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LA PLANTA COBERTA
La planta coberta del projecte és transitable.  El paviment exterior és de
rajoles ceràmiques  i l'ampit,  i els paraments exteriors dels badalots estan
acabats amb un arrebossat, fretessat i pintats de blanc. En la planta coberta
és molt important tenir en compte les juntes de dil·latació i com es tracten
per tal d'evitar l'entrada d'aigua per aquests punts.

Les plaques solars s'orienten de cara al sur i es situen a la zona més alta de
l'edifici per a què aquestes instal·lacions  poquin captar el màxim de sol.
S'escullen unes plaques solars de tubs al buit i tecnologia "heat-pipe".

Aquests panells solars tèrmics estan basats en el principi heat - pipe i tub
de buit.
El principi consisteix en un sistema tancat d'evaporació  - condensació
sense parts mòbils. En el tub interior, molt més llarg que ample i dotat d'un
cert buit, hi ha un líquid que vaporitza  en el rang de temperatures  desitjat.
En vaporitzar,  puja per l'interior  del tub cap a la part superior
(Condensador)  on està el focus fred, cedint a aquest la seva calor i tornant
a estat líquid. En aquest procés  allibera l'anomenat  "calor latent de
vaporització",  que és el necessari per al seu canvi d'estat de líquid a gas i
viceversa, i que és molt més gran que el necessari per simplement
augmentar  la seva temperatura.  Al liquar,  descendeix  de nou pel tub fins al
focus calent, on el procés comença  de nou. Així s'aconsegueix  evacuar
molta calor sense un gran augment de temperatura.

Aquest tub metàl·lic  està dotat d'unes aletes d'alumini  amb un recobriment
especial que optimitza la captació, tot això tancat en una càpsula  de
borosilicat al buit per minimitzar les pèrdues.  D'aquesta  manera
s'aconsegueixen  eficiències  molt superiors als dispositius  solars
convencionals.

AVANTATGES:
• Buit; minimitza pèrdues per transmissió.
• Modular; permet muntatge per parts (sense grues, i amb menys
operaris).
• Geometria,  la seva forma cilíndrica  aprofita millor la radiació al llarg del
dia, a primera i última hora.
• Tecnologia; absorbeix més quantitat de radiació difusa.
• Ajustable; permet girar el captador  en cas de no disposar de l'angle
òptim.
• Unió seca, permet el manteniment i la substitució  de tubs sense aturar la
instal · lació.
• Absència d'aigua, evita dipòsits i calcificacions, corrosió o congelació.

Per als habitatges del equipament públic seran suficients dos mòduls de
20 tubs, que li proporcionaran  un estalvi mínim del 80% d'aigua calenta
sanitària i del 25% en calefacció,  variable en funció del tipus d'instal · lació
i condicions climàtiques.
La biblioteca i l'escola bressol es consideren,  en termes de la necessitat  de
captació  solar per A.C.S, com si fossin un habitatge cadascun; és a dir
amb quatre mòduls  de 20 tubs tindriem suficient per abastir tota la
demanda d'aigua calenta en aquests equipaments.

PLANTA COBERTA

BLIOTECA. ESCOLA BRESSOL. 30 VIVENDES DOTACIONALS GENT JOVE+21HAB. SATÈL·LIT. PLANTA APARCAMENTBI

JD JD
PLANTA COBERTA

OMBRES AL MIGDIA D'HIVERN OMBRES AL MIGDIA D'ESTIU

2

1

3

1. Col·lector Solar de tubs al buit (heat pipe)
2. Estructura metàl·lica de suport dels col·lectors solars
3. Base de suport pels col·lectors

ESQUEMA DE LES PLAQUES SOLARS EN COBERTA

JUNTES DE DILATACIÓ EN COBERTA

PER A HABITATGES

PER A BIBLIOTECA

PER A ESCOLA BRESSOL

SITUACIÓ DE LES PLAQUES SOLARS


