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Comportament climàtic estiu
Secció fugada
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V. CONSTRUCCIÓ I SERVEIS

Comportament climàtic hivern
Secció fugada
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HIVERN: LA NOVA CRUGIA ACTUA COM A HIVERNACLE

ESTIU: LA NOVA CRUGIA ACTUA COM A UMBRACLE

La coberta permet també l’incidència de raigs 
solars. Gran superfície de captació de calor. 
Envolvent tèrmica i estanca. 

Finestres tancades. Per efecte hivernacle l’es-
pai interior s’escalfa. 

La protecció solar està recollida. Màxima cap-
tació solar.

En incidir els raigs solars s’escalfen  les su-
perfícies interiors i, gràcies a la seva inèrcia 
tèrmica, radient calor a l’edifici. 

Les finestres tenen un grau de mínima obertu-
ra pel qual es pot garantir una mínima reno-
vació de l’aire quan sigui necessària al hivern 
sense necessitat d’obrir-les totes.

Vegetació de la façana amb el seu mínim volum. 
Màxima captació solar.

La coberta té un sistema de protecció solar 
automatitzat i controlable a distància amb el 
qual es genera ombra a l’interior. És també 
practicable, per la qual cosa no s’hi acumula 
calor i l’aire hi circula. Envolvent tèrmica i 
estanca.

Finestres obertes. No es genera l’efecte hi-
vernacle. 

La protecció solar està desplegada. És au-
tomatitzada i controlable a distància. Màxima 
protecció solar. 

Els materials amb inèrcia tèrmica ara absor-
beixen calor dels cossos que n’emeten a l’in-
terior. A la nit també s’aprofita l’inèrcia. 

Les finestres tenen un grau de mínima ober-
tura pel qual es pot garantir la ventil·lació i 
mantenir-les obertes encara que es produeixin 
plujes estivals, igual que a la coberta. 

Vegetació en el seu moment més intens. Màxi-
ma protecció solar. Les plantes redueixen 
també el CO2 de l’ambient i pel procés de 
d’evaporació refreden l’espai. 

Es produeix una circulació d’aire a travès del 
gruix de la façana que s’estén fins a la co-
berta gràcies a l’obertura de les finestres. Es 
manté l’interior més fresc. 

La nova crugia és un espai bioclimàtic. Això vol dir que no 
compta amb cap sistema de climatització i que la diferència 
amb la temperatura exterior (que no arriba a ser la ideal però 
millora les condicions externes) l’aconsegueix per mitjà de me-
canismes passius. Aquests són diferents a l’hivern i a l’estiu i 
per aquest motiu es detallen en aquests esquemes: 

Arbrat de fulla caduca proper a la nau, 
permet el pas de la radiació solar.

Arbrat de fulla caduca que 
genera certa ombra sobre 
la nau a l’estiu.

Possibilitat de generar ventil·lació 
creuada obrint les finestres pràc-
ticables de ambdues façanes.


