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Estalvi energètic a la llar

A rel  de l'encariment exponencial  de les  fonts  d'energia,  i  amb la crisi  econòmica que està 
ajustant els sous cada cop mes a la baixa, hom es pregunta cóm podem reduir costos de l'energia 
de la nostra llar, i estalviar-nos uns diners?

Tal i com  podem comprovar cada un de nosaltres, i ens ho diuen els propis rebuts, els cost 
energètic més elevat de les nostres llars és la calefacció. Doncs bé, el que ens cal primerament 
és saber per on es perd l'escalfor a casa nostra.

Hi ha una tècnica anomenada  termografia, que ens permet 
mesurar  temperatures exactes a distància i sense necessitat 
d'estar  en  contacte  amb l'objecte  a  estudiar.  Mitjançant  la 
captació  de  la  radiació  infraroja de  l'espectre 
electromagnètic,  utilitzant  càmeres  termogràfiques o  de 
termovisió,  es  pot  convertir  l'energia  radiada en informació 
sobre temperatura.

Aquesta tècnica, llegint la temperatura exterior dels murs, en 
permeten poder determinar on és la part mes calenta, i per tant, pel lloc on es perden més 
calories,  i  a  l'ensems,  per  on  s'ha  de  reforçar  l'aïllament.  Aquesta  feina  des  de  dins  de 
l'habitatge, també ens permet determinar els llocs on el mur, la paret o el sostre són més freds,  
obtenint  la  mateixa  informació,  que  ens  indica  el  lloc  on  sovint  hi  ha  problemes  de 
condensacions per l'efecte rosada.

La millor manera de reduir les pèrdues és saber per on es produeixen, i la termografia és la  
tècnica que resolt aquesta pregunta.

Amb aquesta tècnica es poden determinar les fugues d'aire, les d'aigua, l'eficiència dels terres 
radiants, de plaques solars, radiadors, obturació de canonades, etc. En resum, tot el que es pot 
determinar per la seva temperatura, està subjecte a la seva possible anàlisi amb la termografia.

Una vegada analitzat i determinat el lloc per on es perd la major part d'energia, ens queda 
només la tasca de decidir amb quina tècnica podem augmentar l'aïllament en aquest punt. És el 
moment de la intervenció d'un tècnic, que ens assessorarà dels materials més adients per a 
poder realitzar un bon estalvi econòmic de calefacció a la nostra llar.

Des de l'any 1970, i especialment aquests darrers anys, cada vegada som 
més conscients de que els recursos energètics son molt valuosos i no son 
il·limitats.  El  sector  de  la  construcció  és  el  responsable  del  40%  del 
consum  energètic  de  la  Unió  Europea,  i  ofereix  el  major  potencial 
individual  d'eficiència  energètica.  Donat  aquest  enorme  potencial,  la 
Comissió Europea va elaborar una directiva, que ha estat transposada en 
el  Codi  Tècnic  de  l'Edificació  (CTE)  per  a  la  regulació  del  rendiment 
energètic  dels  edificis,  fent  obligatoris  els  certificats  energètics  dels 
edificis de nova construcció, tal i com ja anàvem fent amb molts dels 
electrodomèstics.

Però, i els edificis ja construïts? Com que no tenen l'obligació de tenir 
regulat el seu rendiment energètic, podem fer-hi alguna cosa?

En  aquest  petit  article  em  intentat  contestar  aquesta  pregunta,  i  al 
mateix temps donar directrius per a estalviar-nos uns costos, que cada 
cop són més importants, que tenim a les  nostres mans poder de reduir.
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