
EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

DIMENSIONAMENT  (CTE-DB-HS-5-4.1)

Unitats de desguàs  (taula 4.1)

Ús privat (i diàmetre mínim*): Ús públic (i diàmetre mínim*):

Lavabo :    1 UD   (Ø = 32mm) 2 UD   (Ø = 40mm)

Dutxa :    2 UD   (Ø = 40mm) 3 UD   (Ø = 50mm)

WC :    4 UD   (Ø = 100mm) 5 UD   (Ø = 100mm)

Aigüera :    3 UD   (Ø = 40mm) 6 UD   (Ø = 50mm)

Rentadora :        - 6 UD   (Ø = 50mm)

* Diàmetre mínim del sifó i de la derivació individual

 Edifici residència (ús privat) : 240 UD

- Cada habitació disposa d'una aigüera, un lavabo, una dutxa i un WC, que sumen 10

UD. Amb un total de 21 habitacions son 210 UD.

- La bugaderia comuna disposa de 3 rentadores i dos aigüeres (considerades d'ús

públic), que sumen 30 UD.

 Edifici gimnàs-sala d'actes  (ús públic) : 72 UD

8 lavabos + 4 WC + 10 dutxes + 1 aigüera

 Edifici bar-cafetería  (ús públic) : 33 UD

3 lavabos + 3 WC + 2 aigüeres

 Edifici polivalent (ús públic) : 43 UD

4 lavabos + 2 WC + 7 dutxes + 1 aigüera

 Edifici escola (ús públic) : 30 UD

2 lavabos + 4 WC + 1 aigüera

Diàmetre dels ramals col·lectors entre els aparells sanitaris i el baixant (taula 4.3)

Amb un pendent del 1% el diàmetre mínim dels ramals recol·lectant menys de 47 UD

haurà de ser superior a 90mm, però per raons de compatibilitat amb les derivacions

individuals dels WC s'utilitzarà un diàmetre Ø = 100mm.

Diàmetre dels baixant (taula 4.4)

Els diàmetres mínims dels baixants son poc restrictius (fins a 135 UD es poden fer servir

diàmetres Ø = 90mm) i per les mateixes raons de compatibilitat es faran servir diàmetres

Ø = 100mm.

Diàmetre dels col·lectors horitzontals  (taula 4.5)

Dos col·lector horitzontals evacuaran les aigües residuals : un per a els edificis d'ús

residencial (240 UD)  i un altre per a la resta  (72 + 33 + 41 + 30 = 176 UD). Mentres no es

superin 264 UD i fent servir un pendent mínim del 1% es poden utilitzar diàmetres

Ø = 110mm.

TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Com que no se sap si es disposa de xarxa de clavegueram a

disposició immediata, s'ha optat per un sistema de sanejament

autònom que tracta in situ les aigües residuals per a desprès

ferles servir per al reg d'arbres fruiters. El sistema escollit es una

depuradora compacta d'oxidació total enterrada. Funciona per

aportació forçada d'aire que assegura un rendiment molt alt, ja

que es vol evitar la possible contaminació de les aigües

subterrànies captades per els pous existents. En aquest sentit, es

posiciona aquesta unitat de tractament en el extrem oest per que

les aigües tractades s'allunyin al màxim de la masia. S'ha

dimensionat la depuradora per un màxim de 120 persones,

segons la taula del fabricant.

EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS

DIMENSIONAMENT (CTE-DB-HS-5-4.2)

Per a criteris de predimensionament, es necessari calcular l'intensitat pluviomètrica de la

zona. Segons l'annex B, el Vallès es troba en la zona pluviomètrica B i l'hi correspon una

isoyeta 50. Per tant, segons la taula B.1, es considera una intensitat  i = 110mm/h.

Nombre d'embornals  (taula 4.6)

Ve donat en funció de la superfície S projectada horitzontalment de coberta a la que

serveixen els embornals. Tractant-se en tots els cassos de cobertes a dos aigües, es

mesurarà S com la meitat de la superfície de la coberta de cada edifici descomptant les

pèrgoles. En els edificis conservats es guarda el sistema d'evacuació actual. Per tant calen :

-  4 embornals per vessant  per a l'edifici residència (200 < S = 390m² < 500)

- 2 embornals per vessant  per a els altres edificis (S < 100m²)

Diàmetre del canaló  (taula 4.7)

- Pendent dels canalons : 0,5%

- Màxima superfície de coberta a la que serveixen (en projecció horitzontal) : S = 75m²

- S'aplica a la superfície un factor de correcció : f = i/100 = 1,1   →   S' = 75 x 1,1 = 82,5m²

→ Segons la taula, caldrà un diàmetre nominal del canaló de 150mm

El canaló de secció quadrangular utilitzat de 150x100mm (15000mm²) es superior per més

del 10% a l'obtinguda per secció semicircular (½ x (π x 150²/4) = 8836mm²) i per tant

compleix la normativa.

Diàmetre del baixants  (taula 4.8)

- Superfície de coberta màxima a la que serveix un baixant : S = 75m²

- Factor de correcció:  f = i/100 = 1,1   →   S' = 75 x 1,1 = 82,5m²

→ Diàmetre nominal mínim : Ø = 63mm

Diàmetre del col·lector  (taula 4.9)

- Pendent mínim col·lector: 1%

- Superfície de coberta màxima a la que serveix el col·lector mes gran : S = 390m²

- Factor de correcció:  f = i/100 = 1,1   →   S' = 390 x 1,1 = 430m²

→ Diàmetre nominal mínim : Ø = 160mm

DIMENSIONAMENT ORIENTATIU DIPÒSITS D'AIGÜES PLUVIALS

Es preveu l'aprofitament de les aigües pluvial per donar servei a la demanda d'aigua de

descàrrega dels sanitaris i per abastir les necessitats d'aigua en cas de incendi.

- Suposem un màxim de 50 dies sense pluges

- Considerem una ocupació màxima continua de 50 persones, i un consum d'aigua relatiu

als sanitaris de 20L/persona/dia → 1000L/dia → 5000L

- Es garantirà sempre un cabal mínim d'aigua per a incendis de 12 L/s durant al menys 2h

→ 86400 L

- Total: 91400L

S'utilitzarà doncs un dipòsit principal de 100m³ en el lloc de l'antiga piscina. Anirà equipat de

diferents grups de pressió: un per edifici per cobrir la demanda dels sanitaris de manera

independent i un altre amb "bypass" per alimentar l'hidrant d'incendis.

D'altres dipòsits també recuperaran les aigües pluvials perimetrals que es podran fer servirper

a altres usos, especialment pel reg.
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