Instal·lació de Clima i Ventilació				

Simbologia

Es tracta d’un edifici on conviuen diferents activitats amb diversitat horària i funcional. És per aquest motiu que es plantegen circuits independents
per garantir el confort de cada zona segons les seves necessitats: Escola, Sala
d’Exposicions, Biblioteca i Bar.

Planta Segona

Es proposa un sistema mixte de climatització aire-aigua al tractar-se
d’un edifici que s’extén en horitzontal, minimitzant així el dimensionat de les
instal·lacions. S’utilitzen simultàniament cabals d’aigua i d’aire. L’aire garanteix
la ventilació de l’edifici, aportant aire net de l’exterior i expulsant-ne el viciat.
L’aigua aporta les condicions de confort tèrmic de les diferents estances a través de panells emissors o de terra radiant.
En les zones de la Biblioteca i el Bar, al ser zones públiques amb un ús més
discontinu, serà l’aire qui aportarà el confort tèrmic més ràpidament. En la Sala
d’Exposicions, tot i ser també un espai més públic, s’opta per la climatització
per terra radiant, donada la gran altura d’aquesta.

Circuit de Climatització				

Pel que fa a sistemes passius, en tot l’edifici es planteja la refrigeració
passiva, ventilació natural nocturna, aprofitant les característiques climàtiques
de la ciutat d’Olot com són les nits fredes a l’estiu, i treballant amb tancaments
de formigó que proporciona una bona inèrcia tèrmica. La proposta de ventilació, en el major del possible, es resolt amb sistemes de renovació d’aire natural
amb ventilació creuada.
Per tal de reduir el salt tèrmic entre l’exterior i l’interior de l’edifici,
s’incorporen màquines recuperadores de calor als tubs d’impulsió d’aire que
pre-escalfen l’aire de l’exterior aprofitant la calor existent en l’aire viciat. Amb
aquest sistema s’aconsegueix impulsar l’aire a temperatures entre els 12 - 28
°C, disminuint la necessitat d’un sistema actiu de climatització.
Segons el RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis),
exigeix un cabal mínim de renovacions de l’aire interior per mantenir uns paràmetres òptims de qualitat de l’aire.
Escola _ Aire, Aigua_Fan Coils + Panells Emissors
S’opta per aquest sistema perquè es tracta d’espais d’ús continuat. Tot i
que la calefacció per panells radiants triga més temps a assolir la temperatura
de confort desitjada als espais, la relació del consum amb l’energia és optima.
Al ser una zona d’ús continuat, no resulta un inconvenient.
Els Fan Coils ajuden a aconseguir una temperatura de confort a més
velocitat, a més de garantir les renovacions d’aire necessàries.

Planta Primera

Sala d’Exposicions _ Aire, Aigua_Fan Coils + Terra Radiant
Tot i tractar-se d’un espai d’ús més públic, s’opta per la climatització
amb terra radiant per garantir el confort tèrmic a les zones on es troba l’activitat de la Nau, ja que es tracta d’un espai amb una altura considerable, i la
climatització per aire resultaria poc eficient.
Els Fan Coils, a l’igual que a la zona de l’Escola, permetran assolir una
temperatura de confort més rapidament i permetran la renovació d’aire desitjada.
Biblioteca, Bar _ Aire, Aire_UTA
Es sectoritza cada local amb la seva pròpia UTA col·locada a la coberta
per permetre així l’ús i consum independent segons les diferents necessitats.
Cada UTA se li afegeix un recuperador de calor per garantir la renovació
de l’aire de dels locals sense perdre quantitat de calor, aportant l’aire net de
l’exterior preescalfat.
Estratègies passives					
- Climatització de la zona del passadís per sistema d’intercanvi d’aire a diferent temperatura per efecte hivernacle.
- Ràfec: espais de circulació protegits de sol d’estiu.

Planta Baixa

- Ventilació creuada

1. Càlcul Pèrdues per Transmissió
Segons l’apartat del CTE DB HE_HE.1. Transmitàncies
Olot Zona Climática D2
Aquest càlcul s’aplica a tots els tancaments en contacte amb l’aire exterior,  tant
murs de façana com les cobertes.
U = 1 / RT
RT=RSI + R1 + R2 + ... + Rn + RSE
R= e/λ

RT = resistència térmica total [ m² K / W ]
Rsi = 0’13
Rse = 0’04
e = gruix de la capa en [ m ]
λ = Conductivitat [ W / m.K ]

La λ és la conductivitat tèrmica del material calculada a partir dels valors tèrmics
declarats segons la norma UNE EN ISO 10 456:2001 en [ W / m.K ]
Façana
Rc Formigó Armat = 0.30m / 2.5 W/mk = 0.12
Rc Aïllament llana mineral = 0.08 m / 0.05/ W/mk = 1.6
Rc Plafo fusta = 0.020 m / 0.15 W/mk = 0.16
Rt = 0.04 + 0.12 + 1.6 + 0.16 + 0.13 = 2.05
Uopac = 1 / 2.05 = 0.48 W/m2k
Ufinestra = 2.7 W/m2k
Coberta enjardinada
Rc Formigó Armat = 0.15 m/2.5w/mk= 0.06
Rc Aïllament espolitriré expandit = 0.08 m / 0.05/ W/mk = 1.6
Rc Morter pendents = 0.10m / 0.41 W/mk = 0.24
Rc Compost vegetal = 0.35m /0.52 W/mk = 0.67
Rt = 0.04 + 0.06 + 1.6 + 0.24 + 0.67 = 0.98
U c.enjardinada = 1 / 0.98 = 1.02 W/m2k
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Coberta
Rc Formigó Armat = 0.15 m/2.5w/mk= 0.06
Rc Aïllament espolitriré expandit = 0.08 m / 0.05/ W/mk = 1.6
Rc Morter pendents = 0.10m / 0.41 W/mk = 0.24
Rc Grava = 0.05 m/2w/mk = 0.025
Rt = 0.04 + 0.06 + 1.6 + 0.24 + 0.025= 1.96
U c.grava = 1 / 0.98 = 0.51 W/m2k
Hext = 0.48x2276 + 2.7x843 + 1.02x882 + 0.51x823 = 4687,95W/k
Pèrdues totals per transmissió = 4.69 kW  
2. Càlcul Pèrdues per Ventilació
Hv = volum/h . Ce aire
Biblioteca   1864m³ x 4 v/h = 7456 m³ x 0.34 Wh/m³K = 2535 W/k
Tallers        1701m³ x 6 v/h = 10206 m³ x 0.34 Wh/m³K = 3470 W/k
Aules          2287m³ x 5 v/h = 11435 m³ x 0.34 Wh/m³K = 3887 W/k
Sala Expo   5445m³ x 4 v/h = 21780 m³ x 0.34 Wh/m³K = 7405 W/k
Oficines      402m³ x 5 v/h = 2010 m³ x 0.34 Wh/m³K = 683 W/k
H ventilació total = 17980 W/K
Perdudes totals per ventilació = 17.9 kW
3. Guanys Ocupants i Aparells
Segons annex K de la UNE 12790:2004
2-4 w/m² calor sensible
W= sup útil. taxa = 3800 m2 x 2W/m² = 7600 W
Guanys totals = 7.6 kW
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- Inèrcia coberta ajardinada.
- Protecció solar amb lames al passadís zona tallers
- Ventilació creuada  en el pis superior, ventilació per patis a
nivells inferiors.
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