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INSTAL·LACIONS_AIGÜES

INSTAL·LACIONS_INCENDIS

PLANTA COBERTA 1/600 PLANTA EVAQUACIÓ AIGÜES 1/600 PLANTA SUBMINISTRAMENT AIGUA 1/600

PLANTA SECTORS INCENDI 1/600

INSTAL·LACIONS_CLIMATITZACIÓ

ESTRUCTURA_SISTEMA

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

-Cabal instantani mínim per a cada aparell o punt de consum.
CTE - HS Salubritat. Taula 2.1

-Diàmetre mínim de derivacions als aparells.
CTE - HS Salubritat. Taula 4.2

EVAQUACIÓ D'AIGUA

-Xarxa d'evaquació d'aigües residuals.
CTE - DB HS Salubritat. Taula 4.1 fins a Taula 4.5

-Xarxa d'evaquació d'aigües pluvials.
CTE - DB HS Salubritat. Taula 4.7 fins a Taula 4.9

• Tot i que per càlcul el dimensionat dels baixants i ramals per plantes ens dóna 90mm i 110mm de diàmetre
respectivament, obtem per la col·locació d'un tub de PVC diàmetre 125mm, ja que es tracta d'una mida més comú i
deixem cert marge de seguretat.

L'ACS  de l'edifici prove de l'edifici del museu mitjançant un tub aïllat que travessa la roureda pel subsòl. D'aquesta manera la
caldera de biomassa dona servei a tot el conjunt (2 edificis) és quelcom comú quan s'utilitza biomassa, només cal veure com a
cas extrem els "district heating".

PLANTA TERRA RADIANT 1/600 PLANTA CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ 1/600 PLANTA FALS SOSTRE 1/600

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

-Estratègia

Obtem per un sistema de climatització mixta,
basat en jugar amb la inèrcia tèrmica de
l'edifici:
• D'una banda col·loquem un terra

radiant, escalfat a trvés de la caldera de
biomassa (esquema anterior), que
contribuirà a tenir una llosa calenta(o
freda) i amb gran inèrcia a tot l'edifici.

• D'altra banda per fer front a necessitats
i ajustaments instantanis o puntuals tant
pel que fa a la climatització com a la
ventil·lació, obtem per la col·locació
d'un sistema Aire-Aire (tot aire) amb
recuperador de calor.

-Dimensionat i distribució

Exigències en funció de la qualitat de l'aire:

IDA2. Aire de bona qualitat - 12,5 dm3/s per persona
Aplicable en oficines, residències, sales de lectura, museus,
sales de tribunals, aules i piscines.

IDA3. Aire de qualitat mitjana - 8 dm3/s per persona
Aplicable en edificis comercials, cinemes, teatres, sales d'actes,
restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, gimnasos, i sales
d'ordinadors.

-Qualitat de l'aire exterior:

ODA1.  Aire pur que s'embruta només temporalment (per
exemple polen).

· Fins a 6m/s es considera una instal·lació silenciosa, dels 6 fins els 12m/s fa sorolls,
però està dins de la normativa. En aquest cas treballem amb una velocitat de 4m/s, pel
que encara tenim marge per tal de tenir una instal·lació silenciosa.

· Segons la normativa (taula 1.4.2.5 Clases de filtración) en relació a la qualitat de l'aire
exterior ODA, els filtres que haurem d'aplicar són: F8 pels espais amb IDA2, i F7 pels
espais amb IDA3.

Integració dels conductes

Els conductes s'integren mitjançant un sistema de falsos sostres per tot l'edifici. Des
d'allà surten les diferents boques impulsió i extracció. Així els tubs queden sempre
amagts des de la climatitzadora (que es troba a la coberta) fins l'espai a
climatitzar/ventilar.

SECTORS D'INCENDI

-Resistència al foc de parets, sostres  i portes que delimiten els sectors d'incendi.
Sectorització i descripció dels espais

· SECTOR A. Pública concurrència

S oficines = 985m2          S tickets = 224m2          S arxiu/biblio = 271m2          EI 90

· Zona d'ocupació nula

Magatzems i cambres d'instal·lacions que no siguin
considerats de risc especial.

· Locals i zones de risc especial.

Sales de màquines de climatització ----->  Risc baix  EI 90
Local de contadors d'electricitat       ----->  Risc baix  EI 90

EVAQUACIÓ

-Càlcul de l'ocupació per sectors
CTE DB Taula 2.1

· SECTOR A. Pública concurrència

Oficines = 277m2    10m2/persona = 28 persones

Tickets = 43m2   10m2/persona = 4 persones

Biblio/arxiu = 330m2   2m2/persona = 65 persones

-Dimensionat d'elements d'evaquació
CTE DB. Taula 4.1

· SECTOR A. Pública concurrència

Portes oficines ---> Ample= 28 / 200 = 0,14m ---> 2 portes d'1m.

Portes tickets  ---> Ample= 4 / 200 = 0,02m ---> 1 portes d'1m.

Portes arxiu/biblio  ---> Ample= 65/200 = 0,32m ---> 2 portes d'1m.

-Sortide de planta i longitud de recorreguts
CTE DB. Taula 3.1

Plantes que disposen de més d'una sortida en planta.

"La longitud dels recorreguts fins a alguna sortida de planta no excedeix els 50m"

"La longitud dels recorreguts fins a algun punt amb dos recorreguts alternatius no excedeix els 15m"

Inici evaquació

Sentit del recorregut

Concepte Estructural:

L'edifici semi-enterrat de l'arxiu consta d'una estructura a base de murs i jàsseres. D'una banda tenim un mur de contenció de terres de formigó armat que a més sustenta la coberta vegetal de l'edifici, d'altra banda tenim un altre mur de
formigó armat, façana, que també sustenta la coberta. La coberta esta formada per un forjat de formigó armat, sustentat per una jàsseres metàl·liques que es despengen cada metre. Aquestes jàsseres metàl·liques formalitzen un semi-pòrtic
quan hi ha obertures en façana, d'aquesta manera, altre cop, l'estructura vista s'integra amb els ritmes d'altres sistemes de l'edifici de l'edifici.
Amb tot l'estructura segueix a la perfecció la idea de fals mur de contenció, generant en aquest trasdossat l'espai interior de l'edifici.

DIAGRAMES ESTRUCTURALS D'UN TRAM TIPUS

Axils

Moments

Tallants

Deformada

DIAGRAMES DE MOMENTS_MUR DE CONTENCIÓ

DIAGRAMES DE MOMENTS_TRAM TIPUS


