EL DRENATGE
SISTEMES DE RETENCIÓ I INFILTRACIÓ
Per poder dur a terme el projecte s’ha d’efectuar un important moviment de terres a l’àmbit.
Això permetrà que puguin discorre-hi itineraris accessibles i alhora, es dissenya el perfilat del
terreny perquè pugui actuar d’element captador d’aigua, i ajudar aixi a la renaturalització de
l’espai.
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Es replanteja la ubicació del dipòsit.

Un cop feta l’excavació on es dipositaran les graves, el
col·loca la làmina geotèxtil que les embolicarà.

S’aboquen les graves-runa reciclada del projecte per fer
el dipòsit.

Es cobreix amb una capa de terra per tal que la superfície pugui ser renaturalitzada.

Un cop cobert, el dipòsit actua d’element de captació.

Gràcies a la poca compacitat de les graves, el dipòsit té
capacitat per retenir el màxim d’aigua de pluja.

Un cop l’aigua s’acomula, amb el pas del temps d’infiltra altre cop al terreny natural.

Actualment amb la presència del parquing, és un indret completament impermeabilitzat, amb
molt poca superfície permeable. Això genera una càrrega sobre la xarxa de clavegueram, que
amb un bon disseny de l’àmbit es pot reduir considerablement.
Aplicant-ho al projecte, el que es busca és allargar el màxim el recorregut d’evacuació de l’aigua, i
crear zones de retenció on l’aigua quedarà estancada i per tant, el terreny tindrà temps per poder
infiltrar-la. Tot i així el fort pendent dificulten la disposició de grans superfícies horitzontals de
captació. Tot i així s’aconsegueix una descàrrega de la xarxa de clavegueram força considerable.
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Aimp = 354 m .
2

Per poder comparar la millora en aquest aspecte, primer es calcula el volum d’aigua que aniria a parar a la xarxa de
clavegueram en l’estat actual.
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Aimp = 2062 m2.
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El cabal obtingut vé determinat per la seguent fórmula:

Consultant les taules del Meteocat i observant l’estació situada a
Cerdanyola del Vallès, obtenim la precipitació mensual màxima en
30 minuts (mm). Tenim que I = 24,6 mm = 24,6 l/m2.
[Academic use only]

Tenint en compte que tota la superficie és asfaltada, s’aplicarà un
coeficient d’escorrentia de 1. En les zones ajardinades s’aplicarà un
coeficient de 0,3.

La superfície total impermeable és de: 2062 m2 .
Qimp = 2062 · 1 · 24,6 = 50.725,20 l cada mitja hora.
La superfície total ajardinada és de 354 m2.
Qjardi = 354 · 0,3 · 24,6 = 2.612,52 l cada mitja hora.
Calculem el cabal que s’obtindria en una hora de pluja:
Qt = (50.725,20 + 2.612,52) · 2 = 106.675,44 l/h.
Obtenim que el cabal que ha d’absorbir la xarxa de clavegueram en aquest règim pluviomètric, es de 106.675,44 l
cada hora.

A l’àmbit tenim presents 2 tipus de pavimentació. Hi ha els paviments de formigó que se’ls aplicarà un coeficient d’escorrentia de 1. La resta de zona ajardinada s’hi aplicarà un coeficient de 0,3.
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Aimp = 1414 m2.

La superfície total ajardinada és de 1016 m2.
Qjardi = 1016 · 0,3 · 24,6 = 7.498,08 l cada mitja hora.

Su

La superfície total impermeable és de: 1414 m2 .
Qimp = 1414 · 1 · 24,6 = 34.784,40 l cada mitja hora.

Calculem el cabal que s’obtindria en una hora de pluja:
Qt = (34.784,40 + 7.498,08) · 2 = 84.564,96 l/h.
En aquest punt, sense tenir en compte que hi ha distribuïts per la
zona, diposits de retenció i infiltració, ja s’ha descarregat la xarxa
pública en:

30 cm

Q actual - Qprojecte = 106.675,44 - 84.564,96 = 22.110 l
A efectes de càlcul els dipòsits que acomulen aigua són els que es col·loquen a la part inferior de la zona. S’ha de calcular el volum d’aire (restant la proporció de graves) que serà el volum que el dipòsit pot absorbir d’aigua.
V = volum total · 0.5
V= 204,30 · 1 · 0.5 = 104.30 m3
Vaigua = 104.300
Amb el dipòsit proposat es pot arribar a acomular 104.300 litres. Aconseguint acomular aquest volum d’aigua, no
seria necessari de dependre de la xarxa pública de clavegueram per poder evacuar l’aigua.
Per fer el càlcul s’ha agafat la mitjana de les dades de precipitació mensual màxima que s’ha rebut a l’estació´meteorològica més propera a l’indret. En l’hipotètic cas que hi haguessin pluges que estiguessin molt per sobre de la mitjana,
el dipòsit quedaria ple, i l’aigua acabaria sobreeixint, i abocant l’aigua al clavegueram.
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LLEGENDA CONSTRUCTIVA
01_ Recobriment de terra per permetre la reforestació i renaturalització.
02_ Làmina geotèxtil per evitar la contaminació de les graves.
03_ Runa i graves reciclades del propi moviment de terres.
04_ Concavitat per la retenció i infiltració d’aigua.

