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INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

INSTAL·LACIONS. CLIMA I VENTILACIÓ

Degut a la coexistència de programes diferents, s’ha fet una diferenciació de sistemes de climatització i ventil·lació segons els 
requeriments.

Ventil·lació aparcament:

S’utilitza un sistema de ventil·lació per extracció mecànica. Al costat dels ascensors se situen els conductes del sistema que 
arriben fins a la coberta. 
Càlcul dels conductes segons CTE-DB-SH:
 nro.places: 66 
 cabal d’extracció (q) = 120 l/s plaça
 S>2m5 x q
 S>2,5 x 120 x 66 = 19800 cm2

 2 conductes de diàmetre 1 m.

Calefacció per terra radiant:

En aquest sector utilitzem un sistema de terra radiant, assolint, gràcies a la inèrcia dels 
forjats, una temperatura més constant i sense grans esforços energètics per fer-la entrar 
el càrrega tèrmica. També resulta molt adient a l’escola bressol, ja que els infants acos-
tument a anar pel terra i gran part de les activitats es desenvolupen allà. A les èpoques 
més caluroses de l’any també es pot utilitzar fent circular aigua freda.

Es tracta d’un sistema aigua - aire, molt adient per aconseguir una distribució uniforme de 
el calor i el tipus d’emissor més adequat i recomanable per a l’energia solar, suposant un 
gran estalvi energètic respecte d’altres (d’un 15 a un 20% en habitatges).
Es basa en la circulació d’aigua per una instal·lació tubular realitzada per sota del paviment, 
la temperatura de la qual sol oscil·lar entre els 28 ºC i els 40 ºC. La temperatura del terra queda, així, limitada a prop dels 25 - 
30 ºC. Per tal de considerar la contribució de la capacitat d’emmagatzematge de el calor al terra, utilitzem materials d’elevada 
inèrcia tèrmica com és el terrazzo. El fet de comptar amb aquesta instal·lació solar tèrmica, que no implica despesa energètica 
de consum, permet tenir l’habitatge o local sempre en bones condicions de confort, inclús en períodes de baixa ocupació.

Ventil·lació mecànica de cuines i banys:

Els banys i les cuines es ventil·len mecànicament a través de sistemes que consten d’uns conductes verticals de ventil·lació 
amb un extractor mecànic d’aire ubicat a la coberta. Per evitar el pas de l’aire d’un local al superior cal que els conductes ver-
ticals siguin de doble cambra.

Sistema aigua - aire

S’utilitza a la biblioteca i als locals. Aquest sistema no només ens proporciona la temperatura 
adequada sino que permet la renovació de l’aire necessària, evitant així la ventil·lació a 
través de les finestres, molt complicada a causa del soroll a la biblioteca. A més, la secció 
dels tubs és molt més reduïda en front d’altres sistemes aire-aire.
També conta amb l’advantatge de poder independitzar unes sales de les altres, cosa molt 
important en les aules de la biblioteca, i ens permet també poder regular la temperatura de la 
façana nord diferentment de la de la façana sud.
Consta d’una bomba de calor situada al badalot tècnic permanentment ventil·lat de la coberta. És 
un sistema que agafa el calor o el fred de l’aire exterior i el cedeix a l’aigua en funció de si és estiu o hivern. Aquesta unitat 
abasteix els fan-coils situats als cel-rasos  i d’allà als difusors.  Per tal d’estalviar energia, els tubs d’impulsió d’aire barregen 
l’aire exterior amb l’aire de la sala a través de recuperadors entàlpics.

Sistema aire-aire

S’utilitza en les parts de programa independents, que no tenen accés a la coberta, és a dir els locals comercials. Consisteix en 
uns conductes que impulsen aire amb les mateixes condicions ambientals. L’aire s’impulsa a través de una unitat de tractament 
d’aire (UTA) que situem a les sales d’instal·lacions que disposen d’entrades d’aire exterior des de la façana. L’aire es dissiparà 
mitjançant reixes d’impulsió i retorn en els corresponents conductes.

Inèrcia, aïllament tèrmic i protecció solar tèrmica

En la major part dels climes, els guanys calorífics durant l’hivern per 
captació solar directa a través de superfícies vidrades al sud (finestres, 
lluernes) són més grans que les pèrdues per transmissió, sobretot si es 
disposa d’elements de protecció afegits a les hores fredes. A més, com 
que els raigs de sol incideixen sobre una finestra al sud més perpendicu-
larment a l’hivern que a l’estiu, la quantitat de radiació transmesa a través 
del vidre és més gran en el primer cas.

En el cas de la biblioteca i l’escola bressol, les obertures creixen a les 
façanes orientades a sud, així com també la peça prefabricada a con-
tinuació del forjat que permet passar l’aïllament de forma continuada 
s’allarga, creant un ràfec que protegeix del sol a l’estiu i deixa passar la 
llum a l’hivern.

Els sistemes de captació solar semidirecta  (hivernacles, galeries) són 
elements que ofereixen, enfront dels de captació directa, l’avantatge de 
possibilitar el control de les oscil·lacions de temperatura, evitant so-
breescalfaments i el control de l’entrada de llum de manera indepen-
dent. Això és degut a que la forta radiació solar no incideix directament 
en l’habitacle, sinó que és absorbida per un espai intermedi que actua 
d’amortidor de la calor, emmagatzemant-la amb la finalitat d’alliberar-la 
cap a l’interior quan la temperatura ambiental baixa. Aquests sistemes 
també poden actuar com a disipadors de la calor a l’estiu, doncs faciiten 
la ventilació de l’estancia segons quins elements s’obrin o es tanquin.

En el cas dels habitatges contem amb una galeria/terrassa coberta. A 
l’hivern, la galeria romàn tancada, captant la calor i alliberant-la a l’interior 
de l’habitatge, reduint el consum d’energia. A l’estiu, el tancament exte-
rior es deixa obert, de manera que ventil·lem la terrassa (i l’interior a 
traves de les finestres de lames) i el forjat passa a actuar com a ràfec, 
evitant l’excessiva incidència solar a l’habitatge.

RECURSOS NATURALS PASSIUS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ ACTIVA

Ventil·lació natural i assolellament

Tant a l’escola bressol com als habitatges es disposa de ventil·lació creuada. Degut a les dimensions i proporcions del projecte, podríem disposar 
d’aquesta en tots els punts de l’edifici, però en el cas de la biblioteca, degut a les condicions de la naturalesa de les activitats que s’hi desenvo-
lupen, haurem de constar també d’elements de climatització actius.

Tant els habitatges com l’escola bressol conten amb un assolellament mínim de 2 hores en el solstici d’hivern, i 
la biblioteca consta d’il·luminació natural a totes les sales de lectura.
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