
FUNCIONAMENT CLIMÀTIC DE L’EDIFICI

ESTIU: Coberta- doble membrana de plàstic on es  crea  efecte  hivernacle  escalfant  l’aire  de l’ interior,  
 provocant el moviment de les masses d’aire per diferència de temperatura.
  Xemeneies- són els  elements  d’extracció  d’aire  de  la  coberta.  Actuen  per  efecte  xemeneia  
 augmentant la potència d’extracció.
  Envolvents tubulars -  són  les  connexions  entre  l’aire  de la biblioteca i el de la coberta, actuen  
 succionant l’aire  de  la  biblioteca  i portant-lo  a  la  doble membrana.  A la vegada actuen com a connector  
 d’infraestructures canalitzant l’aigua de la coberta, electricitat, aigua pels nebulitzadors i l’aire del ETFE. 
 Una altra de les funcions que té és fer de lluerna a la planta de la biblioteca.
  Col·lectors solars -   l’aigua  calenta  s’acumula en un dipòsit, quan arriba la nit aquesta aigua      
             tornarà a circular mitjançant els tubs capil·lars “karo” per tal de que la coberta continui funcionant com a  
 xemeneia solar gràcies a la inèrcia tèrmica de l’aigua. 
  Panells fotovoltaics- generen energia elèctrica per a consum propi de l’edifici.

HIVERN: Coberta- per efecte hivernacle s’escalfa l’aire interior. 
  Xemeneies- a la plaça, unes actuaran com extractor de l’aire calent de la membrana cap a l’interior  
 de la biblioteca, invertint el cicle de l’estiu, les altres romandran  tancades per  tal  de  que  no  es  perdi   el   
 calor acumulat. A la sala de lectura les obertures romandran tancades pel mateix motiu. 
  Envolvents tubulars- uns baixen l’aire de la coberta a la biblioteca, invertint el cicle de  l’estiu i  els  
 altres actuen normalment treient l’aire viciat a l’exterior
  Col·lectors solars- l’aigua calenta  es pot utilitzar  per ajudar   la caldera,  així com a  complement,  
 o retornar-la a la coberta per escalfar l’aire.
  Bombes d’aire- succionen l’aire calent de la coberta i l’envien de forma mecànica a l’interior de  les  
 sales de lectura.
  Panells fotovoltaics- alimenten  la bomba d’aire així com el consum intern de l’edifici.
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