
VENTILACIÓ

- Gimnàs/sala d'actes, bar/cafeteria i sala polivalent :

Son volums pràcticament diàfans amb grans obertures a les façanes laterals que ofereixen la

possibilitat d'una ventilació creuada natural molt eficient. A més a més les alçades lliures

importants (entre 6 i 10m) asseguren un volum d'aire suficient per garantir la seva qualitat.

Tot i així, la demanda de renovacions d'aire es important degut a l'activitat física desenvolupada

i a l'ocupació puntualment alta (fins a 100 persones) d'aquests espais en cas d'esdeveniments

festius o culturals. Per a garantir la qualitat de l'aire interior s'integra doncs un sistema de

ventilació amb recuperador de calor per reduir el salt tèrmic entre interior i exterior i així el

consum del sistema actiu de climatització. Les exigències de renovació del aire interior d'aquests

edificis segons el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE, IT 1.1.4.2)

corresponen a la categoria IDA3 (aire de qualitat mitja) que requereix un cabal d'aire exterior de

8dm³/s/persona, es a dir 28,8m³/h/persona.  Considerant una ocupació màxima de 100 persones,

caldrà renovar com a mínim 2880m³/h.

- Residències:

Cada unitat residencial disposa d'obertures al exterior per els

seus extrems i un espai interior continu sense obstacles que

garanteixen una ventilació creuada natural eficient. La petita

cambra de bany, que no disposa d'obertura al exterior anirà

equipada d'una ventilació mecànica controlada amb extracció

per la coberta que per fenomen de depressió podrà assegurar

amb obertures de pas les renovacions d'aire interior de tota la

unitat. Els cabals de ventilació mínims exigits per el Codi Tècnic

de la Edificació (CTE-DB-HS3, taula 2.1) son de 5L/s/persona

per sala i de 15L/s per cambra de bany, considerant 3 sales i

una ocupació màxima de 3 persones, dona: 75L/s (= 3x3x5 +

15), es a dir 108m³/h.

- Aules i despatxos :

L'intervenció proposada en aquests edificis vol ser mínima i s'aprofitaran els conductes verticals

existents amb el mateix sistema de ventilació mecànica que a les residències temporals. L'ús

plantejat correspon a la categoria IDA2 (aire de bona qualitat) del RITE que requereix un cabal

d'aire exterior de 12,5dm³/s/persona,  es a dir 45m³/h/persona. Si considerem una ocupació

màxima de 150 persones, caldrà renovar com a mínim 6750m³/h, de forma repartida entre 7

extractors que hauran d'assegurar un cabal mínim de 970m³/h cada un.

CLIMATITZACIÓ

CÀLCUL DE TRANSMITÀNCIES SEGONS EL CTE-DB-HE1 (zona climàtica C2):

- Conductivitats tèrmiques dels materials (catàleg fabricant):

Panell de suro aglomerat :  λ = 0,04 W/m·K, panell OSB: λ = 0,13W/m·K,

estuc cànem-cal: λ = 0,11W/m·K, ceràmica massissa : λ = 0,85W/m·K

- Resistències tèrmiques superficials (taula 1 ):

R

SE

 = 0,04 m²·W/K, R

SIfaçana

 = 0,10 m²·W/K, R

SIcoberta

 = 0,13 m²·W/K

- Resistències tèrmiques dels elements constructius (R = e/  λ):

Panell sandvitx (OSB 15mm + suro aglomerat 120mm + OSB 15mm) → R = 3,23 m²·W/K

Panell de suro aglomerat 25mm → R = 0,63 m²·W/K

Mur de maó massís 300mm → R = 0,35 m²·W/K

Estuc cànem-cal 100mm → R = 0,91 m²·W/K

- Transmitàncies tèrmiques (U = 1/ R):

Cobertes : U =  0,25 K/m²·W = 1 / (0,04 + 3,23 + 0,63 + 0,13)    << U

lim

 = 0,41 K/m²·W

Façanes noves: U

opac

 = 0,30 K/m²·W = 1 / (0,04 + 3,23 + 0,10)  << U

lim

 = 0,73 K/m²·W

U

finestres

 = 2,2 K/m²·W

Façanes rehabilitades: U

opac

 = 0,70 K/m²·W = 1 / (0,04 + 0,35 + 0,91 + 0,10)

S'aïllaran les cobertes conservades per garantir transmitàncies < U

lim

 = 0,41 K/m²·W

Els edificis nous d'ús irregular estan doncs molt ben aïllats per minimitzar els salts térmics i

garantir la rapida climatització dels espais. En canvi, les residències i els altres edificis conservats

aprofitaran l'inèrcia tèrmica que ofereixen els gruixos dels murs existents que també s'aïllaran de

manera mes suau a través d'un estuc cànem-cal per reduïr el consum i el efecte de paret freda.

SISTEMES ACTIUS

- Gimnàs/sala d'actes, bar/cafeteria i sala polivalent :

Al tractar-se de grans volums utilitzat de manera discontinua,

es pensa que no seria una bona estratègia energètica intentar

calentar la totalitat d'aquests espais per convecció amb un

sistema per aire aparatós. S'opta més aviat per un sistema de

climatització per aigua de panells de sostre radiants, integrats

en la estètica del projecte i que ajudats per els recuperadors de

calor podran garantir una temperatura de sensació de qualitat

als usuaris. Aquests panells funcionen també molt bé per

refrescar l'ambient i no malmeten la qualitat de l'aire.

- Residències:

La realització d'un nou forjat en el antic celler per a la creació

de les residències permet una fàcil implantació d'un sistema de

climatització (calent/fret) per terra radiant, solució que garanteix

unes condicions de confort tèrmic ideals i permet aprofitar

l'inèrcia dels murs existents.

- Edificis conservats :

Buscant senzillesa i discreció es calentarà aquests espais amb

radiadors convencionals (integrats al sistema per aigua de tot el

conjunt) de poca alçada al llarg de les parets que donen al

exterior per optimitzar el confort.

PRODUCCIÓ DE CALOR

El entorn agroforestal de la masia es considera una font

d'energia renovable important per a la producció de calor

necessària a l'utilització de l'edifici. Les restes de l'activitat

agrícola, i la neteja de les zones boscoses alimentaran una

caldera de biomassa d'alt rendiment, de forma automàtica des

d'una sitja d'estelles amb un cargol d'Arquímedes. Aquest

sistema es substituirà als captadors solars exigits per el CTE.
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Ventilador centrífug de teulat autoregulat

CTB/4-400/160 de Soler&Palau® muntat

sobre conducte d'extracció (cabal màxim:

450m³/h, pes: 5,5kg, potència: 40W).

Recuperador de calor amb plaques de flux

creuat RIS-3000S de SODECA® (cabal

màxim: 3700m³/h, eficiència tèrmica: 60%,

dimensions: 2400x1130x830mm,  pes:

324kg, potència: 2x 2500W)

Caldera policombustible WTH150 de

HARGASSNER®  amb alimentació directa

(eficiència energètica: 94%, dimensions:

1910x1000x1500,  pes: 1880kg, rang de

potència: 42-149kW)

LLEGENDA

Sitja d'estelles de fusta

Caldera de biomassa

Acumulador

Panells radiants de sostre

Radiadors

Terra radiant

Tubs d'alimentació i retorn d'aigua

Impulsió aire exterior

Retorn aire viciat

Recuperador de calor

Extractor

Panell radiant VARICOOL OPTI Y de

ZENT-FRENGER®, format de lames amb

alt rendiment per a la sensació de calor o

de fret


