
CLIMA
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES
El clima de la ciutat és mediterrani continental, amb temperatures 

fredes a l’hivern i suaus a l’estiu amb una important oscilació tèrmica 

diària durant tot l’any.

 Tmax  absoluta 39.6ºC  mitja 19.3ºC

 Tmin  absoluta -11.7ºC mitja 6.9ºC

 Tmijta  13.1ºC

 Ptotal  500.8mm

 Hrelativa 60%

Amb aquestes condicions climatològiques s’obte per climatitzar i re-

frigerar l’edifici. 

SISTEMES ACTIUS
Les temperatures arriben a ser força extremes, sobretot a l’hivern, per 

aixó l’aerotèrmia no funcionaria o ho faria amb un rendiment molt baix. 

Per tant, el sistema de climatització que s’utilitza és  l’energia  geotér-

mica, una font d’energia renovable que aprofita la calor que es troba 

sota la superficie de la terra utilitzable durant tot l’any i que té una tem-

peratura gairabè constant.

Les bombes de calor aprofiten l’energia obtinguda del terreny mit-

jançant un cicle frigorífic per refredar o escalfar l’aigua pel sistema de 

climatització i escalfar l’aigua per l’ACS de l’edifici.

PREDIMENSIONAT DEL SISTEMA

Els pous d’extracció capten 100W/m i es submergeixen 150m en pro-

funditat, per tant cada pou capte 15kW.

Es preveu una demanda de 100W/m2 per una superfície total de 

l’edifici de 1652m2, és a dir la demanda total serà de 165kW.

Per tant: 165kW/15kW=11 pous

S’instal·laran 10 pous de 150m de profunditat.

Les màquines climatitzadores utilitzades disposen de recuperador de 

calor, de manera que se’n millora el rendiment. Els diferents espais 

disposen de la seva propia unitat interior de manera que permet el 

control individual i independent segons l’ús. Aquestes es situen en els 

fals sostres o en zones que de pas per evitar molesties de  soroll. 

En els espais reduïts, com les aules, l’administració i la botiga, l’aire es 

expulsat directament des del fan coil. En aquest casos els conductes 

queden amagats en els falsos sostres dels espais entreblocs.

En les zones de gran format, com la sala d’exposicions, el bar, la sala 

de conferències, el foyer i la sala d’actes, l’aire climatitzat es distribueix 

amb conductes que queden vistos.

DIMENSIONAT DELS CONDUCTES

Es calcula el cabal necesari per les diferents estances i la secció dels 

conductes que aniran vistos.

Cabal (m3per hora)=volum(m3)·renovació   hora

Cabal (m3per hora)=3600·velocitat·secció

Es fixa una velocitat mitja de 6m/s pel càlcul.
  ren·h V (m3)  q (m3·h)   sec(m2) 
 P-1
Sala actes 5 1393.3   6966.5  0.32 
Sala confe 6 652.8  3916.8  0.18 
Sala expo 4 924  3696  0.17 
Foyer  4 675  2700  0.125  
PB
Botiga  4 222  888   
Bar  10 348.3  3483  0.16  
P+1
Administració 3 80  240  
Aula 1  10 367.5  3675  
Aula 2  10 178.2  1782
Aula 3  10 217.6  2176
 P+2
Aula 4  10 118.7  1187
Aula 5  10 369.6  3696
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PLANTES DE CLIMATITZACIÓSISTEMES PASSIUS
APORTACIÓ SOLAR TÈRMICA

Els lluernaris situats a les aules aporten llum solar i contribueixen a dis-

munuïr la demanda de calefacció.

VENTILACIÓ NATURAL

La ventilació natural no contribueix només a la renovació de l’aire sinó 

que tambè ajuda a refrescar l’aire a l’estiu. Els espais en planta baixa 

estan oberts a l’espai públic i gaudeixen de una bona venilació creua-

da. En les aules es fa a partir dels lluernaris.

ESPAIS COIXÍ

Les passeres entre blocs són espais sense confort climàtic que actuen 

com amortiguadors dels espais habitables. Estàn situats a sud i capten 

energia solar de forma passiva i creen en els dies assolellats de les 

estacions fredes un coixí calent entre l’exterior i els espais habitables. 

Al nord es col·loquen les circulacions verticals no calefactades que 

oferiran també una protecció útil. 

INÈRCIA TÈRMICA

L’estructura dels murs ofereix confort i redueix les necessitats energè-

tiques tant a l’estiu com a l’hivern. A l’hivern, la massa conserva la calor 

i es difón lentament. A l’estiu,  la frescor acumulada per la nit, junt amb 

la ventilació, s’allibera durant el dia. Per aixó, també és bo que els murs 

siguin vistos per l’interior i prescindir al màxim de revestiments que 

perjudicarien aquest efecte.

S’aconsegueix una bona inèrcia tèrmica ja que el formigó lleuger té 

una conductivitat tèrmica de 0.3W/mK, una densitat inferior a 1400kg/

m3 i en el projecte una espessor de 0.45m. 

LLEGENDA
SISTEMA CLIMATITZACIÓ
  conducte d’impulsió
  reixa d’impulsió
  
  conducte d’extracció
  reixa d’extracció
  
  conducte aire renovació  
  màquina climatitzadora unitat interior
   
  recuperador de calor, intercanviador de plaques
   
INSTAL·LACIÓ GEOTÈRMIA
  circuit geotèrmia
1  col·lectors de polipropilè geotèrmia
2  bombes de calor geotèrmica
  NIBE F1345 2x(1800X600X620)
3  dipòsit d’inèrcia
4  col·lector
5  quadre de control i distribució d’ACS
6  dispòsit d’ACS

7  quadre de control i distribució d’aigua del clima


