
PFC
Equipaments culturals a l'Ateneu Santboià 01 02 05 0803 06 09 11 14 2118 25 2904 07 10 13 2017 24 2812 1916 23 2715 22 26

anàlisis arquitectura tecnologia detallsestratègiaJoan Comamala UPC - ETSAV/’13

instal.lacions _ sanejament
21

Es realitzarà un sistema de recollida d’aigües separatiu.

 - Les aigües pluvials procedents del sanejament de les superfícies de coberta, així com el drenatge dels murs de contenció, es recolliran mitjançant una 

xarxa separativa i s’emmagatzemaran en un dipòsit situat en la part inferior de la plaça cívica-àgora. Aquest dipòsit reutilitzarà l’aigua per regar els parterres 

i els espais d’arbrat existent en l’actuació. El dipòsit haurà de contenir el següent volum:

 

 Consum anual = 225l/m2*any, superfície de reg + 225l/arbre*any pel reg d’arbrat existent a la parcel.la.

 Consum anual = 225l*1243m2 sup. de reg + 225l*22arbres = 284782.5l/any 

 Volum dipòsit = Consum anual/6 = 284782.5l/6 = 47.464 L = 47.46m3 = dipòsit d’1m de profunditat tindrà una superfície mínima de 50m2.

 - Les aigües residuals seran enviades directament a la xarxa pública.

Els diferents sistemes es dissenyaran i dimensionaran seguint els requeriments de la CTE

DRENATGE D’AIGüES PLUVIALS

El sanejament de les aigües provinents del drenatge dels murs i els terres exteriors també estaran connectades a la xarxa de recuperació d’aigua.

El dimensionat de la xarxa seguirà el següent criteri:

SANEjAmENT D’AIGüES PLUVIALS

 1 diSSENY

Es separaran les aigües pluvials, dissenyant el sistema de evacuació amb una xarxa pròpia pel sanejament de les aigües pluvials.

Els diferents elements de sanejament tindran les següents característiques:

- Tots el punts de recollida estaran dotats de tancament hidràulic mitjançant boneres sifóniques.

- Els baixants i les canals de recollida no variaran el seu diàmetre ni contindran retraquejos durant el seu recorregut.

- Els col.lectos tindran una pendent mínima de 1% (penjats) o un 2% (enterrats), no coincidiran mai dos en el mateix punt de trobada, les trobades es 

faran amb elements especials (penjats) o amb arqueta (enterrats) i tindran un registre cada 15m.

- Entre la xarxa i l’escomesa, es realitzarà un pou general del edifici, sent aquest de sobrelevació, degut a la diferència de cota

- Les bombes necessàries pel bombeig de les aigües pluvials es realitzarà amb bombes amb les característiques requerides per la CTE.

 2 diMENSiONAT

El dimensionat de la xarxa de sanejament es realitzarà seguint els criteris establerts per la CTE.

Les boneres de la coberta, així com els canals de recollida es dimensionaran seguint la següent taula:

Els baixants, així com els col.lectors es dimensionaran seguint la següent taula:

 

SANEjAmENT D’AIGüES RESIDUALS

 1 diSSENY

Es separaran les aigües pluvials, dissenyant el sistema de evacuació amb una xarxa pròpia pel 

sanejament de les aigües pluvials.

Els diferents elements de sanejament tindran les següents característiques:

- Tots el punts de recollida estaran dotats de tancament hidràulic mitjançant boneres 

sifóniques.

- Els baixants i les canals de recollida no variaran el seu diàmetre però admetran certs 

retraquejos durant el seu recorregut.

- Els col.lectos tindran una pendent mínima de 1% (penjats) o un 2% (enterrats), no coin-

cidiran mai dos en el mateix punt de trobada, les trobades es faran amb elements espe-

cials (penjats) o amb arqueta (enterrats) i tindran un registre cada 15m.

- Entre la xarxa i l’escomesa, es realitzarà un pou general del edifici, sent aquest de rso-

brelevació, si la diferencia de cota amb l’escomesa és superior a 1m. 

- Les bombes necessàries pel bombeig de les aigües residuals es realitzarà amb bombes 

amb les característiques requerides per la CTE.

 2 diMENSiONAT

El dimensionat de la xarxa de sanejament es realitzarà seguint els criteris establerts per la 

CTE.

iNSTAL.LACiONS dE SANEJAMENT i dRENATGE

 Aplicar factor f=110/100 = 1.1

 Aplicar factor f=110/100 = 1.1

SANEJAMENT _ COBERTA _ E 1/500 25012550250

SANEJAMENT i dRENATGE _ PLANTA BAiXA_ E 1/250 50 100250


