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SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Estratègia

Predimensionat

Esquema de funcionament

El monestir de Sant Tomàs de Riudeperes es troba en una zona climàtica molt dura, amb  molts canvis de temperatura i un hivern molt fred amb grans gelades. 
Aquesta situació ens obliga a pensar en un bon sistema per produir aigua calenta sanitària i per climatizar l’edifici.
Degut al seu alt rendiment i al seu bon funcionament en aquestes condicions i tenint en compte que ens trobem en una zona agrícola amb un alt nivell de 
producció i aprofitament de la biomassa ens decantarem per una caldera de biomassa. Cal destacar que a la mateixa entrada de la parcel·la existeix un punt 
d’emmagatzematge de tota la biomassa produida a Calldetenes.
Com a sistema previ a la caldera de biomassa, per tal de rebaixar els extrems de temperatura de l’aigua, s’aprofitarà de la geotèrmia. D’aquesta manera es 
pretén que la caldera de biomassa pràcticament només es posi en funcionament a l’hivern, com a sistema complementàri per combatre les baixes tempera-
tures de la zona i per fer front al increment de demanda en temporada alta.
Com que alguns punts de consum es troben molt allunyats de la zona de producció 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.
La conducció vertical dels conductes d’aigua es farà a través d’uns patis dintre de unes sales d’instal·lacions situats al costat dels nuclis de comunicació verti-
cal. La conducció en horitzontal es farà a través d’uns canals d’instalació situats a terra, dins del paviment flotant.    
Els comptadors es situaran a les afores del mur perimetral que encercla al monestir al costat de l’aparcament, juntament amb l’estació transformadora i els 
comptadors elèctrics. Aquests seràn totalment registrebles per les respectives companyies. 

Cabals instantànis (CTE DB HS 4)
     Aigua freda (L/s)  ACS (L/s)  Diàmetre (mm)
  Aigüera   0,20   0,10  16
  Pica   0,05    0,05  16
  Dutxa   0,20   0,10  20
  WC (cisterna)  0,10   -  16
  
  Aigüera industrial  0,30   0,20  20
  Rentadora ind. (8 Kg) 0,60   0,40  25
  Rentavaixelles ind. 0,25    0,20  20
  Presa mànega (nateja) 0,20   -  25

Predimensinat bogaderia

 Hotel amb 22 habitacions i 44 llits amb la ocupació del 60% i 4 canvis per setamana (12-15 kg):
  
 44 llits x 0,6 x 12Kg =                  316,8 kg
 
 Cuina =                   50 kg 

 TOTAL =                   366,8 Kg

 Capacitat de rentat =   4 dies/setmana x 6 rentadores/dia        =  24 rentadores/setmana
    366,8 Kg/setmana / 24 rentadores /setmana    =  15, 2 Kg

 Per tant necesitarem dues rentadores de 7-9 Kg.

Demanda anual d’ACS (CTE DB HE 4 taula 3.1)

 Hotel *** a Calldetenes, zona climàtica D1, III
 
 Criteri de demanda    Litres ACS (60 ºC)  Variable  Litres/dia
 Hotel ***    55   44  2420
 Restaurant   8   44  352
 Bar    1   44  44 
 Vestidors    15   10  15
 Oficines    5   6  30
 Bogaderia    4   44  176
 Gimnàs    21   10  210

 Per tant la demanda diària d’ACS és de 3.247 Litres/dia
 La demanda anual d’ACS serà de 3.247 x 365 = 1.185.155 Litres/any però segons el CTE DB HE 4 la contribució mínima    
 d’ACS per edificis amb aquestes condicions serà del 40%. Per tant serien 474.062 Litres/any.

 La piscina coberta requerirà de 48L/dia x 365 = 17.520 L/any però com s’ha de garantir el 50% seràn 8.760 L/any.
 Condicions de confort:  Temperatura de l’aigua = 25ªC   Temperatura de l’aire = 27ªC   HR = 65%
 

Càlcul demanda energètica anual per a producció d’ACS:

 Dacs = Da x b x Ce x  increment Tª  = 482.822 x 1 x 0,00116 x 46 = 25.763 Kwh/any
 Dacs= 25.763 Kwh/any x 860 kwh/1kcal = 22.156.508,45 Kcal/any.

 Da = Consum anual d’ACS
 b = Densitat de l’aigua (1kg/L)
 Ce = Calor específic de l’aigua ( 0,00116 KW/KgªC)
 Increment Tª = Tº Xarxa segons UNE (60ªC -14ªC)
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Canonades (CTE DB HS 5)
 
 Les canonades tant d’aigua freda com d’aigua calenta seran de coure i han d’estar aïllades tèrmicament amb els gruixos indicats al IT 1.2.4.2  
 del RITE. D’aquesta manera s’eviten condensacions en els tubs d’aigua freda i pèrdua de calor en els d’aigua calenta.

 Les canalitzacions verticals d’aigua es sectoritzen del circuit elèctric i de telecomunicacions. La separació dels conductes d’aigua freda i   
 d’ACS serà de 4cm com a mínim

HABITACIÓ

Càlcul sondes geotèrmia i caldera de biomassa:

 Superfície total a calefactar = 2.590 m2  / Consumirem uns 100 W/m2   / Per tant Consum Total = 260 KW

 Geotèrmia = 30% del consum total = 260 KW x 0,3 = 78 KW 
 Cada sonda de geotèrmica serveix per uns 15 KW, per tant necessitarem 5,2 sondes.  En col·locarem amb una profunditat de .

 Potència Caldera Biomassa = 70% del consum total = 260 KW x 0.7 = 
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