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Criteris genèrics de traçat

S’ha tingut en compte l’apartat del Codi Tècnic HS5 d’evacuació d’aigües. Tenim quatre xarxes:
· Aigües residuals negres: procedents dels inodors i que van directes a la xarxa pública de clava-
gueram.
· Aigües residuals grises: prodents de les dutxes, lavabos i rentadores i que es condueixen cap a un 
dipòsit a la planta soterrani,
on es filtraran i mitjançant un grup de pressió es reconuiràn als inodors.
· Aïgues grises tallers: les aigües procedents dels laboratoris i de les piques dels vestidors dels 
tallers entenem que necessiten un tractament previ degut a que poden contenir productes químics.
· Aigua pluvial: aigua que es recull a les cobertes i a l’espai públic. Es condueix a un altre dipòsit a 
la planta -1 i s’utilitza
com a reserva d’aigua pel reg dels patis.

El sistema d’evacuació de les aigües funciona per gravetat i es garanteix una pendent del 2% en 
tots els recorreguts de sanejament
amb les dimensions adequades i l’accessibilitat per manteniment amb registres pel fals sostre. Es 
col.locarà un registre a
l’inici de cada ramal, una arqueta de registre en aportacions d’un cabal important, cada 25-30 m. 
màxim i una arqueta sifònica de
0,90x0,90m abans de connectar amb el col.lector general de la xarxa municipal.

Dimensionat del dipòsit
· Dipòsit aigües pluvials:
Pluviositat anual de Barcelona = 600 mm
Superfície coberta + espai públic = 6673 m²
Rendiment = 80%
Considerem una acumulació de 50 l/m²
50 x 6673 = 333.650 l. 80% = 266.920 l. = 266,92 m³ , en superfície, aprox. 130 m².
Quan l’aigua sobrepassi el límit , es derivarà cap a la xarxa pública.
· Dipòsit aigües grises:
Es calcula a partir de l’aigua necessària per als inodors durant dues setmanes, per garantir que 
sempre hi hagi una
reserva d’aigua.

N. inodors    Descàrregues diàries   Litres per descàrrega     Total
     44                       10                               6          2.640 l.

2.640 l. diaris x 14 dies = 36.960 l. = 36,960 m³, en superfície aprox. 18 m².

Depuradora d’evaporació al buit

La depuració de les aigües dels tallers es realitzarà mitjançant una depuradora d’evaporació al 
buit, molt adient pel tipus de residus dels tallers. L’aigua residual arriba a aquesta a través d’un 
tanc d’acumulació i filtratge i s’evapora mitjançant una bomba de buidat, que gràcies a un canvi 
de pressió permet l’evaporació a una temperatura de 35-40 ºC, separant-se així els residus, que 
s’emmagatzemen en un dipòsit de forma concentrada. L’energia dissipada en el canvi posterior de 
vapor a líquid é recuperada en l’intercanviador, de forma que la depuradora consumirà poca energia 
(20 KW per 8400  litres/dia). L’aigua resultant serà aigua destilada amb un grau de puresa molt alt, 
apta per a ser reutilitzada.
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