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INTRODUCCIÓN 

Para establecer o sistema de rega na finca, o primeiro que temos que facer e aumentar o 

caudal e a presión, pois os datos que obtemos na toma de contacto co sistema son claramente 

insuficientes. A auga proven do pozo de barrena da finca, que tiña unha bomba antiga que 

bombeaba soamente 900 litros/hora de caudal a unha presión de 2 bares. Cambiaremos a 

bomba por unha nova, modelo TDP 5500E da marca Trotec, que pode aportar ata 6000 

litros/hora de caudal e unha presión máxima de 5,8 bares. No noso caso, obtemos finalmente 

un caudal de 4200 litros/hora e unha presión de saída 

de 3,5 bares. 
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Para o mantemento da pradería e tendo en conta os datos de caudal e presión que achega a 

bomba,  estableceremos un sistema de difusores que son máis adecuados para casos de 

presións baixas. Concretamente, escollemos a serie 1800 da marca Rain Bird. Difusores 

emerxentes de 5cm de altura de emerxencia, con tobera tipo fixo, para un alcance de 0,9-7,4 

m, conexión inferior y lateral a 1/2".  
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Para conectalos á tubaxe elixiriamos colariños Tom King 

que a perforan directamente e deixan selada a saída da 

auga. Usaremos bobina roscada recortable para unir 

ambas pezas.    

Instalaremos toberas da serie 15-VAN, xa que teñen un 

radio de alcance adecuado para adaptarse as dimensións 

e formas do xardín (alcanzando ángulos de 270 graos 

necesarios nalgúns recunchos) sen sufrir en exceso a 

deriva por vento (pois a un radio maior perderíase 

demasiada auga)  e traballan a baixa presión, aportando 

un caudal suficiente para cubrir toda a superficie que 

será dividida en 6 sectores regulados por electro válvulas.  

 

 

tra 

 

 

 

 

 

 

SECTORIZACIÓN DO SISTEMA DE REGA POR DIFUSIÓN  

Dado que o caudal máximo dispoñible son 4200 litros/hora (70 litros/minuto) teremos que 

facer sectores regulados por electroválvulas para que funcionen correctamente todos os 

emisores;  tras analizar o deseño e buscando o solape máximo da superficie de rega, 

establecemos un deseño para o sistema de rega con distribución maioritaria en cadrado (tal 

como mostra o plano x), deixando sen mollar as zonas pavimentadas e as árbores para evitar 

competencias do céspede con estas.  

Os emisores necesarios serían:  

Cantidade Ángulo Caudal unitario  Caudal total  

20 360o 14 l/min 280 l/min 

4 270o 10,5 l/min 42 l/min 

11 180o 7 l/min 77 l/min 

2 90o 3,5 l/min 7 l/min 
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Dado que a suma do caudal entre todos eles serían 406 l/min e temos un máximo de 

aportación de 70 l/min por parte da bomba, deberemos dividir o sistema en 6 sectores, 

repartidos en 5 sectores que funcionarán a 70 l/min e un último sector (o máis afastado da 

saída da auga) a 56 l/min.  

TUBAXES. DISTRIBUCIÓN E PÉRDIDAS DE CARGA 

O sistema de tubaxes estará formado por unha tubaxe primaria, que levará a auga dende a 

saída ata a primeira arqueta con catro electroválvulas (5,75m), tubaxes secundarias que 

percorrerán a finca ata chegar a cada sector de rega (cun total de 52,25m) e tubaxes terciarias 

que serán as propias de cada sector (cun total de 195m) e onde irán instalados os difusores. 

Teremos en conta a necesidade de instalar unha segunda arqueta con outras catro 

electroválvulas na metade do recorrido para poder xestionar ben os distintos sectores.  

Colocaremos unha tubaxe neste mesmo circuíto que levará a auga ata a horta e irá instalada 

dende a segunda arqueta ata o linde sur da finca (medirá 20m). Inda que non é obxecto de 

este proxecto planificar a rega de esta, deixamos preparada a zona para unha posible rega por 

goteo, segundo as necesidades dos cultivos. Estará regulada por unha electroválvula na propia 

saída da auga para poder activala manualmente cando se precise.    

As tubaxes serán de PE, atendendo as seguintes características: 

 Non son fotosensibles 

 Non son fráxiles 

 Son flexibles 

 Adecuadas para conducións ó aire libre e soterradas mentres non superen os 63mm 

posto que se dispara o seu coste.  

Calculamos as perdas de carga (perdidas de presión) para difusor máis desfavorable respecto a 

saída da auga, asumindo que se funciona correctamente, o resto do sistema tamén o fará. Dito 

difusor será o difusor de 180o situado case na esquina NO, no sector 6 (zona do escenario).  

Tubaxe Metros Q (l/min) 
Ø (PE para 4 

atm) 
Perdas cada 
100m (mca) 

Perdas lineais 
(atm) 

Primaria 5,75 60 32/28 10,12 0,58 
Secundaria 28,75 60 32/28 10,12 0,29 
Terciaria  34 42 32/28 6,77 0,22 

 

Estes datos son obtidos tendo en conta que a velocidade da auga está comprendida entre os 

valores 1,1 e 1,77 m/sg e consultando as táboas correspondentes as perdas de carga para 

tubaxes de PE para ata 4 atm de presión. As perdas de auga lineais increméntanse un 15% 

(perdas singulares) polos diferentes elementos cos que a auga roza e vai perdendo presión 

(como por exemplo as T, o propio difusor, etc...). Obtemos entón:  

Primaria 0,58+0,087=0,667 

Secundaria0,29+0,043=0,333 

Terciaria0,22+0,033=0,25 
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Suma das perdas singulares: -1,25 atm.  

Tendo en conta que a presión de saída e de 3,5 atm e o difusor funciona cunha presión de 2,1 

o sistema funcionaría correctamente.  

 

ELECTROVÁLVULAS 

 

Unha electroválvula encargase da apertura e o peche da auga nunha condución, para controlar 

a rega en cada zona o sector. As máis comúns son as de membrana. O control do paso basease 

na presión que a auga exerce sobre una membrana flexible. Polo tanto, non é outra cousa que 

unha válvula hidráulica accionada mediante corrente eléctrica que recibirá do programador, 

inda que poderían tamén funcionar con pilas.  

Como o sistema irá regulado cun programador centralizado conectado á rede eléctrica, 
escollemos un electroválvula con Solenoide eléctrico de 24V, que precisa recibir unha corrente 
continua para estar aberto. A serie elixida será HV da marca Rain Bird, por ser modelos 
simples, fáciles de manter, de purgar e de longa duración, con perdidas de presión pequenas.   

 



7 
 

ARQUETAS 

Será preciso instalar dúas arquetas:  

 Arqueta primaria: a máis próxima á saída de auga. Chegará a ela a tubaxe primaria, que 
quedará aberta permanentemente. Instalaranse tres electroválvulas para os sectores máis 
próximos (situados na zona da entrada da parcela, fronte da vivenda, zona do castiñeiro e 
zona da pérgola) e sairá dela ademais unha tubaxe secundaria cara a arqueta secundaria.    
 

 Arqueta secundaria: situada a uns 16m da primaria en dirección oeste. Chegará a ela a 
tubaxe secundaria procedente da arqueta primaria e instalaranse tres electroválvulas 
para regular os sectores da zona do escenario, zona da piscina e zona de froiteiras, 
ademais dunha tubaxe secundaria dirixida á billa da horta, que estará regulada tamén 
cunha electroválvula pero situada a carón da propia billa, facilitando a apertura manual e 
a instalación do filtro RBY para o sistema de rega localizada.     

 
PROGRAMADOR  
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NECESIDADES DE AUGA 

A ETo é a evapotranspiración de referencia, definida como a taxa de evapotranspiración 
dun cultivo extenso e uniforme de gramíneas, de 8 a 15cm de altura, en crecemento 
activo, que sombrea totalmente o solo e non está escaso de auga. 
O cálculo da ETo pode facerse mediante fórmulas que relacionan datos climáticos, como 
temperatura, insolación, vento, humidades relativas,... un dos métodos máis frecuentes de 
cálculo de ETo é o método de Blaney-Criddle.  
A efectos prácticos recorremos a datos publicados do método de Blaney-Criddle, 
para diferentes estacións de Galiza, e realizando unha simplificación, de xeito que o 
“factor de Blaney-Criddle” (f) coincida coa ETo, para o cal depreciamos as variacións 
debidas a humidades relativas e ventos. 
 
Factores mensuais de consumo (F) en l/m2/dia para a aplicación da fórmula Blaney-Criddle, 
tomando Betanzos como referencia por ser o punto máis próximo a Narón medido en liña 
recta.  
 

MES Xan Feb Mar Abril Mai Xuñ Xul Ago Set Out Nov Dec 

F (lts/m2/día) 
(Et0) 75 73 104 119 139 152 164 154 129 107 85 76 

 

A partir destes datos, obtemos: 

MES 

BETANZOS 
F 

(lts/m2/día) 
(Eto) 

ETc 
(lts/m2/día) 

ETccl 
(lts/m2/día) 

P mes 
(lts/m2/día) 

Pe 
Nn 

(lts/m2/día) 
Nt 

(lts/m2/día) 

Tempo 
(minutos 

/día) 
Con 

P=41,49 

Tempo 
(minutos 

/día) 
Con 
P=40 

Xaneiro 75 2,41 2,66 116 2,19 0,47 0,55 0,79 0,82 

Febreiro 73 2,60 2,87 95 1,82 0,78 0,92 1,33 1,38 

Marzo 104 3,35 3,69 89 1,49 1,86 2,19 3,16 3,28 

Abril 119 3,96 4,36 80 1,3 2,66 3,13 4,52 4,69 

Maio 139 4,48 4,93 71 1,05 3,43 4,04 5,84 6,06 

Xuño 152 5,06 5,57 48 0,62 4,44 5,22 7,55 7,83 

Xullo 164 5,29 5,82 30 0,25 5,04 5,93 8,57 8,89 

Agosto 154 4,96 5,46 41 0,47 4,49 5,28 7,63 7,92 

Setembro 129 4,30 4,73 70 1,06 3,24 3.81 5,50 5,71 

Outubro 107 3,45 3,80 101 1,8 1,65 1,94 2,80 2,91 

Novembro 85 2,83 3,12 129 2,60 0,23 0,27 0,39 0,40 

Decembro 76 2,45 2,70 128 2,49 -0,04 -0,04 - - 
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Sendo:  

Eto.- Evapotranspiración de referencia (método Blaney-Criddle). Táboa de referencia Betanzos 

 

Etc.- Evapotranspiración do cultivo a regar. Etc=Eto*Kc   

 

 Kc  é o coeficiente de cultivo e depende das necesidades da planta, expresando a 

súa capacidade para extraer auga do solo durante o seu período vexetativo. No caso do 

céspede, o Kc é igual a 1.  

 

ETccl.- Evapotranspiración do cultivo tendo en conta as condicións locais. Etccl=Et0*Kc*Kvc*Kadv 

 

 Kvc  coeficiente de variación climática. Nos calculos da evapotranspiración usamos 

valores medios de humidade, temperatura, etc...o que significa que na metade dos anos 

estamos regando por debaixo das necesidades reais. Para salvar isto, usamos un coeficiente 

que depende do tipo de clima e da profundidade da auga dispoñible no solo en cada rega. Soe 

incrementar as necesidades nun 10% (Kvc=1,10)  

 

 K adv a rega trae asociados cambios no microclima da zona regada, incrementado a 

humidade relativa e diminuíndo as temperaturas medias. A cuantificación da variación por 

advección vai en función do tamaño da parcela a regar e do tipo de cultivo. Neste caso, 

cruzando eses dous datos na gráfica obtemos 0,94, polo que aproximamos o valor a 1. 
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Pe.- Precipitación efectiva.  Según a precipitación (P mensual) obtida dos datos meteorolóxicos 

da zona onde está a parcela. Se a P>75mm ->Pe=0,80*P-25; se P<75mm ->Pe=0,60*P-10 

 

Nn.- necesidades netas. Nn=Etccl-Pe 

 

Nt.- necesidades totais. Nt=Nn/Ea  

 

Ea eficiencia da aplicación. Estimada ao 85%, por non haber necesidades de lavado 

dada a baixa salinidade da auga aplicada.  

 

 

Tras os resultados obtidos para as necesidades de rega, recomendaríase regar dende maio a 

setembro, agrupando a rega en días alternos para obter máis eficacia e sempre atendendo as 

necesidades reais segundo as condicións meteorolóxicas concretas.  

 


