
Zones Climàtiques

Aïllament per regim d’ús

Circul·lació aire

Condicions tèrmiques regulades entre 20ºC - 24º 

Condicions tèrmiques hivernacle 13ºC - 28º C

Ús diürn: Aïllament fulla interior estància

Emissor

Condicions tèrmiques no regulades. max 28 º C

Ús nocturn: Aïllament fulla exterior estància

Flux d’aire calent que genera estalvi de nit

Flux d’aire calent que genera estalvi de dia

Estudi Comparatiu 
Comparació energètica utilitzant les aules com a variable.

En l’exemple, s’estudia el comportament tèrmic de les aules, considerant 
en el primer cas l’hivernacle com a volum tancat i en el segon cas el cas 
del projecte.
L’estudi s’ha fet per una setmana de gener.

Estudi Tèrmic residència 
Estudi del comportament tèrmic de la residència en relació a l’espai hiver-
nacle adjunt frontalment.

Estudi Tèrmic hivernacle ESTIU 
Estudi del comportament tèrmic de la residència en relació a l’espai hiver-
nacle adjunt frontalment.

Pèrdues Tèrmiques 
energia necessària per mantenir les condicions tèrmiques establertes 
inicialment 
Temperatura interior: 21 graus horari lectiu 9:00 a 17:00
 

Pèrdues Tèrmiques 
energia necessària per mantenir les condicions tèrmiques establertes 
inicialment. 

Comfort tèrmic a l’interior de l’hivernacle
Temperatures límit: 13ºC 28ºC

Guany tèrmic
En aquesta gràfica s’observa l’eficiència de les cortines exteriors pro-
tectores de la radiació solar.

Temperatures i Pèrdues de calor de disseny
Règim d’ús nocturn

Conclusió
Tot i que  l’exemple de projecte té una punta més elevada degut a que 
al mati l’hivernacle està més fred, al llarg del dia, l’increment de tem-
peratura del hivernacle es fa evident i les aules no necessiten prolon-
gar més hores el condicionament de la sala.

Conclusió
La principal diferència entre gràfics, és la ventilació interior. En el cas 
segons projecte, s’observa com a partir del mig dia, les reixes de 
ventilació s’activen i permeten l’entrada de la calor emmagatzemada 
en el hivernacle.

Conclusió
Diferència clara entre gràfiques. En el primer cas, el cultiu requereix 
l’ús de calefacció durant les primeres hores del dia. En el segon, dis-
posa a primeres hores d’escalfament per part de les aules, i després 
ja te suficient amb l’efecte hivernacle.

Elements constructius i Ventilacions
Calor perduda o guanyada a través de tancaments o ventila-
cions (exteriors o interiors)
 

Elements constructius i Ventilacions
Calor perduda o guanyada a través de tancaments o ventilacions 
(exteriors o interiors)
 

Elements constructius i Ventilacions
El gran guany tèrmic a través de tancaments, és via la coberta  de 
vidre
 

Perdues Tèrmiques zona Cultius
Temperatura interior: 14-27 ºC horari 24h
 

Espai central cobert

Espai central segons projecte
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