspirados
cara a zona ensaiada os gases de combustión de equipos térmicos doutros edificios
ou de vivendas adxacentes.
A instalación do equipo de movemento do
aire para o ensaio realizarase nunha xanela,
porta ou abertura de ventilación, asegurándose que as unións entre o equipo e o
edificio se atopen ben seladas para evitar
calquera fuga.
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Faise notar que nun edificio pechado, é
posible que o paso do aire polas portas,
xanelas ou sistemas de ventilación empregados durante o ensaio, poida producir as
maiores fugas. Deberase ter coidado nese
caso, con respecto á selección da posición
do equipo de movemento de aire e/ou a interpretación dos resultados do ensaio.
Co manómetro diferencial mídese a diferenza de presión entre o interior e o exterior
do edificio, sendo un punto habitual de medida o situado no nivel da planta máis baixa
da envolvente do edificio que se ensaia, polo
que o tubo de toma de presión externa tenderase a uns metros da porta na que se instale o equipo.
En edificios altos, é recomendable medir
tamén a diferenza de presión no nivel da
planta superior da envolvente do edificio
que se estuda. É moi recomendable instalar
a Blower Door, sempre que sexa posible,
nunha porta de acceso á terraza.
Débese prestar especial atención á comprobación de que no interior e o exterior, as
caídas de presión non son influenciadas polo
equipo de movemento de aire. A toma exterior de presión, deberá estar protexida dos
efectos da presión dinámica, por exemplo,
fixando unha tubaxe en forma de T ou conectándoa a unha caixa perforada. Especialmente en condicións de vento, considérase
unha boa práctica situar a toma exterior de
presión, a unha certa distancia do edificio,
pero nunca preto doutros obstáculos remotos.
Os tubos de presión, non deberán estar aliñados verticalmente. Débese evitar que a
tubaxe estea exposta a grandes diferenzas
de temperatura, como pode ser o caso de
expoñela á radiación solar.
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10.3. Procedemento
En primeiro lugar deberase controlar a envolvente total do edificio,
empregando a maior diferenza de
presión que se vai utilizar durante
o ensaio, para localizar grandes
filtracións e fallos nas aberturas
temporalmente seladas. Se tales
filtracións son detectadas, deberanse tomar notas e mesmo realizar
fotografías.
No caso de detección de fallo ou
deficiencia de calquera selado
temporal, por exemplo, compoñentes do sistema de calefacción,
ventilación e aire acondicionado,
deben ser reparados de inmediato.
Controlar que as canalizacións de
instalacións que atravesen a envolvente, tales como sistemas de tubaxes, se atopan cheos ou selados.
Comprobar que as condicións de
temperaturas interior e exterior non
superan o límite explicado en epígrafes precedentes e rexistrar ditas
temperaturas.
Existen táboas de corrección en
caso de exceder os límites de medición establecidos para a forza
do vento.
Sobre os manómetros, deberase
cortocircuitar o mecanismo de
medida de presión e controlar ou
axustar a lectura a cero. Ou dito
doutra forma, taparase o ventilador
para comezar a lectura con diferenza de presión cero.
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Unha vez conectado o manómetro
diferencial e a cuberta temporalmente á abertura do ventilador,
observar e rexistrar a media dos
valores positivos para o fluxo cero,
cunha diferenza de presión Δp01+,
para un período de polo menos 30
segundos. Observar e rexistrar a
media dos valores negativos con
fluxo cero e unha diferenza de presión Δp01- para un período de polo
menos 30 segundos. Se calquera
destes valores medios con fluxo
cero ten unha diferenza de presión
maior a 5 Pa, non realizar o ensaio.
Observar e rexistrar a media de
todos os valores con fluxo cero e
diferenza de presión Δp01, durante
un período de polo menos 30 segundos.
Débese repetir este mesmo proceso ao final do ensaio (para obter
Δp02+, Δp02- e Δp02). Se calquera
das lecturas positivas ou negativas das diferenzas de presión con
fluxo cero (lecturas realizadas despois do ensaio) é maior de 5 Pa o
ensaio declararase non valido. Ao
producirse este fallo para atopar
as condicións requiridas, deberá
reflectirse o mesmo no informe do
ensaio.
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10.4. Secuencia da diferenza de presión
Esta secuencia debe comezar descubrindo e arrincando o ventilador. O
ensaio faise tomando medicións da taxa do fluxo de aire e as diferenzas
de presión do interior/exterior sobre o rango das diferenzas de presión
aplicada con incrementos non maiores de 10 Pa.
A diferenza de presión mínima debe de ser de 10 Pa ou cinco veces a diferenza de presión con fluxo cero (maior que a media positiva e negativa)
que sempre é maior. A diferenza de presión máis alta que foi ensaiada dependerá das dimensións do edificio, de acordo con a) e b).

a) Vivendas individuais e outros
edificios pequenos
A diferenza de presión máis alta debe de ser
polo menos de 50 Pa, pero recoméndase
que as lecturas sexan tomadas en diferenzas
de presión de ata ± 100 Pa, para unha maior
precisión nos resultados.

10. Fase de medición

b) Edificios de gran tamaño
Enténdese por edificios grandes aqueles en
que o seu volume calculado excede
os 4.000 m³.
Debido ás grandes dimensións dalgúns edificios, non é viable a realización do ensaio con
equipos móbiles para alcanzar a diferenza de
presión de 50 Pa. Nestas situacións é frecuente empregar, para incrementar a capacidade total, os sistemas de movemento de
aire propios do edificio.
Ao realizar un test, a opción máis recomendable é a de realizar dous conxuntos de
medición, un de presurización e outro de
despresurización. Tamén é válida a realización dun dos dous conxuntos, sendo o
número mínimo de presións inducidas a alcanzar de 7. Nos ensaios realizados procuráronse alcanzar estas 7 presións inducidas
aínda que nalgún deles alcanzáronse só 5.
É máis preciso tomar os datos cunhas diferenzas de presión altas que coas máis baixas.
Por tanto, deberase ter especial coidado
cando as medicións son tomadas con diferenzas de presión baixas.
Comprobarase que a condición da envolvente do edificio, non cambiou durante cada
ensaio, por exemplo que o selado de aberturas non se rompeu, ou as portas, xanelas
ou reguladores, non foron forzados e abertos
pola presión inducida.
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Equipos
auxiliares
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11.

Equipos auxiliares
O ensaio Blower Door, proporciónanos toda a
información necesaria para a realización dun
informe técnico de acordo coas principais
normas ou estándares, pois ofrécenos os
valores de caudal de aire necesario para
manter a presión diferencial de 50 Pa así
como a taxa de cambio de aire n50. Pero
en ocasións requírese dalgún sistema que
combinado co ensaio Blower Door nos
permita observar as fugas de aire que se están
a producir por medio do test.
Existen principalmente dúas vías para poder
visualizar as fugas de aire en combinación
co ensaio, estas pasan polo emprego dunha
cámara termográfica ou pola utilización
dun xerador de fume, que nos desvelarán o
percorrido do aire durante o ensaio.
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Xeradores de fume
Os xeradores de fume son unha ferramenta moi útil para a detección
das fugas a través da envolvente
do edificio. Estes nebulizadores
crean potentes nubes de néboa
que atopan o seu camiño mesmo
a través do illamento, polo que resulta máis sinxelo visualizar as vías
de fuga que en ocasións serían
complexas de atopar.

No caso de combinalo cun ensaio
Blower Door a depresión, o fume
pode ser xerado no exterior para
detectar a súa entrada en caso de
existencia de fugas.
Ao xerar o fume no interior e existir
fugas, o que se detectará é a expulsión do fume desde a orixe
da fuga.

Cámara termográfica
As cámaras termográficas por infravermellos complementan o ensaio coa Blower Door. Son capaces
de detectar e medir a radiación, a
partir da cal se obtén a temperatura das superficies en estudo ou
dos elementos polos que foxe aire.
A diferenza de temperatura co
aire exterior detéctase facilmente
cunha cámara termográfica, pero
se ademais poñemos o recinto en

depresión coa Blower Door, o
resultado da termografía será
moito mellor.
Nas seguintes imaxes móstrase a
mesma abertura de ventilación dun
aseo nun dos casos de estudo,
antes e durante a realización do ensaio. A entrada de aire forzado do
exterior, ao realizar o ensaio a depresión é evidente.

Aplicación dun
xerador de fume.

Xerador de fume
de Look Solutions.
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Cámara
termográfica FLIR.
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12.

Redacción do
informe técnico
O informe correspondente ao ensaio de
estanquidade dun edificio ou parte do mesmo
deberá conter todos os detalles necesarios
para indicar o obxecto do ensaio, edificio
completo ou permeabilidade ao aire da
envolvente, segundo se viu en apartados
anteriores.
Ademais farase referencia á norma ou
estándar de aplicación ao ensaio, sendo
normalmente a norma UNE-EN 13829, ou
calquera desviación sobre ela. Así mesmo
describiranse as partes do edificio sometidas
a ensaio e datos do inmoble, superficie útil do
mesmo e volume interior.
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Documentación de cálculo para posibilitar a
súa verificación.
•

Datos del ensayo:
• Diferenzas de presión con fluxo cero
Δp0,1+, Δp0,1−, Δp0,2+, Δp0,2−, Δp0,1, y Δp0,2 para
o ensaio de presurización e
despresurización.

Estado de todas as aberturas da envolvente do edificio, adheridos, selados,
abertos, etc.

•

En caso de existir, descrición detallada
de aberturas seladas temporalmente.

•

Tipo de calefacción, ventilación e sistema de aire acondicionado.

•

Descrición do equipo e procedemento
empregado para realizar o ensaio.

•

Temperaturas no interior e o exterior.

•

Velocidade do vento e presión barométrica, se é parte do cálculo.
• Táboa de diferenzas de presión inducida e
taxas do fluxo do aire correspondentes.
• Gráfico do aire filtrado.
• Coeficiente Cenv, do fluxo de aire, expoñente n do fluxo de aire e o coeficiente
Cenv, de fluxo de aire, expoñente n do fluxo
de aire e o coeficiente CL correspondente
ao aire filtrado para ensaios de presurización, despresurización.
• Taxa de cambio de aire, n50 a 50 Pa, para a
presurización/despresurización e o valor
medio.

•

Cantidade derivada de acordo coa regulación nacional.

Informe de permeabilidade ao aire
Segundo a Norma Europea EN13829 – Unión Europea

1. RESUMO DO ENSAIO DE DESPRESURIZACIÓN
Datos do edificio e do Test
Nome do arquivo:
Cliente:
Dirección:
Realizado por:
Data:
Volume do edificio:
Altura total do edificio:
Superficie útil:
Superficie de envolvente:
Exposición ao vento:
Precisión das medicións:
Sistema HVAC/Ventilación:

Resultados
Caudal a 50 Pa, V50 [m³/h]
Renovacións de aire a 50 Pa, n50 [/h]
Permeabilidade al aire a 50 Pa, q50 [m³/h/m²]
Fugas específicas a 50 Pa, w50 [m³/h/m²]

Resultados
Caudal a 50 Pa, V50 [m³/h]
Renovacións de aire a 50 Pa, n50 [/h]
Permeabilidade al aire a 50 Pa, q50
[m³/h/m²]
Fugas específicas a 50 Pa, w50 [m³/h/m²]
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874,5
2,105
1,943
2,463

Datos de probas combinadas

• Data do ensaio.
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ULaboral
IES Universidade Laboral
Salvador Allende S/N
JLVO
2015-06-22
415 m³
15 m
355 m²
450 m²
Edificio parcialmente protexido
5%
Caldeira-radiadores/Natural

874,5
2,105

Intervalo de
confianza de 95%
867,0
882,0
2,000
2,215

1,943

1,845

2,042

+/-5,1%

2,463

2,338

2,588

+/-5,1%
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Incerteza
+/-0,9%
+/-5,1%
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2. DATOS DO TEST
Conxunto de datos despresurización
Data e hora:

2015-06-22.

Hora de comezo:

18:27.

Media de presións estáticas
Inicial [Pa]
Final [Pa]

Hora de finalización: 18:37.

Condiciones ambientais

Liña base inicial [Pa]
Liña base final [Pa]

Velocidade do vento:

0 Calmo.

Situación do operario:

No interior.

Temperatura inicial:

Interior: 24,3° C

Exterior: 22,6° C.

Temperatura final:

Interior: 20,0° C

Exterior: 20,0° C.

Presión barométrica

101,3 kPa.

∆P01 -1,37
∆P02 -1,70

-1,92
-2,25

-1,97
-2,02

∆P01- -1,37
∆P02- -1,70

-1,97
-1,65

∆P01+ 0,00
∆P02+ 0,00

-1,23
-1,23

-0,72
-1,07

-0,72
-1,64

-1,06
-2,06

Gráficos despresurización

Datos do test
8 rexistros de presións parciais durante 15 segundos cada un.
7 presións inducidas durante 10 segundos cada unha.

Resultados del ensaio de despresurización
Presión inducida vs. Caudal

Correlación, r [%]

99,97

Pendente, n
Coeficiente de fugas, Cenv
[m³/h/Pan]
Coeficiente de fugas, CL [m³/h/Pan]

Caudal a 50 Pa, V50 [m³/h]
Renovacións de aire a 50 Pa, n50
[/h]
Permeabilidade a 50 Pa, q50
[m³/h/m²]
Fugas específicas a 50 Pa, w50
[m³/h/m²]
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Media
0,58950

95% confianza
Baixa
Alta
0,57319
0,60581

87,286

82,18

92,71

87,127

82,03

92,54

Media
874,38

95% confianza
867,0
881,8

2,107

2,000

2,214

+/-5,1%

1,9431

1,845

2,042

+/-5,1%

2,4630

2,3381

2,5879

+/-5,1%
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Incerteza
+/-0,8%

Presiones inducidas

3. EQUIPAMENTOS
Para realizar o test empregáronse os seguintes equipamentos:

#1

Ventilador

Nº de serie

Manómetros

Nº de serie

Retrotec 1000

Nº de serie

DM32

Nº de serie

12. Redacción do informe técnico
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Casos de
estudo
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13.

Casos de estudo
Realizáronse dentro do proxecto APEIA, 15
ensaios de edificios ou partes dos mesmos.
O esquema de traballo para cada un dos
casos de estudo foi o mesmo, consistindo na
medición de cada un dos edificios ou espazos
a ensaiar, superficie útil, volume e superficie
da envolvente de cada recinto.
A continuación realizáronse os ensaios
Blower Door, para localizar as fugas de aire en
primeiro lugar, baixo unha diferenza de presión
de ao redor de 80 Pa e segundo o protocolo
de UNE-EN 13829 a continuación.
Posteriormente calculáronse diversos
indicadores para a valoración das fugas
de aire.
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Os resultados obtidos nos diferentes casos de estudo preséntanse seguindo o esquema que se expón a continuación:

13.1. Descrición do caso de estudo
Descrición do espazo para ensaiar, condicións para a realización do ensaio e a descrición dos resultados.
Valoración do caso en estudo, indicando as deficiencias detectadas e a valoración
da hermeticidade do mesmo de acordo á clasificación da ISO 13790.

Resultados calculados
Calcúlanse diferentes indicadores para cuantificar as infiltracións de cada caso de
estudo e facer máis clara a súa dimensión.
• ELA50 é a superficie equivalente de fuga para unha diferenza de presión de 50 Pa.
• n é a taxa de renovación de aire por hora para unha diferenza de presión natural,
obtida segundo o criterio establecido pola Norma EN 13789, que indica que o
caudal de renovación natural será o obtido como n50/20.
• ELA4 é a superficie de fuga equivalente para unha diferenza de presión de 4 Pa.
Trátase dunha diferenza de presión máis próxima á natural.
• O diámetro fai referencia ao dunha circunferencia cuxa superficie sexa ELA4.

BAIXA

Enerxía

Hermeticidade
Valoración da hermeticidade en edificios de vivendas.

Calculouse a enerxía que supoñen as infiltracións destes casos de estudo, situándoos na Coruña a partir da seguinte expresión:

Qvinf=V x n x Cp x Gt

BAIXA

Hermeticidade
Valoración da hermeticidade en vivendas unifamiliares.

Datos xerais
Datos necesarios para o desenvolvemento do ensaio, cálculo da superficie útil, superficie da envolvente, volume. Así mesmo inclúese un plano da planta do recinto
para ensaiar.

Resultados do ensaio
Resultados obtidos co software do equipamento e a partir dos que se realizan os
cálculos enerxéticos. Neste apartado móstrase para cada caso de estudo V50, n50,
q50 y w50.

Presión inducida vs caudal
Gráfico, achegado polo software do equipo Blower Door, da relación entre a presión
inducida polo ventilador e o caudal, durante a realización do ensaio.

Presións diferenciais
Rango de presións ás que foi realizado o ensaio. Este gráfico achégao o software da
Blower Door.
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Sendo:
• Qvinf: Perdas de enerxía por infiltración de aire en kWh/a
• V: Volume de aire en m³
• n: Taxa de renovación do aire h-1
• Cp: Capacidade específica do aire 0,33 Wh/m³K
• Gt: Graos día no inverno na Coruña 50 kKh/a
Os resultados obtidos mostraranse nunha táboa, na que ademais da enerxía preséntase o custo enerxético que supoñería esta demanda de enerxía cun equipo a
gas natural, estimando o custo do mesmo en 0,057 €/kWh.

Escenario actual
Trasládase cada edificio obxecto de ensaio a un escenario de edificio novo, baixo
as prescricións do CTE-HE1-2013 e calcúlase a demanda límite para calefacción
en kWh/m²a. Faise notar que todos os edificios se sitúan na zona climática C1 a
efectos de cálculo.
A partir da demanda límite obtida para cada edificio, calcúlase o peso (%) que terían
na mesma as perdas enerxéticas debidas ás infiltracións de aire reais obtidas
nos ensaios.

Caso de estudo vs nZEB
Neste apartado móstrase unha comparación cualitativa de diversos indicadores do
caso en estudo e o mesmo executado cunha taxa de renovación de aire n50=0,6 h-1,
tal como se faría seguindo un estándar nZEB.

13. Casos de estudo
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13.2. Casos de estudo

Gráficos do ensaio

Caso de estudo E001
Trátase dun piso nun faiado dun edificio de vivendas construído segundo a NBE-CT-79 e situado nunha zona exposta ao vento.
O ensaio realizouse na porta de acceso á terraza, a cal é corrediza, con grandes infiltracións.
Esta vivenda dispón dun grao de hermeticidade moi baixo, debido á existencia de infiltracións
nas caixas de persianas, orificios de ventilación dos baños e a porta corrediza.
Recoméndase a mellora da estanquidade desta vivenda, que pasaría polo cambio da porta
de acceso á terraza e o selado das caixas de persiana.
Ensaio realizado polo equipo do Proxecto APEIA.

Resultados calculados

Datos xerais

Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.

CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E001

Piso

Perillo

NBE-CT79

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m

m

m

m

148,00

2,60

150,00

2

60,00

2

2

ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

741,37

0,81

2.621,15

57,77

3

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

2.009,70

33,50

114,55

36,67

91,35

Caso de estudo vs nZEB
Resultados do ensaio
Obtense unha taxa de renovación de aire excesiva, debido en gran parte á folgura do equipo
Blower Door coa carpintaría metálica.
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V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

2.436,40

16,24

16,46

40,61
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Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

n50

n50

Peso
Peso

nn
nZEB
nZEB
E001
E001

Custo
Coste
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EE
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Caso de estudo E002

Gráficos do ensaio

Esta vivenda unifamiliar situada en Oleiros dispón de soto, planta baixa e dúas plantas sobre
rasante. Obtívose un nivel de hermeticidade alto. Tan só se detectan infiltracións nos sistemas
de ventilación dos cuartos húmidos, incluíndo a campá extractora.
Non hai recomendacións de mellora.
Ensaio realizado polo equipo do Proxecto APEIA.

Datos xerais
CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E002

VU

Oleiros

CTE

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m2

m2

m2

m3

281,00

665,00

2,50

902,00

Resultados calculados
Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.

ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

613,14

0,11

2.167,79

52,54

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

1.663,18

5,92

94,80

23,56

25,12

n50

Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade alto.

n50

Peso
Peso

nn
nZEB
E002
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V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

2.015,00

2,24

3,03

7,17
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nZEB
E002

Custo
Coste
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Caso de estudo E003

Gráficos do ensaio

Vivenda unifamiliar en Lamastelle, de planta baixa, primeira e unha planta de faiado.
Obtívose un nivel de hermeticidade alto. Esta vivenda unifamiliar ten un bo grao de estanquidade en comparación con outras da mesma tipoloxía e executadas baixo a mesma normativa,
NBE-CT-79.
As fugas detectadas nesta vivenda atópanse nas aberturas de ventilación, que se atopan permanentemente abertas e nalgunha xanela.
Ensaio realizado polo equipo do Proxecto APEIA.

Datos xerais
Resultados calculados
CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E003

VU

Lamastelle

NBE-CT-79

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m

m

m

m

230,00

2,50

381,05

2

159,42

2

2

Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.

ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

418,40

0,19

1.479,26

43,40

3

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

1.224,46

8,03

69,79

26,56

30,25

n50

Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade alto.
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V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

1.375,00

3,90

5,97

9,01
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n50

Peso
Peso

nn
nZEB
E003

Custo

Coste
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E003

E

E
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Caso de estudo E004

Gráficos do ensaio

Vivenda unifamiliar de nova construción, de dúas plantas e de materiais pesados. Atópase
nunha zona exposta.
As principais fugas detectadas no ensaio de despresurización atópanse nos pasos de
instalacións polas fachadas, polas xanelas, nos mecanismos eléctricos, portas de acceso e
cristaleiras exteriores.
A taxa de renovación de aire obtida no ensaio é alto, polo que non se fai ningunha
recomendación de mellora.
Ensaio realizado por Albert Escofet de Apliter.

Datos xerais
Resultados calculados
CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E004

VU

Gavá

CTE

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m

m

m

m

246,90

2,60

360,50

2

129,00

2

2

Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.

ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

283,02

0,13

1.000,62

35,69

3

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013,
e peso sobre esta de enerxía, das necesidades para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

767,32

5,95

43,74

27,75

21,43

Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade alto.
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V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

930,09

2,58

3,77

7,21
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n50

n50

Peso
Peso

n
n

nZEB
E004

Custo
Coste
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Caso de estudo E005

Gráficos do ensaio

Trátase dunha vivenda bioclimática demostrativa situada nunha zona moi exposta ao vento.
A construción é a base de armazón de madeira e dunha única planta.
A pesar de tratarse dun tipo de construción non hermético e nunha zona exposta, o seu nivel
de hermeticidade é medio.
Ensaio realizado polo equipo do Proxecto APEIA.

Datos xerais
Resultados calculados
CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E005

VU

Sotavento

Bioclimático

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m

m

m

m

460,00

3,00

960,00

2

240,00

2

2

Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.

ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

1.204,99

0,21

4.260,28

73,65

3

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

3.267,00

13,61

186,22

24,17

56,33

Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade medio.
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V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

3.960,00

4,13

8,61

16,49
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n50

n50

Peso
Peso

n
n
nZEB
E005

Custo

Coste
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Caso de estudo E006

Gráficos do ensaio

A Vieira é un módulo bioclimático con estrutura de madeira e paramentos a base de palla e
adobe. Trátase dunha construción dunha única planta. O grao de hermeticidade desta
construción é baixo.
Parece que estaría ben dotala dun grao de hermeticidade máis alto cando se instale o pozo
canadense que está previsto.
Ensaio realizado polo equipo do Proxecto Apeia.

Datos xerais
Resultados calculados
CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E006

VU

A Vieira

Bioclimático

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m

m

m

m

147,50

5,00

96,90

2

27,70

2

2

Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.

ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

301,70

0,51

1.066,68

36,85

3

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

819,41

29,58

46,71

56,10

52,73

Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade baixo.
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V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

991,50

10,25

5,68

35,86
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n50

n50

Peso
Peso

n
n

nZEB
E006

Custo
Coste
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Caso de estudo E007

Gráficos do ensaio

Piso nun bloque de vivendas cun cerramento exterior e tres adiabáticos. Obtívose un grao de
hermeticidade medio, detectando infiltracións no contorno da porta de acceso, mecanismos
eléctricos, algunhas xanelas e sobre todo nas portas corredizas de acceso ao balcón.
Ensaio realizado por Albert Escofet de Apliter.

Datos xerais
Resultados calculados
CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E007

Piso

Hospitalet

CTE

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m

m

m

m

133,00

2,60

278,00

2

106,00

2

2

Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.

ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

351,46

0,21

1.242,58

39,78

3

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto
para 0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

954,10

9,00

54,38

29,43

30,58

Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade medio.
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V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

1.155,00

4,16

8,69

10,90
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n50

n50

Peso
Peso

nn
nZEB
E007

Custo

Coste
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Caso de estudo E008

Gráficos do ensaio

Esta vivenda ten acabados de alta calidade, pero foi obtido un grao medio de tensión,
debido á existencia de grandes filtracións nas portas de acceso, tanto no piso principal coma
no soto.
Tamén se detectaron filtracións nos mecanismos eléctricos, sistema de ventilación de cuarto
húmidos e no contorno dalgunha xanela.
Proba realizada polo equipo do proxecto APEIA.

Datos xerais
Resultados calculados
CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E008

VU

Canide

CTE

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m

m

m

m

425,00

6,50

602,00

2

201,00

2

2

Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.

ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

1.025,46

0,28

3.625

67,94

3

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

2.776,27

13,81

158,25

24,98

55,30

Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade medio
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V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

3.370,00

5,59

7,93

16,77
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Caso de estudo E009

Gráficos do ensaio

Duplex de construción nova cun alto grao de hermeticidade, obtense un bo resultado da taxa
de cambio de aire. Tan só se detectan perdas ao través do sistema de ventilación dos cuartos
húmidos e na campá extractora da cociña.
Proba realizada polo equipo do proxecto Apeia.

Datos xerais
Resultados calculados
CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E009

Duplex

Montealto

CTE

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m

m

m

m

450,00

2,50

887,50

2

355,00

2

2

Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.

ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

266

0,11

940,81

34,61

3

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

1.541,25

4,34

87,85

22,82

19,03

Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade alto.
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V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

874,50

2,11

1,94

2,46
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Caso de estudo E010

Gráficos do ensaio

A Casa Pineda está constuída a base de estrutura de madeira e baixo o estándar Passivhaus.
A proba de estanquidade foi realizada a depresión e a sobrepresión , obtendo un resultado
moito mellor que o esixido polo estándar.
Ensaio realizado por Micheel Wassouf de Energiehaus.

Datos xerais

CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E010

VU

Pineda

Passivhaus

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m2

m2

m2

m3

106,00

289,40

3,00

296,00

Resultados calculados
Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.
ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

21,91

0,01

77,46

9,93

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

58,61

0,55

3,34

29,43

1,88

Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade moi alto.
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V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

72,00

0,24

0,25

0,68

Apeia Análise de perdas enerxéticas por infiltración de aire

n50

n50

Peso
Peso

n
n

nZEB
E010

Custo
Coste

13. Casos de estudo

E010
nZEB

EE

143

Caso de estudo E011

Gráficos do ensaio

A Vivienda Unifamiliar Farhaus é a base de armazón de madeira e baixo o estándar Passivhaus.
O ensaio de estanquidade foi realizado a sobrepresión e a depresión, obtendo un resultado
axustado ao estándar.
Ensaio realizado por Micheel Wassouf de Energiehaus.

Datos xerais

CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E011

VU

Farhaus

Passivhaus

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m2

m2

m2

m3

135,00

360,00

3,00

399,00

Resultados calculados
Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.
ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

73,64

0,03

260,35

18,21

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

200,80

1,49

11,45

27,41

5,43

Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade moi alto.

144

V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

242,00

0,61

0,67

1,80
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Caso de estudo E012

Gráficos do ensaio

A aula 6.10 forma parte dun pavillón de aulas no IES Universidade Laboral.
Obtivo un grao de estanquidade medio.
Proba realizada polo equipo do proxecto APEIA.

Datos xerais
Resultados calculados
CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E012

VU

Aula 6_10

Anterior

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m

m

m

m

439,00

3,85

892,00

2

132,70

2

2

Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.

ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

748,55

0,14

2.646,54

58,05

3

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

2.027,40

15,28

115,56

27,54

55,48

Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade medio.
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V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

2.460,00

2,76

5,60

18,53
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Caso de estudo E013

Gráficos do ensaio

Piso en edificio de vivendas, cun cerramento exterior e tres adiabáticos.
Detéctanse infiltracións en encontros de medianeiras con forxado superior, en caixas de persiana, mecanismos eléctricos, luminarias encaixadas en falso teito e en portas corredizas de
acceso a balcóns. Obtíbose un grao de estanquidade baixo.
Ensaio realizado por Albert Escofet de Apliter.

Datos xerais
Resultados calculados
CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E013

Piso

BCN

NBE-CT-79

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m

m

m

m

250,00

2,50

280,00

2

85,00

2

2

Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.

ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

1.110,66

0,64

3.926,77

70,71

3

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade baixo.

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

V50

n50

q50

w50

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

3.650,00

12,88

14,43

42,14

2.975,28

35,00

169,59

31,76

110,20

n50

Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

n50

Peso
Peso

nn
nZEB
E013

Custo

Coste
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Caso de estudo E014

Gráficos do ensaio

Pavillón 6 de aulas no IES Universidade Laboral. Nivel de estanquidade alto.
Ensaio realizado polo equipo do Proxecto APEIA.

Datos xerais
Resultados calculados
CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E014

VU

Pavillón 6

Anterior

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m

m

m

m

1.013,50

3,85

1.841,00

2

340,00

2

2

Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.

ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

966,12

0,09

3.415,76

65,95

3

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

2.619,97

7,71

149,34

22,94

33,59

14.6. Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade alto
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V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

3.175,00

1,73

3,13

9,34
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Caso de estudo E015

Gráficos do ensaio

Trátase dunha vivenda unifamiliar illada, rehabilitada e altamente exposta. Dispón de planta
baixa máis planta primeira.
Detéctanse infiltracións nos pasos das correas das persianas e as súas caixas, portas exteriores sen burletes e con mal axuste, chemineas e xanelas mal axustadas.
Ensaio realizado por Albert Escofet de Apliter.

Datos xerais
Resultados calculados
CÓDIGO

TIPO

VIVENDAS

NORMATIVA

E015

Piso

Hacinas

Rehabilitación

SUPERFICIE

S ENVOLVENTE

ALTURA

VOLUME

m

m

m

m

353,80

3,00

288,70

2

114,10

2

2

Taxa de renovación de aire en condicións normais e indicadores xeométricos de superficie
equivalente e diámetro teórico do orificio circular equivalente.

ELA50

n

ELA4

DIÁMETRO

cm2

1/h

cm2

cm

940,26

0,54

3.324,31

65,06

3

Enerxía

Escenario actual

Demanda enerxética debida ás infiltracións
de aire e estimación do seu custo bruto para
0,057 €/kWh.

Demanda límite de calefacción para este caso
de estudo nun escenario actual, HE1-2013, e
peso sobre esta de enerxía, das necesidades
para cubrir as perdas por infiltración
detectadas.

ENERXÍA

ENERXÍA

CUSTO GAS

Dlim CTE

PESO

kWh/a

kWh/m2 a

€

kWh/m2 a

%

2.548,50

22,34

145,26

28,76

77,65

Caso de estudo vs nZEB
Estimación cualitativa e gráfica de diversos
indicadores do caso en estudo e o mesmo
construído cunha taxa de renovación de aire
de 0,6 h-1.

Resultados do ensaio
Obtense un grao de hermeticidade baixo.
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V50

n50

q50

w50

m3/h

1/h

m3/h/m2

m3/h/m2

3.090,00

10,70

8,73

27,08
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13.3. Análise global

n50 - Taxa de renovación de aire

A continuación preséntase a análise de diversos indicadores para os casos de estudo
comparados ao mesmo caso cunha taxa de
renovación ao paso do aire n50=0,6 h-1.

E001
E015

E002

E014

E003

E013

E004

E012

E005

E011

E006

E010

nZEB
Ensaio

E007
E009

E008

Ø Circunferencia equivalente de fuga
E001
E015

E002

E014

E003

E013

E004

E012

E005

E011

E006

E010

E007
E009
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Equivalent Leakage Area (4Pa)

Custo con GN (€/a)
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07. Estado de la reglamentación
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14.

Conclusión
do estudo
As infiltracións de aire deben ser tomadas en
conta como causa da perda de enerxía nos
edificios e, polo tanto, limitado pola normativa
para acadar metas de nZEB.
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Tras realizar o proceso de investigación relacionado co Blower Door Test, faise notar
que se trata dun ensaio que se vén realizando desde hai máis de 30 anos, polo que
sorprende o descoñecemento acerca do
mesmo que existe entre algúns técnicos
en sectores como a construción e os sistemas enerxéticos do noso país, aínda que
nos últimos anos está a popularizarse debido ás tendencias do mercado no ámbito
da eficiencia enerxética nos edificios e á súa
esixencia para as certificacións enerxéticas
tales como Passivhaus.
Unha vez analizados os casos de estudo
desta publicación, faise notar que o peso que
terían as perdas debidas a infiltracións de
aire dos edificios ensaiados, é moito maior
ao que cabería esperar para un edificio baixo
a demanda establecida por HE1, tendo en
conta que esta norma non marca limite ás infiltracións reais do edificio construído, aínda
que o marque para algúns dos seus
compoñentes.
Estes casos de estudo deixan ver que as
infiltracións de aire nos edificios existentes
e executados baixo unha construción convencional, adoitan ter fugas de aire, nalgúns
casos maiores, pero que en todo caso
requiren ser minoradas para evitar unha
excesiva perda de enerxía debida a este
concepto.
Parece pois, que para poder acadar os
obxectivos establecidos pola Directiva
2010/31/UE en relación á construción de
edificios de consumo case nulo, faise necesario ter en conta a hermeticidade dos novos
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edificios, establecendo un valor límite á taxa
de renovación de aire dos mesmos.
Durante os ensaios realizados, atopáronse
diversos edificios que sen ser Passivhaus,
teñen un nivel de hermeticidade alto, entre 2
e 3 h-1, polo que este podería ser o intervalo
no que se atope un valor futuro e obrigatorio
para todos os edificios, debendo ser máis
esixente se o edificio ha de ser nZEB.
Ao pretender construír edificios máis estancos, farase necesaria unha formación
especializada para os diferentes oficios que
interveñan no proceso de construción, que
haberá de ser incluída nos plans de estudo
das escolas técnicas e de oficios.
Os sistemas de ventilación mecánica controlada combinados cunha envolvente estanca
serán cada vez máis frecuentes, pois é a
forma máis precisa de garantir que o ambiente interior dos edificios se atope dentro
das condicións de confort e dos límites que
sinale a regulamentación vixente.
En definitiva, parece conveniente modificar
a normativa actual no sentido de contemplar
as perdas por infiltracións se, de verdade, se
pretende que a eficiencia enerxética alcance
valores óptimos, cousa que coa normativa
actual non se consegue, como queda demostrado.
Á vez o custo suplementario das actuacións
necesarias neste sentido son o suficientemente baixas como para que se puidese ter
en consideración á hora das pertinentes modificacións.
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O Proxecto APEIA
é un proxecto de
colaboración entre
empresas e centros
de Formación
Profesional no que
se analizan as perdas
enerxéticas por
infiltración de aire nos
edificios.
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