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SANEJAMENT

CRITERIS

El sistema d'evaquació d'aigües funciona per gravetat i es garanteix una
pendent del 2% en tot el seu recorregut.

Els baixants disposen de subsistemes de ventilació tant a la xarxa d'aigües
residuals com a les pluvials. S'usa un sistema de ventilació primària amb
vàlvules d'aireació.

Es col·loca una registre a l'inici de cada ramal , una arqueta (pericó) en
aportacions d'un cabal important, màxim cada 25-30 metres, i una arqueta
sifònica de 60x60 cm dins la parcel·la abans de la connexió amb la xarxa
general.

Els tubs d'evaquació d'aigües residuals i grises  són Geberit Silent-db20 de PE ,
plàstic reforçat amb mineral , amb unes extraordinàries propietats insonoritzant
i fàcil instal·lació.
Es disposa de dipòsit d'aigües residuals , tractament i reutilització per els
inodors.

Els tubs d'evaquació d'aigües pluvials, així com els canalons són de coure.
Segons el CTE la pendent mínima és del 2%, al ser canalons i afectar a
composició de la façana es col·loquen mes baixants, per reduir aquesta
pendent.
Es disposa de dipòsit d'aigües pluvials, amb el corresponent tractament per
cobrir les necessitats de rec.

Passos: en plantes tipus els sistema d'evaquació queda dins de calaixos
d'instal·lacions, amb el seu recorregut dins les zones amb cel ras, en planta
baixa, es disposa de sostres de voltes vistos, aquests passen a través de la
zona de reblert de la volta  fins als calaixos d'instal·lacions a planta
semisoterrani o bé fins a les arquetes a peu de baixant en planta baixa. 

BAIXANT AIGÜES RESIDUALS

Determinació del nombre d'unitats de descàrrega, ve en funció del tipus d'aparell i el seu ús
(privat PR o públic PU)
APARELL ud (desaigüe) nºAparells Total ud       Ø mín.Sifó i Derivació ind.
Lavabo PU 2 11  22  40 mm
Dutxa PU 3  2    6  50 mm
Inodor amb cisterna PU 5 11  55 100 mm
Aigüera cuina PU 6  2  12   50 mm
Aigüera restaurant PU 2  1    2   40 mm
Rentadora industrial  PU 6  2  12               50 mm
Rentavaixelles industrial 6  2  12  50 mm
Aigüera PR           3 11  33  40 mm
Rentaplats PR 3 11   33  40 mm
Bany (lavabo, inodor, dutxa)6 27 162 110 mm
Rentaplats ind PU 6  2  12  50 mm

RAMALS COL·LECTORS (entre aparells sanitaris i baixant)

Nº Ramal Nº ud Pendent Ø Mínim
RC1 (lavabo, lavabo)   2     2%   40 mm
RC2 (aigüera, rentaplats)   6     2%   50 mm
RC3 (dutxa, lavabo)   3    2%   50 mm

La resta són derivacions individuals fins a baixant.

BAIXANTS  AIGÜES RESIDUALS   segons taula 4.4 normativa CTE DB HS5

Nº BAIXANT MÀX. Nº UD   MÀX. Nº UD RAMAL Ø MÍNIM
Psemisot+PB+1  (per altura de baixant)
B1 grises 18 (<= 3 plantes)  13 (<= 3 plantes) 63 mm --> 90 mm
B2 negres 16 (<= 3 plantes)  4   (<= 3 plantes) 63 mm --> 125 mm
Psemisot+PB+2  (per altura de baixant)
B1 grises 28 (> 3 plantes)  14 (> 3 plantes) 90 mm --> 90 mm
B2 negres 44 (> 3 plantes)  8   (> 3 plantes) 75 mm --> 125 mm
PB+2  (per altura de baixant)
B1 grises 95 (<= 3 plantes)  22 (<= 3 plantes) 90 mm --> 90 mm
B2 negres 56 (<= 3 plantes)  4   (<= 3 plantes) 90 mm -->125 mm

COL·LECTORS AIGÜES NEGRES   segons taula 4.5 normativa CTE DB HS5

Nº BAIXANT MÀX. Nº UD PENDENT Ø MÍNIM

C1- 2 - 3   8 (≤20) 2% 50 mm --> 125 mm
C4 - 5 28 (≤38) 2% 75 mm --> 125 mm
C6 12 (≤20) 2% 50 mm --> 125 mm
C7 16 (≤20) 2% 50 mm --> 125 mm
C8 12 (≤20) 2% 50 mm --> 125 mm
C9   8 (≤20) 2% 50 mm --> 125 mm
C10 16 (≤20) 2% 50 mm --> 125 mm
C11 - 12   4 (≤20) 2% 50 mm --> 125 mm

COL·LECTORS AIGÜES GRISES   segons taula 4.5 normativa CTE DB HS5

Nº BAIXANT MÀX. Nº UD PENDENT Ø MÍNIM

C1 13 (≤20) 2% 50 mm --> 110 mm
C2 - 3 9 - 6 (≤20) 2% 50 mm --> 110 mm
C4 - 5 14 (≤20) 2% 50 mm --> 110 mm
C6 - 7 20 -18 (≤20) 2% 50 mm --> 110 mm
C8 15 (≤20) 2% 50 mm --> 110 mm
C9 27 (≤38) 2% 75 mm --> 110 mm
C10 21 (≤38) 2% 75 mm --> 110 mm
C11 - 12 9 - 3(≤20) 2% 50 mm --> 110 mm

EVQUACIÓ AIGÜES PLUVIALS

- Determinació pluviomètrica : Calldetenes -> B -> isoyeta 60 -> 135 mm/h
El sistema d'evaquació d'aigües funciona per gravetat i es garanteix una
pendent del 2% en tot el seu recorregut.

CANALONS I BAIXANT D'AIGUES PLUVIALS

segons taula 4.7 del CTE DB HS5 es determina el Ø dels canalons a partir de l'intensitat
pluviomètrica, com l'intensitat pluviomètrica és superior a 100 mm/h, hem d'aplicar el factor f
per correcció la superfície servida ; f = i/100 = 135/100 = 1,35. La pendent dels canalons és del
2%. Segons taula 4.8 del CTE DB HS5 a partir de la superfície en projecció horitzontal pel
coeficient f (1,35)

superf. projecció hrtz (x 1,35) Ø canaló (mm)  Ø baixant (mm)

B1-2 coberta 1 (dues aigües)  2x --> 108,35 m² 125  63 --> 160
B3-4-5 coberta 2 (dues aigües) 2x --> 179,28 m² 150      160
B6-7-8-9 coberta 3 (dues aigües) 2x --> 330,08 m² 200    250
B10-B11 coberta 4 (una aigua)      --> 121,66 m² 125  75 --> 160
B12-13 coberta nucli 1(dues aigües) 2x --> 51,96 m² 125  50 --> 160
B14-15 coberta nucli 2 (plana)      --> 60,21 m² 2 embornals  50 --> 110
B16-17 coberta nucli 3 (plana)      --> 35,03 m² 2 embornals  50 --> 110
B18-19-20-21 cob.claustre (una aigua) --> 221,33 m² 150  90 --> 160  

les cobertes 2 i 3 cauen sobre el clauste -->  canaló 200 mm baixant 250 mm

COL·LECTORS AIGÜES PLUVIALS

segons taula 4.9 del CTE DB HS5 a partir de la superfície en projecció horitzontal pel coeficient
f (1,35) i pendent 2%.
col·lectors  --> 250 mm amb arqueta de 60 x 70 cm,  segons taula 4.13 CTE DB HS5.

Planta semisoterrani

Planta baixa

Planta primera

Planta segona

Planta coberta

Baixant d'aigües grises
Baixant d'aigües negres
Baixant d'aigües pluvials
Arqueta de registre aigües negres i
grises
Arqueta de registre aigües pluvials
Conducte aigües grises
Conducte aigües pluvials
Conducte aigües negres
Indicació del sentit de pendents
Canaló

SANEJAMENT
Sanejament i Ventilació

DIPÒSIT DE RECOLLIDA I TRACTAMENT D'AIGUES PLUVIALS

Es calcula segons l'intensitat pluviomètrica del lloc (135 mm/h), durant un espai de temps
de l'ordre de 20 minuts, amb el sobreeixidor corresponent.

Superfície total cobertes = 1777,57 m² --> 1800 m²

135 l/sHa · 1Ha/10000 m² · 1800 m2 · 60s/1min·2'min de pluja = 2916 l  --> 3000 litres
Dimensió dipòsit = 1,50 x 1,50 x 1, 50 m

Capacitat de recollida anual d'aigua de rec :
- Pluviometria mitjana anual Calldetenes = 446 mm
0,45 m · 1 m² = 0, 45 m³ · 1L/1dm³ · 1 m³/10³ dm³ = 450 l·m²/any
Volum a recollir aigües pluvials  Vr = P pluviometria anual · S sup.coberta · F factor
aprofitament
Vr = 450 l·m²/any · 1800 m² " 0,80 =  648.000 l/any
Demanda rec per horts --> 228 m² · demanda rec 4,5 litres/dia/m² = 374.490 litres/any
Per tant les necessitats de rec queden garantides amb el 60 % de la recollida d'aigües
pluvials.

DIPÒSIT DE RECOLLIDA I TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

Es calcula els litres requerits per les  descàrregues de cisternes per dia. 1 descàrrega = 6 litres
vàlvula de descàrrega  (zones públiques) = 45 usos dia · 11 descàrregues · 6 l = 2970 l
vàlvula de descàrrega (habitacions) = 10 usos dia · 27 descàrregues · 6 l = 1620 l
Total = 4590 litres --> dipòsit 4600 litres --> 1,80 x 1,80 x 1,50 m

Tant els baixants d'aigües negres com grises  han de disposar d'un sistema de ventilació
primària amb vàlvules d'airejament . Aquests conductes de ventilació han d'allargar-se 1,30
metres per sobrecoberta no transitable .

APARTAMENT

HABITACIÓ
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SECCIÓ LONGITUDINAL ARQUETAS DE PAS

Secció

Planta

Secció

Planta

1. Lloses sustentades en 4bords de formigó HA-20
2. Armadura formada per rodons de 8mm d'acer
AE42  formant reticle cada 10cm
3. Cèrcol de perfil llaminat L 50-5mm al que aniran
soldades les armadures de la tapa de formigó
4. Mur aparellat de 12cm de espessor de maó
massís  R-100kg/cm2 amb juntes de morter M-40
de espessor  de 1cm
5. Esquerdejat de morter 1:3 i angles arrodonits
6. Canonada de PE
7. Solera i formació de pendents de formigó
HM-20

DESGUAS LAVABO
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