Planta coberta

SANEJAMENT
(+59,60)

(+59,00)

+8,80

El sistema de sanejament del projecte aplica la normativa DB-HS-5 del codi
de
S'utilitza un
senzill i el
recte possible per a
de les
pluvials i grises/negres. Es
registres a l'inici de cada ramal, fent-ne possible
la neteja en cas
s'incorporen elements
en cada aparell per evitar
les males olors, airejadors en tots
els ramals per evitar succions, i una arqueta
abans de connectar amb la xarxa
Si el lloc disposa de xarxes de
clavegueram separades (grises/negres i pluvials) la
individual;
s'ajuntaran en una altra arqueta
amb

+6,40

Xarxa
grises i negres: Les primeres, recullen les
provinents de la majoria d'aparells o elements que utilitzen aigua, com
ara rentamans, rentaplats, etc. Les segones, recullen les provinents dels WCs. Ambdues es recullen juntament fins a desaiguar a la
Xarxa

pluvials: Aquesta xarxa recull les

provinents de les pluges, dipositades a les cobertes (transitables o no),

+5,80
+4,70

+6,20

+6,00

HORITZONTAL
Els

horitzontals aniran penjats del forjat i seran vistos. El pendent

d'ells

entre un 1% o un 2% segons la zona. Els

VERTICAL

+0,30

La xarxa

grises i negres es recolliran per sota la solera en

i,

bombes de

La xarxa

pluvials es recolliran en un gran deposit sota la solera per a la seva posterior

l'aigua cap a la
WCs i per regar tota la

(+59,60)

(+59,00)

+4,80

La xarxa
grises i residuals, com la
pluvials, funciona per gravetat, excepte el tram final que s'utilitza un sistema de
bombeig per arribar a connectar amb la xarxa general.

+6,40

Planta baixa > banys, aules i vestuari > 120 unitats

dels baixants

+5,80

residuals: Encara que el CTE permet diametres inferiors als obtinguts, agafem com a

+4,70

+6,20

+6,00

La xarxa
pluvials funciona en tot el seu recorregut per l'efecte de la gravetat. Les cobertes ajardinades tenen, en els seus
plans, una pendent constant del 1% per facilitar
de l'aigua fins a les canals de recollida, on es deriva cap als embornals
corresponents.

+0,30

Planta baixa
3 embornals

den
t

al llarg del recorregut segons el pendent i la quantitat

-0,02

+0,00

Pen

Pende
nt 2%

pluvials: Varia la seva

2%

dels baixants
pluvials: Encara que el CTE permet diametres inferiors als obtinguts, agafem com a
90 mm per raons contructives i hidrauliques.

Pendent 1%

-0,02

del
lector horitzontal
d'aigua que va acumulant.

Pendent 2%

Pendent 1%

2 embornals

Pendent 1%
Pendent 2%

t 1%

Coberta bar

Pendent 2%

Pendent 1%

Pen
den

3 embornals

Pendent 2%

t 1%

Coberta 4

Pendent 2%

Penden

3 embornals

Pendent 1%

Pendent 1%

Coberta 3

Pendent 1%

Pendent 1%

Pendent 2%

3 embornals

1%

Coberta 2

Pendent 1%

Pende
nt

Coberta 1

-0,02

Pendent 1%

Pen

VOLUM= 39245,85 litres

t 2%

VOLUM= 1,5 x 30 x (565,39 + 306,74)

-0,02

den

Pendent 2%

(+54,50)

+0,30

Baixant

d'obra amb tapa registrable

Coberta enjardinada
Pendent
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