XARXA DE REG

SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE

DETALL DISTRIBUCIÓ RASA D’INSTAL·LACIONS
L’aigua recollida en la superfície considerada parc (en l’anterior làmina concretada), s’emmagatzema en els 5 dipòsits que proposem,
un cop emmagatzemada i netejada, serveix per regar la superfície de parc de la proposta. La xarxa connecta tots els dipòsits, per tal de
garantir aigua en tota l’àrea. Alhora els dipòstis estan connectats a la xarxa de clavagueram per si hi ha una punta de pluges que no poden
abarcar, i pel contrari, estan connectats a la xarxa de subministrament d’aigua per tal de garantir el volum d’aigua necessari en aquells
moments de pluges escasses.
Tal i com podem veure a l’esquema de sota, encara que la xarxa estigui tota connectada, a nivell d’organització, cada dipòsit abarca a una
àrea. Cada ramal té una clau de pas per tal de tancar o obrir si fos necessari. A més a més, incorporem unes boques de reg a les places i
a la zona dels horts urbans per tal de poder regar amb manguera.
El reg del parc s’efectuarà mitjançant sistema gota a gota, complint la normativa. La vegetació escollida,ens ajuda a reduir la despesa
d’aigua per al reg.La plantació d’hidrosembra necesita molt poc subministrament d’aigua, així que en necessitarem per a la vegetació
arbustiva, aròmatica i arbres, que s’hi arribarà mitjançant anells de goteig.
La neteja dels carrers, es desvincula de la xarxa de reg del parc, ja que el parc està gestionat per Parcs i Jardins i el manteniment dels
carrers ho està per BCN neta i l’aigua s’agafa de la xarxa de subministrament amb aigua del freàtic
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CÀLCUL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

S’utilitza l’aigua del subsòl, la freqüència de reg és la següent:
- 1er any
Setmanalment
- 2-4rt any
Estiu : setmanalment
		
Primavera/Tardor: 15 dies
		Hivern: Mensualment

REG PER DEGOTEIG

- A tota obra nova és obligatori instal·lar un sistema de reg per degoteig automatitzat( ISO 14001)
- L’emmagatzematge de l’aigua s’ha de fer en cisternes, dipòsits soterats o dipòsits a l’aire lliure
- Normativa a complir 10/2003 i 1/2001
- Cabal degoteig 		
4l/h			
- Freqüència de reg per degoteig		
Estiu: 20-30 min.
Tots els dies
					
Primavera: 15-20 min. 3/4vegades setmana (6/8 vegades mes)
					
Tardor: 10-15min.
2/3vegades setmana (4/6vegades mes)
					
HIvern: 5-10min.
1/2 vegades setmana (2/4vegades mes)
- La freqüència del reg oscil·larà segons la pluja que hagi hagut.
- Agafem un cabal de degoteig estàndard ja que la diferent vegetació requerirà diferent quantitat d’aigua, essent la hidrosembra la que menys, seguida de les arbustives i aromàtiques i els arbres.

CÀLCUL XARXA REG
FILTRE
AIREJADOR

Àrea a regar = 4985 m2
* consum d’aigua per al reg 2l·m2/dia

BOMBA

NETEJA CARRERS
FINAL LÍNIA
EMISOR

ESQUEMA XARXA REG

Calculem l’aigua que es necessitarà per netejar els carrers, encara que com hem dit aquest sortirà de la xarxa de subministrament i no dels dipòsits.
- Àrea a netejar = 4117 m2
*consum d’aigua per a la neteja 2l·m2/dia
CONSUM = 4117 m2 x 2l·m2/dia = 8234 l/dia

SISTEMA REG PER AL PARC
GOTA A GOTA
Cabal de degoteig 4l/h
Àrea a regar 4985m2
SISTEMA REG HORTS URBANS
MANGUERA
mitjançant boca de reg

ESTRATÈGIES
1. MINIMITZAR DEMANDA =
Hidrosembra
2. APROFITAMENT RECURS=
Superfícies permeables: infiltració,
emmagatzematge i suport al reg

CONSUM= 40 pers x 110 l·hab/dia = 4400 l/dia
CABAL= 4400 l/dia / (3h x 60min/h)= 24,4 l/min

CÀLCUL DE LES ESCOMESES

LUDOTECA I CASAL

Càlcul aprox. aforament equipament = 100 pers.
* consum d’aigua per ludoteca i casal= 100l/dia·pers
CONSUM = 100pers x 100 l/hab·dia = 10000 l/dia
CABAL = 10000 l/dia / (3h x 60min/h)= 55,5 l/min
Consum total EQ.+HAB. = 14400 l/dia
Cabal total EQ+HAB.= 79.9 l/min
PÈRDUA DE CARGA I DIMENSIONAT DE LES TUBERIES:
Les tuberies són de polietilé ja que és el material més òptim. La pèrdua de càrrega a
l’anell princpal: la diferencia de cota entre el punt més elevat i el més baix
Punt més elevat 50,0
Punt més baix 48,0
Dif.alçada 2,3m
Dist. de l’anell 70m
Pèrdua de càrrega total = (2,3/ 70) x 100= 3,28 mmca

CONSUM = 4985m2 x 2l·m2/dia = 9970 l/dia
CABAL = 9970l/dia / (8h x 60min/h) =20,7 l/min
diam = 150mm (segons àbac pèrdua de càrrega)
* hem efectuat el càlcul per a l’estiu, ja que és quan l’aportació d’aigua és major

LÍNIA
PRINCIPAL

15 vivendes		
10 vivendes x 2pers.= 20 pers.
			
5 vivendes x 4pers.= 16 pers.
			
1vivenda x 4 pers. = 4 pers.
			
Persones TOTAL = 40 pers.
* consum d’aigua habitatges = 110 l·hab/dia
*<200-300 pers = 3h de coef.simultaneïtat

Per aquest tram d’urbanització sabem que és necessari garantitzar una pressió de
15mca per a les edificacions. Considerem la pressió subministrada de fins a 30mca.
Tenint en compte que es tracta d’una construcció de vivendes unifamiliars sabem que
els requeriments en alçada no superen els 15m, i tampoc en el cas dels equipaments
(ludoteca/casal d’avis). D’aquesta manera, i inclós considerant la pèrdua de càrrega
generada per la diferència d’alçada 1,2m, donem per bo que l’ajuntament podrà garantitzar els 15mca i que per tant aquestes edificacions no necessiten un grup de pressió
per a suplir les necesitats.

HABITATGES

REG AMB MÀNEGA (horts urbans)

Dipòsit
Boca de reg
Reg arbres
Clau de pas

XARXA DE REG: degoteig
E 1.750
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HABITATGES
Dimensonat del ramal de vivendes:
Cabal total = 24,4l/min
Pèrdua de càrrega = 50,0-48,0= (2,0m /70m)= 3,28mmca
diam = 180mm (segons àbac pèrdues de càrrega)
V= 1m/s
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Dimensionat de l’escomesa d’una vivenda ( agafarem les vivendes més grosses per al
càlcul: 4pers)
Consum = 1vivenda x 4pers= 4pers x 110 l /persona ·dia = 440 l/dia
Cabal = 440l/dia / (3h x 60min/h) = 2,44 l/min
diam. 60mm (segons àbas pèrdues de càrrega)
V = 1m/s
LUDOTECA I CASAL
Cabal total =55,5 l /min
diam. 250mm (segons àbac pèrdues de càrrega)
V= 1m/s
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Dimensionat de l’anell principal i escomesa:
Cabal total = 79.9l/min
Pèrdua de càrrega = 3,28mmca
diam= 300mm (segons àbac pèrdues de càrrega)
V= 1m/s

SUBMINISTRAMENT
15 NOUS HABITATGES = 40hab
CONSUM= 110 l·hab/dia

SUBMINISTRAMENT
1 NOU EQUIP. = 100pers
CONSUM= 100 l·pers/dia

CONSUM TOTAL= 4400l/dia
CABAL= 24,4 l/min

CONSUM TOTAL= 10000l/dia
CABAL= 55,5 l/min

Paviment de granit 10x10x8cm
Morter de ciment, 3cm
Formigó 100kg/cm2, 15cm
Avís d’existència de tuberies/cablejat
Terra compactada
Tubs instal·lacions:elect., telecos, subm.aigua i gas
Sorra
Tub de polipropilé, diam. 300mm
Llit de sorra compactada

Clau de pas nova
Escomesa nova
Escomesa exist.
Col·lector exist.
Col·lector nou
Pou nou

XARXA SUBMINISTRAMENT :aigua potable
E 1.750
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