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DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA

El pou canadenc o provenzal, és una tècnica que ens permetrà mantenir més fresca la casa en estiu, i càlida en l'hivern.

El principi de funcionament és simple. Si prenem la temperatura en la superfície, observem una diferència de temperatures (amplitud
tèrmica) que dependrà del lloc geogràfic i condicions particulars que defineixin el clima del lloc. D'altra banda si comencem a prendre
temperatures del sòl, a distintes profunditats, observarem que a una determinada profunditat, al voltant dels dos metres, la temperatura
roman constant al llarg de l'any, i a més dita temperatura es correspon amb la temperatura mitja del lloc.

Si aquesta temperatura mitja és agradable, llavors resultarà adient que “connectem” la nostra casa amb la terra.

El pou canadenc consisteix en una sèrie de tubs, col·locats a la profunditat desitjada, que recorren una determinada quantitat de metres
per sota la terra, pels quals circula aire, permetent que ocorri un intercanvi de calor, entre l'aire que circula i la terra que ho envolta.

Analitzem una mica millor això: la calor, es mou des dels cossos més calents als més freds.

En Hivern, l'aire està més fred. La temperatura a dos metres de profunditat és major que la temperatura en la superfície, per tant, al
circular aire fred, pels tubs, la terra cedeix calor i escalfa l'aire, el qual arribarà a la casa permetent d'aquesta forma calefaccionar
l'habitatge.

En Estiu pel contrari, la temperatura de l'aire és major que la temperatura mitja (a dos metres de profunditat), pel que al circular l'aire
pels tubs, cedirà calor i arribarà a la casa amb diversos graus menys, refrigerando llavors els ambients.

Paràmetres a tenir en compte:

   * Analitzar les temperatura mitja del lloc.
   * Definir mètode per a produir la circulació de l'aire
   * Calcular l'extensió en metres dels tubs (o canonades)
   * Profunditat en les quals se situarà les mateixes.
   * Volum d'aire que es desitja circular (dependrà de la grandària dels ambients, etc.)
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L'interior del volum de l'edifici es divideix en dues zones: La zona climatizada (les aules, oficines, despatxos i sala polivalent i bar) i les
zones de microclima (vestíbuls i zona d'horticultura)

Entre la zona climatizada i l'aire exterior sempre es genera un espai intermedi anomenat "microclima" fet que ens genera una reducció de la
demanda eneregètica de l'edifici ja que les zones climatizades no estan en contacte directe amb l'exterior sino que sempre es crea un fals
clima no tant extrem (menys fred a l'hivern i menys calor a l'estiu).

Per a aconseguir aquest microclima és imprescindible recórrer al sistema constructiiu del "box in box", caixa dins de caixa, o sigui, doble
envolvent exterior (doble façana i doble coberta).

ESTRATÈGIA CLIMÀTICA PASSIVA DE L'EDIFICI

a l'hivern aprofitem la màxima radiació solar que l'obtindrem a través de la façana sud i la coberta, absorvir la calor a través dels materials de l'edifici.  el sistema de pou canadenc ens portara aire temperat cap a l'interior de l'edifici i crean moviment d'aire entre els espais de circulació.

A L'ESTIU L'ESTRATÈGIA CLIMÀTICA INICIAL ÉS LA DE PASSAR LES LONES D'OMBRÍBOL DE LA PLANTA COBERTA, PER TAL D'EVITAR QUE EL SOL ENTRI DIRECTAMENT EN L'EDIFICI.

UNA ESTRATÈGIA SEGONA ES CREAR CORRENTS D'AIRE QUE REFRESQUIN TOT L'EDIFICI, FENT QUE TOT L'AIRE CALENT SURTI DE L'EDIFICI.

FAÇANA OEST


