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SANEJAMENT i FONTANERIA

Evacuació Llegenda

Xarxa integrada per 3 sistemes separats segons la procedència de les aigües.

Aigües negres: És l'aigua provinent dels inodors i vàters i va directament a la xarxa de clavegueram

Aigües grises: Aigua provinent també dels banys i altres sistemes de l'edifici que mitjançant filtratge es permet el seu reaprofitament

Aigües pluvials: Recollida de l'aigua de tot l'espai de coberta en els patis interiors i enmagatzematge de la mateixa mitjançant dipòsit de

capacitat en funció a la superfície de coberta subministradora

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Recorregut aigua freda

Recorregut aigua dipòsit pluvial

Aixeta aigua freda

Clau de pas aigua freda

Aixeta aigua dipòsit pluvial

Clau pas aigua dipòsit pluvial

Comptador aigua freda

BIE boca incendis equipada

Tub aigua freda

Tub aigua dipòsit pluvial

Tots els sistemes d'evacuació utilitzen la força de la gravetat, per tant, s'haura de preveure els pendents i seccions mínims que exigeix el

CTE en el que a baixants i col.lectors es refereix

El sistema de doble pell utilitzat a la façana garanteix en el gruix de la mateixa incorporar els col.lectors i baixants garantint la maxima

facilitat de col.locació i la seva accessibilitat en cas de manteniment

Pluviositat mitjana a Montcada i Reixac: 746mm/m2/any

                                                               62,16 mm/m2mes

Es obvi que tan a l'estiu com a l'hivern tenim puntes altes i

baixes en quan a pluviometria es refereix, però al

tractar-se d'un clima mediterrani es raonable preveure

que la mitjana serà la millor opció per a dimensionar els

dipòsits

Si la pluviositat mensual es de 62,16 mm/m2 mes tenim

que recollim 62,16 litres/ m2

Dades generals

Descarrega vàter: 5,5 litres

Diàmetres canalitzacions:

Rentamans 40mm

Wc 150mm

Atés que el projecte es basa en l'articulació del pla de coberta, i que per tant, aquest pla es un element d'unes dimensions molt

importants. Es calcula que amb la instal.lació dels dipòsits de recollida d'aigua pluvial i la reutilització de les aigües grises, el

subministrament d'aigua per part de la xarxa sigui gairebé nul. A més, aquesta aigua també ens servirà per a l'us de les climatitzadores,

per tant es pot parlar d'un alt grau de sostenibilitat en quan a instal.lació d'aigua ja que el complex es pràcticament autosuficient.

La xarxa de subministrament de la companyia dins de l'area d'intervenció ja existeix, per tant, només caldrà readaptarla a la nova

intervenció.

Capacitat dipòsits pluvials

En previsió del reaprofitament de les aigües pluvials per al

seu ús en els serveis que no requereixin aigüa

potable(vàters,hidrants, seguretat contra incendis, reg

automàtic, etc.), serà necessari fer un predimensionament

del dipòsitsd'aigua pluvial ubicats als patis i punts de

recollida de l'aigua.

Precipitació mensual a Montcada i Reixac: 62 litres/m2

Superfície de coberta que desemboca als patis: 5968m2

Quantitat de litres totals al més: 370016 litres

Número total de dipòsits: 5 dipòsits

Repartiment de l'aigua: - Dipòsit I+D (I)= 54932 litres

                                      - Dipòsit I+D (II)= 109911 litres

                                      - Dipòsit Tallers (I)= 47744 litres

                                      - Dipòsit Tallers (II)= 47744 litres

                                      - Dipòsit Museu = 108934 litres

Tenint en compte que caldrà aplicar un coeficient de

seguretat per perdues del sistema es comptarà amb un total

de 314513 litres d'aigua per a serveis d'aigua no potable

dipòsit

aigues pluvials

recollida aigües pluvials

GRUP DE PRESSIÓ CONVENCIONAL (dipòsit aigües pluvials + 2 bombes)

dipòsit

màx.

min.

sobreeixidor a residuals

Banys
planta baixa
cota 47-48 m.

Banys
planta primera
cota 51 m.

6 RM

BANYS DONES

4 RM

BANYS HOMES

4 RM

BANYS DONES

2 RM

BANYS HOMES

Banys
planta baixa
cota 48 m.

5 WC

BANYS DONES

5 WC

BANYS HOMES

5 Urinaris

Banys
planta primera
cota 51 m.

4 WC

BANYS DONES

4 WC

BANYS HOMES

5 Urinaris

5 Boques incendi

BOQUES INCENDI EXTERIORS

Boques Incendi
Planta Primera
cota 51 m.

5 Boques incendi

BOQUES INCENDI P. PRIMERA

9 Boques incendi

BOQUES INCENDI P. BAIXA

3 Boques incendi

BOQUES INCENDI AUDITORI

Instalacions pb

cota 48

4 RM

Maquines

dipòsit

aigues pluvials

recollida aigües pluvials

GRUP DE PRESSIÓ CONVENCIONAL (dipòsit aigües pluvials + 2 bombes)

dipòsit
màx.

min.

sobreeixidor a residuals

ESCOMESA

I+D

Esquema tipus de subministre

(I+D)

1 Boca incendi

BOQUES INCENDI P SEGONA

Boques Incendi
Planta Primera
cota 54 m.

Boques Incendi

Planta Baixa

cota 48-47 m.

Com l'edifici disposa de més d'una sortida en planta la longitud d'evacuació no pot superar els 50m.

La longitud dels recorreguts d'evacuació desde el seu origen fins a arribar a un punt desde el qual existeixin al menys dos recorreguts

alternatius no pot excedir els 25 m.

Tenint en compte la geometria de l'edifici, horitzontalitat molt marcada, la solució triada ha sigut la de colocar les sortide d'emergencia als

dos testers de la façana est amb una complementaria a la zona central que conecta les dues ales. D'aquesta manera no es superen els

50m de recorregut màxim i tenim a menys de 25 metres dels punts d'evacuació dos recorreguts alternatius.

Extintors portatils: A 15m de separació en cada planta, com a màxim, desde qualsevol origen d'evacuació.

Es recomanable la colocació d'extintors en recorreguts d'emergència i en tots els espais tancats com poden ser aules o depatxos.

Tambè es recomanable la combinació d'extintors amb diferents carregues per poder cobrir tota mena de focs.

Boques d'incendis: Son necessaries perque l'edifici supera els 2000m2. Han de ser de fàcil acces i visibles.

Sistema d'alarma: Es necessari perquè l'edifici supera els 1000m2. Un per sector com a mínim i propers a les sortides d'emergencia. En

aquests cas s'han colocat sistema d'alarma a totes dues ales y al espai central de connexió. Tambè a la sala d'actes.

Pulsadors d'alarma: Cada 25m. i propers a sortides d'emergència.

Detectors d'incendi: Nomes en les zones d'alt risc, com poden ser les prestatgeries perque contenen un posible combustible sòlid. Tot i que

la planta superior de la zona biblioteca no conté prestatgeries, s'han instalat detectors de fum degut a que les dues plantes estan

comunicades i el fum te tendencia a pujar cap a dalt.

Una via d'accès de 5m. d'amplada calculada per a suportar el trànsit de vehicles.

Sortides d'emergència

Instal.lació d'elements de protecció contra incendis

Accés bombers

Pluviometria Montcada i Reixac

Pendents i requeriments en coberta

Pendent mínim canalitzacions (interceptors): 2%

Sectorització de la coberta i ubicació dels interceptors i baixants cada 40 metres

Diposit

pluvials

(banys)

Planta primera cota 51

Planta baixa cota 48

Planta segona cota 54

Diposit

pluvials

(incendis)

Punt mes allunyat

Recorregut màxim25m

22m

22m

13m

Segons el CTE DB SI Taula 1.1 i considerant que l'edifici

es d'ús docent no cal sectoritzar-lo perquè tot i tenir mès

d'una planta la superficie construida no supera els

4000m2. Un cas apart es la sala d'actes, que si que cal

sectoritzar perque rep la consideració d'edifici de pública

concurrència. Aquest tipus de definició exigeix una RF-90

envers la RF-60 exigida per la resta de l'edifici. L'espai

destinat a la estació transformadora tambe exigeix RF-90

Sectorització

Detector fum

Polsador alarma

Extintor CO

Extintor pols

17m

Baixant pluvials coberta

Interceptor
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