
els camins de l'aigua

El principi bàsic de les piscines naturals és que no utilitzen clor ni altres derivats per tal de desinfectar l'aigua, és a través d'un procès natural que mitjançant plantes aquàtiques és purifica

l'aigua. Es distingeixen diferentes zones: una zona destinada al bany, una zona de regeneració (plantes aquàtiques), una zona d'oxigenació y per últim una zona de depuració.. El sistema que

proposem pren com a refència el cocepte d'escorrentia de l'aigua estudiat anteriorment, de tal manera que es proposa subdividir la zona de bany en piscines diverses, y es concentra la

zona de depuració i regeneració en una sola piscina-bassa, finalment es substitueixen els aparells mecànics de recirculació de l'aigua per una recirculació de canals i acequies. Utilitzarem

les pendents mínimes, per tal d'aconseguir una circulació lenta de l'aigua, amb aquest sistema evitarem la necssitat de bomejar l'aigua al punt de partida, únicament amb un canal

subterràni el conduirem fins al punt inicial.

PISCINES NATURALS

Cyperus Alternifolius
ubicació: riba

valor depuratiu: 50 %

valor decoratiu: 75 %

altura màxima: 100-150 cm

densitat per m2:  2 unitats

Lobelia Cardinalis
ubicació: riba

valor depuratiu: 80 %

valor decoratiu: 80 %

altura màxima: 70 cm

densitat per m2:  4 unitats

Trapa Natans
ubicació: flotant

valor depuratiu: 90 %

valor decoratiu: 90 %

altura màxima: 0

densitat per m2:  2 unitats

Zantedeschia Aethiopica
ubicació: riba

valor depuratiu: 80 %

valor decoratiu: 100 %

altura màxima: 70 cm

densitat per m2:  3 unitats

Myosotis Palustris
ubicació: riba

valor depuratiu: 70 %

valor decoratiu: 70 %

altura màxima: 45 cm

densitat per m2:  5 unitats

Caltha Palustris
ubicació: riba

valor depuratiu: 30 %

valor decoratiu: 100 %

altura màxima: 40-90 cm

densitat per m2:  4 unitats

Schizorylus Coccianea
ubicació: riba

valor depuratiu: 80 %

valor decoratiu: 100 %

altura màxima: 50 cm

densitat per m2:  6 unitats

Thypha Natans
ubicació: riba

valor depuratiu: 70 %

valor decoratiu: 90 %

altura màxima: 120-150 cm

densitat per m2:  2 unitats

Stratiotes Aloides
ubicació: flotant

valor depuratiu: 60 %

valor decoratiu: 80 %

altura màxima: 0

densitat per m2:  2 unitats

Lithrum Salicaria
ubicació: riba

valor depuratiu: 40 %

valor decoratiu: 80 %

altura màxima: 120 cm

densitat per m2:  3 unitats

PLANTES AQUÀTIQUE -DEPURACIÓ HIDRÒFIL

Arquitectura i Paisatges: tradició, història i modernitat/Le Hammam Dal-Beida/Paula Purroy

PAISATGES DEL MÒN

PISCINA 1: "les basses"

paisatge  d'acequies,

basses i horts.

PISCINA 1: "la platja"

paisatge local d'acequies,

basses i horts.

PISCINA 3: "dunas do maranaho"

paisatge de llacunes i dunes

PISCINA 1: "Pamukkale"

piscines en diferents nivelles,

salts d'aigua

SECCIÓ TIPUS PISCINA 1  1:100

DETALL PISCINA 1  1:35       d3 HORTS
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SECCIÓ TIPUS ZONA BANY-ZONA DEPURACIÓ   1:100
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DETALL TIPUS ACEQUIA-PISCINA NATURAL   1:35       d2

2

3

3

12
6

8

9

SECCIÓ TIPUS PISCINA 2  1:100
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GRUP DE BOMBEIG PISCINES EXTERIORS
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......piscines exterior, esquema de funcionament......

GB   grup de bombeig + sala de màquines

vestuaris + cafeteria estiu

acèquia de sortida

Piscina 1     110 m3
(58 m)

Piscina 2     210 m3

(30 m)

acèquia de sortida

Piscina 3     750 m3
(23 m)

(50 m)
Piscina 4     110 m3

Piscina 5     130 m3

*desnivell de 50 cm entre piscines

Bassa de filtratge     472 m3

(100 m)

(34 m)

sobreixidors  els sobreixidors canalitzaran l'aigua fins les acequies,  i es conduirà

gràcies a un sistema de vasos comunicants fins la última bassa, posteriorment

aquesta es comunicarà amb el dipòsid d'abastiment general, per tal

d'emmagatzemar l'aigua sobrant, en cas de saturació del sistema també es

preveurà la connexió amb la bassa exterior de depuració terciaria.

dipòsid general abastimentbassa de depuració terciaria

BASSA COMUNITAT DE REG

lámparas ultravioletas
efecte esterilitzador, produieix un efecte letal sobre el

microorganismes que cirqulen a través, el nivell d'efectivitat

pot ser regulable i depén de la velocitat de l'aigua (2w/m3

aconcellada), són molt efectives amb l'aparició d'algues.

modulo-net
mòdul de filtració mecànica, generalment

s'instal.la com a pre-filtre a altres mòduls de

filtratge, evitant així l'obstrucció dels conductes.

modulo-box
centre de control hídric i elèctric on trobem el

sistema de vitalització, desinfecció i control elèctric

de tot el sistema.

Dimensionat

volum......................................................................................1310 m3

Cabal........................................................................................16 m3/h

H (alçada manomètrica).............................................................3 m

Amplada  acèquia......................................................................0,4 m

Alçada acèquia.........................................................................0,25 m

V aigua acèquia........................................................................0,14 m

Temps de recirculació..............................................................40 h

Dimensionat

Model.................................................................................CHIE 12-05

SECCIÓ TIPUS PISCINA 3  1:100

SECCIÓ TIPUS PISCINA 4  1:100

PROCÈS CONSTRUCTIU: CONCRET CANVAS

1. Terreny natural

2. Capa d'argiles comprimides e=30cm

3. Grava

4. Capa de morter anivellant e=5cm

5. Paviment ceràmic

6. Concret canvas, acabat amb pintura blanca impermeable.

7. Peça de coronació de formigó armat

8. Paviment ceràmic model TERAACOTA de Cehimosa 30 x 30 e=1,7cm

9. Sorres i graves

10. Capa basàltica, per accelerar  procès de filtratge hidròfil

11. Solera de formigó armat e=25 cm

13. Sobreixidor. PVC  diàmetre 5cm
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