
ESTRATÈGIA ENERGIA I CLIMA
Amb la proximitat de l’antiga estació elèctrica de Chantenay a la zona d’actuació, aprofitem l’avinentesa per alimentar-nos des d’aquest punt. Tot i així, ens 
alimentarem d’aquest punt si fós necessàri, ja que aprofitarem l’energia que ens pugui donar el riu Loira mitjançant un nou sistema intercanviador de calor 
submergit a l’aigua que captura l’energia gràcies al flux directe d’aigua en el col·lector.
El Loira és un emmagatzematge d’energia natural i renovable. De fet, per la seva alta inèrcia amb temperatura, no descendeix per sota de 3 ° C a l’hivern. A 
través de 32 mòduls en plantes geotèrmiques i una bomba per a la seva càrrega-reversible, el Loira assegura les necessitats d’aigua calenta i freda en l’edifici.

Aquesta solució aporta qualitat ambiental al projecte per les seves qualitats energètiques i per la seva simplicitat d’operació. És una tècnica que està molt este-
sa al Canadà.

Per fer-nos-en una idea, en quant a les solucions tradicionals d’energia geotèrmica (sistema que s’empra captant l’energia de dintre la terra), aquesta solució 
que aporta un millor rendiment estacional es basa en una bomba de calor que capta les calories del riu Loira (reserva d’energia) mitjançant unes sondes verti-
cals dintre del riu. És un circuit tancat de transferència d’energia.
Aquest intercambiador consta d’un mòduls fets de tub de polietilè HDPE i estan connectats als col·lectors que aquests s’uneixen a la bomba de calor de l’edi-
fici. L’aportació d’energia és molt més eficient que el sistema convencional dintre del terreny, ja que per 1 m2 de sensor podem escalfar 15 m2 en contra dels 
0,70 m2 del sistema convencional. Aquest intercambiador es mostra insensible a la sedimentació i té un cicle de vida superior als 25 anys.

Per tenir una referència, l’agència AIA (propera a l’estació) ha instal·lat recentment 32 mòduls per a la construcció d’uns 2.800 m2. El sistema ha estat instal·lat 
sota els bancs, podent ésser fàcilment eliminats en qualsevol moment.

ELECCIÓ DEL SISTEMA_ SISTEMES PASSIUS I ACTIUS EN L’EDIFICI

SISTEMES PASSIUS 

 L’Estació: 
Hivern: la climatització es basa en un grau d’aïlament dels paraments envidrats amb càmara (6+10+6 mm) tot captant la radiació solar directe a través de les obertures. 
Les obertures escollides tindran una transmitància tèrmica molt baixa per evitar la pèrdua de calor a través dels paraments vidriats. En la cara sud-oest no es fa voladiu 
per tal de captar millor aquesta radiació solar.

Estiu: com que tenim obertures a tres bandes i a través de les escales mecàniques no hi ha cap tancament (sempre estarà obert per aquests passos) es considera que la 
ventilació creuada serà suficient. Tot i així, a la banda est la protecció a través del voladiu serà la base de confort.

 El restaurant, cafeteries i oficines:
Hivern: la climatització es basa en un grau d’aïlament dels paraments envidrats amb càmara (6+10+ 6 mm) tot captant la radiació solar directe a través de les obertures. 
Les obertures escollides tindran una transmitància tèrmica molt baixa per evitar la pèrdua de calor a través dels paraments vidriats. 

Estiu: la ventilació creuada i les proteccions solars incloses en les obertures són la base de confort. També, els voladius prou considerables  i la coberta ajardinada evita la 
penetració de calor, que sumat a la vegetació de l’espai públic aportarà frescor a l’ambient.

 Renovació de l’aire: es realitzarà mitjançant  les obertures dels tancaments més sistemes mecànics actius.

SISTEMES ACTIUS
Tal i com s’explica anteriorment, per als sistemes actius s’aprofita l’energia renovable del riu Loira per climatitzar tot l’edifici.

L’Estació, restaurant, cafeteries i oficines: 
El sistema de climatització es resol mitjançant un sistema aigua-aigua a partir dels col·lectors dintre del Loira. És un sistema que utilitza l’aigua com a fluid calorportador, el 
qual transfereix la seva energia a les unitats terminals. La unitat generadora serà la bomba de calor geotèrmica situada a la planta baixa de l’edifici. Les unitats terminals 
estaran situades en el fals sostre de l’edifici en cada lloc indicat Atès que la normativa actual obliga a realitzar una ventilació forçada ne cas d’implantar aquest sistema tot 
aigua, la ventilació es realitza de manera mecànica mitjnaçant ventilo-convectors amb sistema recuperador de calor, situat també al fals sostre. 

Renovació de l’aire: sistema a través de ventilconvectors en façana amb recuperadors de calor i sistema d’humidificació.

Esquema del principi de producció d’energiaModel 3D d’un mòdul de col·lectors
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ESQUEMA DE FUNCIONAMENT DEL CLIMA I VENTILACIÓ
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21. INSTAL·LACIONS
ENERGIA I CLIMA

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

Conducte expulsió fums cuines a coberta
de xapa metàl·lica

Conducte expulsió aire interior a exterior 
coberta de xapa metàl·lica

Sistema de distribució per aigua, al cel ras 
banys amb conductes aïllats

Unitat terminal impulsió, difusor
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Unitat terminal cassette en sostre
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DIMENSIONAT VENTILACIÓ FORÇADA CUINES

Segons CTE HS 3_Qualitat de l’aire interior

Taula 2.1_Caudal de ventilació mín. exigit
 - Cuines= 2 l/s per m2 útil
  Cafeteria estació:  Q

1
= 30 l/s

  Cafeteria plaça:  Q
2
= 130 l/s

  Restaurant:   Q
3
=180 l/s

Taula 4.2_Secció conducte extracció en cm2 segons caudal
  Cafeteria estació:  S

1
= 400 cm2

  Cafeteria plaça:  S
2
= 625 cm2

  Restaurant:   S
3
= 625 cm2

Taula 4.3_Classes de tiratge per determinar la secció que 
venen determiants per la zona tèrmica on es troba Nantes, 
amb classificacio X per trobar-se a una altitud infoerior a 800 m 
(taula 4.4)
  Cafeteria estació:  T2
  Cafeteria plaça:  T2
  Restaurant:   T3


