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SECCIÓ LONGITUDINAL

ENERGIA I COMFORT FUNCIONAMENT ENERGÈTIC ELEMENTS CONSTRUCTIUS ELS CÀLCULS
El projecte incorpora paràmetres de sostenibilitat energè-
tica. Utilitzant sistemes passius d’estalvi d’energia i recursos 
de sistemes actius que ens ofereix el lloc.
També es planteja una llògica constructiva i projectual que 
afavoreixi una menor demanda energètica.

DIA D’ESTIU

SISTEMES PASSIUS

DIES D’ESTIU
Durant els dies d’estiu les proteccions so-
lars són imprescindibles, eviten la radiació 
solar directa i permeten la ventilació dins 
de l’hivernacle. La temperatura d’aquest 
espai d’ombra es manté més baixa grà-
cies a processos d’humidificació i ven-
tilació natural. L’espai interior, molt aïllat 
tèrmicament, manté la temperatura ade-
quada mitjançant els sistemes actius.

COBERTA DE POLICARBONAT
És un sistema modular format per panells de po-
licarbonat celular coextruït de 6 parets de 20mm 
de espesor, i mòduls de 600mm, colocats a pre-
sión sobre perfils d’ alumini.
Aquest sistema comporta una facilitat d’econo-
mia i col.locació,, una gran transmissió de la llum, 
resistència als rajos UV i a la granissa, aïllament tèr-
mic i és autoportant.
Els panells de policarbonat tenen un tractament 
IR, el que comporta una reducció notable de 
l’energia infraroja que travessa el policarbonat. 
Deixant entrar la mateixa quantitat de llum. Això 
comporta una reducció de la temperatura de fins 
a 10/12ºC.

El 2/3 de l’energia que es consumeix, es deu a la 
calefacció. Amb els sistemes passius l’estalvi és de 
1/3 i a més comporta una reducció significativa 
d’emissions de CO2.
Així es redueix la demanda energètica amb un 
bon aïllament tèrmic dels habitacles. I amb els sis-
temes directes la captació de l’energia solar la rea-
litza el propi edifici aprofitant l’efecte hivernacle.

HIVERN

Ti: 21ºC
Te: -5ºC
Upolicarb.: 1’7W/m2K
FSpolicarb.: 0’62
Radiació solar incident: 100W/m2K

FLUX DE CALOR QUE ATRAVESSA EL POLICARBONAT

q = (flux de calor per transmitància) + (flux de calor per radiació solar)
q = U · (Te - Ti) + FS · R

q = 1’7 · (-5 - 21) + 0’62 · 100
q = -44’2 + 62
q = 17’8 W/m2

Tot i que la transmitància és alta, les pèrdues de temperatura de-
gudes al material, es veuen contrarestades gràcies als guanys per 
radiació solar.

ESTALVI ENERGÈTIC

E: Estalvi de combustible anual (Kg)
AK: Diferència entre els valors de transmitancia térmica del vidre i 
el policarbonat (Kcal/hm2°C)
S Superficie (m²)
Gg Factor estacional de calefacció (dies calentats per diferència 
mitja de temperatura) (°Ch)
24 Factor de conversió
PT Poder calorífic del combustible utilitzat (Kcal/Kg)
h: Rendiment de l’nstalació de calefacció (normal h=0,7)

FÓRMULA RELATIVA DE L’ESTALVI DE COMBUSTIBLE

E = AK • S • Gg • 24
Pt • h

E = 3.3 x 140 x 62.808
10.200 x 0.7
= 4.064 Kg

Fent uns càlculs genèrics comparant les transmitàncies del vidre i 
del policarbonat per una mtaeixa superfície a escalfar. Esv dedueix 
que s’estalvia uns 4,064Kg anuals de combustible utilitzant el po-
licarbonat enlloc de un vidre convencional.

PROTECCIONS SOLARS
Les proteccions solars que s’utilitzaran sobretot els 
dies d’estiu estan formades per estors reflectants 
mòbils. Aquests es poden desplegar al llarg de 
l’encavellada de fusta.
Són d’acabat reflectant, de tal manera que fan 
que la longitud d’ona no canvii i els raigs UV pu-
guin surtir rebotats i no es transformin en calor a 
l’atravessar el tancament de policarbonat.
Tot i així entrarà radiació solar, que la calor provo-
cada per aquesta es podrà expulsar gràcies a la 
ventilació de la coberta.

POLICARBONAT ARCOPLUS 626

 - Aïllament tèrmic: 1,7Wm2K
 - Factor solar: 62%
 - Transmissió lluminosa: 58%
 - Aïllament acústic 20dB
 - Temperatura d’ús: -40ºC +120ºC
 - Reacció al foc EN 13501 EuroXlass B-s1.d0
 - Dilatació lineal: 0,065mm/mºC

DIES D’HIVERN
Durant els dies d’hivern es retiren les pro-
teccions solars, es tanca i s’utilitza la seva 
transparènia per a generar efecte hiverna-
cle. D’aquesta manera, gran part de la ra-
diació solar entra, els materials interiors es 
calenten y irradien calor. La radiació que-
da atrapada, augmentant la temperatura 
fins arribar casi als nivells de confort. Els 
mòduls interiors absorveixen la calor ne-
cessària de l’espai intersticial, redunt així 
el cost per climatització.

NITS D’ESTIU
Durant l’estiu, la pell exterior actua com 
una protecció al vent sense perdre la seva 
permeabiltat. Permet que l’aire passi i re-
fredi l’espai. Els mòduls interiors s’obren 
a l’espai intermedi i, l’hivernacle, a l’espai 
exterior. D’aquesta manera la casa és ca-
paç de mantenir el nivell de confort sense 
necessitat d’utilitzar mecanismes actius.

NITS D’HIVERN
Durant les nits d’hivern, la pell exterior 
queda tancada i actua com una barrera 
tèrmica per esmorteir el fred exterior. La 
zona interior es manté aïllada i un sistema 
actiu permet l’entrada de calor necessària 
per assolir la temperatura de confort.

VENTILACIÓ CREUADA
Les naus disposen de 
grans obertures a ca-
res oposades per tal de 
garantir una ventilació 
creuada i així una bona 
renovació de l’aire.

ESPAI INTERMIG
L’espai entre els habi-
tacles i l’exterior serveix 
com a espai tampó i 
suavitza les diferències 
de temperatures entre 
aquests dos espais

INÈRCIA TÈRMICA
Tant les parets de 
maó com la solera són 
elements amb mol-
ta inèrcia que podran 
emmegatzemar calor i 
deixar-la anar

DISTRICT HEATING 
AND COOLING
Aquest sistema actiu 
s’utilitzarà quan els pas-
sius no siguin suficient.
És un sistema que ofe-
reix el barri del 22@ per 
aportar calefacció i refri-
geració a nivell de barri.
És un sistema ecolò-
gic, ja que centralitza 
la producció d’energia i 
minimitza gastos i pèr-
dues.

SISTEMES ACTIUS

DIA D’HIVERN
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NIT D’HIVERN
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