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E. Instal·lació de gasos medicinals 

E.1 Generalitats 

La instal·lació dels gasos tècnics, donat que no hi ha cap capítol específica al CTE, es faran 

amb allò que disposa les Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE-IGA, NTE-IGB i NTE-IGO, 

per l’aire comprimit, el bui i l’oxígen, respectivament.. 

Hi ha un punt comú en el disseny de la instal·lació dels tres gasos tècnics i és que té una 

mateixa distribució dels mecanismes de valvuleria. S’ha optat per col·locar una vàlvula de 

tall a cada presa de consum i a cada ramal. Es col·loca una vàlvula de seguretat a la sortida 

de la unitat de producció de cada gas. 

Es mostra la instal·lació al plànol 10 de l’Annex H. 

E.2 Aire comprimit 

Per estimar un càlcul del cabal necessari a suministra, cal considerar un ús determinat de 

les prese.  

S’han considerat els 5 boxes com a quiròfans i les consultes com a llits de residència 

general. 

S’obtenen a la següent taula el cabal necessari a cada presa de consum (qi). 

 

Taula E.1: Cabal necessari a cada unitat de consum (Font :NTE-IGA). 
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Pressió 

Per calcular el cabal Q de cada ramal d’escomesa de la xarxa s’obté multiplicant per 1,5 el 

cabal de la unitat de consum qi.  

En cada tram intemig, el cabal es determina sumant els cabals de cadascuna de les 

ramificacions que parteixen del nus final del tram. 

Es calcula per cada tram, la pressió, diàmete i pèrdua de pressió, començant pels ramals 

finals i continuant ca al distribuidor principal en sentit contrari al fluxe de l’aire. 

La pressió mitja de cada tram final (escomesa) es considera igual a la de l’aparell que 

s’alimenta (Pu). La pressió mitja a cada tram intermig, es considera igual a la suma de la 

pressió mitja i la pèrdua de pressió corresponents a la de les ramificacions que parteixen 

del nus final. 

El diàmetre nominal de la tuberia D s’obté a partir de a pressió i del cabal. 
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Taula. E.2: Diàmetre nominal (mm) a partir del cabal (l/s) i la pressió (kPa). (Font: NTE-IGA) 

 

Pèrdua de pressió 

Per fer el càlcul de la pèrdua de pressió s’utilitza l’expressió: 

 

 

On dP és un coeficient en kPA/m (Taula D.3) 

L és la longitut real del tram (m) 

Leq és la longitut equivalent dels accesoris del tram (Taula D.4) 

[Ec. E.2.1] 
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Taula. D.3: Coeficient de pèrdua de pressió Dp.en funció del cabal (l/s) i de la pressió (kPa) (Font:  

NTE-IGA) 
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Taula. E.4: Longitut equivalent dels mecanismes de cada tram. (Font: NTE-IGA) 

 

Es mostren totes les dades i càlculs obtingudes a la taula següent: 

 

Taula. E.5: Dimensionament inicial de la instal�lació d’aire comprimit (Font: NTE-IGA) 
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Per quilibrar un nus, un cop obrintguda la pèrdua de pressió ∆P de cadascuna de les 

ramificacionsque parteixen d’ell, es calculen els valors corresponents de P+∆P. En cas de 

que aquests no resultin sensiblement iguals, s’hauran de calcular, per totes les 

ramificacions amb excepció d’aquella per la que s’hagi obtingut el màxim valor de  P+∆P  , 

uns valors nous de  ∆P’ adoptant uns diàmetres nominals menors mitjançant l’expressió 

∆P’= ∆P* (d/d’)^5 , essent d’ el nou diàmetre emprat, fins obtenir les diferències mínimes 

entre els nous valors de P+∆P’  i el màxim. És el cas del ramal que alimenta a les consultes 

9 i 10 i el ramal que ve de la zona de boxes. 

Es realitzen de nou els càlculs disminuint el diàmetre. 

 

Taula. E.6: Dimensionament final  de la instal�lació d’aire comprimit (Font: NTE-IGA) 

 

El cabal de la unitat compressora serà el cabal total multiplicat per un factor 2, és a dir, de 

16 l/s. 
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Volum de dipòsit acumulador 

El volum (l) s’obté a partir de l’expressió següent: 

 

Q és el cabal suministrat pel compressor, en l/s. 

K1 és el factor de correcció obtingut a la taula 7 a partir del factor de càrrega f i del 

compressor, definit com a relació entre el consum total i el cabal del compressor.  

K2 és el factor de correcció obtingut a la taula a partir de la diferència ∆P entre la pressió 

màxima que pot suministrar el compressor i la mínima admisible a la sortida del depòsit 

acumulador. Aquesta pressió mínima s’obté sumant a la pressió màxima d’utilització de les 

pèrdues de càrrega corresponents al recorregut des del començament de la xarxa fins 

l’equip utilitzador corresponent. 

K3 és el factor de correcció obtingut a la taula a partir del número z de maniobres per hora 

possibles de les unitats compressores, determinat per les característiques de l’arrancador. 

 

 

Taula. E.7: Factors de correcció del dipòsit acumulador (Font: NTE-IGA) 

S’escull un compressor tal que els factors de correcció són: 

k1 0,56 
k2 0,42 
k3 0,38 

Donat el volum de la unitat productora, el volum de dipòsit acumulador és de 85,6 L. 

 

[Ec. E.2.2] 
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E.3 Instal·lació del buit 

Cabals 

Es determinen els cabals utilitzats al càlcul de les unitats productores de buit i la xarxa de 

distribució, en funció dels cabals necessaris en cada punt de presa i del coeficient de 

simultaneitat per cadascun dels usos. 

Els boxes s’han considerat com a quiròfans i les consultes com a ús d’hospitalització. 

 

Taula. E.8 :Cabals de les unitats de consum i ramals en funció del seu ús (Font: NTE-IGB) 

Segons l’ús que se’n fa de la presa, s’obté el cabal, el coeficient de simultaneitat, tal com 

mostra la taula D.8. 

La instal·lació del gasos tècnics es realitza amb coure dur no arsenical. 

A efectes de càlcul, el número de preses a entrar a la Taula. D.10  per obtenir el diàmetre, és 

el resultat de tenir en compte la relació de la Taula. D.9. 

• Pel quiròfan, una presa real equival a 8 preses de càlcul. 

• Per un ús d’hospitalització, una presa real equival a una presa de càlcul. 

 

Taula. E.9: Equivalència de preses (Font: NTE-IGB) 
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Taula. E.10: Diàmetre de les canonades en mm pels diferents materials (Font: NTE-IGB) 

Aplicant les taules anteriors, s’obtenen els resultats següents: 

 

Taula. E.11: Dimensionament de la xarxa de buit. 
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Càlcul de la unitat productra de buit i del dipòsit  acumulador. 

El cabal necessari de la unitat productora de buit i el volum del dipòsit acumulador, es 

calculen a partir del número de preses totals. 

Donat que el número total de preses és 46 unitats, intepol·lant a la taula. E.312  s’obté un 

cabal de la unitat productora de 8,6 m3/h i un volum del dipòsit acumulador de 0,34 m3. 

 

Taula. E.12: Cabal de la unitat productora de buit i volum del dipòsit acumulador. (Font: NTE-IGB) 

 

E.4 Instal·lació d’oxigen 

A efectes de càlcul, els boxes es consideren com a quiròfans i les consultes com unitats de 

llits normals. Segons la taula següent s’obtenen els consums i cabals dels diferents punts 

de consum d’oxigen. 

 

Taula. E.13: Consums i cabals de les unitats de consum (Font: NTE-IGO) 
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La longitut total serà la suma de la longitut real més la longitut equivalent dels mecanismes 

que es troben a cada ramal. Es calcula la longitut total que serà la utilitzada als càlculs. 

 

Taula. E.14: Longitut equivalent dels mecanismes (Font: NTE-IGO) 

Coneixent el cabal de cada tram i la longitut total, es dimensionen les tuberies de coure no 

arsenical de la instal·lació. Es considera que els punts de consum i els ramal es troben a 

baixa pressió, oscil·lant entre 3,5 i 5 kg/cm2. 

 

Taula. E.15: Diàmetre exterior de la instal�lació  (Font: NTE-IGO) 

Amb totes les dades obtingudes dels diferents trams, es dimensiona la instal·lació. 
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Taula. E.16:  Dimensionament de la instal�lació d’oxigen. 

Donat que el consum mensual total és de 501,7 m3 i de que es tracta d’una centra tipus A, 

calen 10 ampolles d’oxigen a la central d’enmagatzematge. 

 

Taula. E.17: Número d’ampolles de la central d’enmagatzematge  (Font: NTE-IGO) 

Per dimensionar el local on s’ubicarà la central d’enmagatzematge d’oxigen cal tenir en 

compte el consum mensual i el tipus d’enmagatzematge. Caldrà una àrea de 6 x 4 m2. 
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Taula. E.18: Dimensionament del loca de la central d’enmagatzematge d’oxigen (Font: NTE-IGO) 

 


