
c i r cui t 4.1

c i r cui t 4.2

c i r cui t 4.3

c i r cui t 4.4

c i r cui t 2. 1
c i r cui t 2. 2

c i r cui t 2. 3
c i r cui t 2. 4

c i r
c u i t 4 . 1

c i r
c u i t 4 . 2

c i r
c u i t 4 . 3

c i r
c u i t 4 . 4

c i r cui t 0. 1c i r cui t 0. 2c i r cui t 0. 3c i r cui t 0. 4

c i r cui t 0. 5c i r cui t 0. 6c i r cui t 0. 7c i r cui t 0. 8c i r cui t 0. 9

c i r cui t 0. 10

morter

Meritxell ARDERIU i RUIZ / ETSABarcelona / nov 2012
Tribunal PFC _ J. Bach /J.Bosch /J. Pagès /F. Torre nt

Climatització E

O

S

SE

SO

N

a la Roca del Vallès

1/250
1 5 10 20

INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

PLANTEIG GENERAL

Per a la climatització del conjunt es proposa una
climatització mitjançant el sòl radiant, donat que és el
sistema que més s'acosta a la calefacció ideal i el lloc i
la tipologia de projecte aporten les condicions òptimes per
al seu traçat.

El circuit de sòl radiant escollit serà del tipus
FRED-CALOR, de manera que durant l'hivern aportarà la calor
necessària per al confort i a l'estiu un mínim de fred. Per
això, es planteja un sistema addicional  de suport mitjançant
aire en els volums d'activitats i s'assegura la minimització
de possibles guanys calorífics al foyer (ventilació creuada
+ coberta vegetal).

SÒL RADIANT FRED/CALOR

La calefacció dels ambients es farà gràcies a l'aigua
calenta que es portarà mitjançant canonades encastades sota
el paviment.

Per a optimitzar el sistema:

- cada volum d'activitats té un punt de
  distribuidors propi;
- el tipus de traçat serà en paral.lel.

L'instal.lació  de sòl radiant depèn en gran mesura de les
mides de canonada (l=300m/50m²),  per tant, es calcula que es
necessitaran els següents circuits:

Calefacció
per sòl
radiant

Calefacció
ideal

Radiadors en
parets

interiors

Radiadors en
parets

exteriors

Calefacció
per aire

calent

Calefacció
per sostre

tubs de
distribució

panell
aïllament

amb tetons

paviment
banda
perimetral

làmina de
polietilé

CAFETERIA

60 persones
109,50m²

cabal d'impulsió IDA3

qi= mov*V= 12mov/h*(109,50m²*2m)
qi= 2.628 m³/h

conductes

S= qi/vel=(2.628m³/h)/8m/s
S= 0,091 m² => 10*15

UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE NB3 systemair (76*76*5.250)
amb recuperador de calor

AULA
POLIVALENT
97 persones
143,60m²

cabal d'impulsió IDA2

qi= mov*V= 8mov/h*(143,60m²*2m)
qi= 2.297 m³/h

conductes

S= qi/vel=(2.297m³/h/8m/s
S= 0,08 m² => 10*15

UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE NB3 systemair (76*76*5.250)
amb recuperador de calor

MASIA

601,50m²

cabal d'impulsió IDA2

qi= mov*V= 8mov/h*(601,50m²*2m)
qi= 9.624 m³/h

conductes

S= qi/vel=(9.624m³/h)/8m/s
S= 0,21 m² => 30*75

UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE NB8 systemair (76*1140*5.950)
                 amb recuperador de calor

BIBLIOTECA

48 persones
168,50m²

cabal d'impulsió IDA2

qi= mov*V= 8mov/h*(168,50m²*2m)
qi= 2.696 m³/h

conductes

S= qi/vel=(2.696m³/h)/8m/s
S= 0,094 m² => 10*15

UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE NB3 systemair (76*76*5.250)
amb recuperador de calor

ESCOLA DE
NATURA
120 persones
552,50m²

cabal d'impulsió IDA2

qi= mov*V= 8mov/h*(552,50m²*2m)
qi= 8.840 m³/h

UNITAT DE FAN COIL D'ALTA PRESSIÓ BSW70hitecsa(85*70*2.030)

conductes

S= qi/vel=(8.840m³/h)/8m/s
S= 0,31 m² => 40*80

Per tant:

CLIMATITZACIÓ DE SUPORT (AIRE-AIGUA)

El projecte també preveu una instal·lació de climatització
centralitzada  de suport AIGUA-AIRE per conductes,  amb
sistemes de recuperació de calor i tractament de la
humitat.

La producció es farà amb una planta refrigeradora  i una
caldera per a l'aigua freda i calenta respectivament.
Aquests elements se situen en un espai en planta baixa
previst, junt amb els dipòsits d'inèrcia i el  grup de
bombeig. S'ha escollit una caldera mixta modulant que
serveix tant per a la producció d'aigua calenta per a la
climatització com per a la producció d'ACS a través del
sistema dels col·lectors solars.

El sistema de captació geotèrmica de perforació profunda
aportarà un mínim de fred a l'estiu i de calor a l'hivern
sense costos addicionals,  doncs aprofita l'energia del
terreny i del glicol de l'interior de les sondes.

Es tracta d'una perforació vertical en el terreny de
100-200 metres de profunditat,  amb un diàmetre de 20 cm,
on s'allotgen les sondes geotèrmiques,  que són uns tubs de
polietilé d'alta densitat, termosoladts en la seva part
inferior i units a un pes que les fa baixar des de la
superfície fins a la part més profunda de la perforació.
Aquesta perforació queda segellada amb una mescla de
ciment amb bentonita o llims, depenent del terreny, per a
deixar el terreny estable i garantitzar la transmissió de
la calor de la manera més eficient.

Les fases de perforació són:

1. Perforació fins profunditat
   òptima.

2. Extracció de la perforadora.

3. Introducció de la sonda i del
   tub d'injecció.

4. Reblert del sondeig en sentit
   ascendent.

CÀLCULS

S'ha optat per dividir el complex en 5 sectors
climatitzats:  la masia, la cafeteria, l'aula polivalent,
la biblioteca i l'escola de natura.

Les màquines que acondicionen l'aire seran les unitats de
tractament d'aire UTA, que seran les climatitzadores  i els
fan-coils.

-UTA CLIMATITZADORES per als circuits de 4 tubs. Tracten
l'aire de forma més completa i poden treballar amb més
cabal i més pressió que els fan-coils.

-UTA FAN-COILS D'ALTA PRESSIÓ per als circuits de 2 tubs.
S'utilitzarà exclusivament en l'escola de natura.

Es tenen en compte dos factors:

- la qualitat de l'aire, que en la cafeteria serà IDA3
 (12mov/h) i en la resta de l'edifici IDA2 (8 mov/h);
- velocitat = 8 m/s;

SÒL RADIANT

CLIMATITZACIÓ

Unitat Tractament Aire

Muntants

Conducte d'impulsió d'aire fred
tractat

Conducte de retorn aire viciat

Fancoil

Recorregut dels tubs

AIRE FRED

Distribuidor de circuits

Conducte d'extracció aire viciat

Conducte d'admissió aire
exterior

Muntant impulsió (aigua)

Muntant retorn (aigua)

Tuberia impulsió (aigua)

Tuberia retorn (aigua)

ENERGIA
(electricitat)

Escalfador

Acumulador

Sol ar i s  CP- 1

Bomba calor
(solar +

geotèrmia)

UTA Masia

UTA Cafeteria

UTA Aula polivalent

UTA Biblioteca

UTA Escola (Fancoils)

Lab Lab Admin Aula Aula Taller

Instal.lació de
sòl radiant

FOYER -------------------> 10 circuits

MASIA     ---------------> PB: 6 circuits
P1: 6 circuits

CAFETERIA ---------------> cuina: 1 circuit
restaurant: 4 circuits
bany: 1 circuit

AULA POLIVALENT ---------> tècnic: 1 circuit
aula: 3 circuits

BIBLIOTECA --------------> 4 circuits

ESCOLA DE NATURA  --------> PB: 5 circuits
P1: 5 circuits

UTA Normabloc Fancoil

TIPUS D'ENTRADES/SORTIDES

Tobera d'impulsió Difusor linial
d'impulsió

Reixeta unidireccional
d'impulsió i retorn

Esquema de les cinc zones
climatitzades per aire

Det al l  del  mur  t ècni c

Detall del mur tècnic en alçat
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