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RITI

SUBMINISTRAMENT AIGUASubministrament aigua
BIOMASSA PER LA PRODUCCIÓ D'ACS, CALEFACCIÓ I REFRESCAMENT

S'usa com a sistema de combustió de Biomassa per la producció de calefacció i
aigua calenta sanitària (ACS).
La biomassa és un combustible procedent de la transformació de la fusta , residus
forestals i de fusteria que podem recuperar en forma de calor per combustió
directa mitjançant calderes de calefacció. Es basa en la transformació de pellets
(material orgànic) com a combustible, el qual es va subministrant automàticament
a la caldera en funció de les necessitats programades.
En el procés de combustió s'allibera CO2, i teòricament, aquest CO2, es torna a
agafar en el procés de fotosíntesis.

S'usen recuperadors de calor per així fer disminuir la quantitat d'emissors de calor
necessaris per aquest confort. S'ubiquen en zones amb cel ras, banys.
Aquests recuperadors s'alimenten d'una bateria d'aigua calenta, que permet
pre-escalfar l'aire que circularà pel conducte d'impulsió.
Aquest sistema permet disminuir la quantitat d'emissors de calor que cal posar,  ja
que l'aire de renovació ja entra pre-escalfat gràcies als recuperadors de calor.
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CRITERIS

El sistema d'abastiment d'aigua es divideix en 3 xarxes :

- Xarxa d'aigua freda potable, que es distribueix directament de la xarxa pública .

- Xarxa d'aigua regenerada no potable , provinent del dipòsit d'aigües pluvials i
grises, proveeix el reg, manteniment dels espais públics i inodors .

- Xarxa d'aigua calenta sanitària prové dels diferents equips de producció d'ACS,
caldera de biomassa.

La distribució d'aigua es realitza mitjançant traços senzills i ordenats fins als nuclis
humits. A la instal·lació de subministrament d'aigua s'hi incorporen altres dispositius
per a l'estalvi d'aigua; dispensadors reductors de consum en totes les aixetes i
sistema de doble descàrrega (curta i llarga) en tots els inodors de l'edifici .

CANONADES

Les canonades, tant d'aigua freda com d'aigua calenta, han d'estar aïllades
tèrmicament amb els gruixos indicats a IT 1.2.4.2 del RITE, per tal d'evitar les
condensacions als tubs de conducció d'aigua freda i les pèrdues de calor als tubs
de conducció d'aigua calenta. Així com la normativa UNE-EN 1057 de coure.

S’usen tubs de coure vistes. Té un efecte desinfectant natural, paralitza el
creixement de bacteries, vida útil i elevada eficàcia energètica. Aigua freda amb
canonades de coure tipus Sanco, i aigua calenta amb canonades de coure
aïllades des de fabrica amb espuma de poliuretà i funda de protecció exterior de
Pvc tou.

Les canalitzacions verticals d'aigua, se sectoritzen de les canalitzacions elèctriques i
telecomunicacions. Qualsevol conducte horitzontal d'aigua va per sota d'aquests
conductes, respectant les distàncies mínimes de separació. L'aigua freda i l'aigua
calenta van separades a 4 cm com a mínim, en un plà vertical.

AIGUA FREDA

Se subministra directament des de la xarxa pública d'aigua potable. Els elements
que formen la instal·lació són :

- Escomesa i connexió al pericó d'entrada, amb registre al accés - Clau de pas de l'edifici
- Filtre dins armari de comptadors --> local comptadors ubicat en planta baixa
- Comptadors; accessibles amb vàlvula antiretorn
- Clau de pas al inici de cada ramal per sectoritzar cada àmbit
- Vàlvules o claus de pas de cada aparell
- Vàlvules antiretorn

AIGUA CALENTA SANITÀRIA

S'obté a partir de l'escalfament de l'aigua freda produït per calderes de biomassa.
om que alguns punts de consum es troben molt allunyats de la zona de producció i
emmagatzematge s'utilitzaran anells de retorn d'aigua calents , mitjançant unes
bombes es manté circulant una petita quantitat d'aigua de tal manera que el
sistema es conserva sempre calent.

CABALS INSTANTANIS mínims a subministrar aparells sanitaris (decret d'ecoeficiència i DB HS 4)

aigua freda (dm³/s) ACS (dm³/s) diàmetre
aigüera     0,20 0,10 Ø16 mm
pica     0,05 0,05 Ø16 mm
dutxa     0,20 0,10 Ø20 mm
wc amb cisterna  0,10        - Ø16 mm
aigüera industrial  0,30 0,20 Ø20 mm
rentadora ind.  0,60 0,40 Ø25 mm
rentavaixelles ind.  0,25 0,20 Ø20 mm
presa mànega (neteja)  0,20 Ø25 mm

Planta semisoterrani

Planta baixa

Planta primera

Planta segona

Escomesa de la xarxa general de
subministrament aigua freda
Clau general de l'edifici
Bomba
Comptador
Dipòsit acomulador
Canonada d'aigua freda
Canonada aigua calenta
Canonada aigua precalenta
recirculació
Aixeta d'aigua freda
Aixeta d'aigua calenta
Clau de pas d'aigua freda
Clau pas d'aigua calenta
Vàlvula antiretorn
Muntants aigua freda
Muntants aigua calenta
Caldera

FONTANERIA

DEMANDA ANUAL D'Aigua Calenta Sanitària (A.C.S.)

Hotel **** Calldetenes --> altitud 489 msnm --> Zona Climàtica --> D1, III

Segons el CTE DB HE 4, la contribució solar mínima anual per ACS amb una demanda

del edifici de 4000 l/d és del 40 %, i zona climàtica III, s'obté el càlcul de la

demanda de referència a 60ºC : 

    Hotel **** 55 litres/dia·persona = 55l/d · 51 hostes = 2805 l/d
    Restaurant 8 litres/dia·persona = 8l/d · 52 hostes =  416 l/d
    Gimnàs 21 litres/dia·persona = 21l/d · 10 hostes =  210 l/d

  Bar 1 litres/dia·persona =  1l/d · 52 hostes =    52 l/d
  Vestuaris 21 litres/dia·persona =  21l/d · 10 hostes =  210 l/d

    oficines 5 litres/dia·persona =  2l/d · 5 hostes =    10 l/d
    Bugaderia 5 l/kg·persona·dia = 5 l/kg · 51 hostes =  255 l/d

a 5 l/kg roba persona i dia)

Per tant;
La demanda ACS (hotel ****) = 3959 litres/dia
La demanda anual ACS       = 3959 l/dia · 365 dies/any = 1.445.035 l/any
S'ha de garantir el 40% d'ACS, és a dir ---------------------------  578.014 l/any

    Piscina coberta 48 litres/dia = 48 l/d · 365 dies/any =    17.520 l/any 
    per garantint les condicions de confort següents :

temperatura de l'aigua 25ºC
tempertaura de l'aire 27ºC
humitat relativa 65 %

S'ha de garantir el 50% d'ACS en zona climàtica III, és a dir      -----  8.760 l/any

Es preveu l'instal-lació d'un dipòsit soterrat d'emmagatzematge d'aigües pluvials
per cobrir les necessitats d'aigua del sistema contraincendis (BIE's) i reuitlitzar-la
també per la bugaderia de l'hotel.

CÀLCUL DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER A PRODUCCIÓ D'ACS

D ACS = Da · þ · Ce · ∆T = 586.774 l/any · 1kg · 0,00116 kW/kgºC · (60ºC -
14ºC temperatura aigua) = 31.310,26 kWh/any
D ACS =  31.310,26 kW/any · (860 Kwh/1 kcal) = 26.926.823,60 kcal/any

D ACS --> Demanda energètica tèrmica per ACS (kW/any)
Da --> Consum d'ACS anual (l/any)
þ --> Densitat aigua (1kg/l)
Ce --> Calor específic de l'aigua ( 0,00116 kW/kgºC)
∆T  --> TºACS - Tº xarxa (segons UNE)

Fontaneria apartament Fontaneria habitació

escala 1:75

Terra compactada sense pedres

Guia de plàstic marcador recorregut
Sorra fina

Tub corrugat de polietilè d'alta densitat
Conducte d'aigua de coure

INSTAL·LACIÓ

RASA DE CANALITZACIÓ

ACS

Dipòsit ACSCaldera
Biomasa

ESQUEMA INSTAL·LACIÓ ACS

recirculació ACS

CALDERA BIOMASSA

Demanda energètica calefacció del edifici ; Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup /S
Dcal,lim = 27 Kw·h/m² · any + 2000 /2900 m² = 18,62 kW·h/m²  · 2900 m² = 54.000 kW·h/any

D cal,lim  --> valor límit demanda energètica de calefacció (kW·h/m²)

D cal,base --> valor base de demanada energètica calefacció, per zona climàtica al hivern segons taula 2.1 del CTE DB-HE (D-> 27 Kw·h/m² · any)

F cal,sup --> factor corrector per superfície de demanda energètica de calefacció (2000)

S --> superfície útil dels espais habitables del edifici (m²)

- Viabilitat tècnica ubicació sitja de biomassa i de la seva càrrega
- Càlcul de la sitja per garantir la demanda de combustible durant dues setmanes segons
característiques tècniques del RITE

E total = P combustible · PCI combustible · (A sitja · h combustible) · F combustible

54.000 kW·h = 650 kg/m² ·  4,8 kWh/kg · (A sitja · h combustible) · 0,80
(A sitja · h combustible) =  21,64 m³ --> 3,80 x 3,80 x 1,50 m

E total  --> energia total que conté la sitja (kWh)--> 70 kW
P combustible --> densitat aparent del combustible (kg/m³) --> 650 kg/m²

PCI combustible --> poder calorífic inferior del combustible (kWh/kg) --> 4,8 kWh/kg pel·let

A sitja --> àrea de la sitja (amplada x llargada) (m²)
h combustible --> alçada a la qual arriba el combustible (m)
F combustible --> factor de correcció segons disposició combustible dins sitja (granular 0,80)

- Potència Caldera ; de 60 a 500 kW --> 70 kW
- Menor distància possible entre caldera i sitja
- Total superfície a calefactar = 2900 m²

ARMARI PER RAMAL DE CONTADOR

Arrebossat interior morter de ciment

Tub a instal·lar

Clau de pas de sortida a contador

Desguàs natural per evacuació

Clau de pas d'entrada de contador

Porta metàl·lica

Forjat
Anclatge HILTI
Rail HILTI

Aïllament
Tub aigua calenta
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