
SANEJAMENT

Criteris Generals:
 -S'ha obtat per un sitema de recollida d'aigues separatiu, recollint part de les aigues
pluvials cap al dipòsit soterrat, i les aigues grises i negres conduint-les cap la xarxa de
clavagueram.

-El traçat intenta ser el més sencill possible perque funcioni per gravetat; així com es té
especial cura per no travessar els murs innecessariament.

-Al tractar-se d'un Tanatori, s'ha optat per l'ús d'un sistema sencill, segur i silenciós, que
intenta solucionar els problemes acústics que s'originen en edificis públics com hotels,
hospitals... on el silenci del sistema és important.
GEBERIT SILENT-dB: tubs fabricats per un material composat per polietilè d'alta densitat
HDPE i sulfat de bari, reforçats amb minerals per poder aconseguir la seva alta densitat.
En les zones d'impacte de les aigües residuals es col·loquen perfils corrugats per reduir les
oscilacions que es produeixen a l'interior dels conductes.

Drenatge de terreny:
Es basa en la col·locació d'un sistema de drenatge en U, que consta de canals lineals

situats en el perímetre nord del tanatori (on hi ha més desnivell), en les zones on l'edifici
queda parcialment soterrat i en els paviments exteriors seguint la direcció dels murs.

Aquest sistema més els tubs de drenatges ubicats al taló de la fonamentació.

Aigues Negres-Grises:
El traçat de les aigües fecals va baixant fins connectar-se a un dels 2 col.lectors

principals, situats davant dels murs, lluny de l'ambit de les sabates corregudes, per tal de
no interferir entre aquestes.

Aquests dos grans col·lectors s'acabaran unint per anar baixant amb un 2% mínim de
pendent tot seguint el desnivell del terreny fins a arribar a la xarxa de connexió d'aigues
fecals.

Tots els tubs van enterrats amb pericons de registre amb una inclinació del 2%. S'ha
buscat un traçat que facilités aquest registre (aprofitant patis i zones de servei).

Aigues Pluvials:
Degut a les grans dimensions de la coberta d'aquest edifici, i la baixa demanda

d'aigua que aquest té, s'ha optat per a recollir només part d'aquesta aigua en el dipòsit, i
tornar la resta a la xarxa general o al terreny.

La part d'edifici que recollirà les aigües serà la part de les sales de vetlla.

El dimensionat dels canalons de recollida d'aigua s'han dimensionat segons el diàmtre
nominal que estableix el CTE HS5:

A. Càlcul de diàmetres de Baixants i Col·lectors:

1) Aigues Negres i Grises:

      Per dimensionar els baixants de les aigües negres,  i pluvials  s'ha utilitzat el mètode dels
aparells equivalents.

Al tenir una xarxa de sanejament separativa, es calculen de manera separada els baixants
d'aigües negres i pluvials.

Per calcular els baixants de les aigües negres només existeixen dues possibilitats; menys de cinc
inodors (∅110) i entre cinc i vint (∅125), ja que mai es dóna el cas que en un baixant s'hi portin més de
20 inodors.

Càlcul dels baixants d'acer:
El sistema utilitzat per recollir les aigues de les cobertes del mòdul d'accès, és amb

baixants d'acer embeguts al mur.
Seguint el sistema que es va emplear per desaiguar les cobertes del MACBA:
Es tracta d'uns baixants d'acer amb un sobreeixidor a l'extrem (part més alta del

tub), que es col·loca dins l'encofrat del mur en el procés de formigonat. D'aquesta manera,
els baixants queden ocults dins del mur.

Això s'haurà de tenir en compte alhora de realitzar els càlculs, ja que aquests tubs,
hauran de fer-se amb un altre sistema: el de pressió.

PLANTA COBERTES

PLANTA 2. Conductes sota forjat.
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