Concurs Multi-comfort House 2013 de Isover
A través de l'assignatura optativa d'Arquitectura Bioclimática vam participar en el 13è edició del Concurs per estudiants Multi-Comfort House de Isover,
aconseguint ser uns dels guanyadors a l'estat español.

En l'aspecte de demanda energètica es basa en els conceptes Passive House amb la conseqüent alta eficiència energètica.
És sostenible, ja que té en compte els factors mediambientals, econòmics i socials.
Proporciona alt confort tèrmic.
Ofereix un excel·lent confort acústic.
Confort visual.
Qualitat de l'aire interior
Protecció contra incendis i seguretat.
Permet una gran flexibilitat en el disseny dels edificis, tant extern com a intern.

Les bases del concurs consitien en desenvolupar un projecte en Glückstein Quartier, al barri de Lindenhof de Mannheim (Alemanya), intervenint en la funció
residencial segons en els conceptes Multi-Comfort House de ISOVER i garantint la continuïtat natural del barri existent cap al nord i millorar la utilització d'una
zona verda mentre que crea un enllaç amb la zona d'habitatges existents, Lindenhof.
L'habitatge Multi-Comfort ISOVER presenta, entre unes altres, les següents qualitats:
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aigua+nutirents
energia electrica i térmica

Espais públics
Residencial
Oficines, serveis i ciència
Garatge públic
Edifici històric: fábrica de locomotores

Cultiu estanys de carrusel o canals
Són els més emprats (raceway ponds en anglès). Solen ser canals de formigó ovalats, on el
cultiu és recirculat i barrejat per afavorir l'estabilització del creixement i productivitat de les
microalgues.
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Cultiu en hivernacles
Els tancs d'aigua on es reprodueixen les microalgues (ja siguin estanys o canals) estan protegits
per hivernacles controlant així la temperatura i reduïnt la pèrdua d'aigua, augmentant el
rendiment.

Escala:

Els sistemes tancats de cultiu les microalgues creixen en uns tubs
transparents de plàstic o de vidre aïllats de l'exterior anomenats
fotobioreactors els quals poden tenir diferents formes
geomètriques: tubulars, cilíndriques o planes. Aquests tubs són
col·locats a l'exterior per captar major radiació solar i un sistema
controlat informàticament s'encarrega de subministrar a les
microalgues el CO2 i nutrients necessaris per optimitzar al màxim la
productivitat. Generalment s'incorpora un sistema de il·luminació
artificial, augmentant les hores de llum i per tant la producció. El
sistema més productiu.
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Precedents i analisi
El concurs Multi-comfort House i l'emmagatzematge d'energia

O2

Cultiu en estanys al aire llibre
La forma més simple de cultiu; baix cost, facilitat de construcció i operació. Es tracta
bàsicament de piscines descobertes exposades al sol. A l'aigua de les piscines se li subministra
nutrients per a que les microalgues es puguin reproduir a un ritme accelerat.
Es el sistema menys eficient encara que més econòmic.

Els cultius oberts són una tecnologia relativament simple que consisteix a realitzar el cultiu de microalgues en estanys o en canals
d'uns 20 a 50 centímetres de profunditat.

Respecte als sistemes de cultiu, aquests se solen classificar, segons la seva configuració i tipus de funcionament, en cultiu obert
(canals o estanys) i fotobiorreactors.

Els habitatges Multi-Comfort House pràcticament no necessiten cap sistema de calefacció ni refrigeració actiu. S'assorteixen, principalment, del sol i de la
calor recuperada a partir de l'aire reciclat (en tots dos casos, fonts naturals d'energia renovable i inesgotable).

Com emmagatzemar sol i vent?
Com a resposta a aquesta pregunta vam trobar les microalgues per a l'obtenció de biodiesel.
Les microalgues són organismes fotosintètics que transformen l'energia solar en energia química mitjançant la fotosíntesis.
El biodiesel és un combustible líquid obtingut a partir de lípids mitjançant processos d'esterificació i transesterificación. Aquests lípids
provenen de grasses animals o d'olis de diversos cultius, com els de soia (en l'actualitat la matèria primera més empleada), blat de
moro, girasol, palmell, colza, remolatxa, jatropha, etc. El principal problema d'aquestes matèries primeres vegetals és la necessitat
de grans extensions de terra per al seu cultiu i la competència amb productes d'alimentació, la qual cosa ha generat en els últims
anys un ampli debat sobre la seva sostenibilitat econòmica, mediambiental i social.

No competeix al mercat de productes d'alimentació.
La producció no és estacional per dependència amb les collites.
El consum d'aigua és menor.
La superfície necessària per al seu cultiu és molt menor: emprant oli de colza es produeixen al voltant de 1190 L biodiesel/ha
de conreu, mentre que en el cas de les algues es poden obtenir fins a 12000 L/ha.
La seva alta velocitat de creixement en comparació dels cultius tradicionals: la productivitat per unitat de superfície és entre
20 i 40 vegades major en el cas de les algues.
Eliminació de l'ocupació d'herbicides i pesticides.

Els avantatges de l'ocupació d'algues per a l'obtenció de biodiesel són principalment les següents:
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A part de les avantatges energètiques d'obtenció de combustible, ajuden al medi ambient mitjançant la fixació de CO2 i nitrogen
col·laborant amb el control del efecte hivernacle i la pluja àcida. El consum normal de les microalgues està entre 200 y 600 mg
CO2/L·d, encara que s'han recollit dades de 800 - 1000 mgCO2/L·d en cultius de Chlorella.

Bioenergy plus
La nostra proposta consistia en un únic edifici en barra tenint en compte el factor forma i delimitat en base a les ombres, orientat a vial que és l'angle de
sortida del sol a l'equinocci d'hivern. Dues obertures en planta baixa permeten la connexió urbana a través de l'edifici. En aquest edifici d'incorporen els
sistemes de cultiu de les microalgues: bioreactors a façana i un estany a la coberta hivernacle
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EDIFICI RESIDENCIAL
Cultiu de microalgues

Residencia d'estudiants a Mannheim
Glückstein Quartier, Mannheim, Alemanya

MUSEU DE L'ENERGIA
Tractament de biomassa
Obtenció biodiesel
Generació d'energia

L'antiga fàbrica de locomotores i el taller, han de ser preservats, donar vida, ser el nucli i albergar la maquinària per al tractament de les microalgues. Per
això, es reconverteixen en museu de l'energia: "Del vapor a les energies renovables"
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