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DEMANDA: energia que teòricament és necessària per tal de fornir unes determinades condicions d'habitabilitat d'un edifici.

CONSUM: energia que realment es consumeix a un edifici.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: relació entre demanda i consum, intentant minimitzar el consum i sobretot la demanda d'energia no renovable.

DEMANDA - CONSUM - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. ELEMENTS SOSTENIBLES
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CALEFACCIÓ  41,7 %

ACS  26,2 %

ELECTRICITAT  12,0 %

CUINA  10,7 %

IL·LUMINACIÓ  9,0 %

AIRE CONDICIONAT  0,4 %

DISMINUCIÓ DEL CONSUM:

- augment del rendiment energètic de les instal·lacions

- millora de la gestió

- disminució de la demanda

Consum energètic d'un edifici. IDAE 2009

COM?
DISMINUCIÓ DE LA DEMANDA

- disminuir les transferències energètiques indesitjables

- aprofitar les transferències energètiques desitjables

- disminuir la dependència d'aparells electrònics

- limitar les condicions de confort

ESTRATÈGIES PROJECTUALS

IL·LUMINACIÓ NATURAL
Molt bona Bona Acceptable

CLIMATITZACIÓ VENTILACIÓ NATURAL
Entrada d'aire Sortida d'aire Sortida d'aire superior

ELEMENTS I SISTEMES MATERIALS SOSTENIBLESORIENTACIÓ
Est - Oest SudNord Soterrat

CASSETÓ PERDUT POLIPROPILÈ DRENATGE DE POLIETILÈ RECICLAT

BAMBÚ

ELEMENTS MATERIALS

AÏLL. TÈRMIC SURO AGLOMERAT AÏLL. ACÚSTIC FIBRES D'ABET

MORTER SOLERA ADHESIU PECES CERÀMIQUESMORTER PECES CERÀMIQUES BEURADA

PINTURA ECOLÒGICA TRACTAMENT IMPREGNADOR TRACTAMENT ALS RAIGS UV I FONGS IMPRIMACIÓ IMPERMEAB. CAUTXÚ

MUR SORRA-CIMENT COBERTA VEGETAL ESTRUCTURA PORTANT FÀBRICA

SISTEMES CONSTRUCTIUS

FORJATS FORMIGÓ PRETENSAT

   Formació de forjats amb
elements prefabricats de formigó
pretensat, de manera que es
milloren les condicions de
producció, l'optimització del
material, es permet l'obtenció de
grans llums amb molt menys
material i on l'acabat és la pròpia
estructura.

   Suro negre aglomerat entre si per
la pròpia resina sense addició de
cola,100% natural, amb un bon
comportament front atacs biòtics i
químics, transpirable, sense
residus tòxics, una absorció
d'aigua < 3%...

   Compost per fibres d'abet (65%) i
aglomerants naturals (35%), és un
element lleuger i elàstic, capaç
d'absorbir fins el 87% de les ones
incident entre unes freqüències
que varien entre 125-4000 Hz...

   Cassetó perdut de polipropilè
reciclat, autoportant, dotat amb un
sistema d'unió per encast, una gran
resistència SU < 2000 kg / m², que
permet el pas d'instal·lacions i
canonades pel seu interior...

   Element prefabricat de plàstic
reciclat que permet una correcta
evaquació de les aigües pluvials
juntament amb una bona
alimentació hídrica de la vegetació,
de 5 l/m², i un sistema d'unió
encadellat que permet la dilatació...

MAÓ CALAT CERÀMIC

   Maó perforat eco-klinker, produït
mitjançant el biogas com a
principal combustible, tot
disminuint la contaminació
ambiental i obtenint un element
amb gran resistència a la
compressió > 40 N/mm ²...

  El bambú, com a paviment i fals
sostre, té unes propietats molt
similars a la fusta. El seu ràpid
creixement, fa que en plantacions
gestionades s'eviti la deforestació, i
per tant, permet reduir els nivells
de CO2 a l'atmosfera...

   Morter eco-compatible de cal
natural NHL 3.5 per a l'execució de
murs portants de fàbrica.
Antibacteria i antifloradures natural,
porós i transpirable, amb una
resistència de classe M5, reciclable
després de la seva vida útil...

   Morter eco-compatible de cal
natural NHL 3.5 per a l'execució de
capes de regularització.
Antibacteria i antifloradures natural,
porós i transpirable, amb elevada
capacitat evaporant i baixa
absorció capil·lar...

   Adhesiu eco-compatible de cal
natural NHL 3.5 per a la col·locació
de peces ceràmiques. Antibacteria
i antifloradures natural, porós i
transpirable, amb certificat EC1
amb baixíssimes emissions de
COVs...

  Beurada eco-compatible de cal
natural NHL 3.5 per al rejuntat de
peces ceràmiques. Antibacteria i
antifloradures natural, porós i
transpirable, amb elevada
capacitat evaporant i baixa
absorció capil·lar...

   Pintura plàstica mate ecològica,
de naturalessa acrílica estirenada,
amb un elevat poder cobrent per a
la decoració de parets i sostres
interiors, amb una baixa
contaminació atmosfèrica durant la
seva porducció i de toxicitat
reduïda...

   Fons impregnador resistent a
l'aigua, regulador de la humitat,
que protegeix la fusta de forma
fiable davant la podridura, els
fongs i els atacs externs...

   Oli de Bankg-Kirai, una espècie
de fusta de naturalessa
imputrescible, per a fustes dures
com l'IPE. Actua com a
bloquejador dels raigs ultraviolats,
evita el deteriorament, la formació
de fongs i líquens...

  Revestiment elàstic de cautxú
reciclat, flexible, impermeable i de
gran durabilitat, capaç de seguir
els moviments de dilatació i
contracció del suport sense
esquerdar-se, no és tòxic...

LÀMINA IMPERMEABLE DE POLIOLEFINA

   Làmina impermeable 100% de
poliolefina, que esdevé una
excel·lent barrera a l'aigua, és
estanca al vent i al mateix temps
transpirable, elimina el risc de
condensacions...

FILTRE DE POLIPROPILÈ RECICLAT

   Filtre de polipropilè reciclat,
precomprimit i endurit tèrmicament,
resistent a la podridura...

   Murs de contenció de
sorra-ciment, molt més sostenibles
que els murs de formigó armat,
amb les mateixes prestacions, ja
que no han de suportar càrregues,
amb una bona integració
arquitectònica...

   Cobertes enjardinades de baix
manteniment, un sistema
constructiu senzill que treballa molt
bé tant a l'hivern com a l'estiu, amb
avantatges econòmics i ecològics, i
una bona integració arquitectònica
i paisatgística...

   Murs de fàbrica armada
horitzontalment com a sistema
material per a resoldre l'estructura i
els murs de contenció que
suporten càrregues, que a més
esdevé el tancament de l'edifici i el
seu revestiment interior i exterior...

   Creació de voladissos per evitar
l'entrada directa de la llum a
l'interior dels espais i col·locació de
screeners a l'exterior. D'aquesta
manera s'evita un escalfament
excessiu dels espais interiors a
l'estiu, quan la radiació solar és
elevada i pot provocar disconfort.

   D'aquesta manera s'aconseguix
una millor protecció de l'edifici, tot
reduïnt les radiacions solars que
incideixen als tancaments i
permetent una temperatura interior
molt més estable, al estar al
contacte amb el terreny.

   Col·locar finestres i lluernaris de
mides ben proporcionades per als
espais servits: permeten una bona
il·luminació interior, serveixen per a
ventilar els espais, i esdevenen un
estalvi energètic i econòmic, ja que
permet realitzar les funcions  sense
necessitar llum artificial.

SOTERRAMENT LLUM NATURAL CONTROL ASSOLELLAMENT A L'ESTIUCAPACITAT TÈRMICA

   La creació de grans murs de
fàbrica permet conservar d'una
manera molt més estable la
temperatura interior, gràcies a la
seva baixa difusivitat i la seva alta
capacitat efectiva per a acumular el
calor.

APROFITAMENT AIGUA DE PLUJA

   Emmagatzemar en dipòsits
l'aigua de pluja per a ser
reutilitzada en el manteniment de
les cobertes enjardinades i el reg
de l'hort i de la vegetació
incorporada al projecte, permetrà
un gran estalvi d'aigua, i per tant,
un estalvi econòmic importat.

LÀMPADES FLUORESCENTS I LEDS

 Utilizació de làmpades
fluorescents i leds en totes les
lluminàries, permet un estalvi
d'entre el 67 i el 77% front a l'ús de
làmpades halògenes i
d'incandescència respectivament.

SISTEMA DALI I DETECTORS

   Instal·lació d'un sistema
d'il·luminació direccionable
digitalment, per tal de gestionar els
serveis d'encesa i apagat,
regulació i activació d'escenes,
seqüències lluminoses, i detectors
de presència als espais poc
emprats, per a una bona gestió.

ESTRATÈGIES ENERGÈTIQUES

- És l'únic recurs natural renovable provinent del cultiu de boscos artificials, amb bones prestacions estructurals i de
revestiment, utilitzat en la construcció.

   Reg localitzat hydrotrofic, de
material reciclat, amb major
eficiència ja que minoritza el gast
hídric per sobre del 40% comparat
amb el rec per degoteig, millora
l'oxigenació de la terra, palia els
efectes del pH àcid i alcalí, poc
cost de manteniment...

SÒCOL RADIANT

   Radiació de calor directament a
l'espai servit a partir de les seves
pròpies parets temperades a una
temp. regulada a través d'un sòcol
radiant que permet el pas d'aigua
calenta i d'aigua freda, estalviant
més del 30% front els sistemes
convencionals.

CALDERA A GAS PER CONDESACIÓ

   Caldera a gas amb condensació,
de baixa temperatura i amb tres
passos de fums amb baixa càrrega
de la càmera de combustió, per tal
de reduir les emissions d'òxid de
nitrogen.

COL·LECTORS DE TUBS DE BUIT

   Utilizació de tubs de buit per a la
generació d'aigua calenta, que
serà utilitzada tant per a la
calefacció com per a la demanda
d'ACS de l'edifici, amb una
contribució del 75% de la demanda
anual de l'edifici.

PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES

   Instal·lació d'un camp solar
fotovoltaic amb una potència
instal·lada de 9.800W per tal de
reduir els gastos energètics de
fonts no renovables, i per tant,  el
cost econòmic.

REC SOTERRAT

Per a una optimització del consum, i per tant, de la
eficiència energètica de l'edifici, la primera actuació que s'ha
de plantejar és l'arquitectònica, tant en els seus aspectes
geomètrics com materials: l'orientació, el seu factor de forma,
una ventilació natural eficaz, un control solar adequat i de
màxim aprofitament de la llum natural, les característiques dels
materials emprats, els sistema estructural adoptat, la flexibilitat
del programa, la previsió de la vida útil...

- El terreny amb l'orientació, les vistes i els pendents
predominants a Oest fa que la major parts dels espais es
disposin en aquesta orientació. D'aquesta manera, totes les
aules, tallers i la zona de gimnàs i vestidors es col·loquen cap
a Oest, i tenint en compte que la radiació, en aquesta direcció,
és molt elevada els mesos estivals provoca la aparició de
grans voladissos i proteccions laterals a les zones d'aules i
tallers, i d'screens exteriors a la zona del gimnàs, per tal
d'evitar l'escalfament indessitjat dels espais.

Per altra banda, la disposició de totes els equipaments i
administració vora el càrrer d'accés, fa que la orientació nord
esdevingui la segona en quan a quantitat de superfície i
obertures, les quals es protegeixen amb screens exteriors, no
tant per la radiació solar, poc important en aquesta direcció,
sino per privacitat i com a aïllament nocturn.

Pel que fa a la resta d'orientació, són poc dominants en
aquest projecte. A sud només es troben part de les obertures
de les aules infantils i alguns serveis d'aquestes, i a est les
obertures de les zones comuns de la planta d'infantil. A això,
cal sumar que el fet que l'edifici es trobi semi-soterrat, fa que
gran part del seu perímetre de pell, no estigui en contacte amb
l'exterior, evitant-ne les radiacions i escalfaments no dessitjats i
tot aprofitant els avantatges del soterrament.

- L'edifici s'ha projectat pensant en la importància de la
llum natural, de manera que aquesta arribi a la majòria dels
espais, ja sigui de manera directa o reflexada, i permeti apagar
la il·luminació elèctrica.

Així, en totes les aules, tallers, zona d'administració,
biblioteca, gimnàs, menjador, cuina, on els requeriments
lúminics són elevats per tal de poder realitzar les activitats
corresponents, s'han disposat obertures suficients per tal de
que tots els espais gaudeixin d'un bon nivell de llum natural,
de manera que no sigui necessària l'utilització de la llum
artificial en la major part del dia.

A més, la presència d'obertures i/o lluernaris als
passadissos, als vestíbuls d'entrada i als banys més emprats,
permet que les zones comuns i la major part dels serveis
també tinguin una il·luminació suficient per als seus
requeriments.

- Delimitar els espais climatitzats és una altra de les
estratègies per tal de disminuir la demanda energètica de
l'edifici. S'entén que no tots els espais requereixen el mateix
grau de confot, donada la seva funció dins la totalitat de
l'element.

D'aquí s'extrau que només és convenient climatitzar
només les zones amb uns requeriments ambientals mitjos i
alts. Així, el sistema de sòcol radiant amb circul·lació d'aigua
calenta a l'hivern i aigua freda a l'estiu, es reserva tan sols per
a les zones d'aules, biblioteca, per a la zona d'administració i
secretària, el gimnàs i el menjador, que són els espais amb
l'ocupació més contínua i elevada.

- Per tal de garantir una bona ventilació higiènica i
tèrmica de l'edifici es projecten obertures practicables de
diferents mides i alçades, col·locades a cotes diferents, ja
sigui en una sola cara o en dues cares d'un mateix espai, en
els casos possibles.Així, les aules i tallers disposen d'obertures
a diferents alçades, en el cas de primària, i en dues cares a les
aules d'infantil, per tal de permetre una adequada ventilació.

Per altra banda, a la biblioteca, la zona d'administració,
el menjador i la cuina, espais  amb una sola cara exposada es
projecten unes obertures practicables que combinen elements
verticals i horitzontals, de manera que gràcies a l'augment de
la pressió del vent als elements verticals, es garanteix la bona
ventilació de tots els espais.

TARIMA DE FUSTA
FAÇANA VENTILADA DE FUSTA


