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Instal·lacions Planta Tipus   e 1:250

RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS
Les aigües pluvials són recollides a les cobertes (de grava, no transitables) i 
conduides a través de baixants fins a un dipòsit on es reutilitzaran pel reg i 
la neteja. Aquest dipòsit estarà conectat a través d’un sobreeixidor per 
poder evacuar les aigües acumulades si es creu necessàri. Aquest sistema 
ja estava projectat a l’antiga proposta de reforma de l’Hospital del Mar.

-Boneres
  El número de boneres ens vindrà condicionat per la superfície total de
  l’edifici. Segons la taula 4.6 del CTE en una superfície major de 500 
  metres quadrats es col·locarà una bonera cada 150 m2 com a màxim. I 
  així s’ha portat a terme. Conservant algunes boneres ja projectades en 
  l’antic projecte i col·locant de noves on era necessàri.

-Baixants
  Segons CTE, Barcelona es troba a la zona pluviomètrica B. Segons la taula 
  4.8 d’aquesta mateixa secció i tenint en compte que cada bonera no 
  recol·lecta una superfície major a 150 m2, dimensionarem el diàmetre del 
  baixant en 75 mm.

-Col·lectors Horitzontals
  Segons la taula 4.9 del CTE en un màxim de superfície de 150m2 i 
  adoptant una pendent del 2% el diàmetre del col·lector horitzontal ha de 
  ser de 90mm.

SANEJAMENT
Es projectarà un sistema d’evacuació simple ja que el sistema de separació 
d’aigües grises i aigües negres no es recomenable en instal·lacions sani-
tàries per els possibles riscos de pèrdua de l’esterilitat de les instal·lacions 
del centre. Així tota l’aigua utilitzada en lavabos, dutxes i aixetes anirà 
directament al sistema d’evacuació del conjunt d’edificacions de l’Hospital 
del Mar.

XARXA D’EVACUACIÓ

-Baixants
  Segons la taula 4.4 del CTE en un màxim de UD de 280 en un edifici de 
  més de 3 plantes el diàmetre del baixant col·lector ha de ser de 90 mm.

-Col·lectors horitzontals
  Segons la taula 4.5 del CTE en un màxim de UD de 382 i adoptant una
  pendent del 4% el diàmetre del col·lector horitzontal ha de ser de 110mm.

SUBMINISTRAMENT DE AFS I ACS

AIGUA FREDA SANITÀRIA
Distribuïda directament, a través de la planta 2 de la zona de l’Hospital del 
Mar que comunica amb el projecte, de la xarxa de distribució interna del 
centre. Tal com estava projectat, en primer terme, en el projecte 
d’ampliació de l’Hospital. D’aquesta manera, el grup de pressió que es fa 
servir és el mateix que el que fa servir la resta de l’hospital.

AIGUA CALENTA SANITÀRIA
El sistema de calefacció de l’aigua es portarà a terme amb una caldera de 
gas i l’ajuda de plaques solars tèrmiques.

Per calcular el consum a l’any:

Ca=50 l/dia x 116=5800 l/dia x 365 dies= 2117000 l/any

Tenint en compte que segons la normativa d’ecoeficiència el 55% d’energia s’ha d’extreure d’energies renova-
bles:

Trobem l’energia gastada a l’any:

Easc=Ca x ΔT x Ce x δ 

Tenint en compte que:

ΔT: ΔT=Tacs(60ºC)-Txarxa(13ºC)
Ce: Calor específic de l’aigua(0,00163 Kw/ºCKg)
δ: Densitat de l’aigua (1kg/l)

Així:
2117000 x (60-13) x 0,00163 x 1=115717,34 Kwh/any

Per tant, la nostra demanda energètica solar serà de:

115717,34 x 0,55=63644’54 Kwh/any

Per saber el número aproximat de panells solars necessàris calcularem l’Àrea de panells que faran falta:

Eacs/Ibcn x α x δ x r

Tenint en compte que:
Ibcn: Irradiació solar a Barcelona=1795,6 kwh/m2any
α: Coeficient de reducció per inclinació i orientació=0,85
δ: Coeficient de reducció per ombra=1
r: Rendiment de l’instal·lació=0,4

Així:
63644’54/(1795,6 x 0,85 x 1 x 0,4)=104,28 m2

Hem escollit uns panells de 2x1. Així, necessitarem 50 panells aprox. Que e
m col·locat a la coberta d’una de les torres ja que des d’allà no rebrà cap 
tipus d’ombra.

Segons CTE el volum d’aigua escalfada solarment ha de complir:

50< V/A <180

Tenint en compte que:

V: Volum del dipòsit
A: Àrea total dels captadors solars

Així:

V > A x 50=100 x 50=5000 l
A< A x 180=100 x 180=18000 l

Amb aquestes condicions, s’agafa un terme mig de 
10000 l en 3 acumuladors i intercanviadors de calor 
Vitocell 100-V amb una capacitat de 1000  l de la casa 
Viessman.
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Conductes d’evacuació dirigits a sistema 
general d’evacuació i emmagatzematge de 
pluvials de l’Hospital del Mar 


