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CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Estratègia

Esquema funcionament climatització

Predimensionament ventil·lació

Predimensionament climatització

Funcionament del mòdul

El monestir de Sant Tomàs de Riudeperes actualment no disposa de sistemes de climatització. Aquest tipus de construcció  utilitzava l’inèrcia tèrmica dels murs per 
regular la temperatura tant a l’estiu com a l’hivern. Les demandes actuals ens obliguen a tenir una temperatura de confort estable depenent de l’ús de cada espai. 
Per a poder oferir les condicions adequades hem d’instal·lar un sistema de climatització  que aconsegueixin les condicions de confort necessàries pel benestar de 
l’usuari.

Tal com comentavem anteriorment, el convent es situa a la plana de Vic, en un clima molt dur i amb molts canvis de temperatura i sobretot amb uns hiverns molt 
freds amb gelades. Si escollim un sistema de climatització per aire, als hiverns  la màquina de calefacció hauria de treballar més  i consumir més energia per poder 
escalfar degut a les gelades. S’utilitzaràn dos sistemes d’aigua per respondre a les demandes de climatització. S’utilitzarà la geotèrmia per fer front a la demanda 
bàsica de l’edifici i una caldera de biomassa de forma complementària per cobrir l’increment d’energia necessària durant l’època de temporada alta en quant a 
ocupació i demanda. Tots dos sistemes tene un rendiment molt alt i un gran estalvi energètic i respon perfectament a les característiques de la zona. 

Degut a que l’edifici té una gran inèrcia tèrmica, serà molt necessari calefactar els espais al hivern però a l’estiu, com mantindrà la frescor de la nit, serà suficient 
utilitzant el refrescament en comptes de la refrigeració. Per fer front a aquest refrescament s’utilitzarà la geotèrmia, de tal forma que la temperatura de l’aigua baix-
arà suficient al passar per les sondes que penetren el tarreny. Al hivern, l’aigua de l’exterior que estarà molt freda, al passar per les sondes pujarà de temperatura 
però al no ser suficient, s’utilitzarà la caldera de biomassa per acabar d’escalfar-la. D’aquesta manera a l’estiu, per refrescar, s’utilitzarà el 100% la geotèrmia i al 
hivern, aproximadament, s’utilitzarà un 30% la geotèrmia i un 70% la caldera de biomassa. 
Per tal d’aprofitar aquest sistema, tota la climatiztació de l’edifici serà mitjançant terra radiant.

Pel que fa a la ventilació, com no podem confiar plenament en la ventilació de les habitacions mitjançant les finestres, es disposarà de ventilació mecànica amb 
recuperador de calor. Amb la ventilació s’ha procurat intentar deixar el màxim de sostres vistos ja que és part del atractiu arquitectònic d’aquest edifici. Per això els 
conductes de ventilació es mouran en horitzontal sempre per fals sostre i connectaràn en vertical desde aquests fals sostres cap aquelles sales on es vol deixar el 
sostre vist, ventilant mitjançant dobles murs als espais comuns o desde els banys als mòduls habitacionals. Pel que fa a l’extracció de fums de les cuines de les habita-
cions, per tal de poder tenir la coberta de l’edifici vista i sense elements verticals de ventilació, s’utilitzaren els extractors per recirculació.
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Extractors per recirculació
Els extractors per recirculació absorveixen els 
fums i els fan passar per una sèrie de filtres que 
eliminen els fums, les olors, la calor, el vapor 
d’aire, la grassa en suspensió en el aire, el 
productes de combustió i finalment el retornen 
a l’habitació.

Esquema en secció de la geotermia hivern/estiu i de la ventilació mecanica (Todo en la misma sección)

Cabals de ventil·lació mínims exigits (qv):

   Per ocupant  Per superfície   Per local
Espai comú PS     385 m2 x 0,7 L/s = 269,5L/s
Espai comú PB     744 m2 x 0,7 L/s = 520,8 L/s
Espai comú P1     390 m2 x 0,7 L/s = 273 L/s
Espai comú P2     385 m2 x 0,7 L/s = 269,5 L/s
Banys i serveis         6 x 15L/s = 90 L/s
Cuina industrial     70 m2 x 2 L/s = 140 L/s

Dormitoris   44 x 5 L/s = 220 L/s
Cuines      5,8 m2 x 2 L/s = 11,6 L/s
Sales d’estar/menjador 44 x 3 L/s = 132 L/s

Àrea efectiva total de les obertures de ventil·lació en cm2:

   Admissió (4·qv)   Extracció (4·qv)   Pas
Espai comú PS  269,5L/s x 4 = 1078 L/s   1078 L/s    70 cm2
Espai comú PB  520,8 L/s x 4 = 2080 L/s  2080 L/s    70 cm2
Espai comú P1  273 L/s x 4 = 1092 L/s   1092 L/s    70 cm2
Espai comú P2  269,5 L/s x 4 = 1076 L/s  1076 L/s    70 cm2
Banys i serveis   90 L/s x 4 = 360 L/s   360 L/s    70 cm2
Cuina industrial  140 L/s x 4 = 560 L/s    560 L/s    70 cm2
 
Dormitoris   220 L/s x 4 = 880 L/s   880 L/s    70 cm2
Cuines   11,6 L/s x 4 = 46,4 L/s   46,4 L/s    70 cm2
Sales d’estar/menjador 132 L/s x 4 = 528 L/s   528 L/s    70 cm2

Conductes de ventil·lació mecànica (segons CTE DB HS 4 Taula 4.4)
 
 Zona climàtica Z  >  Classe de tiro 4 plantes  >  T3  >  Secció 
 
 Si qv < 100    Conducte  1x625 cm2     25 x 25 cm
 Si 100 < qv < 300   Conducte  1x625 cm2     25 x 25 cm
 Si 300 < qv < 500   Conducte  1x900cm2     30 x 30 cm

Els conductes principals de ventil·lació es dividiran en dos, un per cada ala de l’edifici. La subdivisió dels ramals serà proporcional a l’àrea que han de 
ventil·lar  
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Superfície total a calefactar = 2.590 m2  / Consumirem uns 100 W/m2   / Per tant Consum Total = 260 KW

Geotèrmia = 30% del consum total = 260 KW x 0,3 = 78 KW 
Cada sonda de geotèrmica serveix per uns 15 KW, per tant necessitarem 5,2 sondes.  En col·locarem amb una profunditat de .

Potència Caldera Biomassa = 70% del consum total = 260 KW x 0.7 = 

16ºC

Conducte d’extracció d’aire

Recurregut de l’aire de ventilació

Conducte d’impulsió d’aire

Pous de geotèrmia

Terra radiant i refrescant


