_EL SISTEMA DE L’AIGUA
SERVEIS VAIXELLS
TORRES
AIGUAMOLLS RECORREGUT
SUB-SUPERFICIAL

PISCINA
FLOTANT

“Las carreteras contienen cada vez más aceites y grasas. Cuando cae un aguacero, la escorrentía del agua sobre sus superficies impermeables provoca la contaminación de
arroyos, ríos y de las capas fráticas. La repercusión inmediata es la muerte de miles de peces. Para evitar este fenómeno, se acostumbra a cavar estanques de regulación que
permiten almacenar las aguas y, a veces, diferir o planificar su tratamiento. La originalidad de esta solución consiste en asociarlas a un sistema de depuración utilizando la
capacidad de las rizofitas para transformar oligoelementos, ya que los aceites y petróleos son de origen mineral.
Muchos ejemplos actuales suponen experiencias de reinterpretación de estanques plantados tradicionales. Situados en ciudades como Portland o Copenhage, nos aseguran
la fiabilidad del proceso y abren nuevos horizontes de aplicación que pueden descongestionar las gigantescas depuradoras urbanas, cuyo volumen de
tratamiento no cesa de aumentar.”

“Land&ScapeSeries: Waterscapes. El tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas vegetales” Hélène Izembart, Bertrand Le Boudec
COBERTES

CARRERS

DIMENSIONAT BASSA FITODEPURADORA

DIPÒSIT DE DECANTACIÓ
AIGUAMOLL RECORREGUT
SUPERFICIAL

LLAC DE RETENCIÓ

SUBMINISTRAMENT PARC

RETORN AL MEDI
NATURAL: RIU GÖTA

ETAPES BASSA FITODEPURADORA

E 1:3500

1. CAPTACIÓ
Cobertes: es recull l’aigua pluvial que cau sobre
les cobertes de l’edificació existent, tant a est com
a oest de la bassa. Xarxa subterrànea mitjançant el
rpincipi de vasos comunicant
Carrers: es recull l’aigua d’escorrentia únicament
dels carrers i de la zona del parc de l’est de la bassa.
Xarxa subterrànea per gravetat.

2. FASE DE DECANTACIÓ
Un dipòsit registrable permet emmagatzemar l’aigua
pluvial recollida cada 7 dies. Les aigües provinents
de les cobertes contenen contaminants en forma de
metalls pesants, ja que moltes de les cobertes de la
zona estan fetes amb coure, zinc, etc.; mentre que
les provinents dels carrers tenen contaminants en
forma d’olis, degut al trànsit.

3. AIGUAMOLLS DE TRACTAMENT
Succesió de pantans de gran recorregut amb vegetació depuradora. Als tres primers aiguamolls l’aigua
transcorre de forma sub-superficial.
Al quart aiguamoll es produeix la fase final del procés de fitodepuració, on l’aigua surt a la superfície
per a què la radiació solar acabi la neteja. Aquest
procés dura un total de 7 dies.

4. RETENCIÓ
Un cop l’aigua està llesta per a l’us desitjat, amb
qualitat d’ús de bany seguint la normativa sueca requerida, s’emmagatzema en un llac per al seu primer
ús de bany, i per ser porteriorment distribuida al llarg
del parc.

5. ÚS
Quan l’aigua surt del llac natural neta, passa a subministrar les noves vivendes de le storres (anomés
per l’aigua no potable), els nous serveis comuns per
a la comunitat de vaixells, el camí serpentejant d’aigua del parc, i finalment la piscina flotant, tots dos
amb ús lúdic de bany.

6. RETORN AL MEDI NATURAL
El punt final del recorregut de l’aigua fitodepurada és
la piscina flotant. Mitjançant aquesta, l’aigua es retorna al seu medi natural: el riu Göta, per a que pugui
continuar amb el seu cicle. La piscina també conté
en tot el seu perímetre vegetació fitodepuradora que
constantment neteja l’aigua contaminada del riu.

DIMENSIONAT DELS TUBS
Per dimensionar els tubs dividim la xarxa en diferents trams de pou a pou (per normativa es troben cada 50m), i calculem l’àrea que abarquen, en aquest
cas tenim en compte només el camí principal del parc, de formigó, el qual es connectarà al ramal del carrer principal, per anar cap a la bassa.
*Cabal màx. pluviometria Göteborg = 0,042 l/s·m2
*Pendent permesa = (0,5% mínim, 3%recomanable, 4% màxim)
*Velocitat recomanada = 0,9 – 0,6 m/s
TRAM JK		
Àrea carrer: 345m2 x 1(escorrentia) x 0,042l/s·m2 = 14,49 l/s
TRAM KM
Àrea carrer: 294m2 x 1(escorrentia) x 0,042l/s·m2 = 12,35 l/s
TRAM MN
Àrea carrer: 316m2 x 1(escorrentia) x 0,042l/s·m2 = 13,23 l/s
TRAM NP		
Àrea carrer: 552m2 x 1(escorrentia) x 0,042l/s·m2 = 23,18 l/s
TRAM PQ		
Àrea carrer: 281m2 x 1(escorrentia) x 0,042l/s·m2 = 11,80 l/s
TRAM QR		
Àrea carrer: 309m2 x 1(escorrentia) x 0,042l/s·m2 = 12,98 l/s
TRAM RS		
Àrea carrer: 283m2 x 1(escorrentia) x 0,042l/s·m2 = 11,88 l/s
TRAM ST		
Àrea carrer: 295m2 x 1(escorrentia) x 0,042l/s·m2 = 12,39 l/s
TRAM TU		
Àrea carrer: 414m2 x 1(escorrentia) x 0,042l/s·m2 = 17,38 l/s
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EMBORNAL P22A 30x55x55
ARQUETA
P15 20x50x50
33x35x37
Embornal P22A
EMBORNAL
P22A 30x55x55
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

POU Arqueta
P20 120X330
P20 33x35x37
ARQUETA P15
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DIPÒSIT
Dimensionat de l’anell principal i escomesa:
migó > Coef.escorrentia
Cabal total 1,0
= 79.9l/min
Formigó > Coef.escorrentia 1,0
etació
>
Coef.escorrentia
0,3 = 3,28mmca
12x10x2m (4Pèrdua de càrrega
Vegetació > Coef.escorrentia 0,3
só > Coef.escorrentia
0,5
diam= 300mm
(segons
pèrdues de càrrega)
Sauló >àbac
Coef.escorrentia
0,5 COEFICIENTS D’ESCORRENTIA
COEFICIENTS D’ESCORRENTIA
V= 1m/s

DIPÒSIT
POU P20D’AIGUA
120X3306

Mitjançant la recollida de l’aigua de pluja i gràcies a la seva purificació a la bassa fitodepuradora, es pot abastir d’aigua a les noves
vivendes (aigua no potable) i als serveis comuns per a la comunitat de vaixells.
A l’aigua restant obtinguda se li dóna un ús de bany a diferents punts del parc: llac natural com a punt final del recorregut de la bassa,
on l’aigua ja està completament neta, seguit del camí d’aigua que serpenteixa al llarg de tot el front del parc, per acabar a la piscina
flotant, abans de ser retornada al seu medi natural: el riu Göta.
No es proposa un ús de rec per al parc amb l’aigua obtinguda ja que no és necessari degut a la climatologia a la ciutat de Göteborg:
pluviometria anual = 791 l/m2; dies de precipitació = 163, on els mesos més baixos són març i maig amb 10 dies de precipitació, i
el més alt és desembre amb 17 dies de precipitació.
CÀLCUL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Calculem el tram del ramal intermig de la zona de les torres.
TORRES
7 vivendes/planta
2 persones/vivenda
10 plantes
4 torres
Persones total = 560 pers.
*consum d’aigua habitatges (només aigua NO potable) = 70l/dia
*coeficient simultaneïtat mínim = 0,2

Punt més elevat 12,70
Punt més baix 12,20
Dif. Alçada = 0,5m
Dist. De l’anell 193m
Pèrdua de càrrega total = (0,5/193) x 100 = 0,25 mmca
Dimensionat de l’anell principal i escomesa:
Cabal = 130,66 l/min
Pèrdua de càrrega = 0,25 mmca
Diam = 400 mm (segons àbac pèrdues de càrrega)
V= 1m/s

CONSUM = 64 pers x 130l•pers/dia = 8.320 l/dia (2.995.200 l/any)
CABAL = 8.320 l/dia x 0,2 / (60min/h) = 45,76 l/min

Piscina natural Kings Cross, Londres

PÈRDUA DE CÀRREGA I DIMENSIONAT DE LES TUBERIES
Les tuberies són de polietilè ja que és el material més òptim. La pèrdua de
càrrega a l’anell principal: la diferència de cota entre el punt més elevat i el més
baix del tram.
Punt més elevat 14,00
Punt més baix 10,50
Dif. Alçada = 3,5m
Dist. De l’anell 200 m
Pèrdua de càrrega total = (3,5/200) x 100 = 1,75 mmca
Dimensionat de l’anell principal i escomesa:
Cabal = 45,76 l/min
Pèrdua de càrrega = 1,75 mmca
Diam = 250 mm (segons àbac pèrdues de càrrega)
V= 1m/s

Canals a cel obert del Rec, Banyoles

Canal del Parque del Agua, Saragosa

*El subministrament de l’aigua neta a les torres es fa mitjançant canals oberts,
per tant convertim l’àre del tub trobat als càlculs a làrea del canal obert.
Àrea tub de 400mm de diàmetre (À= π•r2)= 1.256mm -> canal de 100cm
x 120cm

Dimensionat de l’escomesa d’una torre (agafarem la torre amb major nº de
plantes: 11plantes)
Consum = 11 plantes x 7 vivendes x 2 pers. = 154 pers. x 70l•pers/dia =
10.780 l/dia
Cabal = 10.780 l/dia x 0,2 / (60min/h) = 35,93 l/min
Diam = 200mm (segons àbac pèrdues de càrrega)
V= 1m/s
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Jocs d’aigua del Parque del Agua, Saragosa

Piscina purificadora flotant +, Nova York
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PÈRDUA DE CÀRREGA I DIMENSIONAT DE LES TUBERIES
Les tuberies són de polietilè ja que és el material més òptim. La pèrdua de
càrrega a l’anell principal: la diferència de cota entre el punt més elevat i el més
baix del tram.

SERVEIS VAIXELLS PANTALANS
32 vaixells (a cada pantalà)
mitja de 2 pers./vaixell
Persones total = 64 pers.
*consum d’aigua serveis = 130l/dia
*<200-300 pers = 0,33 coeficient simultaneïtat

CÀLCUL DE LES ESCOMESES

DIPÒSIT D’AIGUA

5

USOS LÚDICS I DE CONTEMPLACIÓ DE L’AIGUA DEPURADA - REFERENTS

Eleocharis ovata
(sòls saturats fins
5cm d’aigua)

Juncus effusus i
Scirpus microcarpus
Iris pseudacorus
(5cm fins 15cm
(10cm fins 20 cm
d’aigua)
d’aigua)

Typha latifolia
(15cm fins 60 cm
d’aigua)

Sparganium spp.
(60cm fins 120 cm
d’aigua)

E 1.10

FILTRE

FILTRE

Col·locació recomanada de les diferents espècies per al marge de la bassa, depenent de la profunditat d’aigua apropiada per a cada una d’elles
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Punt més elevat 50,0
Punt més baix 48,0
t de
Dif.alçada 2,3m
Dist. de l’anell 70m
itd’aigua
> Coef.escorrentia
0,8càrrega total = (2,3/ 70) x 100= 3,28 mmca
es Pèrdua de

1

Detall 2. Comporta de pas E 1:75
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LUDOTECA I CASAL
Cabal total =55,5 l /min
diam. 250mm (segons àbac pèrdues de càrrega)
V= 1m/s

14. Airejador
15. Placa prefabricada formigó, e=14cm
16. Tub PVC Ø22cm, connexió entre dipòsits
17. Acabat encalat
18. Tapa de registre
19. Tub PVC Ø22cm, sobreeixidor
20. Tubo PVC Ø45cm, desguàs
21. Tub PVC Ø40cm, canalització cap als aiguamolls
22. Arqueta prefabricada, formigó
23. Clau de paso d’acer galvanitzat, pintat
24. Filtre de roques de riu tamany gran >100mm

4

1

8

mporada

6.EXPLOTACIÓ I SANEJAMENT
-Neteja de les estructures de distribució i recollida de les aigües
-Control de la vegetació: segar les parts aèrees periòdicament, eliminació de les males herbes
-Control del nivell de l’aigua

1. Grava drenant Ø25-30mm
2. Religa de contenció, acer galvanitzat, 20x20mm
3. Argila compactada
4. Comporta tipus guillotina, acer galvanitzat
5. Mur de contenció de formigó armat
6. Àrid separador Ø4-8mm
7. Substrat vegetal per plantes macròfites
8. Paviment de gero vist, semienterrat
9. Sorres anivelladores
10. Terrey guanyat (terraplè)
11. Tub PVC Ø22cm
12. Tub PVC Ø45cm, conexió xarxa recollida
13. Registre, neteja possibles sòlids
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1. Paviment de granit 10x10x8cm
2. morter de ciment 3cm
3. Formigó 100kg/cm2, 15 cm
4. Avís d’existència
DIPÒSIT
Per dimensionar els tubs, es segueix el mateix procediment que amb la xarxa d’aigües pluvials dels carrers; es divideic
la xarxa en trams.
S’ha escollit el
Dimensionat
de l’escomesa
d’una vivenda ( agafarem les vivendes DIPÒSIT
més
grosses
per al de tuberies/
FILTRE
FILTRE
cablejat
tros de xarxa
del carrer
modificat
dóna l/dia
al parc, el tram d’est. (escorrentia=1, pluv. =0,042l/s·m2)
Consum
totalexistent
EQ.+HAB.
= que
14400
càlcul: 4pers)
5.
Terra
compactada
79.9 l/min
urant tot l’anyCabal total EQ+HAB.=
412m2) = 1vivenda x 4pers= 4pers x 110 l /persona ·dia = 440 l/dia 6. Tubs instal·lacions: elect,
TRAM X (À cob = 630m2) TRAM XW (À cob = 907m2) TRAM WV (À cob = 548m2) TRAM XW (À cob = Consum
emque el volum
CABAL = 39,09 l/s
CABAL = 23,01 l/s
CABAL = 17,30 l/s Cabal = 440l/dia / (3h x 60min/h) = 2,44 l/min
subm. aigua, gas
CABAL = 26,46 l/s
FILTRE
PÈRDUA
DE
CARGA
I
DIMENSIONAT
DE
LES
TUBERIES:
diam
=
300mm
diam
=
250mm
diam
=
250mm
ment determidiam = 300mm
diam. 60mm (segons àbas pèrdues de càrrega)
BOMBA 7. Sorra FILTRE
BOMBA
velocitat
=
1,55
m/s
velocitat
=
1,25
m/s
velocitat
=
1,2
m/s
Les
tuberies
són
de
polietilé
ja
que
és
el
material
més
òptim.
La
pèrdua
de
càrrega
a
8. Tub de plipropilé, diam. 300mm
velocitat = 0,95 m/s
V = 1m/s
= 1% de cota entre el punt
jtram més
= 0,5%
9. Llit de sorra
compactada
jtram =l’anell
1% princpal: la jtram
diferencia
elevat i el més baixjtram = 0,5%
Arqueta P20 120x330
COL·LECTOR
ARQUETA
P15 33x35x37
EMBORNAL P22A 30x55x55
POU P20
120X330
COL·LECTOR
DETALL
recollida
aigües, suministrament i distribució rasa d’instal·lacions E 1:10
DIPÒSIT
D’AIGUA

arxa de submiit > Coef.escorrentia 0,8
Granit > Coef.escorrentia 0,8
CABALDELS
= 10000
manda d’aigua
DIMENSIONAT
TUBS l/dia / (3h x 60min/h)= 55,5 l/min

1

9

2

XARXA DE RECOLLIDA D’AIGUA PLUVIAL

Càlcul de
aprox.
Volum d’aigües
pluja aforament
recollides: equipament = 100 pers.
- Edificació
zona oestd’aigua
= 44.102m2
· 1(escorrentia)
· 791l/any(pluv.
anual Gtb) = 34.884.682 l/any
* consum
per ludoteca
i casal=
100l/dia·pers
put de l’any,
ad’aigua- Edificació zona est = 16.552m2 · 1(escorrentia) · 791l/any(pluv. anual Gtb) = 13.092.632 l/any
Total = CONSUM
47.977.314=
l/any
100pers x 100 l/hab·dia = 10000 l/dia
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Detall 1. Talús de contenció i pas de servei E 1:75

1

5.PLANTACIÓ
-De cultiu en viver, que disminueix l’aparició de males herbes, o sinó transplantar alguna espècie existent a terrenys adjacents, si són les adequades
-Fluxe sub-superficial: plántules
-Fluxe superficial: riçomes o llavors d’aiguamolls propers (ja que tenen una extensió més gran)
-Utilitzar espècies autòctones, i una única espècie, o com a màxim 2 o 3 diferents
-Les plantes es disposen a la profunditat necessària per a que les seves arrels entrin en contacte amb l’aigua
-Densitat de la plantació: 3 a 5 plantes/m2

LLEGENDA CONSTRUCTIVA

DETALL DISTRIBUCIÓ RASA D’INSTAL·LACIONS
ESQUEMA ESCORRENTIES

4.EMPLENAT I ACONDICIONAMENT
-Acondicionament per assegurar el seu funcionament, garantir una cona circulació de l’aigua al seu interior
-Pel que fa a aiguamolls de fluxe sub-superficial, emplenar la base amb el medi granular.
-Estructures d’aigua d’entrada: una o varies arquetes que reben l’aigua residual. Desde l’arqueta es distribueix mitjançant canonades perforades o canals de forma homogènia per evitar talls del fluxe a l’interior de la base. Les canonades poden ser de formigó, PVC, o metàl·liques, i convé que siguin
elements prefabricats ja que agilitzen i economitzen el procés.
-Evacuació de les aigües: canals, canonades, o canonades de drenatge soterrades al fons de la base, com a sistema de control del nivell de l’aigua.
-Sistema de by-pass a cada aiguamoll, per permetre que quedin fora de servei per al seu manteniment i neteja. Per exemple, col·locació de dos
aiguamolls, que comparteixen les arquetes d’entrada i sortida, i on es por ubicar la canonada de by-pass entre les arquetes, sota el talús central que
separa les dues basses.

CONSUM = 560 pers x 70l•pers/dia = 39.200 l/dia (28.224.000 l/any)
CABAL = 39.200 l/dia x 0,2 / (60min/h) = 130,66 l/min

Formigó > coef. escorrentia = 1
Sauló > coef. escorrentia = 0,5
Granit > coef. escorrentia = 0,8
Vegetació > coef. escorrentia = 0,2
Paviment filtrant > coef. escorrentia 0,6

TRAM KM
TRAM MN
TRAM NP
TRAM PQ
TRAM QR
TRAM RS
TRAM JK
Per
aquest
tram
d’urbanització
HABITATGES
CABAL
=
12,35
l/s
CABAL
=
13,23
l/s
CABAL
=
23,18
l/s
CABAL
=
11,80
l/s
CABAL
=
12,98
l/s
CABAL
= 11,88 l/s sabem que és necessari garantitzar una pressió de
CABAL = 14,49 l/s
695 l/any
les edificacions.
Considerem la pressió subministrada de fins a 30mca.
diam = 200mm
= 250mm
diam = 200mm
diam =15mca
200mmper adiam
= 200mm
vivendes diam = 200mm10 vivendes
x 2pers.= diam
20 pers.
200mm
/any diam =15
velocitat
=
1,2
m/s
velocitat
=
1,25
m/s
velocitat
=
1,25
m/s
velocitat
=
1,2
m/s
velocitat
=
1,25
m/s
velocitat
=
1,2
m/s
Tenint en compte que es tracta d’una construcció de vivendes unifamiliars sabem que
x 4pers.= 16 pers.
l/any velocitat = 0,95 m/s jtram = 2,5% 5 vivendes
jtram = 2,5%
jtram = 0,5%
jtram = 3%
jtram =els
2%requeriments
jtram =
en3%
alçada no superen els 15m, i tampoc en el cas dels equipaments
jtram = 1,5%
1vivenda x 4 pers. = 4 pers.
01 l/any
À = 0,21
À = 0,20
À = 0,19
À = 0,24
À = 0,22
À = 0,19
(ludoteca/casal d’avis). D’aquesta manera, i inclós considerant la pèrdua de càrrega
À = 0,19 m2
Persones TOTAL = 40 pers.
TRAM ST* consum d’aigua
TRAM TU
generada per la diferència d’alçada 1,2m, donem per bo que l’ajuntament podrà garanhabitatges = 110
l·hab/dia
*S’opta per col·locar tots els embornals de la mateixa mida: 20 x 55, per tant el repartiment final d’emCABAL = 12,39 l/s CABAL = 17,38 l/s
titzar els 15mca i que per tant aquestes edificacions no necessiten un grup de pressió
*<200-300 pers = 3h de coef.simultaneïtat
bornals queda així:
diam = 200mm
diam = 250mm
per a suplir les necesitats.
velocitat = 1,2 m/s velocitat = 1,2 m/s
carem un
nºembJK=2
nºembKM=2
nºembMN=2
nºembNP=4
nºembPQ=4
40 pers
x 110 l·hab/dia = 4400 l/dia
jtram
= 0,5%
jtrames
=CONSUM=
2,5%
m d’aigua
CÀLCUL DE LES ESCOMESES
nºembQR=2
nºembRS=2
nºembST=2
nºembTU=2
À =l/dia
0,18 / (3h x 60min/h)=
À = 0,20
CABAL= 4400
24,4 l/min

LUDOTECA I CASAL

FUNCIONAMENT DELS AIGUAMOLLS: FITODEPURACIÓ
La funció de la vegetació als aiguamolls està determinada bàsicament per
Les seves arrels i rizomes enterrats. Les plantes són organismes foto autòtrofs, és a
dir, que recullen energia solar per transformar el carboni orgànic. Tenen l’habilitat de
transferir oxigen des de l’atmosfera mitjançant les seves fulles i tijes fins al centre
on es troben les arrels. Aquest oxigen crea aerovies on els microorganismes utilitzen
l’oxigen disponible per produir diverses reaccions de degradació de matèria orgànica
i nitrificació.
Els metalls pesats tenen una alta afinitat per la adsorció i complexitat amb un material
orgànic i s’acumulen a la matriu de l’aiguamoll construït. La adsorció involucra la
unió de les partícules a parts de la planta o a la superfície de la matriu, mitjançant
unions catiòniques.

SUBMINISTRAMENT
AIGUA POTABLE
Coberta metàl·lica > coef. escorrentia = 1

EMBORNALS
era i tardor

35 l/any
DIMENSIONAT XARXA PLUVIALS COBERTES

	
  

Es decideix que la fondària dels aiguamolls, per al seu bon funcionament, és de
1OOcm (60cm<h aiguamoll<120cm); per tant hem de garantir una superfície de
5.129m2.
S’escull per al seu bon funcionament hidràulic l’opció G, i per tant decidim les dimensions totals de la bassa: 170m x 45m x 1,2m.

XARXA DE RECOLLIDA
PLUVIALD’AIGUA PLUVIAL
XARXAD’AIGUA
DE RECOLLIDA
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DIMENSIONAT DELS AIGUAMOLLS
*Volum total d’aigües a netejar = 5.129 m3/setmana
Seguint els criteris de dimensionat per aiguamolls construits:
*Temps de retenció: mínim de 30 min – màxim de 24 h
* Relació ample: llarg = 1:4 – 1:5
*Pendent de la base de l’aiguamoll: 1% máxima
*Profunditat mínima de l’aiguamoll = 60 cm, màxima = 120 cm
*Conductividat hidràulica del substrat: 10-3 – 10-2 m/s
*Velocitat del fluxe: entre 0,3 a 0,5 m/s

Volum d’aigües de pluja recollides:
- Àrea carrers = 34.319m2 x 0,8 (escorrentia) x 791l/any(pluv. Anual Gtb)= 21.717.063 l/any
- Àrea camins parc = 4.194,5m2 x 1 (escorrentia) x 791= 3.317.849,5 l/any
- Àrea zones permeables parc = 4.835 x 0,2 (escorrentia) x 791 = 764.897 l/any
Total = 25.799.809,5 l/any

Es col·locaran embornals amb reixa de protecció. Per calcular-los s’utilitzarà una taula de relacions per a un embornal de 30x70cm = 0,21m2 (àrea), i
CÀLCUL
D’AIGUA
mitjançant
una regla SUBMINISTRAMENT
de tres trobarem l’àrea necessària.

Volum d’aigües de pluja recollides dels carrers que van al dipòsit:

Volum total d’aigües = 5.128.988,5l/setmana x 0,001m3 = 5.129 m3/setmana
Es decideix que el dipòsit tingui una fondària màxima de 4m, per tant, aconseguim
una àrea de 1.282m2, d’on decidim les dimensions del dipòsit: 91m x 14m x 4m

DIMENSIONAT XARXA PLUVIALS CARRERS

1. REPLANTEIG I OPERACIONS PRÈVIES
La finalitat d’aquesta fase és la de col·locar cada element del sistema de depuració al terreny.
-Neteja de la zona de treball: retirar vegetació, altres objectes inservibles, i la capa de terra vegetal corresponent (conservant-la).
-Replanteig intal·lacions (arquetes, límit de la base de l’aiguamoll, punts singulars de al xarxa de distribució i recollida d’aigües, etc.)

3. IMPERMEABILITZACIÓ
-Materials argilosos, que comporten un control exhaustiu de la qualitat del material, o el més comú, làmines plàstiques (PVC, que és més econòmic,
o cautxú EPDM, que és més flexible a les formes del terreny)
-S’han de dur a terme les soldadures, l’anclatge de les làmines al terreny, les distàncies de segureta entre les làmines i el terreny per tal de permetre
la seva deformació a cause de les diferencies de temperatura, modular les làmines
-Protegir la làmina impermeable respecte a possibles perforacions quan es precedeixi a emplenar la base amb materials de cantera triturats. Consisteix
en extendre un material protector per sobre i per sota de la làmina, amb geotèxtil de 150 a 300 g/m3

DIMENSIONAT DELS DIPÒSITS DE DECANTACIÓ
*Pluviometria màxima setmanal Göteborg = 55l/m2

- Àrea edificació zona oest = 44.102m2 · 1(esc.) · 55l/setm. = 2.425.610 l/setmana
- Àrea edificació zona est = 16.552m2 · 1(esc.) · 55l/setm. = 910.360 l/semana
Total edificació = 3.335.970 l/setmana

La recollida d’aigües pluvials s’organitza mitjançant dos sistemes: l’aigua de pluja dels carrers de la zona est de la bassa depuradora (inclou també els
camins del parc i les seves superfícies permeables que tenen pendent cap al carrer), que conté principalment contaminants en forma d’olis degut al trànsit,
i que es porta cap a la bassa depuradora per gravetat; i l’aigua de pluja de les cobertes de l’edificació existent (tant les de zona est com oest), que conté
contaminants en forma de metalls pesants, i que es porta cap a la bassa depuradora pel principi de vasos comunicants.

La construcció d’un aiguamoll engloba cinc grans activitats bàsiques per a un bon funcionament; en ordre d’execució, en primer lloc es troba el replanteig de la base, a continuació la formació d’aquesta mitjançant el moviment de terres, la seva impermeabilització, l’acondicionament específic per
a cada tipologia i finalitat a la que es detini l’aiguamoll, i finalment la plantació de la vegetació.

2. MOVIMENT DE TERRES
Operació destinada a formar sobre el terreny existent l’aiguamoll connstruit
-Terraplè-desmunt
-Per aconseguir compactació: fer tongades de 25cm de terra.
-Inclinació talusos: 1H/1V fluxe sub-superficial> fluxe superficial

Degut a la poca concentració de contaminants a l’aigua (dies de precipitació 163/365
i pluviometria anual de 791mm), el procés de fitodepuració, des que l’aigua entra
al primer aiguamoll fins que surt neta per a lús de bany (no potable), dura 7 dies.
Per tant per dimensionar tant la bassa com els dipòsits de decantació es calcula la
quantitat d’aigua rebuda en 1 setmana.

- Àrea carrers = 34.319m2 x 0,8 (esc. x 55l/setm.= 1.510.036 l/setmana
- Àrea camins parc = 4.194,5m2 x 1 (esc.) x 55l/setm.= 230.697,5 l/setmana
- Àrea zones permeables parc = 4.835 x 0,2 (esc.) x 55l/setm. = 53.185 l/setmana
Total carrers= 1.793.018,5 l/setmana

Per tal de solucionar el problema de les inundacions per pluges a la zona, es proposa una nova xarxa de recollida d’aigües pluvials, donant una nova sortida
de les aigües cap al seu medi natural, el riu, i per tant descarregant el volum d’aigua que avui dia suporta la xarxa pluvial antiga, que quan desborda, les
aigües pluvials i fecals són bombejades cap al riu, contaminant-lo greument. Abans de retornar-les cap al medi natural, les aigües pluvials es purifiquen
a la bassa fitodepuradora.

FASES CONSTRUCTIVES BASSA FITODEPURADORA

BOMBA
COL·LECTOR

XARXA
RECOLLIDA
1.
Paviment
de granit 10x10x8cm XARXA RECOLLIDA
2.
Morter de ciment, 3cm
3.
Formigó 100kg/cm2, 15cm
4.
Avís d’existència de tuberies/cablejat
5.
Terra compactada
6.
Tubs instal·lacions:elect., telecos, subm.aigua i gas
ESQUEMA
RECOLLIDA D’AIGÜES
7.
Sorra
ESQUEMA RECOLLIDA D’AIGÜES
8.
Tub de polipropilé, diam. 300mm
9.
Llit de sorra compactada

Scirpus acutus
(60cm fins 200 cm
d’aigua)

Detall 3. Dipòsit de decantació E 1:75

Detall 3

XARXA RECOLLIDA
Detalls 1 i 2

migó > Coef.escorrentia 1,0
etació > Coef.escorrentia 0,3
ó > Coef.escorrentia 0,5

COEFICIENTS D’ESCORRENTIA
Pou cobertes
Pou carrers
Pendents
Col·lector cobertes
Col·lector carrers

Secció transversal de la bassa
fitodepuradora E 1:225

ESQUEMA RECOLLIDA D’AIGÜES

E 1:1000

Secció longitudinal de la bassa fitodepuradora E: 1:225
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