
DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGUES PLUVIALS (CTE DB HS5)

Segons la taula 4.6 del CTE, el nombre de buneres s’assignarà en funció de la superfície projectada horitzontalment de la coberta a 
la qual serveixen:

CARACTERÍSTIQUES COBERTA:
 Coberta plana ajardinada amb evacuació a una pendent amb canaló semicircular amb reixeta. La coberta es divideix en tres 
parts, ja que ens vé marcada per les juntes de dilatació de l’edifici.

           Canaló semicircular
Coberta 1: 675 m2 1 cada 150 m2 = 4 buneres de diàmetre 75 mm     diàmetre 150 mm  
Coberta 2: 942 m2 1 cada 150 m2  = 5 buneres de diàmetre 75 mm      diàmetre 150 mm
Coberta 3: 1.173 m2 1 cada 150 m2  = 8 buneres de diàmetre 75 mm      diàmetre 150 mm

Els canalons de recollida d’aigües pluvials es dimensionen seguint la taula 4.7 del CTE.
Els baixants pluvials es dimensionen seguint la taula 4.8 del CTE.
Els col·lectors horitzontals d’aigües pluvials seguint la taula 4.9 del CTE :
 Col·lector coberta 3: diàmetre 250 mm pendent 1%
 Col·lector coberta 2: diàmetre 250 mm pendent 1%
 Col·lector coberta 1: diàmetre 250 mm pendent 1%
 COL·LECTOR DE RECOLLIDA FINS A CONNEXIONAT A LA XARXA PLUVIALS: diàmetre 315 mm pendent 1%

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGUES RESIDUALS (CTE-DB HS5)
Per dimensionar la xarxa s’utilitza el mètode d’adjudicació d’unitats de desaigües (UD). Cada aparell té assignat un nombre que s’extreuen de la taula 4.1 del CTE, aquestes unitats són:

   UDs  diàmetre de derivació individual
 Rentamans   2   40 mm
 Inodor    5    100 mm
 Urinari    2   40 mm
 Rentaplats   6   50 mm
 Aigüera   2   40 mm
 Dutxes    3   50 mm

Els ramals col·lectors entre aparells sanitaris haurien de tenir el diàmetre que s’exposa a la taula 4.3 del CTE, però degut a que és major la derivació individual agafaarem el col·lector immediatament superior, 
és a dir, diàmetre 110 mm amb un pendent del 2%.

El dimensionat dels col·lectors horitzontals es farà a partir de la taula 4.5 del CTE, si es considera un pendent del 2%, un col·lector horitzontal de diàmetre 110 mm abasteix 321 UDs que és un nombre molt 
més elevat que el total d’UDs que té assignat l’últim col·lector de la xarxa (176 UDs). El col·lector de recollida de les aigües pluvials es dimensiona amb diàmetre 160 mm ja que recollirà totes les aigües brutes 
de l’edifici fins al clavegueram.

ESTRATÈGIA DE GESTIÓ DE L’AIGUA
Com ja s’ha introduït en la làmina de sanejament de l’espai públic, en el cas de l’edifici es planteja el mateix sistema. Es treballa per 
una xarxa separativa d’aigua diferenciant les aigües pluvials de les aigües residuals, de manera que cada una d’elles procedent de 
l’edifici connectaran a la xarxa principal sigui d’un tipus o un altre.

 FONTANERIA
 - Aigua de subministrament
Degut als requeriments de demanda del node intermodal nomes caldrà tenir en compte el subministrament d’aigua freda potable 
que provindrà directament de la xarxa de subminitrament i que garantirà la demanda d’aigua dels banys de tota l’estació, restau-
rant, cafeteria i oficines. LLavors cada independència disposarà de termo per escalfar l’aigua calenta que li convingui.

 - Característiques del sistema (CTE DE HS4 i RITE)
*Les canonades d’aigua s’instal·laran independentment i a una distància prudencial de les conduccions elèctriques, mínim 30 cm.
*Cada cambra humida anirà sectoritzada mitjançant claus de pas.
*Les canonades d’aigua freda han d’estar aïllades tèrmicament amb els gruixos determinats a la L.T.2.4.2 del RITE per tal d’evitar les 
condensacions als tubs d’aigua freda.
*Com a mesura d’estalvi els inodors seran de doble descàrrega i fluxors (estalvi del 30% d’aigua) i les aixetes en general tindran 
temporitzadors i airejadors (estalvi del 50 % d’aigua).

LLEGENDA CICLE AIGUA

  Baixants

  Col·lectors

  Ventilació

  Bany

  Cuina

Clau de pas aigua freda

Punt de consum

NODE INTERMODAL PASSERA PLAÇA a Bas Chantenay_NANTES
PFC ETSAV_Primavera 2.017_Elisabet Serra Santasusagna

Tutors: Carles Llop_Franc Fernández_Pere Buil_Catalina Salvà

COBERTA 1

COBERTA 2

COBERTA 3

20. INSTAL·LACIONS
CICLE DE L’AIGUA
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