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CLIMATITZACIÓ

Es tracta d’un edifici on conviuen diferents activitats amb diversitat d’horaris i necessitats. Per aquest motiu es plantegen diferents sistemes per a cada espai en funció del seu ús. Pel que fa a l’emplaçament s’ha de tenir en compte que Olot té
un clima molt humit amb hiverns molt freds (de 5ºC a -7ºC) i estius suaus (19ºC a 20ºC). Com a estratègia , es climatitzaran els espais d'estada . Els espais de circulació mantindran una temperatura en funció dels ocupants i el moment del
dia. Per tal de minimitzar les pèrdues s 'ha intentat aconseguir una transmitància tèrmica baixa als paraments i s'han projectat dobles portes a les entrades principals on hi haurà més freqüéncia de persones entrant i sortitnt.

Es proposa un sistema mixte de climatització aire-aigua per a l’escola , el bar i la biblioteca, per a minimitzar el dimensionat de les instal·lacions , ja que és un edifici que s’extén horitzontalment. L’aire assegurarà les renovacions d’aire,
expulsant-ne l’aire viciat i introduint-hi aire net des de l’exterior a través de recuperadors entàlpics. L'aigua del sòl radiant assegurarà un bon confort tèrmic a les diferents estances durant el dia, així com una bona distribució de la temperatura.
La sala d’actes es considera un espai d’ús discontinu. Per tant, s’escull un sistema de climatització aire-aire per tal de poder escalfar el local en menys temps només en cas necessari. Disposarà de la seva pròpia Unitat de Tractament d'Aire,
de forma que només s 'encendrà quan hi hagi un esdeveniment. Per a la millora de la seva eficiència la UTA disposa d’un recuperador de calor per a introduïr l’aire net preescalfat, fet que ajudarà a fer les renovacions d’aire del local
minimitzant les pèrdues de calor.

RENOVACIONS D'AIRE

Segons el RITE, per a sales de lectura, oficines i  aules es considera una IDA 2 (aire de bona qualitat), i segons la taula 1.4.2.1 serà
necessari un cabal d'aire exterior de 12,5dm 3/s per persona. Deduint l 'ocupació a partir del que estableix el CTE DB SI, obtenim uns
valors molt grans de renovacions d'aire en cas de fer un recuperador per planta. Per aquest motiu es decideix repartir els locals a ventilar
entre diferents recuperadors per tal de reduir la secció dels tubs d'aire. Les circulacions es faran per cels rasos i calaixos d'instal·lacions
al gruix dels envans divisoris entre aules i  passadissos. Les impulsions es faran sempre que sigui possible desde el fals sostre dels locals
i les explusions des del calaix d'instal·lacions a l'envà divisor entre espai de pas i espais docents.

Per la sala d'actes considera una IDA 3 (aire de qualitat mitja) i  un cabal d'aire exterior de 8dm3/s per persona. Considerant una ocupació
de 165 persones a la sala d'actes obtenim un cabal d'aire aproximat de 2062,5m3/s. A una velocitat de 5m/s (el màxim recomanat és
6c/s) obtenim una secció mínima de 41x41cm. Les conduccions es conduiran a través del fals sostre que disposa de sufucuent espai.
Tant la UTA com el recuperador entàlpic es situaran en un espai accessible des de l'exterior a sota la grada de la Sala d'Actes.

Les ventilacions dels banys es produiran amb venti lació forçada connectant cada reixeta a un conducte amb un aspiradorr elèctric al f inal
del recorregut per a la extracció de les males olors. La cuina del bar es ventilarà per mitjà d'un extractor que conduirà l'aire per un
conducte fins a la coberta.

CLIMATITZACIÓ

CÀLCUL DE PÈRDUES PER TRANSMISSIÓ

S’aplica aquest càlcul a tots els tancaments en contacte amb l’exterior, tant a murs de façana com a cobertes. Es segueix el procés de càlcul estipulat pel CTE DB HE1.

U=1/RT

RT=RSI+R1+R2+...+Rn+RSE

R=e/λ

La Zona Climàtica a la que pertany Olot és la D2, per tant:
 UMlim=0,66W/m2·K  USlim =0,49W/m2·K
 UClim=0,38W/m2·K  F lim=0,31W/m2·K

 PLANTA SOTERRANI
e: 1/500

 PLANTA BAIXA
e: 1/300

 PLANTA PRIMERA
e: 1/300

 PLANTA SEGONA
e: 1/300

CÀLCUL DE PÈRDUES PER VENTILACIÓ

Hv=V/h·Ceai re La ventilació dels espais de l 'escola i la biblioteca es realitzaran
mitjançant un sistema passiu amb recuperadors de calor.
S'impulsa aire net i  preescalfat des de l'exterior des de la part
superior dels locals i al mateix temps s'extrau l'aire viciat a una
alçada inferior. El propi aire viciat s'utlitza per a preescalfar l'ai re
fresc de l'exterior. Aquest sistema permet una reducció del 50% de
les pèrdues per ventilació. Per tant:
Hv=12,85kW/2
Hv=6,43kW

GUANYS OCUPANTS I APARELLS

Segons l’annex K de la UNE:2004:
2-4W/m 2 calor sensible
W=Sup. útil*taxa=1263*2=2526W
Guanys totals=2,53kW

BOMBA DE CALOR PER A GEOTÈRMIA

S’escull la geotermia com a font d'energia, ja que es tracta d'una font d'energia renovable. Malgrat el cost econòmic inicial, present un estalvi econòmic a llarg termini enfront sistemes amb gasoil, gas, aerotèrmia, etc. El fet que no
produeixi energia mitjançant la combustió, no requerirà de xemeneies i podrà estar instal·lada a la planta soterrani. D'aquesta forma ens permetrà util itzar aquest sistema no només per la climati tzació dels espais, sinò que també per
escalfar a l 'aigua calenta sanitària. Estalviant-nos així haver d'incorporar plaques solars a la coberta, estalviant-nos d'aquesta forma l 'impacte visual de les plaques solars . Els pous de captació de calor seran verticals i es trobaran
sota la solera de l 'aparcament soterrat. S'hauran de distanciar un mínim de 10m entre si per a evitar que hi hagi una interacció negativa entre ells. A falta d'un estudi del subsòl més exhaustiu s'ha fet una aproximació a raó de 1-1,3m
lineals de tub per cada m 2 a calefactar . Per tant,:

1960*1,3=2197ml

Es proposa la instal·lació de 18 pous d'uns 125m cada un. Per tal de fer front a la demanda, s'instalen 3 bombes de calor per geotèrmia en bateria. De forma que sempre hi haurà alguna operativa en cas d'averia. Les bombes de
calor es conectaran a un derivador i a un acumulador d'inèrcia per al repartiment posterior de l'aigua per al terra radiant, la instal·lació d'ACS i la UTA de la Sala d'Actes. Les conduccions es produiran pel paviment de les zones
comuns fins a cada una de les sales a climatitzar. Després de veure diversos models es proposa el model NIBE F1345 de l'empresa NIBE, la qual presenta un rang de potències de  24 a 60kW i té un fàcil manteniment. Les
dimensions de cada bomba és de 60x62cm de dimensions i 180cm d'alçada i es si tuaran a una sala independent a planta soterrani en la zona central de l'edifici , per a facilitar l'accés en cas de manteniment.

LLEGENDA

Canalitzacions d'aigua calenta per a terra radiant

Retorn aigua de terra radiant

Canalitzacions d'aire net per impulsió

Canalitzacions d'aire viciat per extracció

Unitat de tractament d'aire (UTA)

Acumulador d'inèrcia

Pous geotèrmics

Bomba de calor per a geotèrmia

Recuperador entàlpic

Àrea calefactada per terra radiant

Conducte extracció banys

Conducte extracció cuina
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on: RT=resistència tèrmica total [m2K/W]
 RSI=0,13 (a façanes) i 0.10 (a cobertes)
 RSE =0,04
 e=gruix de la capa [m]
 λ = conductivitat [W/mK]


