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El sanejament de l'edifici es basa en un sistema de separació d'aigües residuals
(aigües grises i aigües negres) i d'aigües pluvials.
Les aigües grises (lavabos, piques i rentamans) i negres ( inodors) es porten
directament a la xarxa de sanejament pública.
Les aigües pluvials, que es recullen a la coberta es porten fins al dipòsit situat
sota els pati interior del mòdul central, i es reutilitzen per regar, per als
inodors i per tenir aigua necessària en cas d'incendi.

DIMENSIONAT XARXA EVACUACIÓ AIGÜES RESIDUALS

Per dimensionar aquesta xarxa s'utilitza el mètode d'adjudicació d'unitats de
desaigüa (UD). A cada aparell se li assigna un nombre d'UDs. Per dimensionar els
baixants i col·lectors es te en compte la suma d'UDs assignats en cada una de
les derivacions de la xarxa, i en funció de les taules del CTE, s'obté el diàmetre
dels baixants.

Segons la taula 4.4 del CTE, per a un edifici de fins a 3 plantes, un baixant amb
un diàmetre de 90mm abasteix 135 UDs. Per tant, utilitzant aquest diàmetre de
baixant no serà necessària una ventil·lació secundària.

Segons la taula 4.5 del CTE, si es considera un pendent del 2%, un col·lector
amb un diàmetre de 125mm abasteix 480 UDs que és un nombre més gran que el
total d'UDs que té assignat l'últim col·lector de la instal·lació de l'edifici.

DIMENSIONAT DE LA XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS

Segons la taula 4.6 del CTE, el nombre de buneres s'assignarà en funció de la
superfície de coberta projectada horitzontalment.

Tenint en compte que l'edifici té 3654m2 de coberta, i que cal 1 bunera cada
150m2, per tant caldrán 3654/150 = 25 aprox punts de recollida d'aigüa.
Per determinar el diàmetre dels canalons i dels baixants, cal determinar el règim
d'intensitat pluviomètrica, en aquest cas, de la ciutat de Barcelona. Segons
l'anex B, la instensitat pluvimètrica és de 110mm/h.

-CANALONS: Considerant un 1% de pendent i que la màxima superfície de
coberta que es serveix no supera els 260 m2, s'utilitzarán canalons de
200mm de diàmetre

-BAIXANTS: Tenint en compte que en cap cas es serveix una superfície
superior a 318 m2, s'utilitzarán baixants de 90mm de diàmetre
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DIMENSIONAT DIPÒSIT AIGÜES PLUVIALS

La dimensió del dipòsit ve donada per la situació de l'emplaçament i l'estudi de
la intensitat pluviomètrica del lloc.
A Barcelona s'estableix que:  Vdipòsit = 50 < V < 100l/m2

Aquest dipòsit va conectat directament a la xarxa urbana d'aigua ja que, en cas
d'època de poca pluja s'hauria d'omplir el dipòsit amb aigua de la xarxa
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