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_INSTAL·LACIONS SANEJAMENT
SISTEMA DE SANEJAMENT

El sistema de sanejament proposat per al projecte es basa en un sistema separatiu d’aigües
residuals (grises i negres) i d’aigües pluvials.
Les aigües grises, provinents de lavabos, dutxes i piques, i les aigües negres, provinents dels
inodors, són canalitzades en una única via la qual es conduïda directament a la xarxa de sanejament públic. Aquesta xarxa d’aigües residuals està constituïda per dos circuits bàsics units per
un col·lector central. Els dos circuits bàsics corresponent a cadascun dels sectors on s’ubiquen
els espais comuns de l’edific, és a dir els caps del projecte, i un sistema de ramals secundaris
que condueixen l’aigua de cadascun dels sis mòduls docents cap al sistema principal anteriorment esmentat. Finalment el col·lector principal desemboca en una arqueta i al pericó registrable situats a l’extrems del solar què té la cota més inferior, de manera que tot i la longitud del
recorregut podem dotar al col·lector d’un pendent acceptable sense tenir problemes a l’hora de
connectar-se a la xarxa pública.
Les aigües pluvials de les cobertes de l’edifici es recullen a travès de baixants verticals fins a la
planta baixa on són conduïdes fins a la connexió amb la xarxa pública mitjançant un col·lector
central.
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DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS
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Per dimensionar la xarxa s’utilitza el mètode d’adjudicació d’unitats de desguàs (UD) mitjançant
el qual se li assigna a cada aparell un nombre d’UDs. Per dimensionar els baixants i col·lectors es
té en compte la suma d’UDs assignats en cadascuna de les derivacions de la xarxa, i en funció
de les taules del CTE DB-HS-5 s’obtenen els diàmetres dels elements.
DIÀMETRE DE LES DERIVACIONS INDIVIDUALS
Tipus d’aparell
Unitats de desguàs Diàmetre de derivació individual (mm)
Rentamans		
2
40
Dutxa			
3		
50
Inodor				
5
100
Urinari
2
40
Pica
2 			
40
Rentavaixelles
6
50
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DIÀMETRE DELS RAMALS

planta segona
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DIÀMETRE DELS BAIXANTS

DIÀMETRE DELS COL·LECTORS HORITZONTALS

planta primera

*Xarxa de l’edifici bloc oest: 68 UD en primera i segona planta, i 81 UD en la planta baixa.
Total UD: 217
*Xarxa de l’edifici bloc est: 74 UD en la planta primera i segona, i 87 UD en la planta baixa.
Total UD: 235
Per als ramals es tindrà en compte que cada ramal (n’hi ha dos per bloc) recull el 50% del seu
bloc i per tant amb un diàmetre de 90mm, i un pendent de 1% seria suficient, tot i així, quan
condueixin aigua dels inodors, es sobredimensionen per seguretat amb diàmetres de 110 mm.
Pel que fa als baixants, per un edifici de 3 plantes, i amb un total de 217 UD els baixants seran de
diàmetre 110 mm. Pel que fa als col·lectors, considerant un total de 452 UD en tot l’edifici, caldrà
un col·lector de 125 mm de diàmetre amb un pendent del 2%.

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS
La recollida d’aigua pluvial a les cobertes es fa mitjançant canalons, aprofitant la zonificació que
ve determinada pel projecte (cobertes ajardinades-coberta pavimentada-recorregut en rampa).
El pendent de la coberta serà del 1’5% com a mínim i el dels canals del 0.5% com a mínim.

DIÀMETRE DELS CANALONS

Les superfícies de coberta no acumulen mai més de 260 m 2, per tant s’instal·laran canalons de
200 mm de diàmetre, amb un pendent del 1%. Cada canaló tindrà un parell d’embornals, per la
cual cosa cada embornal recull una superfcie màxima de 130 m 2. Els embornals seràn doncs
connectats a baixants de 90 mm de diàmetre (segons taules podrien ser de 75, però es sobredimensionen per poder absorbir l’aigua de pluges intenses sense problemes). Els col·lectors horitzontals també seran de 90 mm amb un pendent del 2% ja que en cap cas superen els 323 m2
de superfície servida. *Intensitat pluviomètrica de Barcelona: 110 l/m2
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