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EVACUACIÓ D’AIGÜES

Estratègia

Aigües pluvials

Aigües negres

Esquema de funcionament

Predimensinament de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials (segons CTE-DB-HS 5)

 Determinació pluviomètrica de la regió de Calldetenes: ZONA B > Isoyeta 60 > 135 mm/h
 Canalons i baixants (segons taula 4.7)  100 mm/h > 135 mm/h  f= 1,35 (Factor de correcció) 2%

Coberta   Superficie x 1,35   Diàmetre canaló  Diàmetre baixant

1  290,04   200   4x63
2  37,75   100
3  108,83   125   2x63
4  199,65   200   2x63
5  191,18   200   3x63
6  148,55   150   2x63
7-4  141,82   150   2x63
8  21,53   100
9-4  137,99   150   2x63
10-11-12  25,66   100   2x50
13  119,15   150   2x50
14  44,45   100   1x50
15-5  256,34   200   1x90
16-6-20  238,85   200   1x90
17-18  107,67   125   1x63
19  142,04   150   2x63
21  95,37   125   1x63
22  35,5   100   1x63
23  66,15   125   1x63
24 (plana)  325,89   200   6x63

Per tal de facilitar la posta en obra i la demanda de material tots els canalons tindran el mateix diàmetre de 
200mm.

Col·lectors d’aigua pluvial (segons taula 4.9):

Superficie TOTAL  Pendent  Col·lector
2734,41 m2  2%  315 mm

Depuradora 
d’aigües negres

Riera

Dipòsit d’aigües 
pluvials

Bassa d’aigua

Bombeig

Filtre previ

Horts i jardins

Predimensinament de la xarxa d’evacuació d’aigües negres (segons CTE-DB-HS 5)
 (S’estudia el cas del sistema habitacional)

 - Unitats de descàrrega (segons taula 4.1)

Elements   Unitats de descàrrega   Diàmetre mínim (mm)

Lavabo   2    40 
Dutxa    3    50
Inodor    5    100
Aigüera    6    50

Lavabo   2    40
Inodor   5    100
Aigüera cuina  6    50
Rentavaixelles industrial 6    50
Rentadora industrial   6    50

Tractant-se d’un edifici antic i d’aquestes característiques hem de tenir molta cura a l’hora de projectar el pas d’instal·lacions.
Pel que fal al sanejament es molt important que el recurregut dels baixants sigui el més vertical possible per tal d’aconseguir fer el mínim mal a l’edifici. 
A l’hora de projectar els baixants s’ha tingut en compte que al arribar a planta baixa no coincideixi amb els nervis i les claus dels arcs de creueria. La 
gran majoria de baixants arriben abaix enganxats a murs i passen amagats en mobles o dobles pareds, excepte aquells en els que ha sigut inevitable. 
Aquest baixants es desvien per dintre del replè dels arcs de creueria. També per tal de conservar l’imatge del convent i evitar perforar la coberta amb 
multiples xemeneies de ventilació  es disposaran airejadors als conductes.
Les aigües grises i negres es porten a una depuradora situada a la cota més baixa de la parcel·la per ser tractades i posteriorment expulsar l’aigua ja 
depurada a la reira més pròxima. Això es degut a la falta de clavegueram a la zona.
Pel que fa a les aigües pluvials es preten recollir-les totes en un dipòsit d’aigua ,també situat a la cota més baixa de la parcel·la, i d’aquí bombejar-les a 
la bassa existent a mida que aquesta es va buidant. Des de la bassa es regarà per gravetat els jardins i horts mitjançant el sistema de gota a gota.
La coberta del nou edifici, aprofitant que el seu ús és un espai públic sobre un equipament on és bàsic la presència de l’aigua, pretén aprofitar els dies 
de pluja per generar uns jocs amb la recollida de l’aigua i dirigir-la cap als patis o cap a petites basses de tal forma que l’aigua prengui més protago-
nisme encara, l’hi dongui un caràcter especial i generi un sorolls agradables i relaxants .

Predimensinament del dipòsit d’aigües pluvials:
 Capacitat dipòsit = Superfície de captació x régim de plujes = 2734,41 m2 x 50 L/m2 = 136.720 L = 136 m3

 Dipòsit d’aigües pluvials = 3 x 5 x 10 m

Habitació

- Col·lectors entre aparells i baixant amb pendent 2% (segons taula 4.3)

Elements   Unitats de descàrrega   Diàmetre mínim (mm)

Dutxa+inodor  8    63
Lavabo+aigüera  8    63Habitació

- Baixants segons el nº de plantes i nº ud (segons taula 4.4)

Elements    Màx. nº Ud  Màx. nº de Ud ramals  Diàmetre mínim

Baixant habitació  16 (3 plantes)  8 (3 plantes)  50 mm o 63 mm

Recollida d’aigua del nou edifici cap a làmina d’aigua Evacuació perimetral del nou edifici Reg gota a gota dels jardins i horts

Doble mur

Desviació per dins de l’arc

Ventilació

Baixant

AirejadorFals sostre

Tots els baixants disposaran d’aire-
jadors. El que fan els airejadors es 
agafar aire de la pròpia habitació 
cada cop que hi ha una descàrrega 
sense haver de sortir per sobre de la 
coberta. Aquests airejadors es troba-
ran enbeguts dintre del doble mur on 
es troben totes les instl·lacions i 
agadarà aire que es filtre per dintre del 
fals sostre de les habitacions de forma 
que no serà perceptible.
Els baixants al arribar a planta baixa es 
desvien per dintre dels arcs de creue-
ria, que solen estar replets per runes.
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