El Buit Productiu: Espai Públic

26. AIGUA, VEGETACIÓ i MOBILIARI URBÀ
CONTOL DE L’AIGUA

DESCONNECTAR DE LA XARXA (el màxim de temps possible)

CÀLCUL del temps que es pot sobreviure
desconnectat de la xarxa en una pluja

PLUJA DURANT 30 minuts
PAVIMENT
DRENANT,
es direcciona
l’aigua cap els
dipòsits.

Càcul del Cabal, Q=S * Ce * I
Q (Cabal), S (Superfície), Ce (Coeficient d’escorrentia = en
àmbit urbà 1) i I (Intensitat de pluja).
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Q = 750m2 . 1 . 0,0166 l/m2 = 12 l/s

INTENSITAT DE LA PLUJA
es calcula amb un període de retorn de 10 anys
amb el temps de concentració que va de 24h, 1h, 30min, 1min
CONNECTATS ENTRE
ELLS, els diferèntis dipòsits estan connectats
per si un queda saturat,
poder ajudar-se amb
els altres.

L’AIGUA ES FILTRA
AL TERRENY, es
van omplint els
dipòsits que tornen
l’aigua al subsòl.

CAPA DE SÒL
CAPA DE GRAVES
ELS DIPÒSITS

s’agafa el temps de concentració de 30min, el màxim és de
40’2, el promig de les dades és de 22’43 així que agafarem
30 l/m2 per tenir un marge de seguretat (passat en segons és
0,0166 l/m2).

SISTEMA PASSIU SATURAT (connexió a la xarxa)

Temps de resistència = Laminació / Cabal (Q)
TR = 22500 l / 12 l/s = 1875 segons = 31,25 minuts

TEMPS DE LAMINACIÓ
depèn de la tecnologia que utilitzem: DIPÒSIT ATLANTIS
(Amplada=408mm, Altura=880mm, Llargada= 680mm)
Cada cèl·la lamina 125 litres d’aigua
Superfícies diposnible; Largada: 31m; Amplada: 1m
Podem utilitzar 180 cèl·les = 22500 litres d’aigua laminats

EMBORNAL DE SUPORT
que en el cas que hi hagi
els sitemes de filtració innundats, connecta amb la
xarxa per evacuar l’aigua.

EL SISTEMA
SATURAT, després
dels 30 minuts de
pluja continua (ha de
buscar sortida).

ESTÀ CONNECTAT A
LA XARXA, un cop el
sistema queda ple i no pot
filtar més aigua, la sobrant
la deixa a la xarxa.

TEMPS DE RESISTÈNCIA DE L’ÀMBIT

CANAL / DIPÒSIT ATLANTIS

Nº SUP.		
Àrea Conca (m2) Cabal (l/s)
Núm cel·les
Laminació (l)		
Temps (min)
1		720		11,95		180		22500			31
2 		722		11,99		180		22500			31
3		722		11,99		180		22500			31
4		670		11,12		180		22500			34
5		775		12,87		180		22500			29
TOTAL		3609		59,9		900		112500			31

MOBILIARI URBÀ
PLAÇA CLAVÉ

PLAÇA INCUBADROA

DOBLE MÒDUL (pot anar per separat)
MOBILIARI URBÀ + VETGETACIÓ

FRANJA EQUIPADA

DOBLE MÒDUL| Es presenta un
mòdul doble que es pot separar però
casi sempre apareixerà junt, perquè
el mobiliari urbà requerirà d’una
ombra que dona la vegetació.
MÒDUL VEGETAL| Lligat a un paviment drenant (a triar)
i un arbre).
MÒDUL MOBILIARI URBÀ| Tindrà
un paviment de junta oberta (més o
menys semparada) i l’espai d’estada
no es col·locarà en un cantó, sinó
lleugerament desplaçat, de manerà
que permetrà seure-hi pels dos
costats.

FRANJA EQUIPADA| Aquest mobiliari consisteix en una franja de canvi
de paviment més tou (en aquest cas
fusta), on s’hi deixa diposat també
el mobiliari públic. En aquest cas
incentivant les reunions.

JUNTA OBERTA
‘PAVIMENT HÍBRID’
drenant i dur

SEURE A LES DUES BANDES
així et pots encarar a qualsevol
dels dos edificis

COMBINACIÓ ADEQUADA
‘MÒDUL MOBILIARI URBÀ + MÒDUL VEGETACIÓ
(la vegetació fa l’espai confortable: RELACIÓ D’OMBRA)

MÒDUL ARBRAT
ZONES D’OMBRA

TIPOLOGIA DE VEGETACIÓ
ARBRAT
Es trien arbres de caduca.
D’aquesta manera a l’estiu protegeixen del sol i a l’hivern deixen
passar-lo.
A més a més, es pot gaudir de
l’estacionalitat, amb el canvi de
colors i les floracions.
ARBRE

ARBUSTIVA

HERBÀCIA
o TEPIZANT

Es combinen dos tipus d’arbres,
tant en la Pl. Clavé, com en la Pl.
de la incubadora o la franja filtre.

TIPUANA TIPU

PRUNUS CERASIFERA VAR. PISSARD

ARBUSTIVES

HERBÀCIES I TAPIZANTS

ENFILADÍSSES

PHOTINIA

FARIGOLA i SAJOLIDA

HEURA (Perenne) i VINYA VERGE (Caduca)

Amb una mica d’alça, es posen a prop del mobiliari urbà d’estada per apropar la vegetació als ciutadans.

Col·locades a les franges on hi ha els dipòsits, complint com a
paviments purament vegetals i marcant la direccionalitat dels
passadissos.

Col·locades a la mitgera principal que forma en gran part la
façana de la Pl Clavé. Es convina una de fulla caduca amb una
de perenne.

PAVIMENT
DRENANT

PAVIMENT
CIRCULACIÓ

TIPOLOGIA DE PAVIMENT

PAVIMENT JUNTA OBERTA (mobiliari i zones del passadís)

JUNTES AMPLES

JUNTES CADA COP MÉS ESTRETES

PAVIMENT NO DRENANT (zones circulació)

JUNTES CENTRALS NO DRENANTS

SURTEN DE L’ESTRUCURA DE L’EDIFICI

La junta oberta mai ha de ser superior a 2cm (que és el que permet la normativa). En aquest cas, les zones properes als llocs d’estada
(properes als arbrats), persentaran una junta més ample, i les que són destinades a la circulació. més tancada.
ARBRE

Els espais de circulació tindran juna sellada (sense forat). A més
a més la rajola de 8x8, marcarà la direccionalitat del paviment.

ARBUSTIVA

TIPOLOGIA DE MOBILIARI URBÀ
HERBÀCIA
o TEPIZANT

BANCS EXTERIORS

Els bancs exteriors pretenen ser un lloc on poder seure-hi (alguns amb respatller (marca direccionalitat) i d’altre no.

PROJECTE FINAL DE CARRERA

ESPAIS LATENTS: REGENARACIÓ DEL CENTRE DE SABADELL
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BANCS INCUBADORA

IL·LUMINACIÓ

L’espai comú de la incubadora pretén crear espais de reunió
amb el propi mobiliari urbà. Incentivant les agrupacions.

La il·luminació general de la Pl.
Clavé, està pensada marcant
la pròpia direccionalitat dels
passaissos. Només hi ha una
il·luminaria singular, diferent a
les altres. Un gran poste que
pretén il·luminar el gran espai
dur d’activitat, davant de la
sala d’actes.

ETSAV

TUTORA

ISABEL VEGA

A la Pl. de la incubadora, les
llums van pensades amb el
mateix mòdul de mobiliari
urbà. En una punta d’aquest
sempre hi ha una llum. La
suma d’aquests postes ja
deixa il·luminat tot l’espai.

ALUMNE

ORIOL SERRA

