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Segons el DB HS4, al tractar-se d'un equipament públic de gestió única, escollim un esquema de tipus a, format per
l'escomesa, la instal·lació general que conté un armariet o arqueta del comptador general, un tub d'alimentació i els
distribuïdors principals; i finalment les derivacions per planta. D'aquesta manera tota l'aigua que demanda l'edifici és
canalitzada a través d'un sol comptador.

PLANTA SOTERRANI PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA

PLANTA TERCERA PLANTA QUARTA PLANTA CINQUENA COBERTA

DIÀMETRES RAMALS AFS. Memòria justificativa DBHS4

1. Descripció de la instaal·lació

 A l'exterior de la propietat hi haurà la clau de presa que connecta la xarxa de la ciutat amb l'escomesa de
l'edifici. Encara fora de la propietat, l'escomesa connectarà amb la clau de tall exterior.

 Ja a l'interior de la propietat, i dins de l'armariet a la sala de màquines del soterrani, trobem la clau de tall
interior, el filtre general, el comptador, una aixeta de comprovació, una vàlvula antiretorn i una clau de
sortida.

 De l'armariet hi sortirà el tub d'alimentació que es bifurcarà:
- Una branca recorrerà horitzontalment el sostre del soterrani i es dividirà en tres conductes que

aniran a buscar els tres nuclis d'instal·lacions verticals que organitzen els serveis de l'edifici.
Aquests tres  tubs distribuïdors principals servirà l'AFS de tots els aparells situats a les plantes fins
on arribi la pressió de xarxa, en el nostre cas a la planta -1, la 0 i la 1.

- L'altre branca anirà al Grup Elevador de Pressió que gràcies a les bombes permetrà dur l'AFS a la
resta de plantes i fins a la planta superior on trobem la planta refrigeradora, la caldera i el sistema
de plaques fotovoltaiques. En aquest cas, del GEP sortiran dues branques en direcció a dos dels
tres nuclis verticals abans esmentats.

 Ascendint per l'espai reservat a les zones del nucli de comunicació vertical els distribuïdors principals d'AFS
sense GEP i els que neixen en el GEP van generant derivacions que després és bifurquen segons les
necessitats de cada planta, recorrent l'espai a vegades penjades dels forjats, de vegades dins de falsos
sostres registrables i de vegades vistes.

 En arribar a la planta superior, dins la sala de màquines trobem la planta refrigeradora, que refreda l'aigua de
diversos circuits tancats per a refredar l'aire dels locals quan cal. La planta refrigeradora té una connexió
d'AFS per garantir la pressió necessària del circuit tancat.

 D'altra banda, també a la sala de màquines de la planta superior trobem la caldera que escalfa l'aigua dels
circuits tancats dels aparells de climatització per a escalfar l'aire dels locals (de forma anàloga a la planta
refrigeradora) i que també escalfa l'ACS que servirà a tot l'edifici. La caldera també té una connexió d'AFS
per mantenir el nivell de pressió en el circuit.

 Per a la producció d'ACS la caldera escalfa un dipòsit a través d'un circuit tancat i de forma anàloga ho fa el
sistema de plaques fotovoltaiques instal·lades a les cobertes de l'edifici.

 Des del dipòdit de la planta superior neix la xarxa de descendent de distribució d'ACS.

2. Dimensionat caldera

Càlcul de la potència necessària per a ACS
- Escola d'hosteleria: 8l/alumne·dia
- 800 alumnes · 8l/alumne ·dia = 6.400 l/dia = Q
Fixant un temps d'escalfament de 30 minuts (t) i un salt tèrmic mig de 50 °C, apliquem la fòrmula:

P = (Q/t) · Cp · At
P = (6400/0.5) · 1 · 50 = 160.000 Kcal/h
P = 160.000 Kcal/h · 1KWh/860Kcal = 186 kW

Càlcul de la demanda energètica anual de calefacció
Considerem una càrrega mitja a l'hivern de 80 Kcal/h m2

- 80 Kcal/h m2 · 7.079 m2 = 566.320 Kcal/h
- 566.320 Kcal/h · (1kW/860 Kcal/h) = 659 kW

Potència nominal de la caldera
Sumant les dues demandes: 186 kW + 659 kW = 845 kW
Tenint en compte un rendiment del 80%,

Potència nominal de la caldera = 845 / 0.8 = 1.056 kW

3. Contribució solar mínima d'ACS

Dades inicials

Tipologia de l'edifici: escola
Consum diari d'aigua per persona considerat: 8l/persona·dia
Nombre d'usuaris = nombre d'alumnes: 800
Consum diari total d'ACS: 800persones x 8 l/persona·dia = 6.400
Temperatura prevista d'utilització d'ACS: 60°C

Dades geogràfiques: Provincia de Barcelona, latitud 41°. Zona climàtica II

Percentatges d'utilització de l'edifici previstos al llarg de l'any:

Gener     Febrer     Març     Abril     Maig     Juny     Juliol     Agost     Setembre     Octubre     Novembre    Desembre
  100           100        100       100       100       100        50          50             100               100              100                 100

Càlcul de la demanda energètica

Dades dels captadors seleccionats

Model: LUMELCO ST 3500
Dimensions: 1,055 m x 2,05m
Factor d'eficiència òptica: 0,799
Coeficient global de pèrdues: 3,400 W/(m2·°C)
Àrea útil: 2 m2

51captadors amb una àrea útil de captació de 102m2

Inclinació de les plaques: 41° / Pèrdues per inclinació: 0
Desorientació respecte del sud: 25° / Pèrdues per desorientació: 2,9%

Càlcul de l'aportació energètica pel mètode F-Chart

Constants considerades en el càlcul:
Factor de correcció conjunt captador-intercambiador: 0,95
Modificació de l'angle d'incidència: 0,96
Temperatura mínima d'ACS: 45°C

Comprobacions CTE

Total demanda energètica anual: 119.105 KWh
Total producció energètica solar útil anual: 73.281 KWh
Percentatge aportat per les plaques : 62%
Pèrdues totals per inclinació, desorientació o hombres: 2,19%

CUMPLEIX EXIGÈNCIES CTE
60% aportació mínima / 15% pèrdues màximes admissibles.

Càlcul volum acumulació

Es calcula el volum del dipòsit d'ACS escalfat pel sistema de plaques solars i el sistema de suport. Apliquem:

50 · A(m2) = V (litres)

Àrea útil total de captadors = 2m2 · 51 captadors = 102 m2
V= 50 · 102 = 5.100 l

Es preveu un dipòsit de 5.100l

ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIO

DIÀMETRES RAMALS ACS. Memòria justificativa DBHS4

Com s'oberva a l'esquema inferior, la distribució dels conductes d'aigua freda i els d'aigua calenta s'organitzen sempre
en tres grans columnes verticals que es corresponen als tres nuclis de comunicacions i instal·lacions que disposa
l'edifici.

Cadascún d'aquests nuclis serveix una zona específica de l'edifici, com ja s'ha vist en el cas de la climatització, i en
aquest cas:

NUCLI A - ZONA A: Abasteix d'aigua tots els banys de planta i els vestidors.
NUCLI B - ZONA B: Abasteix d'aigua totes les cuines, tallers i àrees de servei adossades a les cuines.
NUCLI C - ZONA C: Abasteix d'aigua els banys de l'auditori i la biblioteca així com la cuina de l'auditori.

En el cas de l'aigua freda la ramificació en els tres distribuïdors pricipals es produeix en el soterrani (tot bifircant-se en
6 distribuïdors en funció de la necessitat o no de GEP) i en el cas dels distribuïdors d'aigua calenta la ramificació es
produeix a les plantes superiors, ja que el dispòsi es troba a la part superior.

Volumetria de l'edifici: 3 peces Nuclis verticals de l'edifici:
tres punts de connexió vertical

Distribució de les instal·lacions en
tres zones vinculades als tres nuclis
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