SANEJAMENT

PLANTA BAIXA

APARCAMENT

Criteris d'evaquació d'aigües pluvials i residuals
En quant al sanejament, el recorregut dels baixants es projecta sempre pels
NUCLIS VERTICALS, pels quals passen totes les instal·lacions. Aquests, en arribar
a la planta soterrada, on es troba l'aparcament, es decideix reutilitzar o no les
aigües en funció de la seva procedència. Les pluvials es depuraran per ser
posteriorment reutilitzades, mentre que les residuals, grises i negres, es
portaran a la xarxa pública de sanejament. Els
, es faran
passar pels falsos sostres i pel terra flotant en coberta.
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PLANTA ENTRESOL
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Predimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials.
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interna

Determinació pluviomètrica de la regió de Oldenburg. Es decideix que el clima
podem asimilar-lo al de Bilbao ZONA A >Isoyeta 50 > 155 mm/h
Es projecten dues tipologies de coberta, una transitable amb zones ajardinades
que és la coberta de la biblioteca, i per altra banda les cobertes de graves que
corresponen als nuclis d'accés. Les dues tipologies de coberta adopten la
solució més adecuada en quant a recollida d'aigües pluvials. A la coberta
biblioteca es fa mitjançant diferents interceptors longitudinals, composats per
canaletes Metal-Panel. A les cobertes superiors es fa mitjançant boneres.
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Boneres (segons taula 4.6)
A la coberta jardí s'utilitzen canaletes, i per tant es calculen com a canalons.
A la coberta del nucli d'accés principal es necessiten 4 embornals, metre que a
les altres cobertes només se'n col·locaran 3, ja que les superfícies són de
409m² i 120m² respectvament.
1%

Canalons (segons taula 4.7)
Per facilitar
desfavorable,
En el cas més
que segons el
un pendent de
Metal-Panel.

baixant Ø40

l'execució es calcula el canaló que tindrà la opció més
i es procedeix a aplicar la mateixa solució en tots els punts.
desfavorable s'han d'evaquar les aigües d'una superfície de 240m²,
coeficient de règim pluviomètric es majora a 372m². Per tant, amb
1%, es necessita un canaleta de 300mm. Seran canaletes de la casa
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Baixants (segons taula 4.8)
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Es dimensionen en funció del canaló al que serveixen, en aquest cas serán de
250mm
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Col·lectors (segons taula 4.9)
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El dimensionat dels col·lectors ve donat pel diàmetre dels baixants als que
serveix, i de la seva pendent. En aquest cas són de 250mm.
Per estalviar en aigua de reg per la coberta ajardinada, s'emmagatzemarà l'aigua
de pluja del nucli d'accés principal. Gràcies al sistema de filtratge per
graves, s'aconsegueix purificar més l'aigua. El dipòsit es situa a la zona
d'instal·lacions de la planta soterrada, i des d'allà posteriorment és
bombejada pels nuclis verticals de servei fins a coberta, on es regarà amb un
sistema gota-gota.

Es tenen en compte dos paràmetres: demanda de reg del jardí, i la capacitat de
recollida d'aigües, que està totalment lligat al règim pluviomètric i a la
superfície de recollida del que disposem. Es recullen les aigües de la coberta
del nucli d'accés principal.
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Dipòsit aigües pluvials
20.000 Litres
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Capacitat de recollida:

Recollida

Superfície de recollida: 409m²
Segons règim pluviomètric (Bilbao) (1300mm)
Factor d'aprofitament (graves i formigó): 0,8
Volum d'aigua recollida: 1300 x 409 x 0,8 = 531.700 L/any
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Reutilització
reg coberta
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Demanda:
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Superfície a regar: 520m²
Factor de reg (gespa): 450
Volum d'aigua necessària: 520 x 450 = 234.000 L/any
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Es dimensiona el dipòsit per a que pugui emmagatzemar l'aigua de reg d'un mes,
per tant, 20.000 Litres de capacitat.
1%

Dimensions : 4x5x1 metres
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Pel que fa als baixants, sel's col·loca una
, de
PVC de 110mm de diàmetre que es situa a coberta, permet la ventilació sense
arribar a sobresortir 2 metres. Al nucli d'accés principal, els banys ventilen
amb aquest tipus de vàlvula, però sense arribar a coberta.
Predimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals.
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Càlcul dels UD en el punt més desfavorable, banys de la planta biblioteca i de
la planta baixa.
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Segons taula 4.1
Biblioteca aparell nº aparells
pica
inodor
P.Baixa

7
7

aparell nº aparells
pica
inodor

7
7

UD

Øramal

2
5

40
100

UD
2
5

total
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14
35

Øramal
40
100

14
35

Total
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PLANTA BIBLIOTECA

total

PLANTA COBERTA

PLANTA JARDÍ

98 UD
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Baixants (Segons taula 4.4)
Per a un edifici de menys de 3 plantes
baixant Ø110
vàlvula d'aireació
interna

Per a 98UD es necessita un diàmetre de baixant de 90cm
Per secció, i recorregut, la secció no pot disminuir en el sentit de la corrent,
per tant es generalitza la xarxa de baixants a un diàmetre de 110.
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Col·lectors (Segons taula 4.5)
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S'utilitzen col·lectors de diàmetre 110, amb un pendent del 2%, que poden
arribar a carregar 321UD.
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FONTANERIA
baixant Ø110

Estratègia d'estalvi d'energia per a la producció d'ACS.
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L'equipament està situat en una zona climàtica freda, però no té una gran
demanda d'ACS, ja que es tracta d'una biblioteca. Per tant, la producció d'ACS
es pot aconseguir amb una caldera amb el suport d'unes plaques solars situades a
la coberta del nucli d'accés principal.
La
dels conductes d’aigua es fa a través dels nuclis verticals
d'accés, en un espai destinat al pas d'instal·lacions. La
horitzontal es fa a través d’uns canals d’instal·lació situats al fals
sostre, sempre registrables.
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Els comptadors es situen al nucli d'accés principal, en un espai destinat al
control de les instal·lacions. Allà també s'hi troben els comptadors elèctrics,
i sempre seran registrables per les respectives companyies.
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sistema de reg GOTA-GOTA
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PREDIMENSIONAT XARXA FONTANERIA
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AIGUA FREDA (L/S)
0'05
0'10
0'25
0'20

ACS (L/S)
0'03

0'20
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Dipòsit d'inèrcia
Acumulador ACS
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Caldera ACS

16
16
20
20

1%

1%

Cabals instantànis (Decret Ecoeficiència i CTE DB HS 4 Taula 2.1)
ELEMENT
Pica
WC amb cisterna
Rentavaixelles
Mànega neteja
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Caldera terra radiant
i microcanal
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Demanda
Restaurant
Bar
Administratiu
Escola (equipament)

8
1
3
3

Variable
60
60
20
180

Litres/dia
480
60
60
540

Per tant la demanda diària d'ACS és de 1140L/dia
La demanda anual d'ACS és de 416.100L/any, tot i això segons CTE DB HE 4 la
contribució mínima d'ACS per aquest tipus d'edifici amb aquestes condicions és
del 30%, per tant, 124.830L/any.
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sistema de reg GOTA-GOTA
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sistema de reg GOTA-GOTA

= Da x b x Ce x increment Tª
416.100 x 1 x 0,00116 x 46
D ACS = 22.203 Kwh/any
D
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ACS
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Model THERMOMAX DF 100 - 30
Factor d'eficiència òptica 0,832
Coeficient global de pèrdues 1,140 W/(m²·ºC)
Dimensions: 1,996 m x 2,13 m.
Àrea útil 3,02 m².
5 captadors amb una àrea útil de captació de 15,1 m2. Volum d'acumulació ACS de
630 L

Amb els 5 captadors instal·lats s'asegura un total de producció energètica útil
anual de 14.052 KWh (63% de la producció total)
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Fontaneria ACS
Fontaneria AFS
Fontaneria aigua reg
Clau de pas ACS
Clau de pas AFS

Canaleta interceptora coberta

Clau de pas aigua reg
Punt de sortida ACS
Punt de sortida AFS
Punt de sortida aigua reg
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Demanda anual d’ACS (CTE DB HE 4 taula 3.1)
Equipament Alemania (Zona
climàtica semblant a Bilbao) , Zona Climàtica I
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