
[Academic use only] 

PÀGINA: 12/17

PFC juny ’09 
ALUMNE: Ferran Gordi Campos  TRIBUNAL 3

Curs 2008-09 quatrimestre primavera, UPC

CELLER A CAN CALOPA DE DALT

ESCALA: 1/200

SOSTRE PLANTA BAIXA, escala 1/200

SOSTRE PLANTA -1, escala 1/200

Criteris Generals

SANEJAMENT I FONTANERIA

Aigües grises

LLEGENDA SANEJAMENT

Aigües pluvials

Pendents de desguàs coberta

Pendents de desguàs canelò

Reixa desguàs lineal

Conducte vertical

Conducte horitzontal soterrat

Col•lector horitzontal en fals sostre

Col•lector horitzontal soterrat

Conducte vertical

Desguàs d’aparell

Arqueta de registre

Aigües negres

Col•lector horitzontal en fals sostre

Col•lector horitzontal soterrat

Conducte vertical

Desguàs d’aparell

Arqueta de registre

LLEGENDA FONTANERIA

Aigua freda sanitària

Conducte vertical

Conducte horitzontal en fals sostre

Escomesa d’aigua soterrada

Muntant vertical

Baixant vertical

Aixeta antiretorn

Aixeta de zona

Aixeta d’aparell

Aigua calenta sanitària

Conducte vertical

Conducte horitzontal en fals sostre

Muntant vertical

Baixant vertical

Aixeta de zona

Aixeta d’aparell

Caldera acumulador

Conducte vertical

Conducte horitzontal en fals sostre

Muntant vertical

Baixant vertical

Aigua reutilitzada

Aixeta antiretorn

Conducte horitzontal

Líquid energŁtic de fermentació de tines

Conducte vertical

Muntant vertical

Aixeta de pas

Productor de líquid

DETALL ZONA DE BANYS, escala 1/100

SANEJAMENT

FONTANERIA

Criteris Generals

REQUERIMENTS D’AIGUA INDUSTRIAL

Es necessiten una mitjana de 2-4 litres d’aigua per litre de vi produït

Si la producció total de vi Øs la següent:

ï»¿Tines mitjanes: â�� x 0,8â�� x 2,6 = 5,23 mâ�� â�� 5.230 litres

ï»¿Tines grans: â�� x 1,65â�� x 3,5 = 30,00 mâ�� â�� 30.000 litres

108 Tines mitjanes: 5.230 x 108 = 564.840 litres

4 Tines grans: 30.000 x 4 = 120.000 litres

LITRES TOTALS DE VI: 564.840 + 120.000 = 684.840 litres

Necessitem una mitjana de 1.369.680 - 2.739.360 litres d’aigua a l’any

Que Øs una mitjana de 3.750 - 7.500 litres d’aigua al dia

RECOL•LECCIÓ D’AIGUA

Superfície de coberta: 786,15 + 333,70 + 1.005 = 2.124,85m2 

19,4 + 51,25 = 70,65m2 Superfície de patis:

Superfície total: 2.124,85 + 70,65 = 2.195,5m2 

Pluviometria 658 l/m2 

Recol•lecció anual:

(-20% de pŁrdues)

658 l/m2 x 2.195,5 m2 = 1.444.640 litres 

ï»¿1.155.712 litres â�� 1.160 mâ��

Requeriments del dipòsit 1.160 m3 x 0,143* = 165,88 m3

* Constant d’acumulació
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DETALL DIPÒSIT, escala 1/100
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6,6 x 4 x 7 = 185m3 

185m3 = 165,88m3 

SECCIÓ ZONA DE BANYS, escala 1/50
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PLANTES COBERTA, BAIXA I DETALLS

La xarxa de sanejament de l’edifici es divideix en tres sub xarxes, que consten de: xarxa

d’aigües negres reconduïdes a la depuradora aigües avall, xarxa d’aigües grises reconduïdes

a la depuradora (separades de les negres) i la xarxa d’aigües pluvials reconduïda a un dipòsit

soterrat de reutilització d’aigua.

La xarxa d’aigües negres i grises es condueixen de la mateixa manera. Els aparells consten

d’un desguàs sifònic en forjat. Conectat a una canonada en fals sostre de la planta inferior, que

va a buscar el baixants mØs pròxim, que totalment vertical acaba en l’arqueta de registre. En

alguns casos, sobretot en aparells sanitaris, s’agrupen en murs tŁcnics per evitar regates i

facilitar registres.

Les aigües pluvials es recullen en quatre punts diferents. El pati anglŁs tangent a la façana sud,

el pati de servei de la zona d’instal•lacions i dos reixes tangents a l’edifici.

Aquests col•lectors recullen a part de l’aigua pròpia dels patis, l’aigua en coberta que es

condueix a travØs d’un pendent del 1% segons la planta adjunta. L’aigua fa els salts necessaris

gràcies a gargòles al llarg de la façana.

La xarxa de fontaneria es divideix en dos tipus d’aigua, l’aigua sanitària que arriva des de la

companyia i l’aigua reutilitzada de pluja.

L’escomesa d’aigua entra pel pati d’instal•lacions i es condueix verticalment fins a la 

planta -1 on es troba la caldera. Des d’allà es dirigeix impulsada per bomba fins a la planta

baixa per cobrir els requeriments dels banys i la cafeteria. La resta de plantes s’abasteixen

per gravetat. En els dos casos sempre per fals sostre i recorrent les zones de pas, nomØs 

bifurcant-se per abastir les sales que u requereixen.

Les canonades d’aigua reutilitzada s’han indicat paral•leles a la resta,representa una forma 

esquemàtica d’indicar que abastiran la xarxa quan faci falta, per tant disposarà d’aixetes de 

connexió amb cada sala de requeriments d’aigua. A mØs a mØs serviràn per abastir les bies.

El líquid refirigerant parteix de la planta -1 i es condueix per abastir cada una de les tines de 

manera independent.


