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VENTILACIÓ NATURAL:
obertures a est i oest

RENOVACIONS AIRE

VENTILACIÓ NATURAL:
obertures a est i oest

RENOVACIÓ DE
L'AIRE INTERIOR

recuperador de calor

CLIMATITZACIÓ:
aire-aigua

fan coil

terra radiant

CLIMATITZACIÓ:
aire-aire

CUBS/PISTA ESPORTIVA

VESTUARIS/ZONA DE PAS CUBS

bomba de calor

DIPÒSIT

terra radiant

fan coil + recuperador de calor

CUB DE CONTROL / SALA TÈCNICA PAVELLÓ

SONDES AL TERRENY

ENERGIA RENOVABLE I CLIMATITZACIÓ
PLANTA ESCALA: 1/300

PAVELLÓ
Coberta
R=e/ʎ →Rt=Rsi+Rn+Rse→Rt=2,95
Uc=1/Rt → Uc= 0,34 ≤ 0,41 del CTE → OK
Solera
R=e/ʎ →Rt=Rsi+Rn+Rse→Rt=2,45
Uc=1/Rt → Uc= 0,40 ≤ 0,5 del CTE → OK
Façana, part opaca
R=e/ʎ →Rt=Rsi+Rn+Rse→Rt=4,64
Uc=1/Rt → Uc= 0,26 ≤ 0,73 del CTE → OK
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El CTE ens proporciona uns límits de transmitàncies que ha de complir l'edifici
per garantir que no hi hagi més pèrdues de les necessàries. En aquest cas els
límits són els següents tenint en compte que es tracta d'una construcció a zona
climàtica C2
- coberta: U=0,41
- solera: U= 0,5
- façana, part opaca: U= 0,73
Les obertures en façana es calcularan en funció del % d'obertura.

VENTILACIÓ NATURAL
Les dues tipologies, tant els cubs com el volum del
pavelló, disposen de ventilació natural creuada.
En el cas del Pavelló, les obertures situades a Est i Oest
disposen d'un mecanisme de reixetes a la part superior
que permeten aquesta ventilació.
En el cas dels cubs, com es tracta principalment d'aules,
totes elles tenen finestres practicables dues de les
façanes.
Assegurant d'aquesta manera la renovació d'aire a tots
els espais.

RENOVACIONS D'AIRE
Es calcula al cabal mínim de ventilació diària, segons la
normativa RITE.
- CUB: IDA 2= 0,83 dm³/s·m² → 729 m³/h calculat en el
cas d'un cub de la plaça.
- PAVELLÓ: IDA 3= 0,55 dm³/s·m²→2465 m³/h tenint en
compte només la pista esportiva.
Com que no es pot basar tota la ventilació en natural el
que es proposa es extreure l'aire mecanicament de
forma que amb un recuperador de calor la despesa
energètica per a escalfar/refredar l'aire que s'impulsa a
l'interior sigui menor.

CÀLCULS

ZONIFICACIÓ CLIMATITZACIÓ
Tant el cub com la sala esportiva i els vestuaris del
pavelló disposen d'un sistema de climatització per
bomba de calor i amb energia geotèrmica.
El cas del cub proporciona tant aire fred com aire
calent, en el cas de la pista esportiva només hi ha aire
calent per tal de climatitzar a l'hivern, igual que passa
amb els vestuaris.
A més, la zona de comunicació entre els cubs i els
vestuaris del pavelló disposen de terra radiant, no com
a principal mecanisme de climatització sinó que de
suport per evitar temperatures molt diferents de dins a
fora al passadís.

CUB
Coberta
R=e/ʎ →Rt=Rsi+Rn+Rse→Rt=2,43
Uc=1/Rt → Uc= 0,41 ≤ 0,41 del CTE → OK
Solera
R=e/ʎ →Rt=Rsi+Rn+Rse→Rt=2,78
Uc=1/Rt → Uc= 0,36≤ 0,5 del CTE → OK
Façana, part opaca
R=e/ʎ →Rt=Rsi+Rn+Rse→Rt=2,42
Uc=1/Rt → Uc= 0,41≤ 0,73 del CTE → OK

Tenint en compte la gran superficie que hi ha en
l'àmbit d'actuació, sopta per utilitzar com energia
renovable la energia Geotèrmica.
Es tracta de col·locar sondes per tot el terreny i
aquestes connectades a una bomba de calor, que
ens assegura la ACS a la temperatura desitjada i
connectada a una caldera que ens proporcioni
l'aigua ens serveix per el subministrament i per la
l'aigua necessaria per la climatització.
Les sondes són comunes tant per al pavelló com per
l'espai dels cubs, però es col·loca una bomba al cub
central de control i una altre a la sala tècnica del
pavelló.

ENERGIA GEOTÈRMICA

LLEGENDA
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conducte terra radiant

recuperador de calor

fan coil

conducte d'aigua

conducte d'aire

aerotermo

reixeta de retorn al mur

reixeta de retorn al fals sostre

diposit d'acumulació d'aigua

bomba de calor

conducte d'extracció aire visita banys

conducte aire banys  fins coberta

conducte d'aire visiat expulsió per coberta

PR
O

D
U

C
ID

O
 P

O
R

 U
N

 P
R

O
D

U
C

TO
 E

D
U

C
A

TI
VO

 D
E 

A
U

TO
D

ES
K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 PO

R
 U

N
 PR

O
D

U
C

TO
 ED

U
C

A
TIVO

 D
E A

U
TO

D
ESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK


