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1. Introducció 
En el present annex es realitza un estudi hidrològic de la zona de projecte per tal d’avaluar el 

risc de la instal·lació de l’EDAR, en cas d’avinguda. 

Per altra banda en aquest annex es realitza el dimensionament hidràulic dels diferents 

elements de conducció de l’aigua, que formen part de l’EDAR. 
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2. Hidràulica 

2.1. Formulació utilitzada 

 

Els càlculs hidràulics es realitzen d’acord amb la fórmula de Manning-Stricker: 

 

Q = 1/n · S · Rh (2/3) · J(1/2) 

 

On,  

n: número de Manning que depèn del material de les canonades o de les 

característiques de la llera 

Rh: S/P és el radi hidràulic, l’àrea mullada dividida entre el perímetre mullat 

J: pendent de la canonada o de la llera 

 

2.2. Dimensionament de conduccions 

Per al dimensionament de les conduccions i dels canals s’ha utilitzat el programa 

FLOWMASTER i les fórmules de MANNING i de PRANDT-COLEBROOK, així com els 

corresponents àbacs. 

Els cabals de disseny són els següents: 

- Cabal diari (m3/d)   500 

- Cabal mig horari (m3/h)  21 

- Cabal punta horari (m3/h)  50 
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S’ha fixat una velocitat no superior a 2,0 m/s, mentre que s’ha evitat una velocitat inferior a 

0,5 m/s pel cabal mínim, en conduccions per gravetat. 

Amb aquestes dades, utilitzant les fórmules i àbacs mencionats, i ajustant els resultats a les 

dimensions estàndards, s’obtenen les dimensions següents: 

Canonada d’arribada  400 mm Formigó 

 

Línia By-pass   200 mm INOX316 30 Atm 

 

Línia d’aigua   200 mm INOX316 30 Atm 

 

Línia de fang   200 mm INOX316 30 Atm 

    100 mm INOX 316 55 Atm 

 

Canonada de sortida  400 mm Formigó 

 

Malgrat que càlculs hidràulics realitzats al tram del riu on s’emplaçarà l’EDAR indiquen que 

no existeix risc d’inundabilitat, al final del col·lector d’entrega com a mesura de seguretat, es 

disposarà d’una vàlvula antiretorn per al cas en què el nivell de l’aigua de la riera superés la 

cota de desguàs del col·lector, aquest no s’omplís d’aigua. 

Els resultats dels càlculs tant dels cabals de disseny com dels hidràulics es mostren a les 

taules d’Excel i gràfics que s’adjunten seguidament. 
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CANONADA D'ARRIBADA
TRAM 1
Cota inicial (m): 95,00
Longitud del tram (m): 38,00
Velocitat (m/s): 2,03
Diàmetre del tub (m): 0,40
Pendent geomètrica del tram (%): 5,40
Cabal de càlcul (m3/s): 0,03
Pèrdua de càrrega geomètrica (m): 2,05
Pèrdua de càrrega per colzes, vàlvules,  etc (m): 0,03
Calat en el tub (m): 0,07
Cota final (m): 92,92
TRAM 2
Cota inicial (m): 92,92
Longitud del tram (m): 60,00
Velocitat (m/s): 0,73
Diàmetre del tub (m): 0,40
Pendent geomètrica del tram (%): 0,30
Cabal de càlcul (m3/s): 0,03
Pèrdua de càrrega geomètrica (m): 0,18
Pèrdua de càrrega per colzes, vàlvules,  etc (m): 0,03
Calat en el tub (m): 0,15
Cota final (m): 92,86  

 

CANONADA DE CONNEXIÓ A COMPACTE

Cabal de disseny (m3/s): 0,03
Diàmetre del tub de connexió (m) 0,20
Velocitat (m/s) 0,93
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,25
Pèrdua de càrrega a l'entrada del compacte 0,01
Cabal de disseny (m3/s): 0,03
Cota a la entrada al compacte 92,83  
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PRETRACTAMENT

Cota inicial (m): 92,86
Cabal de disseny (m3/s): 0,03

ARQUETA D'ARRIBADA

Cabal de disseny (m3/s): 0,03
Diàmetre del tub de conexió (m) 0,2
Velocitat (m/s) 0,93
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,25
Pèrdua de càrrega a la sortida del pretractament 0,01
Cota a la descàrrega del tub (m): 92,85

REIXA DE GRUIXOS
Ample de reixa (m): 0,4
Espessor de barrot (mm): 10,00
Separació entre barrots (mm): 15,00
Grau d'atascament (%): 70,00
Secció de pas (m2): 0,23
Velocitat aigües amunt de la reixa (m/s): 0,73
Increment de càrrega en canal per reixa de gruixos (m): 0,00
Pèrdua de càrrega en reixa (m): 0,04
Cota de canal prèvia a la reixa de gruixos (m): 92,81  

DESSORRADOR - DESGREIXADOR

Cabal de disseny (m3/s): 0,03
Temps de retenció en tanc (h) 0,17
Volum a tractar (m3) 17,85
Superfície del tanc (m2) 5,70
Altura de la llàmina d'aigua (m) 3,13
Cota en solera del tanc 89,69
Cota en el tanc 92,82  

PREAIREIG

Cabal de disseny (m3/s): 0,03
Diámetro del tubo de conexión (m) 0,20
Velocitat (m/s) 0,93
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,25
Pèrdua de càrrega a la sortida del dessorrador 0,01
Diámetre del tub de connexió (m) 0,20
Pèrdua de càrrega a l'entrada del preaireig 0,01
Cota al tanc 92,80  
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PRIMERA DECANTACIÓ

Cabal de disseny (m3/s): 0,03
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,25
Pèrdua de càrrega a la sortida del preaireig 0,01
Diámetre del tub de connexió (m) 0,20
Velocitat (m/s) 0,93
Pèrdua de càrrega a l'entrada del decantador 0,01
Cota en el tanc 92,77  

CONNEXIÓ ENTRE COMPACTES

Cabal de disseny (m3/s): 0,03
Velocitat en canaleta de sortida (m/s) 0,73
Coeficient de pèrdua de càrrega 1,39
Longitud de la canaleta (m) 3,40
Pèrdua de càrrega en el pas a la canaleta 0,13
Diàmetre del tub de connexió (m) 0,20
Velocitat (m/s) 0,93
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,25
Pèrdua de càrrega a la sortida del decantador 0,01
Cota a la sortida del primer compacte 92,64  

AIREIG

Diàmetre del tub de connexió (m) 0,20
Velocitat (m/s) 0,93
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,25
Pèrdua de càrrega a l'entrada de l'aireig 0,01
Cota al tanc 92,62  

SEGONA DECANTACIÓ

Cabal de disseny (m3/s): 0,03
Velocitat (m/s) 0,93
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,25
Pérdida de carga a la sortida del aireig 0,01
Diàmetre del tub de connexió (m) 0,20
Velocitat (m/s) 0,93
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,25
Pèrdua de càrrega a l'entrada del decantador 0,01
Cota al tanc 92,60  
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CANONADA DE SORTIDA

Cabal de disseny (m3/s): 0,03
Velocitat a lla canaleta de sortida (m/s) 0,73
Coeficient de pèrdua de càrrega 1,39
Longitud de la canaleta (m) 3,40
Diàmetre del tub de connexió 0,20
Veloctat (m/s) 0,93
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,25
Pèrdua de càrrega a la sortida del decantador 0,01
Cota a la sortida del segon compacte 92,46
Longitud del tram (m): 26,30
Velocitat (m/s): 1,43
Diàmetre del tub (m): 0,40
Pendent geomètrica del tram (%): 5,60
Cabal de càlcul (m3/s): 0,03
Pèrdua de càrrega per colzes, vàlvules,  etc (m): 0,03
Pèrdua de càrrega geomètrica (m): 1,47
Cota final (m): 90,99  
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