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CTE DB. HE

1.  Zona climàtica

Humitat relativa mitjana mensual

HR = 50%

U = 1/R

R = Rsi + R1 + R2 + R3 + ... + Rse

R = e / λ

U (W/m²·K) Transmitància

R Resistència tèrmica

e (mm) Espessor de l'element

λ (W/m·K) Conductivitat tèrmica

Solstici d'hivern 72º

Solstici d'estiu 72º

Equinoccis 48,5º
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La protecció total ha d'allunyar inclinacions solars entre

48,5º i 72, i permetre un pas de radiació directa durant

l'hivern entre 48,5º i 25º.

Doble vidre sense ventilar

més del 70% de la radiació incident

es transmet a l'interior.

Façana ventilada:

la cambra ventilada dissipa

la radiació reemesa a l'interior.
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Es considera que fins a un percentatge del 50% d'opacitat, té un grau

de percepció suficient en totes les seves fases (1,2,4 i 8 obstruccions)

com per a identificar el fons. Compleix els requisits visuals.

Per a cada grau de protecció s'estableix una relació (x:y) relacionant la

secció de les lames.

Es busca evitar l'entrada de llum la major part de l'any per evitar la

sobreescalfor de la part central de la nova Llotja de Pescadors.

21 juny 21 març

23 setembre

21 desembre

Fusteries

Zona C. Pmax = 27 m³/h·m²

Zona C2.

2.  Càrrega interna dels espais habitables

ALTA

3.  Valors màxims

Usòl = 0,75 W/m²·K; Umurs = 0,75 W/m²·K;

Ucoberta = 0,50 W/m²·K; Uobertures = 3,10 W/m²·K;

F1. Tancament de mur cortina amb vidre doble estructurat

amb perfils horitzontals vistos embellits amb platina d'alumini

Penjat del pòrtic metàl·lic que suporta les encavallades

laterals

F2. Estructura pivotant sobre muntant central com a eix de gir

Dintell amb travesser d'alumini que estabilitza el mur cortina

superior

C1. Coberta metàl·lica amb xapa de zinc plegada sobre

panell de fusta composat sobre biguetes de fusta

Amb aïllament entre biguetes i acabat interior de fusta

pintada

C2. Tancament superior de fusta pintada sobre entramat

de biguetes metàl·liques IPE-120 amb forjat col·laborant

Aïllament sota forjat per garantir l'estabilitat climàtica

independent en cada caixa

V1. Doble entramat de perfils d'alumini suportant doble

capa de panells de cartró guix amb aïllament tèrmic

Acabat interior pintat i exterior amb placa de fusta

pintada

V2. Entramat de perfileria d'alumini amb doble capa de

cartró guix amb acabat enrajolat

Rajola com a barrera de vapor en cuina, banys i

vestidors

P1. Enrajolat de gres porcellànic tractat sobre capa de

morter, amb separació sobre la capa d'aïllament

Recolzat sobre solera de formigó armat

P2. Enrajolat amb junta mínima (paviment semi-continu)

sobre estructura lleugera d'entramat metàl·lic

Amb aïllament entre paviment i estructura

P3. Paviment ceràmic amb rajoles allargades sobre

capa de morter bast aplicada sobre aïllament tèrmic

P4. Enrajolat sobre capa de morter recolzada sobre

làmina impermeable damunt l'aïllant tèrmic

Aplicat en cuina, banys i vestidors

P5. Paviment continu format per capa de morter de

pendents damunt morter de recobriment sobre

instal·lació de terra radiant amb motlle de plàstic

Acabat amb dues capes de pintura epoxi per

impermeabilitzar

CASCAIS

Material: gres porcellànic gris

Junta, dimensions: 4 mm, 44 x 66 cm

Requeriments: Exposició semi-exterior degut a la obertura

de les portes pivotants. Oposició al lliscament

per condensacions que s'hi puguin produir.

EXT

E1. Estructura portant de l'encavallada existent lateral

formada per pilars IPE-200 i jàsseres 2xUPN-180

Suporta l'encavallada i el mur cortina, amb llums de 12m

E2. Reforç d'encavallades laterals amb biga en gelosia

Fink per introduir un doble pretesat

Pretesat al retirar la coberta i abans de l'entrada en ús amb les

càrregues disposades

E3. Pòrtic de formigó armat en L que suporta el voladís generat

amb estructura metàl·lica de HEB-160 i IPE-160

La base de la L es converteix en magatzems en planta soterrani

Comportament tèrmic

Dades prèvies al càlcul de la transmitància.

Dades prèvies al càlcul de la transmitància.

Condensacions.

Inclinació solar 40º30' N

Parts transparentsParts opaques

Geometria

Protecció a la radiació.

Grau de

protecció

Estudi de percepció.

Secció de l'element de protecció.

Permeabilitat a l'aire.

Càlcul de la transmitància.

Solucions constructives

FAÇANA

COBERTA

PARAMENTS VERTICALS

PAVIMENTS

Paviments

Paviment P1. Hall i grades llotja, Hall escola.

ESTRUCTURA

L1

L2

P1

P5

P4

P3

P2

P3

E1

E2

E3

C2

C1

V2

V1

INT

100%

30%

70%

EXT

INT

100%

8%

84%

70%

8%

7%

7%

RHIN-IVORY

Material: gres porcellànic taulpe

Junta, dimensions: 1 mm, 59'6 cm x 59'6cm

Requeriments: Paviment continu amb un pes estàndard per

no sobrecarregar l'estructura. Ús públic que

requereix facilitat de neteja.

Paviment P2. Passadissos de circulació, confraria i escola.

TAVOLA

Material: gres porcellànic crema

Junta, dimensions: 4 mm, 19,3 cm x 120cm

Requeriments: Paviment que doni amplitud a l'espai, colors

clars i la veta que crea la junta perpendicular

a l'entrada per potenciar la profunditat.

Paviment P3. Aules d'escola i despatxos de confraria.

RODANO-ACERO

Material: gres porcelànic rectificat beige-gris

Junta, dimensions: 4 mm, 80 cm x 80 cm

Requeriments: Facilitat de neteja i colors clars buscant la

netedat, a més del contrast que es produeix

amb el mobiliari metàlic de la cuina.

Paviment P4. Cuina, banys i vestidors

Formigó porós amb capa epoxi

Material: formigó enfosquit

Requeriments: Impermeabilització davant de condensacions

produïdes pel terra radiant fred, facilitat de

neteja amb mànega, gran resistència química

i antilliscant.

Paviment P5. Llotja i magatzem.


