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aportació de calor
combustible a base de llenya 
per a escalfar la llet. 
Utilització de 8 troncs / 45min 

pas instal·lacions des de 
l’escomesa. Porta d’accés 
i caldera (per a necessitat 
d’ACS).

sanejament
rasa de sanejament

panells sandwich
BACACIER /Model Coviso
e: 8cm i 1m d’ample
U: 0,27W/m2K

· facilitat de neteja
· recurs econòmic i a l’abast

evitar condensacions 

ventilació creuada amb obertures 
zenitals regulables, que permetin la 
circulació d’aire i evitin les possibles 
condensacions de la zona de 
producció

renovacions d’aire
15-20 renovacions/hora

mosquiteres
essencials per al 
control sanitari de 
la sala

calor animal
les cabres transmeten calor 
corporal que s’anirà propagant 
a través de la paret mitgera

canaló pluja
(segons CTE i intensitat 

pluviomètrica) canaló amb 
un pendent de 2% de 16,5cm 

d’ample

El confort de la formatgeria, aconseguit mitjançant una doble pell en façana (amb 
l’acumulació de llenya + els panells sandwich interiors); l’aportació de calor interior 

tant des de la formatgeria com la calor corporal animal; i finalment, la ventilació 
creuada mitjançant unes obertures en coberta. 

 

Confort

Càrrega tèrmica a l’hivern:

L’aportació de calor necessària a l’hivern per aconseguir una temperatura 

de 20ºC a l’interior de la zona d’aula d’entorn rural, que depèn només 

del confort de la llenya és de 3.930,14 kcal /h

(s’ha tingut en compte una temperatura mitjana exterior de 6ºC)

U façana Sud

U façana Est

U façana Oest

U coberta

U solera

= 2,51 W/m2K

= 1,84 W/m2K

= 0,81 W/m2K

= 0,31 W/m2K

= 3,70 W/m2K

Transmitàncies:

13,23 m2  (83% obertura + 17% massís)

30,32 m2  (19% obertura + 81% massís)

17,48 m2  (6,6% obertura + 93,4% massís)

44,67 m2  (2% obertura + 98% massís)

44,67 m2

extracció de fums
xemeneia d’extracció dels fums 
produïts per la llenya. 
Evitar el contacte entre cendres 
i aliment 

càrregues internes
càrregues internes

replanteig de panells 
sandwich 1m d’ample

barrera de vapor

transmissió de calor

Velux practicable de 60 x 110cm

vidre fix

pas instal·lacions entre 
els dos panells sandwich 
que tanquen la zona de 
producció

llenya sense tractar. 
Direcció longitudinal 
a les fibres

= 6,53 W/mK y 

maó foradat
=0,49 W/mK y 

Qtransmissió

Qventilació

= Co x Ci x U x S x (Tint - Text)

= V x Ce x D x n x (Tint - Text)

Càrrega tèrmica:

= 2.704,60Kcal/h

= 1.225,53 Kcal/h

QTOTAL = ∑Qt + ∑Qv + ∑ Qr + ∑ Qai = 3.930,14Kcal/h
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