
e h a b i t a r
16Ester Bayo Soler  PFC etsav QP’12  Tutor: Carles Marcos  Tribunal:  4 habitatge vinculat a treball a treball a la central de Telefònica de Via Augusta 177-183, Barcelona

confort tèrmic dels habitatges i locals

Estratègies de confort tèrmic Seccions de funcionament de confort tèrmic

Energia solar tèrmica

Energia solar tèrmica

Patis de ventilació

Els quatre patis realitzats serveixen ca-
dascun a dos habitatges, garantint així 
la ventilació creuada dels mateixos. Les 
reduïdes dimensions dels mateixos i la 
seva continuïtat des del carrer fins a la 
coberta garanteixen que la ventilació 
sigui més efectiva. Els patis  es comuni-
quen  entre si a totes  les  plantes con-
tribuint a un  funcionament en conjunt i 
a una millor ventilació de tots els espais 
de  les unitats  habitables.

Façanes de doble pell

Les façanes principal i d’interior d’illa es 
composen de dues pells. La pell exterior, 
formada per elements de protecció so-
lar, i la pell interior, amb una funció d’es-
tanquitat al vent, a l’aigua i d’aïllament 
tèrmic.  La pell exterior, juntament amb 
el voladiu que es crea en l’espai entre 
ambdues pells, garanteixen un control 
de la radiació solar que incideix dins dels 
habitatges en els mesos d’estiu.

Sistema de calefacció per terra radiant

El consum energètic d’una instal·lació 
de calefacció per terra radiant es no-
tablement inferior al d’altres sistemes 
més convencionals.  L’aigua que circula 
pel circuït de la instal·lació s’escalfa no-
més fins a una temperatura d’entre 30 i 
40 ºC, i això permet un menor consum 
energètic. A més, el repartiment del ca-
lor per tota la superfície de l’habitatge 
permet  un millor rendiment del siste-
ma.

Energia solar tèrmica

Utilització d’energia solar tèrmica per a 
la producció d’aigua calenta sanitària i 
per al funcionament del sistema de cale-
facció, contribuint a una disminució del 
consum d’energies no renovables dels 
habitatges. Les plaques solars es situa-
ran a la vessant sud de la coberta incli-
nada i l’energia produïda es conduirà als 
habitatges a través dels patis que, a més 
de garantir una ventilació creuada, te-
nen la funció d’abastir energèticament 

Fusteries, vidres i ponts tèrmics

La fusteria utilitzada serà d’alumini amb 
trencament de pont tèrmic per tal de 
evitar condensacions superficials. La 
fusteria d’alumini permet major lleu-
geresa de les fulles practicables de les 
obertures. Les superfícies vidriades es-
taran compostes per vidres dobles amb 
cambra d’aire (climalit 4+12+6). S’ha es-
collit el tipus de vidre amb una cambra 
d’aire major per tal de disminuir el mà-
xim possible les pèrdues energètiques 
del habitatges.

sistema de calefacció per 
terra radiant únicament a 
la planta baixa de l’habitat-
ge, ja que el calor produït a 
la sala d’estar es transmet 
a les estances dels altells 
através del doble espai

paviment absorveix l’energia calorifica so-
lar durant el dia, alliberant-la per les nits

central de distribució

el calor es reparteix 
de forma uniforme 
a totes les sales, 
garantint el màxim 
confort. a més, el 
sistema es compati-
bilitza perfectament 
amb el sistema esco-
llit per al paviment i 
el concepte d’aprofi-
tament de l’energia 
solar incident sobre 
el mateix

la planta altell rep el 
calor que arriba des 
del doble espai de la 
sala d’estar. 

col·lector solar de 2,5 m2 de superfície
Paviments 

El paviment de microciment contribueix 
a a un a bona transmissió del calor pro-
duït pel sistema de calefacció per terra 
radiant, alhora que absorbeix l’energia 
solar que hi incideix als mesos d’hivern 
alliberant-la per les nits. A més, contri-
bueix a la idea de mantenir allò que és 
existent amb la imatge de formigó (mi-
crociment gris en aquest cas). El pavi-
ment de la planta altell serà el propi pa-
nell de KLH amb un acabat de protecció. 
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Càlculs instal·lació de producció d’energia solar tèrmica:

Demanda diària d’ACS (segons decret d’ecoeficiència), Ddp

- Habitatges plurifamiliars  = 28 litres/dia persona a 60 ºC

Nombre de persones, P

- Habitatges de 2 persones = 27
- Habitatges de 4 persones = 13 Total = 106 persones

Demanda diària d’ACS de l’edifici, Dd

- Dd  = Ddp x P = 28 litres x 106 persones = 2968 litres/dia a 60 ºC

Zona climàtica on es situa l’edifici

- Barcelonès = III

Contribució solar mínima, CS (la font energètica de recolzament 
serà el gas natural)

- Per una demanda de 2968 litres i una zona climàtica III = 55%

Demanda anual d’ACS de l’edifici, Da

- Da = Dd x 365 dies/any = 2968 litres x 365 = 1083320 litres/any

Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS, EACS

- EACS = Da x   T x Ce x d = 1083320 litres/any x (60 - 13,75) ºC x  
       0,001163 kW.h/ºC.kg x 1kg/litre = 
   = 58.270,43 kW.h/any

Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar, EACSsolar

- EACSsolar= EACS x CS = 58.270,43 x 0,55 = 32.048,73 kW.h/any

Àrea de captadors solars, ACAPTADORS solars

- ACAPTADORS solars = EACSsolar  / I x     x d x r = 32.048,73 kW.h/any / 1680 
     kW.h/m2 x 1 x 1 x 0,4 = 
              = 47,7 m2

      
    · si un col·lector té una superfície aprox. de 2,5 m2, tindrem un 
     total de 20 col·lectors

sales de dipòsits d’acumu-
lació d’aigua calenta sani-
tària. l’aigua escalfada a les 
plaques solars es condueix 
cap aquests dipòsits i pos-
teriorment cap als habitat-
ges per al seu consum

· planta àtic
de espai comunitari

de obertura 
en altell 

habitatge


