
PREEXISTÈNCIES
L’actual sistema de sanejament de Bas Chantenay es composa per una xarxa unitària que recull tan 
les aigües brutes com les aigües netes. Únicament en alguns punts molt concrets s’ha començat a 
fer una xarxa separativa per ambdos casos.

Aquesta xarxa unitària es dirigeix a l’estació de depuració Tougas de Saint Heblain i té una secció de 
2,80 x 2,20 m i és del tipus massoneria. 
Una vàlvula automàtica connectada a la xarxa situada a prop de l’estació de Chantenay permet, en 
cas de pressió significativa a la xarxa, l’abocament a través de la sortida de la Rue Réaumur. També 
es pot ocasionar que la xarxa de carrers de Chantenay, trobant la seva sortida a la falca Crucy, pugui 
ser desconnectada de la xarxa unitària i que té, fins ara, la funció de recollida de les aigües pluvials. 
Per contra, és probable que rebi connexions de la xarxa de clavegueram dels residents.

LA PLUVIOMETRIA A NANTES
Nantes té una climatologia oceànica temperada, per la qual es caracteritza per uns hiverns suaus 
i plujosos, mentre que a l’estiu es coneixen per dies d’onades de calor acompanyats per dies de 
sequera. Tot i així, durant tot l’any les pluges són freqüents, però de baixa intensitat. La precipitació 
anual oscil·la entre els 750 i 850 mm.

Comparat amb Barcelona, Nantes té un lleuger increment de precipitació anual però amb poca 
diferencia, tot  i que si es comptabilitza els dies de precipitació, Nantes hi plou molts més dies que 
no pas a Barcelona. Aquest indicatiu ens diu que les pluges són freqüents a Nantes però de poca 
intensitat.
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 - XARXA SECUNDÀRIA DE RECOLLIDA D’AIGÜES_CANALETA OCULTA
Paviment de granit : Coef.escorrentia 0,8 
Vegetació: Coef.escorrentia 0,3 
Sauló: Coef.escorrentia 0,5

Intensitat de precipitació a Nantes: 125 mm/h = 0,0347 l/s. m2
Per dimensionar la canaleta que posarem a tota la plaça-passeig fins al riu, després d’haver fet el 
disseny, escollim l’àrea mes desfavorable per tal de dimensionar les mides d’aquesta. 

El tram més desfaborable fa 106 ml de llarg i rep aigua per una amplada de 21 ml. Considerant 
una inclinació del sòl del 2 % i introduïnt les dades al programa ACOdesign, el dimensionat per a la 
tipologia escollida Qmax és:
 - Qmax 550: Conjunt canal de drenatge ACO Qmax®550 fabricat amb Polietilè de Mitja 
Densitat reciclat amb reixa integrada tipus ACO Q-Flow d’acer de fundició, de classe de càrrega fins 
a F900 segons EN1433; amb una secció interior oval de 2.501 cm2, amb junta estanca EPDM per a 
connexió i reixa amb pates de fixació al paviment. 

JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ
Degut a que l’àmbit que es treballa té unes dimensions considerables i malgrat que es treballa amb 
uns paviments el més permeables possibles, tot i així, hem de pensar una xarxa d’evacuació d’aigües 
pluvials que pugui ser el més eficient possible per aquest àmbit de grans dimensions i que pugui 
adaptar-se perfectament als requeriments de pas de persones i trànsit rodat en alguns llocs. 

LA GESTIÓ DE LES AIGÜES

Precipitacions mensuals Nantes
Precipitacions mensuals Barcelona
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DIMENSIONAT XARXA AIGÜES PLUVIALS

 - XARXA PRIMÀRIA DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS_TUBS CORRUGATS EN 
POLIETILÉ NORMALITZAT (MAGNUM)
Per a la xarxa principal d’evacuació d’aigües pluvials, es treballa amb una tuberIa de polietilé d’alta 
densitat, coextruida, de doble paret, interior llis de color blanc i exterior corrugat de color negre, per 
a xarxes de sanejament enterrat sense pressió, fabricats en conformitat amb la normativa EN 13476, 
amb classe de rigidesa igual a SN 4 (o 8) kN/m2, en barres de 6 (o 12) m, amb unió amb manguito 
de PEAD i junta elastomèrica amb EPDM.

 - XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT EXISTENT_ Conducte de fàbrica de maó de 
2,80 x 2,20 m
La xarxa existent unifica gairebé tot el sanejament d’aigües netes i brutes. Es fa mitjançant un con-
ducte de fàbrica de maó que transporta tot el contingut fins a la depuradora de Tougas a Saint 
Heblain. Es pretén que amb el temps es desunifiqui la xarxa i que aquest conducte només transporti 
les aigües brutes.

AIGÜES PLUVIALS
La zona està actualment servida per dos tipus de sanejament:
  - una xarxa principal connectada a la planta de tractament d’aigües residuals i equipada 
amb un treball d’abocament al riu Loira. 
 - i una altra situada a la rue de Chantenay, més petita garantint la recol·lecció local i rebutjant 
directament al Loire. 

Per tant, en el nou àmbit que es treballa es continua la xarxa separativa connectant les aigües 
pluvials al tram que aboca l’aigua neta al riu Loira i es connecta a la xarxa existent la xarxa d’aigües 
negres, ja que aquesta no diferencia entre les aigües pluvials i les negres fora de l’àmbit del voltant 
de l’estació de Chantenay, al ser una xarxa antiga. 

TRAM PRINCIPAL: a l’inici es farà servir un tram de 250 mm de 
diametre i s’anirà augmentant el diàmetre cada 100 m fins a 
la desenvocadura.

TRAMS SECUNDARIS: aquests es dimensionen pel programa 
ACO design que dependrà de cada superficie de recollida i 
pendent.

CÀLCULS
Mitjançant el programa de càlcul ACO design s’ha agafat el tram amb mes superfície per determinar 
la tipologia de canaleta de recolllida i la reixa pel caudal d’absorció. 
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