
DISSENY I EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS DEPURADORES 

L’aigua haurà de ser tractada per poder ser reutilitzada a través d’un sistema regenerador que haurà de ser efectuat 
periòdicament cada quatre hores com a màxim. Aquest tractament consta de dues fases: la fase física, mitjançant filtres, i 
la fase química, emprant productes químics. 

EXTRACCIÓ 

SUPERFÍCIE: l’extracció es du a terme a partir de sobreeixidors perimetrals que a part d’extraure impureses de la 
superfície mantindrà el nivell de l’aigua en el màxim previst. Les seves dimensions dependran del volum d’aigua i el 
desplaçament d’aquesta provocat pels banyistes. Estimació aproximada: 

Piscina principal: 295m2 x 0,02m = 5,9m3  

Piscina infantil: 37,5m2 x 0,02m = 0,75m3 

Piscina principal spa: 70m2 x 0,02m = 1,4m3 

Piscina exterior: 50 m2 x 0,02m = 1m3 

Piscina d’aigua salada: 19 m2 x 0,02m = 0,38m3 

Piscina circuit de saunes: 8 m2 x 0,02m = 5,9m3 

Caldarium: 20 m2 x 0,02m = 0,4m3 

Tepidarium: 30 m2 x 0,02m = 0,6m3 

Frigidarium: 20 m2 x 0,02m = 0,4m3 

Piscines perfumades: 41,5 m2 x 0,02m = 0,82m3 

 

DIMENSIONAT DELS VASOS DE COMPENSACIÓ (5% del volum): 

Piscina principal: 590m3 x 0,05 = 29,5m3 / 2,5m = 11,8m2  

Piscina infantil: 50m3 x 0,05 = 2,5m3 / 2,5m = 1m2  

Piscina principal spa: 130m3 x 0,05 = 6,5m3 / 2,5m = 2,6m2  

Piscina exterior: 120 m2 x 0,05 = 6m3 / 2,5m = 2,4m2  

Piscina d’aigua salada: 19 m3 x 0,05 = 0,95m3 / 2,5m = 0,38m2  

Piscina circuit de saunes: 12 m3 x 0,05 = 0,6m3 / 2,5m = 0,24m2  

Caldarium: 32 m3 x 0,05 = 1,6m3 / 2,5m = 0,64m2  

Tepidarium: 48 m3 x 0,05 = 2,4m3 / 2,5m = 0,96m2  

Frigidarium: 32 m3 x 0,05 = 1,6m3 / 2,5m = 0,64m2  

Piscines perfumades: 70 m3 x 0,05 = 3,5m3 / 2,5m = 1,4m2  

 

MASSA GENERAL: caldrà facilitar la circulació de l’aigua enviant-la cap als punts de captació. Convindrà impulsar-la des 
del fons del vas de la piscina. Caldrà també ajudar al procés de decantació mitjançant productes químics coagulants, que 
facilitaran la neteja dels laterals i fons del vas. 

FONS DE LA PISCINA: caldrà emprar els embornals necessaris per dur a terme el buidat total del vas a la xarxa de 
sanejament. En aquest cas es podrà fer per gravetat, evitant així la instal·lació d’equips de bombeig. Aquests podran ser 
emprats per en el sistema de renovació per tal de conduir l’aigua fins la depuradora. 
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Per tal d’assegurar la qualitat de l’aigua que s’introdueix caldrà controlar els següents aspectes: 

NETEJA: l’aigua haurà de ser suficientment transparent com per permetre veure a través de la seva massa un cercle de 
5cm de diàmetre a una profunditat de 3m (disc Secchi). Per aconseguir-ho es treballarà en dues fases: 

Prefiltrat, abans d’arribar a l’equip de bombeig. 

Filtrat, on es passa l’aigua a través d’una massa porosa. En algunes ocasions caldrà aplicar prèviament un coagulant per 
tal d’augmentar-ne la mida de les partícules en suspensió, afavorint-ne així la seva retenció. Hi ha diversos sistemes de 
filtratge, però en el nostre cas emprarem EQUIPS DE FILTRATGE DE SORRA SILÍCIA DISPOSATS EN SÈRIE. El 
conjunt de la instal·lació es completa amb una bomba aspiradora amb prefiltre i una vàlvula selectora. Tota aquesta 
maquinària caldrà ser instal·lada sota el vas de cada piscina o, en cas de no haver-hi suficient altura lliure, el més prop 
d’aquest que sigui possible, sempre a una cota inferior a la del fons del vas per facilitar-ne la circulació. 

DURESA: Es determina a partir de la quantitat de calci i bicarbonat existents a l’aigua. Quan els seus nivells són 
superiors als establerts deixen de ser solubles i creen dipòsits en les parets i fons del vas i conductes, i poden arribar a 
danyar els filtres. Quan això passi, caldrà descalcificar mitjançant productes químics. 

ALCALINITAT I PH: Es determina a partir de la proporció de carbonats i bicarbonats en l’aigua. Quan el PH augmenta 
l’aigua s’enterboleix i es creen dipòsits en les superfícies del vas i por irritar les mucoses dels banyistes. Es pot disminuir 
amb la dosi adequada d’àcid clorhídric. Quan el PH disminueix l’aigua es torna corrosiva, oxida els metalls i irrita les 
mucoses. En aquest cas es pot corregir amb la dosi necessària de carbonat sòdic. 

CONTAMINACIÓ: es tracta del control de gèrmens patògens com ara bactèries, fongs i algues. Per evitar-ne l’aparició 
cal emprar la dosi necessària de clor o oxigen enriquit, menys agressiu per al banyista. 
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