
    gen feb març abr maig juny jul ago set oct nov des anual
Tª. mitja ambient [ºC]  8,80 9,60 11,10 12,80 16,00 19,70 22,90 23,00 21,10 17,10 12,50 9,60 15,4
Tª. mitja aigua  xarxa [ºC] 8,00 9,00 11,00 13,00 14,00 15,00 16,00 15,00 14,00 13,00 11,00 8,00 12,3
rad. horitz. [kJ/m2/día]  7.228 10.244 13.742 17.648 21.186 23.034 24.261 20.892 15.873 11.577 7.999 6.588 15.023
rad. inclin. [kJ/m2/día]  7.228 10.244 13.742 17.648 21.186 23.034 24.261 20.892 15.873 11.577 7.999 6.588 15.023

plaques solars tèrmiques

Les plaques solars tèrmiques tenen l’objectiu de proporcionar aigua calenta, tant per a ACS com per a calefacció, a partir de l’energia solar tèrmica. 
Necessiten un dipòsit d’emmagatzematge massiu, on el calor es transfereix i per a poder fer-ne ús en qualsevol moment. Funcionen a partir d’un fluid 
anticongelant que circula per el panell tèrmic, escalfant-se a altres temperatures fins a tornar a l’acumulador on deposita la calor i torna a sortir. Les 
plaques solars tèrmiques permeten un gran estalvi d’energia ja que l’energia tèrmica és gratuïta. 
Col·lectors solars de tubs de buit: compostos per uns tubs de buit en forma cilíndrica dins d’una caixa vidriada preparats per absorbir la calor en cir-
cumstàncies on no hi ha gaire sol i en moments on els rajos solars no incideixen directament al col·lector. 

Contribució solar mínima d’ACS

dades inicials
_tipologia de l’edifici: escola
consum diari per persona considerat: 8l/persona·dia
_nombre d’usuaris: 100 alumnes
_temperatura prevista d’utilització d’ACS: 60ºC

consum diari total d’ACS: 
100 persones · 8 l/persona ·dia = 800 l/dia

dades geofràfies
_provincia Barcelona, latitud 41º 
_zona climàtica II
_temperatura màxima estiu_ 31ºC
_temperatura mínima hivern_ 2ºC
_variació diurna_ 8,0ºC
_humitat relativa mitjana_ 68%

_tipus de captador: captadores pla  
_model de captador: SOLARIS CP1  
_superficie captador: 2.02 m2 

_factor de eficiència: 0.799  
_coeficient global de pèrdues: 3,4 W/(m2·ºC) 
_cabal circuit primari: 50 (L/h)/m2

_calor específic en circuit primari: 1 Kcal/(Kg·ºC)
_calor específico en circuito secundario: 0,9 Kcal/(Kg·ºC) 
_eficiència de l’intercambiador: 0,9

   gen feb març abr maig juny jul ago set oct nov des anual
% d’ocupación  100 100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 100 98
consum diari  800 800 800 800 800 800 600 800 800 800 800 800 9400

    gen feb març abr maig juny jul ago set oct nov des anual
Consum d’agua [m3]:  24,8 22,4 24,8 24,0 24,8 24,0 14,0 24,8 24,0 24,8 24,0 24,8 281,2
Increment T [ºC]:  52,0 51,0 49,0 47,0 46,0 45,0 44,0 45,0 46,0 47,0 49,0 52,0 48
E. nececessaria[Kcal·1000]: 1.290 1.142 1.215 1.128 1.141 1.080 614 1.116 1.104 1.166 1.176 1.290 13.461

   gen feb març abril maig juny jul ago set oct nov des anual
Q [Kcal·1000]  1.290 1.142 1.215 1.128 1.141 1.080 614 1.116 1.104 1.166 1.176 1.290 13.461
Q [Kcal·1000/d] 41,6 40,8 39,2 37,6 36,8 36,0 19,8 36,0 36,8 37,6 39,2 41,6 37
Q [kWh]  1.501 1.330 1.415 1.313 1.328 1.257 715 1.299 1.285 1.357 1.369 1.501 1.306
FQ [Kcal·1000] 372 496 711 818 947 955 620 949 774 610 398 333 7.985
FQ [kWh]  433 578 828 953 1.103 1.111 722 1.105 902 710 463 388 12.361
FQ [MJ]  1.558 2.078 2.976 3.425 3.966 3.996 2.596 3.972 3.242 2.552 1.666 1.395 33.419
fmitjà [%]  29 43 59 73 83 88 101 85 70 52 34 26 62

aigua freda sanitària
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 a fora, l’escomesa connec-
tarà amb la clau de tall exterior. 
A l’interior i dins de l’armari a la sala de màquines, trobem la clau de tall interior, el filtre general, el comptador, una aixeta de comprovació, una válvula 
antiretorn i una clau de sortida.
De l’armari hi sortirà un tub que es bifurcarà en dues branques, una recorrerà horitzontalment pel terra de l’edifici d’accés i l’altra anirà a trovar l’escola. 
Aquests dos tubs distribuídors principals servirán l’AFS a tots els aparells fin son arribi la pressió de xarxa. 

A l’edifici Hall es produirà la primera ramificació en dos de la distribució principal, l’altra anirà cap al restaurant. S’utilitzarà per a abastir l’AFS del lavabo 
i de la sala de conferències. Al restaurant hi arribarà una canalització que es bifurcarà en 3 ramals, un per a l’Aerotèrmia, un altre per a la cuina i un 
per al lavabo.
La segona distribució principal arribarà a l’escola horitzontalment i es bifurcarà en dos trams. El tram de l’esquerra abastirà el cocooking, dos lavabos, 
un seminari, el laboratori i 2 tallers exteriors, el mòdul de car i peix i el de reposteria. El tram de la dreta abastirà dos lavabos, un seminari i dos tallers 
exteriors, el mòdul de vegetals i la bodega. 

aigües pluvials

Segons el CTE HS5, s’ha dimensionat el diàmetre dels baixants d’aigües pluvials per a un règim pluviomètric de 100 mm/h.

  àrea  diàmetre   àrea  diàmetre   àrea  diàmetre
    m2  m    m2  m    m2  m
 1 51  75   7 136  75   13 161  75  
 2 51  75   8 136  75   14 152  75
 3 122  75   9 124  75   15 172  75
 4 145  75   10 191  90   16 152  75
 5 131  75   11 119  75   17 74  63
 6 147  75   12 110  75   18 83  63

canalons
Els canalons es disposen amb un pendent mínimade 0,5%. La connexió de canalons al col·lector general es farà a través d’un embornal sifònic.

Es preveu recollir les aigües pluvials per a ser reutilitzades per als lavabos i per al reg. Per això, necessitem un dipòsit d’emmagatzematge situat a la 
part exterior de l’edifici amb capacitat suficient. 

dimensionat del dipòsit
concentració de pluges durant l’any en dues temporades = primavera i tardor
Pluviometria anual Barcelona any 2017_  640 l/m2·any

Volum d’aigües de pluja recollides que van al dipòsit:
Àrea cobertes = 3.960,7m2 x 1(escorrentia) x 640 l/m2·any = 2.534.848 l/any

Cabal instantani inodor amb cisterna: 0,10 l/s i es considera que una descàrrega de l’inodor són 6 litres.
consum diari total_ 100 persones · 18 l/persona ·dia = 1.800 l/dia · 365dies = 657.000 litres anuals
Utilitzant aquesta estratègia de recollida d’aigua veiem que en el comput de l’any, aconseguim garantir l’aigua necessària per als inodors. 

Per a dimensionar el dipòsit, agafem el volum d’aigua recollit durant tot l’any i el dividim per les 2 temporades on hi ha concentració de pluges, ja que 
el volum d’aigua recollit durant tot l’any és impossible que s’acumuli en un moment determinat, per això fem aquesta aproximació.

Volum d’aigua total recollit = 2.534.848 l/any / 2 temporades = 1.267.424 l/temporada 
Dimensions del dipòsit = 1.267.424 l x 0.001m3 = 1.267,4 m3

Podem dividir i fer dos dipòsits, un a cada costat de l’edifici, per així fer-los més petits. 
1.267,4m3 volum / 2= 633,7 m3 
633,7 m3 / profunditat 2,5m = 253 m2 superfície > Utilitzarem 2 dipòsits de 20x12x2,5m
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càlcul d’aportacions energètiques per a ACS 

contribució solar mínima segons CTE
_sistema d’energia convencional de suport: escalfador individual amb acumulació 
_energia de suport utilitzada: energía elèctrica  
_cas: efecte Joule  
_zona climàtica II  
_contribució solar mínima: 30% 

comprovació compliment CTE
_número de captadors: 10 unitats
_àrea total captadores: 20,20 m2

_inclinació del captador (β):  0º
_orientació (α): 0º
_volum d’acumulació: 2.900 litres
_relació volum d’acumulació/àrea captadors: 143,6 l/m2

_pèrdues adicionals per orientació i inclinació i ombres: 20,57%

complimient de la contribució solar mínima: 62 > 30

aigües residuals

Degut a la impossibilitat de recollida de les aigües residuals a partir del sistema urbà de clavegueram, s’utilitza un sistema de fosa sèp-
tica. Una fosa sèptica és una càmara hermètica per a l’emmagatzematge i tractament d’aigües negres. En ella es realitza la separació i 
transformació físico-química de la matèria sòlida. Tindrà dos càmares, la primera serà del doble de volum de la segona càmara i la unió 
entre elles es farà entre dos aigües, per a que no passin d’una càmara a altra llots i escumes. Les dues càmares han de tenir boques de 
registre per a poder retirar els llots periòdicament. Els sòlics continguts a les aigües abocades aniran al fons (llots) i a la superfície flota-
ran els greixos i escumes. 
El buidat dels llots s’ha de fer anualment (temporada de vacances a l’escola) a partir d’un camió sisterna amb una bomba i transporta a 
una planta depuradora on es tracten. 

plaques solars fotovoltàiques

Converteixen l’energia solar en energia elèctrica a partir de l’efecte fotoelèctric que consisteix en que un material absorbeix fotons de llum i emet elec-
trons que son capturats per aconseguir un corrent elèctric. Aquest tipus de plaques estan composades per unes cel·les fetes amb silici com a material 
base. Es col·loquen a la coberta plana dels tallers. 
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