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SISTEMA SIFÒNIC AKASISON PER LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS

Degut el disseny de l'edifici s'ha optat per un sistema de drenatge d'aigües pluvials de tipus akasison, el sistema
especialitzat es basa en el drenatge sifònic que treballa a tub ple, amb l'efecte coriolis. És a dir, el drenatge
comença a evacuar-se amb la càrrega hidràulica que s'origina per diferència d'altura entre la sortida de la coberta i
el punt de descàrrega (el dipòsit de planta parking).  Els embornals especials d'aquest sistema impedeixen l'entrada
de l'aire en el sistema , creant així un efecte sifònic constant.
Aquest principi permet reduir els diàmetres de les tuberíes, reduir el numero de col·lectors, instal·lar els col·lectors
sense pendents i millorar el rendiment.

VENTATGES RESPECTE EL SISTEMA CONVENCIONAL:

-Estalvi d'espai per les zones de servei funcionals de l'edifici
-Total llivertat i flexibilitat del disseny del drenatge
-Instal·lació econòmica ( canalització de plàsrtic lleuger soldat)
-S'evaqüen les aigües creant una auto neteja del sistema.
-Menor numero de baixants, de diàmetre de tuberíes i rapidesa en l'evaqüació de les aigües.

DIMENSIONAT DE LA XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGUES PLUVIALS

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

Tenint en compte que l'edifici té 2520 m² de coberta, i que mínim cal una bunera cada 150 m², el sistema sifònic ens
permet reduir aquest càlcul. Però sempre construirem un drenatge auxiliar a aquest. Direm que convencionalmet
necessitem 17 burnals, començarem els càlculs segns si estaviem la meitat de burnals.

Superfície a desaïguar A= 315 m²
intensitat pluviomètrica de 70 mm/h
Volum d'aigua total a evaquar V(l/s)= i x α  x A / 10000
i = intensitat pluviomètrica    α= coeficient de drenatge (membrana)  A= superfície efectiva de la cuberta
Numero d'embornals a col·locar Ndt = V/Vdt
Ndt= numero d'embornals   V=volum drenatge total Vdt= capacitat de drenatge de l'embornal (l/s)
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ESQUEMA DEL SISTEMA SIFÒNIC AKASISON

Pbaixa

35 metres

Pendent 0.5% Pendent1% Pendent 0.5%Pendent1%

5 dipòsits de 50 m3 imterconectats entre sí.

ESQUEMA AUXILIAR EN CAS DE COLAPSE

PLANTA COBERTA PLANTA SOTA COBERTA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXAPLANTA PARKING

SISTEMA SIFONIC AKASISON C.E.S.C. D'HORTICULTURA EL RAVAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
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DETALL DEL SISTEMA SIFÒNIC AKASISON

DETALL DEL SISTEMA PUNTS DE SOPORT

SUP. 165 m²

SUP. 315 m²

diam. 90 mm

diam. 110 mm


