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1. Resum 

El present projecte té com objectiu dissenyar un mòdul de proves per a l‟estudi de la doble 

façana ventilada de vidre (DFVV) que serveixi de base per a posteriors investigacions 

orientades a l‟estudi del comportament i la modelització, tant tèrmica com acústica, de les 

diferents tipologies de DFVV i l‟anàlisi de noves tipologies encara no estudiades. 

Actualment tot i que ja existeixen mòduls de proves de DFVV operatius aquests es troben 

situats en zones climàtiques amb un nivell de radiació solar inferior al de la península ibèrica 

i per tant algunes de les conclusions que es deriven dels seus estudis no són extrapolables 

a zones climàtiques d‟alta radiació. 

Aquest fet ha implicat que en determinades ocasions s‟hagi implantat el sistema de DFVV 

sense tenir en compte les característiques pròpies de la zona de construcció causant 

d‟aquesta forma un efecte invers al desitjat: un increment de la demanda energètica i una 

disminució del confort tèrmic. 

Per tal de dissenyar un mòdul de proves el més versàtil possible en primer lloc s‟ha realitzat 

un estudi de les diferents tipologies de DFVV existents i s‟han definit els requeriments 

tècnics idonis per tal de poder realitzar una investigació posterior el màxim d‟exhaustiva 

possible. 

A partir d‟aquests requeriments, s‟ha realitzat una definició dels materials i de les dimensions 

òptimes del mòdul de proves i en base a aquestes premisses s‟ha realitzat un càlcul 

estructural i dels equips auxiliars de climatització. 

Finalment s‟ha elaborat una metodologia experimental i s‟ha confeccionat un programa 

experimental.    

En la realització de tot el projecte s‟han tingut en compte criteris mediambientals i també s‟ha 

adjuntat el pressupost del projecte de disseny realitzat.   
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3. Prefaci 

3.1. Origen del projecte 

Al desembre de l‟any 2001, la UPC va signar un acord amb el Grupo JG en el marc de la 

figura Càtedra Universitat – Empresa amb l‟objectiu de promocionar la implantació del 

concepte de la sostenibilitat en la enginyeria dels edificis1, un tema de vital importància per 

aconseguir que l'avenç tecnològic converteixi els edificis en més habitables i funcionals, de 

forma que aquests siguin menys agressius pel medi ambient. 

La idea del present projecte s‟engloba en un pla a llarg termini definit pel Departament 

d’Enginyeria de la Construcció de l’ETSEIB amb el qual es pretén dotar als Enginyers 

Industrials de les eines adequades per tal que siguin capaços d‟implantar noves solucions 

constructives que permetin millorar la sostenibilitat dels edificis.  

Un pilar fonamental d‟aquest pla és l‟estudi del comportament i modelització, tant tèrmica 

com acústica,  de la Doble Façana Ventilada de Vidre (DFVV) en el clima d‟Espanya, 

caracteritzat per una alta radiació solar, i la proposta de millores per tal d‟adaptar aquesta 

tipologia constructiva als requeriments derivats de la seva implantació en climes amb fortes 

radiacions solars. 

3.2. Motivació 

La implantació de tipologies constructives en zones climàtiques diferents a les previstes 

durant la seva fase de disseny suposa un repte per a l‟enginyer industrial. Totes les 

conseqüències que es poden derivar de la seva nova ubicació s‟han d‟estudiar 

profundament, ja que poden implicar la realització de modificacions per tal d‟adaptar-les a 

les noves condicions climàtiques o, fins i tot, a desaconsellar-ne la seva implantació. 

                                                

 

 

1
 La primera definició de desenvolupament sostenible es troba a l‟informe Brundtland: “aquell que 

satisfà les necessitats del present sense comprometre les necessitat de les futures generacions.” El 

nostre futur comú. Comissió sobre Medi Ambient i Desenvolupament (1987). 

http://www.grupojg.com/
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Aquesta anàlisi transversal implica utilitzar molts dels camps de l‟enginyeria estudiats al llarg 

de la carrera: estructures, transferència de calor, fluidodinàmica, anàlisi econòmic... i per tant 

suposa un desafiament per a qualsevol enginyer que afronti aquesta problemàtica. 

A aquest repte personal cal sumar-li el fet que el present projecte suposaria donar un nou 

impuls a la línia investigadora iniciada per l‟ETSEIB i el seu Departament d’Enginyeria de la 

Construcció. El present projecte permetria assentar els pilars d‟investigacions futures, 

contribuint d‟aquesta manera, encara que sigui de forma testimonial, al creixement del 

prestigi de la meva escola, oferint-me l‟oportunitat de retornar a la societat part dels beneficis 

dels quals he gaudit.  

Finalment cal tenir en compte que l‟objectiu principal d‟aquest projecte és permetre l‟estudi i 

millora d‟una tipologia constructiva innovadora que pot suposar millorar la sostenibilitat en 

l‟edificació, que des de la publicació l‟any 2006 del nou Codi Tècnic de l‟Edificació (CTE), i 

sobretot del Document Bàsic HE Estalvi d‟Energia, deixa de ser un concepte abstracte per a 

convertir-se en una obligació pel projectista.  
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4. Introducció  

En les últimes dècades s‟han projectat i construït a Espanya un nombre creixent d‟edificis 

que utilitzen la tecnologia de les façanes ventilades de vidre (DFVV) com a conseqüència 

d‟una voluntat de millora de la sostenibilitat de l‟edificació. 

Aquesta tipologia constructiva, de contrastada solvència en Països Nòrdics i en 

Centreeuropeus, permet la reducció de la demanda energètica dels edificis sense obligar al 

projectista a renunciar a l‟estètica que confereix la façana de vidre. El problema, però, és 

que la DFVV s‟ha importat sense tenir en compte (en la majoria dels casos) les 

particularitats de climes amb forta radiació solar. 

Aquest fet ha suposat que en alguns edificis els usuaris es queixin de falta de confort tèrmic. 

És necessari doncs, per tal de garantir el confort tèrmic i evitar el desprestigi i desús de la 

DFVV a Espanya, la realització d‟una anàlisi exhaustiva dels condicionants que el clima 

mediterrani suposa per a la implantació d‟aquesta tipologia constructiva. Això implica 

l‟avaluació de quina configuració de la DFVV és l‟òptima per a la nostra regió, la proposta de 

millores tècniques específiques per al clima mediterrani i, finalment, l‟extracció d‟un model 

simplificat que permeti obtenir una eina tècnica pel disseny òptim de la DFVV en climes amb 

alta incidència solar. 

 

4.1. Objectius del projecte 

Com ja s‟ha exposat en l‟apartat anterior, l‟objectiu principal d‟aquest projecte és dissenyar 

un mòdul de proves per l‟estudi de la DFVV. Aquest mòdul hauria de permetre desenvolupar 

tota la posterior experimentació que ha de donar lloc a l‟obtenció d‟una eina útil que permeti 

optimitzar el disseny d‟una DFVV per tal que aquesta s‟adapti als requeriments propis d‟un  

clima d‟alta radiació.     

 

4.2. Abast del projecte 

Per a complir amb l‟objectiu esmentat en l‟apartat anterior serà necessari la realització, en 

primer lloc, d‟un seguit d‟estudis previs en paral·lel per tal de poder definir correctament les 

característiques i requisits que ha de tenir el mòdul de proves: 
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 Estat de l‟art de la DFVV 

 Estat de l‟art dels mòduls de proves de DFVV existents  

 Estudi de l‟àmbit geogràfic de l‟estudi  

 Anàlisis dels requeriments tècnics d‟un mòdul de proves 

 Definició dels materials 

 Càlcul i disseny de l‟estructura 

 Dimensionament del sistema de clima 

 Definició de la metodologia experimental  

 Avaluació econòmica del projecte 
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5.  Estat de l’Art  

Per tal de poder encarar de forma correcta el disseny d‟un mòdul de proves per a l‟estudi de 

la doble façana ventilada de vidre és necessari comprendre, en primer lloc, l‟origen i 

característiques de la DFVV i analitzar les característiques dels mòduls de proves construïts 

fins al moment.    

5.1. La doble façana ventilada de vidre  

5.1.1. Origen de la doble façana ventilada de vidre: El mur cortina 

 La doble façana ventilada de vidre té el seu origen en el mur cortina, un sistema constructiu 

que permet, mitjançant una pell mínima i transparent, tancar qualsevol espai.  

El mur cortina és un tancament lleuger, on l‟element predominant i el que li confereix una 

imatge característica és el vidre. Com el seu nom indica el mur de vidre penja d‟una sèrie 

d‟ancoratges que el mantenen unit als forjats dels diferents pisos de l‟edifici en el qual 

s‟ubica. Aquests ancoratges també tenen la funció de transmetre a l‟estructura de l‟edifici el 

pes propi del tancament. 

El cas típic d‟aquest tipus de sistema constructiu és el d‟una façana amb elements d‟altura 

equivalents a una planta, amb una estructura metàl·lica autoportant associada als forjats i 

que es tanca mitjançant panells lleugers (principalment vidre però ocasionalment també 

s‟utilitzen materials lleugers per a les parts opaques de la façana). La Figura 1 extreta de [1] 

il·lustra els elements constituents del mur cortina anteriorment descrits. 

Aquesta tipologia constructiva va començar a ser utilitzada al segle XIX, quan la innovació 

en la tecnologia de producció industrial de vidre i la generalització dels perfils metàl·lics va 

permetre construir els primers tancaments lleugers, transparents i exempts del sistema 

estructural de l‟edifici. Les noves solucions constructives es van començar a aplicar en 

façanes i cobertes d‟edificis de tota Europa, sempre per a usos comercials, administratius i 

d‟exhibició ja que es considerava un aparador perfecte per a l‟ús i difusió de l‟arquitectura de 

vidre. 

Arquitectes famosos com Mies van der Rohe y Walter Gropius van ser pioners en la 

utilització d‟aquesta tipologia constructiva en els seus projectes, contribuint a la seva 

disseminació en tot el món. En poc temps es va convertir en una referència de modernitat i 

estatus social, contribuint a realçar la imatge de companyies, institucions i particulars. 
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Poc a poc, i com a conseqüència de les seves característiques estètiques, el mur cortina va 

convertir-se en una tipologia àmpliament utilitzada en tot el món en l‟àmbit dels edificis 

d‟oficines. La seva implantació, però, no es va veure condicionada per les característiques 

locals climàtiques, fet que va implicar que es requerís de medis de condicionament 

mecànics per tal de garantir un clima interior confortable. 

Degut a les característiques del mur cortina, la demanda energètica derivada del control 

mecànic de l‟ambient interior era molt elevada. Aquesta demanda no va suposar un 

problema fins que van succeir les crisis del petroli en els anys 1973 i 1979, les quals van 

conduir a un canvi de paradigma en el camp del consum d‟energia. 

Com a conseqüència de l‟ increment en els costos de l‟energia, l‟atenció es va centrar en 

millorar el disseny dels edificis, els materials d‟aïllament i els vidres; l‟objectiu era reduir les 

pèrdues i entrades de calor mitjançant la millora de la pell de l‟edifici.   

D‟una banda es va implantar la utilització de para-sols, estudiant una gran quantitat de 

variants per a fulla externa, sistemes verticals, horitzontals i fixes o orientables. 

Figura 1 Elements generals del mur cortina clàssic. Font: Dibuixos de Xavier Ferrés per a 

la revista Tectònica núm. 16 
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D‟altra banda es van desenvolupar noves tipologies de vidre templat, laminars i de baixa 

emissivitat, amb els quals es va poder aconseguir més transparència i pas de llum natural 

sense reducció de les prestacions energètiques de la façana, millorant així la relació entre la 

transmissió lluminosa i el factor solar del vidre. En els països nòrdics les finestres de doble 

vidre van començar a ser usades de forma empírica.  

El següent pas per millorar l‟eficiència era millorar el sistema de control de l‟ambient interior 

passant d‟un sistema de control totalment mecànic a un sistema mixt en el qual es combinen 

els mètodes tradicionals amb mètodes passius de manteniment del confort tèrmic; era doncs 

necessari redefinir el concepte del mur cortina.  

Aquesta necessitat va portar a revisar estudis que abans havien passat desapercebuts i ha 

analitzar les seves possibles aplicacions. L‟any 1849, Jean Baptiste Jobard, director de la 

Indústria en Brussel·les, va descriure com l‟aire calent i el fred circulaven entre dos vidres de 

forma diferent durant l‟hivern i l‟estiu, millorant el funcionament tèrmic ([3]). Aquest estudi, en 

combinació amb la idea de la doble façana d‟obra (amb un espai d‟aire al mig que permetia 

reduir les pèrdues de calor de l‟edifici) que es portava utilitzant des de feia molt temps en 

regions fredes, va donar origen a la doble façana ventilada de pell de vidre.  

5.1.2. Definició de la doble façana ventilada de vidre 

La doble façana ventilada de vidre manté el concepte de transparència del mur cortina a la 

vegada que millora el seu comportament tèrmic i acústic. A més permet una gran flexibilitat i 

adequació a diferents necessitats climàtiques mitjançant l‟adopció de diferents 

configuracions del sistema de ventilació. 

Hi ha molts termes usats per definir la doble façana ventilada de vidre: façana multipell, 

façana de vidre múltiple, doble façana de vidre, façana de pell intel·ligent o façana de pell 

activa, entre d‟altres. Existeixen també moltes definicions per aquesta tipologia: 

 “Es dóna per fet que les DFVV han de ser sistemes sofisticats de tancaments 

adaptables a les variacions de l’ambient. La construcció ha de permetre la regulació de 

la calor, de la llum, el vent i el soroll, de tal manera que el confort òptim pugui ser assolit 

sense grans consums energètics” (OESTERLE et al, 2001). 

“Una façana de pell múltiple és una construcció que consisteix en dos superfícies 

transparents separades per una cavitat que s’utilitza com canal d’aire. Aquesta definició 

inclou tres elements principals: (1) la construcció de l’envoltori, (2) la transparència de 

les superfícies de limitació i (3) la circulació de l’aire en l’entrepell” (SAELENS, 2002). 

La façana de doble pell és una tendència arquitectònica europea conduïda sobre tot per 

(POLARIS, 2004): 
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 El desig estètic d‟una façana de vidre, fet que implica una transparència 

creixent. 

 La necessitat pràctica de millorar l‟ambient interior. 

 La reducció de la energia utilitzada durant l‟etapa d‟ocupació de l‟edifici. 

 La necessitat de millorar l‟acústica del edifici en àrees contaminades pel soroll. 

“... essencialment un parell de pells de vidre separades per una cavitat d’aire. La capa 

principal de vidre és generalment aïllant. L’espai aeri entre les capes de vidre actua com 

a aïllament contra les temperatures extremes, els vents i el soroll. Els dispositius de 

protecció solar estan situats entre les dos pells. Tots els elements es poden situar en 

números de permutacions i combinacions de membranes sòlides i diàfanes.” 

(HARISSON y al., 2003) 

“... un parell de pells de vidre separades per un passadís (també anomenat cavitat o 

espai intermedi) que s’estén en amplada des de 20 cm fins a varis metres. Les pells de 

vidre s’estenen sobre la estructura sencera o part d’ella. La capa principal de 

vidre,generalment aïllant, serveix com a peça d’una paret estructural convencional o de 

un mur cortina, en canvi, la capa addicional, generalment de vidre,es col·loca davant o 

darrera del vidre principal. Les capes provoquen que l’espai aeri entre elles treballi com 

a aïllament contra temperatures extremes i sorolls, sent una avantatge per a l’edifici. 

(UUTTU, 2001). 

“... una segona façana de pell és un embolcall addicional del edifici instal·lat sobre la 

façana existent. Aquesta façana addicional és principalment transparent. El nou espai 

entre la segona pell i la façana original és un espai intermedi que es pot esclafar per 

radiació solar, depenen de la seva orientació en la façana. Si el sistema s’ha orientat 

cap al sud, aquest aire escalfat per el sol s’utilitza com calefacció durant l’hivern. La 

cavitat ha de ser ventilada per evitar un sobreescalfament en altres períodes 

(CLAESSENS y DeHERDE). 

“... un sistema que consisteix en una façana externa, una cavitat ventilada i una pantalla 

interna. El sistema de protecció solar es col·loca en la cavitat ventilada. Les pantalles 

internes i externes poden ser només de vidre o unitats dobles de vidre. La profunditat de 

la cavitat i el tipus de ventilació depenen de les condicions ambientals, del funcionament 

desitjat de l’embolcall i el disseny global de l’edifici, incloent sistemes mediambientals”, 

(Kragh,2000). 

“Una façana que cobreix una o varies plantes construïda amb múltiples pells de vidre. 

En aquesta tipologia de façana, la cavitat d’aire situada entre les pells es ventila 



Disseny d’un mòdul de proves per a l’estudi de la doble façana ventilada de vidre Pàg. 15 

 

naturalment o mecànica. L’estratègia de ventilació de la cavitat d’aire pot variar al llarg 

del temps. Els dispositius i sistemes són generalment integrats per millorar el clima del 

interior mitjançant tècniques actives o passives. Durant la major part del temps aquest 

sistemes es controlen de forma semiautomàtica o via sistemes de control” (BBRI, 2002 

apud Dickson, 2004). 

En el present estudi, el terme adoptat per referir-se a aquesta tipologia constructiva serà 

Doble Façana Ventilada de Vidre (DFVV), especificant el tipus i característiques de la 

ventilació.  

Morfologia de la doble façana ventilada de vidre 

Un edifici es pot dissenyar des d‟un inici per tenir una DFVV com embolcall o es pot 

transformar un edifici ja construït mitjançant l‟addició d‟una segona pell externa de vidre. En 

el cas d‟una readaptació en la qual s‟afegeix una segona pell a la façana, la pell original pot 

estar totalment o parcial constituïda de vidre. La segona pell que s‟agregarà serà dissenyada 

per treballar conjuntament amb la façana original. En canvi, quan la façana es dissenya 

específicament per conformar una DFVV, s‟assumeix que el sistema ha estat dissenyat per 

treballar conjuntament. En qualsevol cas, una façana de doble pell està formada per 

l‟addicció d‟una pell de vidre externa a una pell interna completament o parcialment de vidre, 

creant així un espai entre els dos vidres –la cavitat- tal i com es pot observar en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Vista de la secció del elements constitutius d‟una DFVV.                                       

Font: Elaboració pròpia a partir de [2] 
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D‟aquesta manera, una DFVV bàsica estarà constituïda per: 

1. Façana original del edifici (completament o parcialment conformada per vidre). 

2. Façana exterior de vidre 

3. Cambra ventilada interior 

En la Figura 2.a es pot veure l‟embolcall original d‟un edifici de façana simple o la pell 

interna d‟una DFVV. L‟addició de la segona pell externa en la façana original o en una DFVV 

s‟observa en la Figura 2.b creant una cavitat, i d‟aquesta manera, constituint la base de la 

tipologia de DFVV.  

Les DFVV permeten una gran varietat de sistemes i d‟elements que s‟agregaran per millorar 

el funcionament global del edifici, tal i com s‟observa en la Figura 2.c. 

Existeixen més possibilitats de les que es mostren en aquesta figura, com la 

compartimentació vertical de la façana, l‟addició de mòduls fotovoltaics en la pell externa, 

l‟addició de plantes com elements de protecció solar, i fins i tot l‟assignació d‟espais vius i 

d‟escales en la cavitat si existeix suficient àrea disponible. 

 

Classificació de les façanes ventilades de vidre 

Les façanes ventilades de doble pell normalment es classifiquen segons les característiques 

dels sistemes relacionats amb la circulació de l‟aire dintre de la cavitat. Segons [1], hi ha tres 

condicions que organitzen i classifiquen les DFVV: 

1. L‟origen del flux d‟aire 

2. La força impulsora de la circulació d‟aire 

3. La compartimentació de la façana 

Segons les condicions i necessitats específiques, una DFVV utilitzarà un sistema determinat 

o no. Per exemple, els elements de protecció solar no són necessaris en una façana 

orientada al Nord per un edifici situat a l‟hemisferi Nord. 

Classificació de les DFVV segons l’origen i la direcció del flux d’aire 

Segons l‟origen i la direcció de la circulació d‟aire, las DFVV es poden classificar en 4 

categories:  
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- Façana subministradora (supply facade, Figura 3.a) 

- Façana extractora (exhaust facade, Figura 3.b) 

- Façana  cortina d‟aire exterior (exterior curtain air facade, Figura 3.c) 

- Façana cortina d‟aire interior (interior curtain air facade, Figura 3.d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Façana subministradora: permet la ventilació natural de l‟espai interior de l‟edifici, 

subministrant aire fresc a l‟interior des de l‟exterior. Aquesta tipologia de façana es 

podria utilitzar en regions on és possible la ventilació natural gràcies a temperatures 

exteriors suaus i a una qualitat de l‟aire acceptable. És una tipologia oberta. En 

Figura 3 Origen i dirección del flux d‟aire en una DFVV. Font: Elaboració propia i 

información extreta de [3] 
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climes freds, i segons l‟estació de l‟any, la ventilació natural és possible si es 

preescalfa l‟aire exterior. L‟aire entra per l‟obertura inferior, calenta l‟interior de la 

cavitat i s‟incorpora al espai de l‟oficina a través d‟una obertura localitzada en la pell 

interior. Aquesta opció també es pot utilitzar per a refrescar l‟espai interior durant el 

dia o la nit. La façana subministradora no seria indicada per un ambient extern 

sorollós, degut a la transmissió sonora aèria.  

b. Façana extractora: és d‟ús freqüent en climes temperats, on les altes temperatures 

de l‟aire exterior no permeten la ventilació natural de l‟edifici. D‟aquesta manera, la 

cavitat treballa com un conducte extractor per l‟espai interior mecànicament 

condicionat, i on l‟aire interior s‟utilitza per refredar la cavitat de la façana. És una 

tipologia oberta. Igual que la tipologia anterior, un ambient exterior sorollós afectaria 

negativament l‟ ambient de treball interior. Aquesta façana requereix l‟ús d‟equips 

mecànics d‟aire condicionat en l‟ambient interior.  

c. Cortina d’aire exterior: s‟utilitza en climes suaus on la temperatura de l‟aire permet 

el refredament natural de la cavitat. Aquesta façana requereix d‟equips mecànics 

per a l‟acondicionament de l‟ambient interior. L‟aire exterior entra a la cavitat a 

través de la seva obertura inferior, va absorbint calor a mesura que va pujant i 

acaba sortint per l‟obertura superior. És una tipologia tancada. Un ambient exterior 

sorollós no afectaria greument l‟ambient interior.  

d.  Cortina d’aire interior: s‟utilitza predominantment en climes freds per preescalfar 

l‟aire i també com a magatzem d‟energia tèrmica. L‟aire fred extern no és benvingut 

a l‟interior i tampoc existeix interès en perdre calor cap a l‟exterior. L‟equip mecànic 

es necessari per condicionar l‟ambient interior. L‟aire entra a la façana per l‟obertura 

inferior impulsat per convecció natural, i absorbeix calor durant la seva trajectòria 

ascendent retornant a l‟espai d‟oficina. No entra aire de l‟exterior, és una tipologia 

tancada, i això implica que el soroll exterior pot ser controlat. 

Aquestes configuracions es poden combinar generant DFVV multi funcionals. Si 

existeixen obertures operables instal·lades en els mòduls de vidre d‟una DFVV, es crea 

una façana multiús que podrà adaptar-se a diverses circumstàncies. Per exemple, el 

tancament de l„obertura superior interna d‟una façana subministradora i l‟admissió d‟aire 

exterior a la cavitat per l‟obertura inferior externa crearan un magatzem tèrmic. L‟aire 

seria escalfat dintre de la cavitat tèrmica, disminuint d‟aquesta manera les pèrdues de 

calor en oficines.  

Cal tenir en compte que, tot i que tradicionalment l‟entrada d‟aire s‟ha produït per la pell de 

vidre, actualment alguns grups investigadors estan proposant altres mètodes, com per 

exemple l‟entrada d‟aire pel pla lateral de la façana (veure apartat 7 del present projecte). 
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Classificació de les DFVV segons les fonts de corrent d’aire 

La circulació d‟aire que passa a través de la cavitat d‟una DFVV pot generar-se o bé 

mitjançant convecció natural o bé per mètodes mecànics. El règim de treball pot ser  híbrid o 

mixt, el qual s‟usa quan en certes condicions la ventilació natural és possible però es 

requereix de ventilació mecànica per a les altres condicions 

a. Corrent d’aire natural: La diferència de pressió entre les masses d‟aire de dins i 

fora la cavitat, causada per la diferencia de temperatures, són les responsables de 

la ventilació de la façana. Aquest fenomen actua conjuntament amb l‟efecte de 

flotabilitat tèrmica que succeeix dintre de la cavitat com a conseqüència de la 

diferència de densitats de l‟aire. En aquest sistema, la velocitat i el volum de la 

circulació de l‟aire són desconeguts i depenen de les condicions climàtiques 

instantànies. Tot i això, a partir de bases de dades meteorològiques, és possible 

estimar la quantitat d‟aire en circulació i dissenyar una DFVV que respongui 

adequadament a les necessitats previstes. De fet, hi ha altres factors que també 

s‟han de controlar, com la humitat i la temperatura de l‟aire, que també serà 

estimada per a realitzar el disseny. Les façanes subministradores i les exteriors de 

cortina d‟aire treballen basant-se en la circulació natural d‟aire.  

b. Flux d’aire mecànic: Els ventiladors i els extractors d‟aire són els responsables de 

la ventilació de la cavitat de la DFVV. La força conduïda d‟aquesta circulació d‟aire 

pot ser el sistema de climatització -quan la circulació d‟aire acondicionat ventila la 

cavitat- o pot estar causada per elements mecànics propis. En aquests sistemes, les 

característiques de la circulació d‟aire són fàcils de calcular, i per tant, són 

conegudes i previsibles. En el cas que la circulació d‟aire sigui generada pel sistema 

de climatització, es poden conèixer la temperatura i la humitat. Les façanes 

subministradores i la cortina d‟aire interior són ventilades per sistemes mecànics. 

c. Sistemes híbrids:  Una DFVV pot funcionar basant-se en una solució híbrida de 

circulació d„aire; treballant amb circulació natural de l‟aire quan el clima ho permeti i 

recorrent a la circulació mecànica quan sigui necessari. Aquests canvis poden 

transcórrer en un mateix dia, en cas de necessitat. 

Classificació de les DFVV segons la compartimentació de la cavitat 

La cavitat d‟una DFVV pot estar compartimentada horitzontalment o vertical. Segons la 

forma en la qual es divideix la façana varia el tipus de ventilació i la manera de refredar-se i 

escalfar-se de l‟entrepell. A més, la propagació del so, l‟olor, el foc i el fum a través de la 

façana i dintre de la cavitat també es veurà influenciat. Així doncs, queda patent que l‟anàlisi 

de la compartimentació és una fase molt important durant el disseny de la DFVV. 
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Un sistema de nomenclatura per les DFVV segons la compartimentació de la seva cavitat va 

ser proposat per Oesterle y ali (2004) i adoptat per autors i investigadors. Segons aquest 

sistema, una DFVV es pot denominar segons 4 categories: “Finestra de caixa o sistema 

d‟extracció individual” (Box window), “Eix de la façana o sistema d‟extracció per conducte 

vertical” (Shaft facade), “Façana passadís o sistema d‟extracció creuada planta a planta” 

(Corridor facade) i “Façana multinivell o sistema d‟extracció continua” (multistorey facade). 

Aquesta classificació és la que es pot observar en la Figura 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Finestra de caixa: és el sistema més tradicional de DFVV i per tant el més estès. 

Horitzontalment la façana es parteix pis a pis, i verticalment de finestra a finestra. 

Cada mòdul és independent i necessita les seves pròpies obertures per a agafar i 

extreure aire, permetent la ventilació de cada cavitat, incloent l‟espai interior de 

l‟edifici. Aquesta tipologia és d‟ús freqüent quan els nivells de so són alts i pot ajudar 

a reduir la transmissió sonora dels mòduls adjacents. Aquesta classe de DFVV 

redueix el risc de propagació del foc i del fum a través de les cavitats degut a la seva 

independència. 

 

Figura 4 Tipus de compartimentació de la cavitat de la DFVV. Font: Elaboració pròpia i [3] 
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b. Eix de la façana: aquest sistema és una variació del sistema de caixa. De fet és una 

façana de finestra de caixa amb l‟addició d‟un conducte vertical entre els mòduls. 

Aquest conducte vertical està internament connectat amb cada mòdul adjacent de 

les finestres de caixa, actuant com a conducte extractor. L‟aire entra per les 

obertures inferiors i per flotabilitat tèrmica és conduït a la connexió amb l‟eix vertical, 

que el transporta fins la tapa d‟aquest eix i de nou a l‟ambient exterior. Aquest eix 

augmenta els efectes tèrmics de flotabilitat fins a una certa altura, accelerant així 

l‟expulsió d‟aire calent de la cavitat. Instal·lant extractors mecànics és possible 

expulsar l‟aire de la cavitat. Ja que solament existeixen obertures de presa d‟aire en 

la pell externa de la façana, aquesta tipologia presenta un molt bon funcionament 

d‟aïllament sonor, però el risc de propagació del foc i del fum és creixent degut al eix 

vertical continu i a la seva connexió amb cada mòdul. 

 

Figura 5 Secció de la tipologia finestra  caixa. Font: Oesterle, 2001 

Figura 6 Esquema de Ventilació “Shaft Box”; Vista frontal (dreta) i secció (esquerra). 

Font: Oesterle, 2001 
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c. Façana passadís: En aquesta tipologia les obertures per a l‟admissió de l‟aire i 

l‟extracció es disposen diagonalment en la façana. Les obertures d‟entrada es 

localitzen en la part inferior i les obertures de sortida estan sobre de cada mòdul. 

L‟aire entra en la façana per diferències de pressió i és conduït diagonalment des de 

la part inferior a la superior per flotabilitat tèrmica. L‟aire extret no serà admès en el 

pis següent perquè l‟obertura d‟entrada està situada al costat oposat del mòdul 

anterior. Aquest sistema permet que varis ambients interns comparteixin el mateix 

espai horitzontal de cavitat, però requerirà algunes precaucions sobre la transmissió 

sonora a través d‟ella, a més de la propagació del foc i el fum. 

d.  

 

 

 

 

 

 

 

e. Façana multinivell: En aquesta tipologia, la cavitat és horitzontalment i vertical 

continua, creant un espai comú gran entre les dos pells de vidre. Les obertures en la 

part inferior i superior dels edificis garanteixen la ventilació de la cavitat. El tancament 

d‟aquestes obertures permet millorar el seu funcionament durant l‟hivern, creant un 

magatzem tèrmic de grans dimensions, mentre que les obertures haurien de 

permetre l‟eliminació d‟aire calent durant l‟estiu. Aquesta tipologia està especialment 

indicada per a localitzacions sorolloses extremes pel fet de no tenir obertures al llarg 

de la pell externa de la façana. Depenent de l‟altura de l‟edifici, l‟aire calent es 

concentrarà en els pisos superiors, causant així un malestar tèrmic o una exigència 

Figura 7 Esquema de Ventilació “Corridor facade”; Vista frontal (dreta) i secció (esquerra).    

Font: Oesterle, 2001 
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major d‟energia per a acondicionar l‟ambient. El soroll de les oficines serà propagat 

fàcilment a través de la cavitat, i el risc de propagació del foc i el fum és alt.      

    

 

 

 

 

 

 

Les característiques de cadascuna d‟aquestes tipologies són les resumides a la Taula 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Esquema de ventilació Multistorey Facade (secció). Font: Oesterle, 2001 

Taula 1 Característiques de les tipologies de DFVV segons la classificació segons la 

compartimentació de la cavitat. Font: [4] 
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5.2. Disseny de mòduls per l’estudi de la DFVV  

La majoria dels experiments publicats a nivell internacional per tal d‟establir un model de 

funcionament de la DFVV es basen en models a escala construïts en espais interiors que 

fan servir fonts artificials de radiació per simular els efectes del sol. 

Aquests models a escala, però, no permeten un estudi exhaustiu del comportament de les 

diferents tipologies de façanes en condicions reals ja que el comportament del fluid aire és 

totalment dependent de les dimensions del mòdul. Si es volgués realitzar un model a escala 

representatiu seria necessari utilitzar un altre fluid, tal que el seu comportament en el model 

tingues els mateixos paràmetres adimensionals (nombre de Reynolds, nombre de Prandtl) 

que l‟aire en el mòdul real, fet que resulta inviable econòmicament.  

Per solucionar aquest problema, durant l‟última dècada s‟han dissenyat i construït varis 

mòduls de proves a escala real en universitats com la “Technical University Munich” 

(Alemanya) o l‟”Aalborg University” (Dinamarca).        

5.2.1. Mòdul de proves de la “Technical University Munich” 

Des de l‟any 2002 en la universitat tècnica de Munich existeix un mòdul de proves a escala 

real d‟una DFVV per assajos de comportament tèrmic. Aquest mòdul es caracteritza per 

poder modelitzar una unitat representativa de cadascuna de les tipologies de DFVV 

tradicionals (veure apartat 5.1). 

Així doncs permet configurar la façana per tal que treballi amb un màxim de 3 mòduls 

(d‟amplada unitària 0,90m) i un màxim de dues altures (d‟amplada unitària 2,4m). La seva 

orientació és fixa al sud i permet variar l‟amplada de la cavitat de la DFVV des de 0,3m a 

1,2m. El tipus de ventilació emprada és natural, no forçada. 

 

Figura 9 Fotografies del mòdul de proves de la DFVV de la universitat de Múnich.             

Font: [5] 
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5.2.2. Mòdul de proves de la “Aalborg University” 

Des de l‟any 2005 està en funcionament un mòdul de proves de DFVV en el campus 

universitat de la universitat d‟Aalborg, anomenat pels seus constructors com “The Cube”. 

En aquest mòdul es duen a terme principalment investigacions de comportament tèrmic per 

tal de poder validar diferents programes informàtics d‟anàlisi tèrmica d‟edificis. 

Tal i com es pot observar en la Figura 10 el mòdul consta de 4 zones diferenciades: la zona 

de la doble façana ventilada de vidre (DSF segons les sigles angleses), la zona 

d‟experimentació, la zona de màquines i la zona d‟instrumentació.  

 

Com a principal característica d‟aquest mòdul destaca el fet que permet variar la tipologia de 

la DFVV que es vol analitzar (veure apartat 5.1), mitjançant un control totalment 

independent de les obertures de la pell exterior i interior. Té una altura de 5m i una amplada 

de la pell exterior total de 4m. No permet variar la mida de la cavitat de la DFVV ni 

l‟orientació de la façana de vidre, que està orientada en direcció Sud. La ventilació de la 

cavitat és mitjançant convecció natural. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Fotografia (esquerra) i plànol (dreta) del mòdul “The Cube”. Font: [6] 
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6. Àmbit geogràfic de l’estudi 

6.1. Localització del mòdul de proves 

El mòdul de proves del present estudi durant el període d‟investigació se situarà en tres 

ubicacions geogràfiques espanyoles diferents: Barcelona (Catalunya), Saragossa (Aragó) i 

Gijón (Astúries). 

La decisió de col·locar-lo en diferents zones d‟Espanya respon a la necessitat de poder 

avaluar de forma exhaustiva el comportament de la DFVV en una zona d‟alta radiació solar 

sota les diferents condicions climàtiques de la península ibèrica. 

El clima de la zona peninsular d‟Espanya és molt variat degut a la seva posició latitudinal i 

per les característiques pròpies del territori. Es classifiquen tres grans climes en la península 

ibèrica: oceànic, mediterrani (amb algunes subdivisions), i de muntanya. 

 

6.2. El clima d’Espanya  

En la zona peninsular d‟Espanya es poden localitzar tres zones climàtiques diferents: 

 El clima oceànic: també anomenat atlàntic, s‟estén per tot el nord i el nord-est de la 

península, des dels Pirineus fins a Galícia. Es caracteritza per l‟abundància de 

pluges, que solen superar els 1000mm, repartides de manera regular al llarg de 

l‟any. Per aquesta raó, el paisatge és molt verd. Les temperatures solen ser suaus 

degut a la proximitat del mar: a l‟hivern oscil·len entre els 12ºC i els 15 ºC i durant 

l‟estiu entre els 20ºC i 25ºC. 

 

 El clima mediterrani: és el clima predominant a Espanya, ja que s‟estén en tot el 

litoral mediterrani, interior de la Península i arxipèlag balear. No obstant existeixen 

considerables diferències entre unes zones i les altres, donant lloc a 3 subdivisions: 

o El clima mediterrani típic. Abasta gran part de la costa del mateix nom, 

algunes zones de l‟interior, Ceuta, Melilla i Balears. Les pluges són irregulars, 

entre els 400 mm i els 700 mm anuals, i es concentren especialment durant 

la tardor i la primavera. Els hiverns són curts i suaus mentre que els estius 

són llargs i calorosos. La temperatura anual ronda entre els 15ºC i els 18ºC. 

o El clima mediterrani continentalitzat. Es localitza en la Meseta, la depressió 

del ‟Ebre i part del Guadalquivir. Es caracteritza per tenir unes temperatures 
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molt extremes, entre els 25ºC i els -13ºC. Els hiverns són llargs i freds, i els 

estius són molt calorosos. A més les precipitacions són escasses, en torn als 

400mm, i apareixen en forma de tempesta en els mesos de juliol i agost.   

o El clima mediterrani sec. Apareix sobretot en el sud-est del territori, en les 

zones de Murcia, Alacant i Almeria. Les pluges són extremadament 

escasses, menys de 300mm al any, la qual cosa les converteix en àrees molt 

àrides, i són freqüents els períodes llargs de sequera. Les temperatures són 

similars a les del mediterrani típic, tot i que durant l‟estiu la calor és més 

intens. 

 

 El clima d‟alta muntanya: apareix en els grans sistemes muntanyosos com els 

Pirineus, el Sistema Central, el Sistema Ibèric, la serralada Penibética i la serralada  

Cantàbrica. Els hiverns són molt freds, i els estius frescos. Les precipitacions són 

molt abundants a mesura que augmenta l‟altitud ,i en general, són en forma de neu. 

Les vessants de les muntanyes que miren al nord són més fredes. 

 

 

 

Figura 11 Mapa climatològic de la zona peninsular d‟Espanya: Font: Wikipedia 
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Figura 12 Mapa de la pluviometria de la zona peninsular d‟Espanya: Font: [7] 

 

Figura 13 Mapa de la temperatura mitjana de la zona peninsular d‟Espanya: Font: [7] 
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6.2.1. Irradiació solar a Espanya 

Aquest valor és la mitjana anual o mensual de la suma de l‟energia de radiació que arriba a 

una superfície d‟ 1 m2 situada en el pla horitzontal al llarg d‟un dia. Es mesura en Wh/m2/dia 

o kWh/m2/any. 

Espanya, degut a la seva latitud i climatologia, té una radiació solar mitjana de 1500 kWh/m2 

anuals i un nivell màxim d‟ irradiació per sobre dels 2000 kWh/m2/any. Aquests valors són 

significativament més elevats que els mitjans europeus. En regions del sud d‟Europa la 

radiació solar màxima és de 1700-1800 kWh/m2/any i al nord del continent tan sols oscil·la 

entre 700 i 1200 kWh/m2/any.  

 

 

 

 

Figura 14 Mapa de la temperatura mitjà de la zona peninsular d‟Espanya: Font: [7] 
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6.3. Concepte de graus-dia 

El concepte de graus-dia és una mesura de quants graus i durant quant temps la 

temperatura és inferior o superior a un determinat nivell. Aquesta unitat és habitualment 

utilitzada per realitzar càlculs sobre el consum d‟energia necessària per climatitzar els 

edificis.  

L‟objectiu del concepte de graus-dia és poder realitzar comparatives objectives sobre 

l‟eficiència d‟un edifici o de la seva instal·lació de climatització necessària.  

Per exemple, si es vol avaluar quin benefici ha aportat millorar l‟aïllament d‟un edifici no serà 

suficient mirar el consum anual de kWh. S‟haurà de dividir aquest consum pel nombre de 

graus-dia que de l‟any, obtenint així un coeficient que indica els kWh per cada grau-dia  

d‟aquell any. Aquest coeficient es pot comparar amb el coeficient de l‟any anterior tenint en 

compte que tant el consum com el nombre de graus-dia seran diferents. 

Aquesta unitat també ens permet estimar les càrregues de refredament i escalfament d‟una 

regió si coneixem les seves dades climàtiques. 

6.3.1. Graus-dia de escalfament (HDD) 

Els graus-dia d‟escalfament (Heating Degree Day, HDD) són usats per càlculs relacionats 

amb l‟escalfament d‟edificis. Es determinen a partir de les dades climatològiques i una 

temperatura base que és la temperatura de confort tèrmic que es vol obtenir a l‟interior de 

l‟edifici. En el cas d‟aquest estudi s‟ha optat per una temperatura interior objectiu de 18ºC. 

Proporcionen una mesura de quants graus i durant quant de temps la temperatura del medi 

exterior és inferior a la temperatura de confort que es vol assolir.  

A tall, d‟exemple: si la temperatura exterior és 2 graus inferior a la temperatura base durant 

dos dies hi hauran 4 graus-dia d‟escalfament durant aquest període (2 graus*2 dies= 4 

graus-dia). En realitat, aquest càlcul és més complicat ja que la temperatura varia al llarg del 

dia però actualment existeixen eines informàtiques que realitzen els càlculs de forma 

automàtica. 

6.3.2. Graus-dia de refredament (CDD) 

Els graus-dia de refredament (Cooling Degree Day, CDD)  són usats per càlculs relacionats 

amb el refredament d‟edificis. Es determinen a partir de les dades climatològiques i una 

temperatura base que és la temperatura de confort tèrmic que es vol obtenir a l‟interior de 

l‟edifici. En el cas d‟aquest estudi s‟ha optat per una temperatura interior objectiu de 24ºC. 
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6.3.3. Consideracions sobre els HDD i els CDD 

A l‟hora d‟aplicar la unitat de graus-dia cal tenir en compte dos factors. 

En primer lloc cal tenir present que en el seu càlcul no es tenen en compte les càrregues 

tèrmiques interiors de l‟edifici. Això implica que els HDD teòrics són superiors a les 

necessitats reals i que els CDD són inferiors. Així doncs aquesta unitat només té validesa si 

s‟usa per realitzar una comparativa entre l‟eficiència d‟un mateix edifici en el qual s‟han 

introduït millores (per eliminar l‟efecte de estacionalitat climatològica anual) o per avaluar 

l‟eficiència d‟un mateix edifici ubicat en dos localitzacions diferents.   

En segon lloc cal tenir en compte que pel càlcul dels graus-dia es necessari considerar 

quines són les hores durant les quals l‟edifici requereix de climatització. Així doncs, per 

exemple un hospital requereix ser climatitzat durant 24 hores al dia 365 dies a l‟any, i en 

canvi un edifici d‟oficines probablement només requerirà climatització durant 5 dies a la 

setmana de les 7:00 h a 20:00 h. 

 

6.4. Comparativa de l’àmbit geogràfic del projecte amb els 

mòduls existents.  

Actualment hi ha dos mòduls d‟estudi de la DFVV actius a Aalborg (Dinamarca) i a Munich 

(Alemanya), l‟objectiu del present projecte, tal i com es descriu a l‟apartat 4.1, és dissenyar 

un mòdul de proves que pugui ser instal·lat en 3 ubicacions d‟Espanya diferents: Gijón, 

Saragossa i Barcelona.  

Tal i com es pot observar en la Figura 15 aquestes 3 localitzacions tenen un clima d‟alta 

radiació solar. 
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Si s‟estudia de forma més detallada les dades de la Taula 2, es pot extreure una taula que 

permeti realitzar una comparativa entre la radiació solar i la temperatura mitjana de les 

ciutats espanyoles amb les de les ciutats on actualment hi ha construït un mòdul de proves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Situació geogràfica de les ciutats on s‟ubicarà o ja existeix un  mòdul de proves per a 

la DFVV. Font: [8] 

Taula 2 Comparativa entre la irradiació solar horitzontal i la temperatura mitja mensual 

entre  diferents ciutats europees. Font: [8] 
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Comparativa entre les ciutats espanyoles i europees 

  

Variació d'irradiació solar 
horitzontal (%) respecte 

Variació de temperatura 
mitja(ºC)  respecte 

Ciutat Munich Aalborg Munich Aalborg 

Barcelona  +33,78% +58,83% +6,9 +7,8 

Gijón +43,70% +25,63% +5,2 +6,1 

Saragossa +29,41% +53,65% +6,3 +7,2 

En la Taula 3 s‟aprecia com les ciutats espanyoles tenen unes irradiacions i una 

temperatura mitjana més altes que les ciutats europees on actualment hi ha instal·lat un 

mòdul de proves.  

Anàlogament, si es grafiquen les demandes de graus-dia de calefacció i de refredament 

s‟observa com les necessitats de climatització de les ciutats espanyoles són molt diferents 

de les europees, i més tenint en compte el fet que els graus-dia no inclouen les demandes 

derivades de les càrregues tèrmiques internes. 
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Taula 3 Comparativa entre la irradiació solar horitzontal i la temperatura mitja mensual 

entre ciutats espanyoles i ciutats europees. Font: [8] 

Taula 4 Nombre de graus-dia d'escalfament i refredament d‟algunes ciutats. Font: 

Elaboració pròpia a partir de les dades de [9] 
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Així doncs, s‟observa com és necessari avaluar quin comportament tenen les diferents 

tipologies de DFVV en climes de forta irradiació solar, ja que si bé aquesta tipologia es 

comporta de forma eficient en climes continentals no necessariament els resultats poden ser 

extrapolables al clima mediterrani.  
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7. Anàlisi dels requeriments tècnics d’un mòdul 

per a l’estudi  de la doble façana de vidre 

7.1. Objectius de l’estudi de la DFVV 

Per tal tal de poder definir les especificacions tècniques del mòdul de proves de la DFVV, en 

primer lloc, cal determinar quins són els objectius que es volen assolir en l‟estudi d‟aquesta 

tipologia constructiva. 

L‟objectiu principal de l‟estudi a dur a terme és l‟anàlisi del comportament, tant tèrmic com 

acústic, de la Doble Façana Ventilada de Vidre (DFVV) en climes d‟alta incidència solar i la 

proposta de millores per tal d‟adaptar aquesta tipologia constructiva als requeriments 

derivats de la seva implantació en climes amb fortes radiacions solars.  

Durant la fase de proposta de millores es vol prioritzar l‟anàlisi d‟una nova tipologia de DFVV 

dissenyada per la Càtedra UPC-Grupo JG a través del Centre de Diagnòstic Industrial i 

Fluidodinàmica (CDIF), la qual es basa en la utilització de ventilació horitzontal forçada per 

tal d‟extreure un major flux de calor de l‟entrepell.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16  Proposta de ventilació desenvolupada per la càtedra Grupo JG. Font: CDIF  
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La ventilació mitjançant convecció forçada és una possible solució per reduir el 

sobreescalfament tèrmic d‟edificis amb doble façana, que es basa en utilitzar el canal d‟aire 

que existeix entre les dues pells de vidre per evacuar una part de la radiació solar absorbida. 

A fi i efecte de realitzar un disseny òptim del sistema de ventilació forçada seria de gran 

utilitat conèixer els fluxos de calor cap a l‟interior de l‟edifici generats per les radiacions 

solars sota diferents condicions climàtiques, d‟operació, materials de construcció i geometria 

de la DFVV. El dimensionament d‟aquest sistema, però, s‟escapa de l‟abast del present 

projecte. 

Així doncs es faran proves per estudiar els següents mecanismes d‟extracció de l‟aire, 

sempre considerant un sistema de ventilació forçada horitzontal: 

 Extracció d‟aire a través de la part lateral superior del mòdul de la DFVV 

 Extracció d‟aire a través de la part lateral inferior del mòdul de la DFVV 

 Extracció d‟aire a través de la part lateral central del mòdul de la DFVV 

 Extracció d‟aire de forma homogènia a través de la totalitat de la part lateral del 

mòdul de la DFVV 

Per tant, l‟estudi haurà de permetre doncs, definir un model de comportament tèrmic de la 

DFVV en funció de la radiació solar exterior, la temperatura del medi, la temperatura objectiu 

dintre de l‟edifici, les característiques dels materials constituents de la DFVV i de la 

geometria de la mateixa (amplada de l‟entrepell) i el mecanisme d‟extracció forçada d‟aire. 

D‟altra banda, es vol establir també un model de comportament de la DFVV a nivell acústic 

per tal de poder avaluar en tot el seu conjunt quina és la configuració òptima per a cada cas 

particular. En aquest cas, s‟hauran de fer proves diferenciades, amb i sense el sistema de 

ventilació, atès que el soroll de la instal·lació serà un paràmetre crític de cara a l‟aïllament 

acústic. 

Cal remarcar que l‟estudi es centrarà en un únic mòdul de doble façana, és a dir, l‟interior de 

l‟entrepell no estarà compartimentat. El mòdul permetrà la variació de l‟amplada de 

l‟entrepell, que serà com a mínim de 0,6 m  (que és l‟amplada mínima requerida per tal de 

poder realitzar les tasques de manteniment de l‟entrepell de manera adequada) fins a 1 m.  

No es provaran amples de cavitat majors d‟1 m degut a què, segons diverses experiències, 

les millores en el comportament tèrmic i acústic de la DFVV deixen de tenir una incidència 

important a partir d‟aquesta dimensió, de manera que augmentar-la més només portaria a 

una pèrdua d‟espai útil a l‟interior de l‟edifici, sense una contraprestació interessant a nivell 

de funcionament del mateix.   
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7.2. Característiques del mòdul a dissenyar  

Per tal d‟assolir aquests objectius cal tenir en compte que el comportament, tant tèrmic com 

acústic, de la DFVV depèn en gran mesura dels següents paràmetres: 

 Característiques dels vidres interior i exterior 

 Mida de la cavitat de la DFVV 

 Tipologia constitutiva de la DFVV 

 Tipologia de la ventilació de la DFVV 

 Orientació de la DFVV respecte al sol 

 Temperatura de la zona interna del mòdul que es vol assolir mitjançant climatització.   

Així doncs, per tal que el mòdul sigui el màxim versàtil possible, ha de permetre variar tots 

aquests paràmetres.  

Finalment, cal afegir el fet que el mòdul ha de poder ser fàcilment transportable mitjançant 

transport terrestre. 

7.3. Proposta de disseny d’un mòdul per a l’estudi de la DFVV  

En aquest apartar en primer lloc s‟analitzen els requeriments tècnics del mòdul de proves de 

la DFVV i es proposen solucions per a cadascun d‟aquests prioritzant en tot moment tres 

aspectes: simplicitat, funcionalitat i economia de materials. 

7.3.1. Capacitat de variar la mida de la cavitat de la DFVV 

Per tal de poder modificar la mida de l‟entrepell sense tenir que desmuntar les finestres, 

recol·locar el premarc i tornar a col·locar les finestres s‟ha previst la utilització d‟un sistema 

de rails de 1,5m de llargària que permeti desplaçar la pell interior longitudinalment. 

La càrrega total que haurà de suportar el sistema de rails ve donada principalment pel pes 

de la làmina de vidre interior. Sabent que durant els assajos es preveu utilitzar 

configuracions de doble vidre de fins a 12mm d‟espessor total de vidre i, mitjançant les 

dades de pes per unitat de cobertura de la taula C.2 del CTE-SE-AE, es calcula la càrrega 

total mitjançant la següent equació:   

 

Equació 1 Càlcul de la força que el vidre exerceix sobre el conjunt total de les guies  
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A fi i efecte d‟assegurar l‟estabilitat a bolcada s‟ha optat per un sistema compost de 4 rails, 2 

dels quals es col·locaran en el terra del mòdul i els altres 2 en el sostre del mòdul. Així 

doncs, suposant que els 4 rails es repartiran la càrrega de forma equilibrada, la càrrega d‟ús 

per cada rail serà de 1440N. Aplicant un coeficient de seguretat ( ) de 2 per tal d‟assegurar 

la duració del sistema de rails i en previsió que durant el període d‟investigacions es 

requereixi provar vidres més pesats s‟obté una càrrega de càlcul:  

 

En base a la càrrega nominal i utilitzant el catàleg del fabricant HEPCO s‟opta per utilitzar el 

sistema de bigues de càrrega pesada HDCB, les característiques i dimensions de les quals 

es mostren en la Figura 17 i la Taula 5. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Altura del 
sistema (mm) 

Amplada del 
sistema (mm) 

Rodament 
utilitzat (mm)  

B 
(mm) 

L 
(mm) 

C 
(mm) 

F 
(mm) 

E 
(mm) 

G 

135,5 295 54 295 360 20 165 265 M10  

Equació 2 Càlcul de la força que el vidre exerceix sobre cada rail 

Figura 17 Dimensions del sistema de bigues de càrrega pesada HDCB. Font: [11] 

Taula 5 Característiques tècniques del sistema de bigues pesades HDCB. Font: 

Elaboració pròpia i [11] 
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Les capacitats de càrrega d‟aquesta biga compacta són les mostrades en la Taula 6: 

 

 

 

Per tal d‟obtenir resultats correctes en les proves (atès que els rails faran que la pell interior 

no sigui estanca) serà necessari utilitzar un sistema que permeti evitar l‟aparició de ponts 

tèrmics i acústics. Una solució pot ser, per exemple, el segellat d‟aquests espais mitjançant 

un caixó de panell sandwich format per dues plaques en L que, mitjançant silicona, vagi de 

la superfície del mòdul (terra, paret o sostre) fins al marc de la pell interior.     

7.3.2. Facilitat de canvi dels vidres interior i exterior 

El mòdul de proves ha de permetre intercanviar de forma ràpida i senzilla la pell interior i 

exterior de vidre ja que durant l‟estudi es realitzarà una comparativa del comportament 

tèrmic i acústic de la DFVV en funció de les característiques dels vidres utilitzats.  

 Atès que els vidres que s‟utilitzaran no permeten la seva obertura - són vidres fixes -, i que 

el terreny on s‟ubicarà el mòdul de proves serà un terreny tancat on només hi entrarà 

personal qualificat es proposa invertir la ubicació del sistema de fixació del vidre tal i com es 

mostra en la Figura 18: 

   

 

  

 

 

 

Taula 6 Capacitats de càrrega de la biga compacta HDCB. Font: Elaboració pròpia a 

partir de [11] 

Figura 18 Secció vertical d‟una finestra. Font: CypeCad 

Zona exterior mòdul  Zona interior mòdul  
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En realitzar aquesta inversió del sistema de subjecció del vidre la pell exterior resulta 

fàcilment intercanviable. No obstant això, la pell interior presenta un problema: el vidre 

interior no pot sortir per la mateixa obertura del vidre exterior si ambdós tenen les mateixes 

dimensions. 

Així doncs, la mida del vidre interior haurà de venir minorada tenint en compte que l‟altura 

del seu marc més l‟altura de les guies haurà de ser superior a l‟altura del marc de la finestra 

gran. Aquest aspecte es mostra en la Figura 19:    

 

 

7.3.3. Capacitat de variar l’orientació de la DFVV 

Per tal de poder estudiar el comportament de la doble façana en funció de la seva orientació 

és necessari preveure un sistema que permeti girar el mòdul. Es preveuen 3 solucions: 

- Col·locació de rodes en la part inferior del mòdul 

- Ús puntual d‟un sistema de patins de càrrega pesada 

- Ús puntual d‟una grua  

L‟objectiu d‟aquest projecte no es decidir quin d‟aquests tres sistemes és el més idoni. 

Aquesta elecció es realitzarà en la fase de redacció del projecte d‟execució de l‟obra en 

base a l‟estudi econòmic de les diferents alternatives proposades.  

Figura 19 Detall del muntatge dels vidres de la DFVV. Font: Elaboració pròpia. 
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7.3.4. Capacitat de mantenir una temperatura interior constant   

Per tal de poder reproduir en el mòdul de proves les condicions tèrmiques d‟una oficina 

estàndard serà necessari instal·lar un sistema de condicionament d‟aire per tal de poder 

mantenir la temperatura interior del mòdul constant a la temperatura de confort tèrmic 

(apartat 11.2.1).  

Degut a la seva complexitat, aquest càlcul serà realitzat en un apartat independent (apartat 

10).  

D‟altra banda també caldrà preveure un sistema de para-sols que impedeixi que totes les 

parets del mòdul de proves menys la DFVV estiguin exposades al sol per tal de reproduir les 

condicions reals d‟una oficina i al mateix temps reduir la quantitat d‟energia necessària per 

tal de mantenir la temperatura de confort tèrmic. El sistema proposat consisteix en una 

envolvent de plaques ondulades bituminoses, que es mostra a l‟apartat 8.2.2.  

  

7.3.5. Desmuntabilitat   

Com a conseqüència de les característiques de la investigació, el mòdul de proves haurà de 

ser traslladat a 3 ubicacions espanyoles diferents. Per tal d‟evitar  haver de reconstruir-lo en 

cada ubicació, el mòdul ha de poder ser desmuntable. Els aspectes tècnics derivats 

d‟aquesta característica són tractats en els apartats 8 i 9.    
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8. Definició de les materials i dimensions del 

mòdul 

8.1. Dimensions de l’estructura 

A l‟hora de definir les dimensions de l‟estructura s‟ha partit de tres premisses: superfície útil 

mitjana d‟una oficina, dimensions base d‟un mòdul de DFVV i mida màxima transportable 

mitjançant un vehicle terrestre de transport ordinari (no especial). 

Segons el primer criteri la superfície útil hauria de ser de 10 m2, segons el segon criteri 

l‟altura estàndard d‟un mòdul de DFVV és de 4m i l‟amplada de 2,4m i, finalment, segons 

l‟annex IX “MASAS I DIMENSIONES”, pàgina 46, de [10], les dimensions màximes del 

remolc de transport ordinari són 12m de llarg, 2,55m d‟ample i 4m d‟alt.  

Seguint aquests tres criteris les dimensions de l‟estructura seran: 2,4m x 4m x 4,5m, tal i 

com es mostra en la Figura 20 (mesures en mm). 

 

La nomenclatura usada per referir-se a les diferents superfícies del mòdul serà la mostrada 

en la Figura 21: 

 

 

Figura 20 Dimensions exteriors en mm del mòdul de proves. Font: Elaboració pròpia. 
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Per tal de poder complir amb la mida màxima transportable es dividirà l‟estructura en dos 

elements metàl·lics autoportants diferenciats de 2,5m i 1,5m d‟alçada respectivament, units 

mitjançant unions cargolades desmuntables.   

L‟element de 2,5m d‟altura serà la part inferior del mòdul de proves i l‟element de 1,5m 

d‟altura en serà la part superior. Aquesta divisió asimètrica s‟ha realitzat tenint en compte 

que en la part inferior hi haurà la zona d‟entrada del mòdul.   

 

 

 

Figura 21 Nomenclatura adoptada per a les diferents superfícies exteriors del mòdul de 

proves. Font: Elaboració pròpia. 

Sent: 

P: Paret de la porta d‟entrada 

DFVV: Paret de la DFVV 

S: Sostre 

P: Terra 

L.1: Paret lateral dreta 

L.1: Paret lateral esquerra 
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8.2. Materials constructius del mòdul de proves 

8.2.1. Estructura 

Per a l‟estructura s‟ha triat com a material base els perfils d‟acer laminats en calent per tal de 

poder construir un mòdul autoportant. 

L‟acer és un aliatge entre el ferro i el carboni, amb una quantitat compresa entre el 0,05 i el 

1,70% d‟aquest últim. Aquest material té una gran resistència mecànica al sotmetre‟l a 

esforços de tracció i compressió. Mitjançant assajos en laboratoris, es determina el seu límit 

elàstic i l‟esforç que aquest té a ruptura, veure Figura 22. 

 

Una altra característica de l‟acer és la seva elasticitat, ja que en un assaig de tracció, si no 

se supera el límit elàstic, aquest torna a la seva condició original. També cal destacar que 

l‟acer és un material soldable, dúctil, forjable i còmode per treballar.  

Comentar també que l‟acer és un material amb molta facilitat d‟oxidació si s‟exposa a la 

intempèrie, sobretot en presència d‟aigua marina. També és un bon conductor de la calor i 

de l‟electricitat, fet que de vegades és un efecte negatiu en la construcció.  

Existeixen diferents tipus d‟acer en funció de les seves característiques mecàniques, 

identificant-se mitjançant un valor que representa un valor mínim garantit de límit elàstic en 

N/mm2. Els acers laminats en calent utilitzats pels perfils estructurals d‟ús general 

s‟identifiquen segons la Norma UNE-EN-10025, sent els més freqüents el S-235, S-275 i S-

355 amb els graus de JR, J0 i J2. Segons aquest grau i la temperatura mínima a la que pot 

estar sotmesa una estructura, es determina el gruix màxim de la xapa d‟acer a utilitzar, 

Figura 22  Diagrama característic tensió-deformació de l‟acer. Font: Elaboració pròpia 
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(veure Taula 4.2 del CTE SE-A). Per altra banda, el valor de límit elàstic d‟un acer depèn del 

gruix de l‟element, veure Taula 4.1 del CTE SE-A.  

L‟Eurocodi realitza una altra classificació, molt més general que el CTE, de la resistència 

mecànica mínima en funció del gruix. Així doncs, en el present projecte s‟empraran els 

valors que estableix el CTE per ser molt més restrictiu.  

8.2.2. Pell del mòdul de proves 

Les diferents superfícies de la pell del mòdul es poden agrupar en 3 grups en funció del 

material que les constitueix: 

I. P, L.1, L.2: Panell sandwich 

II. S: Panell Deck específic per a sostres 

III. DFVV: làmina de vidre exterior corresponent a la DFVV 

En aquest apartat es detallaran els materials constitutius del grup I i grup II i es descriu el 

sistema de para-sol utilitzat per evitar que la radiació solar impacti directament sobre 

aquestes superfícies. 

Grup I 

Les façanes del grup I estan formades per panells tipus sandwich, formats per les següents 

capes: 

 capa interior: panell metàl·lic (generalment pla) amb funció resistent o de parament 

interior. 

 capa intermèdia: aïllament (generalment llana mineral). 

 capa exterior: panell metàl·lic (nervat o grecat) fixat o no a una perfileria intermèdia. 

 

 

 

 

 

 

Sent: 

1 - Perfil interior 
2 - Aïllant 
3 - Perfil exterior 
4 - Perfileria intermèdia habitual 

Figura 23 Diagrama dels elements que composen un panel sandwich. Font: [12] 
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Pel panell sandwich de façanes s‟ha optat per un panell aïllat amb llana de roca de 100 mm 

d‟espessor d‟altes prestacions de fonoabsorbència, prestacions al foc i fonoaïllament de 

l‟empresa “panelsandwich”. 

 

 

 

 

 

Per a façanes permet la seva fixació cada 3m; per tant, només caldrà fixar els panells en la 

part inferior i superior i en la biga intermèdia, utilitzant cargols fixats als perfils estructurals tal 

i com es mostra en la Figura 25.  

 

 

 

 

Les característiques d‟aquest panell són les mostrades en la Taula 7: 

 

Pes panell (Kg/m2) K (Kcal/m2·h·ºC) K (W/m2·ºC) 

19,37 0,34 0,4 

Figura 24 Panell aïllat amb llana de roca de 100mm d‟espessor d‟altes prestacions.         

Font: [13]   

Figura 25 Detall constructiu de la fixació del panell sandwich. Font: [13] 

Taula 7 Característiques panell aïllat amb llana de roca de 100mm d‟espessor d‟altes 

prestacions. Font: [13] 
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Grup II 

La coberta està formada per un panell tipus deck. El model triat és el “sandwich Thermoson- 

E 56B PLUS” del fabricant ACIEROID, que ofereix molt bones prestacions tèrmiques i 

d‟aïllament acústic. 

Aquest panell està format per les següents capes:  

 perfil interior plata 600-150 plena 

 aïllant acústic 

 membrana ressonant 

 aïllant tèrmic  

 parament exterior metàl·lic ACIEROID ACL-34 capa interior: panell metàl·lic 

(generalment pla) amb funció resistent o de parament interior. 

 capa intermèdia: aïllament (generalment llana mineral). 

 capa exterior: panell metàl·lic (nervat o grecat) fixat o no a una perfileria intermèdia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a cobertes permet la seva fixació cada 3,5 m si està bisuportat. Per tant només caldrà 

fixar els panells en les bigues del pòrtics exteriors.   

Les característiques d‟aquest panell són les mostrades en la Taula 8: 

 

Figura 26 Diagrama dels elements que composen el panel sandwich Thermoson- E 56B 

PLUS sandwich. Font: [12] 
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Pes panell (Kg/m2) K (Kcal/m2·h·ºC) K (W/m2·ºC) 

19,79 0,33 0,39 

8.2.3. Sistema de para-sol 

Per tal d‟evitar que la radiació solar impacti de forma directa amb la pell del mòdul de proves 

s‟ha optat per instal·lar un sistema de plaques ondulades bituminoses collades mitjançant 

espàrrecs sobre l‟estructura d‟acer a través del panell sandwich i situades a 20 cm de 

distància respecte aquest.  

Les plaques de les façanes (totes a excepció de la DFVV) aniran collades a la biga superior 

intermèdia i inferior, estaran col·locades amb les ones en sentit vertical. 

Les plaques del sostre aniran collades en les bigues del pòrtic de 4,5m de llum i estaran 

col·locades amb les ones orientades des de la superfície L.1 a L.2 amb una pendent del 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

El model triat és el “TEXSAPLACK” de color verd del fabricant TEXSA. El seu pes és de 

2,67 Kg/m2. 

 

 

Taula 8 Característiques panell aïllat amb llana de roca de 100mm d‟espessor d‟altes 

prestacions. Font: Elaboració propia [12] 

 

Figura 27 Fotografia de les plaques ondulades bituminoses i secció lateral del detall 

constructiu. Font: Catàleg TEXSA 
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8.2.4. Terra del mòdul de proves 

Per al terra del mòdul de proves s‟ha optat per muntar in-situ una xapa galvanitzada llisa de 

0,63 mm d‟espessor com a capa inferior i panells sandwich de planxa de fusta premsada  

hidròfuga amb poliestirè extruït de 20mm de gruix.  

Les plaques han d‟anar col·locades entre les bigues inferiors dels pòrtics de 4,5m. Les 

característiques d‟aquest panell són les mostrades en la Taula 9. 

 

Pes panell (Kg/m2) K (Kcal/m2·h·ºC) 

22,5 0,30 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Fotografia dels panells sandwich de planxa de fusta premsada hidròfuga.                        

Font: Catàleg Onduline  

Taula 9 Característiques panells sandwich de planxa de fusta premsada hidròfuga.         

Font: Elaboració pròpia a partir del catàleg Onduline 
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9. Disseny i càlcul de l’estructura 

9.1. Característiques generals de l’estructura 

L‟estructura està formada per dos mòduls autoportants units mitjançant unions cargolades, 

les quals no seran calculades en aquesta projecte. Les unions entre elements d‟un mateix 

mòdul estan realitzades mitjançant soldadures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòdul inferior 

El mòdul inferior està format per una base rectangular de 4,5m de llarg per 2,4m d‟amplada i 

té una altura de 2,5m. La base està formada per perfils HEB, pilars formats per perfils L i la 

coronació està formada per 3 perfils en L. També disposa de dos perfils IPE que suportaran 

la càrrega dels rails de la DFVV. 

Mòdul superior 

El mòdul superior té una altura de 1,5m i està format per una base formada per perfils en L, 

que s‟uneix a la part superior del mòdul inferior, i per pilars i bigues de coronació formats per 

perfils L. De forma anàloga al mòdul inferior, també disposa de dos perfils IPE que 

suportaran la càrrega dels rails de la DFVV. 

Figura 29 Representació gràfica de l‟estructura. Font: Elaboració pròpia                    

(software Metal 3D) 
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9.2. Accions a considerar per al càlcul estructural  

El present apartat té com a objectiu calcular de manera detallada les càrregues que afecten 

a l‟estructura del mòdul de proves. 

La normativa emprada és el Codi Tècnic de l‟Edificació (CTE) ja és la normativa d‟ús 

obligatori per a qualsevol activitat ubicada en territori espanyol. 

Característiques generals de l’estructura 

El CTE SE-AE classifica les càrregues o accions que l‟estructura ha de suportar en tres 

categories: permanents, variables o accidentals.  

En aquest cas es menysprearan les accidentals per resultar poc provables. 

Càrregues permanents  

Les càrregues permanents que s‟apliquen en l‟estructura són les següents: 

- El pes propi de l‟estructura: aquesta força, en KN/m, és calculada de forma 

automàtica pel software de càlcul utilitzat (“Metal 3D”) a partir del pes dels diferents 

perfils que conformen l‟estructura.  

- El pes dels tancaments laterals  

- El pes de la coberta (panell tipus deck) 

- El pes del para-sol 

- El pes del terra 

- El pes de la DFVV 

- El pes de les instal·lacions auxiliars (equip de climatització) 

Tancaments laterals 

Els tancaments laterals impliquen una càrrega de: 

 

Equació 3 Càlcul de la càrrega (kN/m2) causada pel pes dels tancaments laterals.                   
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Atès que aniran fixats a l‟estructura en les bigues inferior, central i superior, la càrrega lineal 

que cadascuna d‟aquestes bigues absorbirà serà la part proporcional a la seva àrea 

tributària. Així doncs les càrregues lineals són les mostrades en la Taula 10 : 

 

 
Biga inferior Biga central Biga superior 

Àrea Tributària (m) 1,25 2,00 0,75 

Càrrega lineal (KN/m) 0,2375 0,3800 0,1425 

Coberta  

Les càrregues derivades de la coberta són: 

 

Atès que anirà fixada a l‟estructura en les bigues superiors dels dos pòrtics llargs (L.1, L.2) la 

càrrega lineal que cadascuna d‟aquestes bigues absorbirà serà la part proporcional a la seva 

àrea tributaria. Així doncs, les càrregues lineals són les mostrades en la Taula 11 : 

 

Biga 
superior 

Àrea Tributaria (m) 1,2 

Càrrega lineal (KN/m) 0,2328 

Para-sols  

Les càrregues derivades de la instal·lació de para-sols són les següents:   

 

Taula 10 Càrrega lineal suportada per les bigues per efecte dels tancaments laterals. 

Font: Elaboració pròpia 

Equació 4 Càlcul de la càrrega (kN/m2) causada pel pes de la coberta.                          

 

Taula 11 Càrrega lineal suportada per les bigues per efecte dels tancaments laterals. 

Font: Elaboració pròpia 

Equació 5 Càlcul de la càrrega (kN/m2) causada pel pes dels para-sols.                          



Pàg. 56  Memoria 

 

Els para-sols laterals aniran fitxats en les bigues inferior, central i superior i els para-sols de 

la coberta aniran fixats en les bigues superiors dels dos pòrtics llargs (L.1, L.2). La càrrega 

lineal que cadascuna d‟aquestes bigues absorbirà serà la mostrada en la Taula 12 : 

 
Para-sols lateral Para-sols coberta 

  Biga inferior Biga central Biga superior Biga superior 

Àrea Tributaria (m) 1,25 2,00 0,75 1,2 

Càrrega lineal (KN/m) 0,0325 0,052 0,0195 0,0312 

Terra 

Les càrregues derivades del terra impliquen una càrrega de: 

 

 

Degut a que anirà fixat a l‟estructura en les bigues inferiors dels dos pòrtics llargs (L.1, L.2) la 

càrrega lineal que cadascuna d‟aquestes bigues absorbirà serà la part proporcional a la seva 

àrea tributaria. Així doncs, les càrregues lineals són les mostrades en la Taula 13: 

 

Biga 
superior 

Àrea Tributaria (m) 1,2 

Càrrega lineal (KN/m) 0,264 

DFVV 

En el cas de la DFVV apareixen dues càrregues diferents: les degudes a la pell exterior i les 

degudes a la pell interior.  

Ja que el vidre carrega sobre la biga superior i la inferior (àrea tributaria 2m), la càrrega 

lineal causada per la pell exterior es pot calcular com: 

Taula 12 Càrrega lineal suportada per les bigues per efecte dels para-sols.                         

Font: Elaboració pròpia 

 

Equació 6 Càlcul de la càrrega (kN/m2) causada pel pes del terra                                  

Taula 13 Càrrega lineal suportada per les bigues per efecte dels tancaments laterals. 

Font: Elaboració pròpia 
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En el cas de la pell interior la càrrega es distribueix mitjançant el sistema de rails, cadascun 

fixat entre dos perfils metàl·lics separats 1,5m entre ells. Aquests 4 perfils, dos a nivell de 

terra i dos a nivell de sostre reben dues càrregues puntuals a 20cm de les parets L.1 i L.2 de 

valor: 

 

En aquest cas, i per tal de no haver de contemplar les diferents opcions de posició de la pell 

interior, s‟ha conservat la hipòtesis que la força generada pel vidre era el doble de la real.    

Instal·lacions auxiliars 

El pes de la instal·lació auxiliar de climatització és de 168 kg tal i com es mostrarà en 

l‟apartat 10, fet que implica una força de 1,64 kN. Atès que l‟equip s‟instal·larà mitjançant una 

estructura auxiliar que carregarà sobre les bigues superiors dels pòrtics L.1 i L.2 i que té 

unes dimensions de 1200 x 1200, es pot considerar com una càrrega lineal de: 

 

Aquesta càrrega estarà aplicada en els primer tram de 1,2m des de l‟inici de les bigues 

superiors L.1, L.2 respecte a la paret P. 

Càrregues variables  

Com a càrregues variables es tenen la càrrega de neu, la de vent i la sobrecàrrega d‟ús.  

Neu 

La distribució i la intensitat de la càrrega de neu sobre un edifici, o en particular sobre una 

coberta, depèn del clima de l‟emplaçament, del tipus de precipitació, del relleu de l‟entorn, de 

Equació 7 Càlcul de la càrrega lineal (kN/m) causada pel pes de la pell exterior de vidre.                           

Equació 8 Força puntual deguda a la pell de vidre interior 

Equació 9 Càlcul de la càrrega lineal (kN/m) causada per les instal·lacions auxiliars.                         
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la forma de la coberta, dels efectes del vent i dels intercanvis tèrmics en els paraments 

exteriors. 

Segons el CTE SE-AE (apartat 3.5.1) el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície 

en projecció horitzontal, qn, es determina segons l‟expressió: 

 

Sent: 

- µ: coeficient de forma de coberta 

- sk: valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal 

Per a cobertes de inclinació menor a 30º el coeficient de forma de coberta queda fixat amb 

un valor de 1. 

En la taula 3.8 del CTE SE-AE s‟especifiquen els valor de sk per a capitals de província, com 

és el cas de Barcelona i Saragossa. Així doncs, per aquestes dos ubicacions el valor 

característic de la càrrega de neu és: 

Barcelona: sk = 0,4 kN/m2 

Saragossa: sk = 0,5 kN/m2 

Per a poblacions que no són capital de província, com és el cas de Gijón, la normativa 

estableix uns valors de sobrecàrrega en funció de l‟altitud i la zona climàtica de la ciutat en la 

taula E.2 i en la figura E.2  

 

 

 

 

 

 

Equació 10 càrrega de neu per unitat de superfície segons el CTE SE-AE 

Taula 14 Valors de sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal (KN/m2). Font: Taula E.2 

del CTE SE-AE 
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Per tant, per exemple, el valor de càrrega de neu en terreny horitzontal per a Gijón és: 

 

sk = 0,45 kN/m2 

A partir dels valors sk trobats i el coeficient de forma el valor de sobrecàrrega de neu per a 

les diferents ubicacions és de: 

Ciutat qn (kN/m2) 

Barcelona 0,4 

Gijón 0,45 

Saragossa 0,5 

Si es multiplica aquest valor per la meitat de la separació entre pòrtics (1,2m), s‟obté el valor 

de la càrrega de neu per metre lineal que afecta als dos pòrtics (ambdos exteriors): 

 Ciutat qn (kN/m) 

Barcelona 0,48 

Gijón 0,54 

Saragossa 0,6 

Taula 15 Valor de sobrecàrrega de neu (kN/m2). Font: Elaboració pròpia 

Taula 16 Valor de sobrecàrrega de neu (kN/m). Font: Elaboració pròpia 

Figura 30 Zones climàtiques d‟Espanya en temporada d‟hivern.                                                   

Font: Figura E.2 del CTE SE-AE 
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Vent 

La distribució i el valor de les pressions o succions que el vent exerceix sobre un edifici i les 

forces resultants, depenen de la forma i les dimensions de la construcció, i de les 

característiques i la permeabilitat de la superfície, així com també de la direcció, la intensitat i 

les ràfegues de vent. 

L‟acció del vent és una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat a dita acció, 

o pressió estàtica(qe), que pot expressar-se com: 

 

qe [kN/m2]= qb[kN/m2] · ce · cp 

On: 

qb: pressió dinàmica del vent. Aquest valor es determina segons el CTE SE-AE (Annex D). 

ce: coeficient d‟exposició, varia segons l‟altura del punt considerat i es determina segons el 

CTE SE-AE (3.3.3). 

cp: coeficient eòlic o de pressió, depèn de la forma i orientació de la superfície respecte el 

vent. Un valor positiu indica pressió i un valor negatiu succió. Es determina segons el CTE 

SE-AE (3.3.5). 

La normativa estableix que els edificis es comprovaran sota l‟acció del vent en totes 

direccions, tot i que a la pràctica és suficient amb comprovar dos vents que tinguin 

direccions perpendiculars.  

Càlcul de qb 

El valor bàsic de la pressió dinàmica del vent pot obtenir-se amb la següent expressió: 

 
qb [kN/m2]= 0,5· δ[kg/m2] · vb

2
 [m

2/s2] 

Sent: 

δ: la densitat de l‟aire, generalment s‟adopta un valor de 1,25 kg/m2. 

vb: el valor bàsic de la velocitat del vent. 

El CTE SE-AE estableix en l‟annex D el valor bàsic de la velocitat del vent en funció de la 

situació geogràfica de l‟edifici. 

Equació 11 Fórmula d‟obtenció de la pressió estàtica. Font: Equació 3.1 del CTE SE-AE 
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El valor bàsic de la velocitat del vent i de la pressió dinàmica per a les situacions 

geogràfiques on s‟ubicarà el mòdul de proves és: 

 

 

 

Càlcul de ce 

El coeficient d‟exposició té en compte els efectes produïts per les turbulències originades pel 

relleu i la topografia del terreny. El seu valor es funció de l‟altura del punt considerat i del 

grau d‟aspror del terreny i es determina mitjançant la taula 3.4 del CTE SE-AE. 

 

 

 

 

Figura 31 Valors bàsics de velocitat del vent (m/s). Font: Figura A.4 del CTE SE-AE 

Ciutat vb (m/s) qb (kN/m2) 

Barcelona 29 0,52 

Gijon  29 0,52 

Saragossa 27 0,45 

Taula 17 Valor bàsic de la velocitat del vent. Font: Elaboració pròpia. 

Taula 18 Valors del coeficient d‟exposició ce. Font: Taula 3.4 del CTE SE-AE. 
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L‟emplaçament del mòdul de proves serà en un terreny rural pla sense obstacles ni arbrat 

d‟importància, i amb una altura màxima de 4,5m. El valor que s‟obté d‟interpolació de les 

dades de la Taula 5 és: 

 

=2,3 

Càlcul de cp 

A efectes de càlcul de l‟estructura, i sempre a favor de la seguretat, segons el CTE SE-AE (3.3.4), 

en edificis amb coberta plana l‟acció del vent sobre ella mateixa, generalment de succió, opera 

habitualment del costat de la seguritat i per tant es pot menystenir. 

En edificis on els forjats es connecten a totes les façanes a intervals regulars, per a l‟anàlisi global 

de l‟estructura serà suficient considerar els coeficients eòlics globals a barlovent i sotavent, 

aplicant la acció del vent en la superfície projecció del volum edificat en un pla perpendicular a 

l‟acció del vent. Els coeficients eòlics adoptats són els de la taula 3.4 del CTE-SE-AE. 

 

A partir d‟aquests coeficients es poden calcular les càrregues de vent causades per el vent 

transversal i el vent longitudinal. 

Vent longitudinal 

La càrrega de vent deguda al vent longitudinal es calcula a partir de l‟esveltesa de la construcció 

en aquella direcció: 

 

Li correspon un coeficient de pressió de 0,8 i un coeficient de succió de -0,42, sobre una àrea de 

18 m
2
. Per tal d‟obtenir els esforços s‟ha d‟aplicar la següent expressió: 

Taula 19 Coeficients eòlics. Font: taula 3.4 del CTE-SE-AE 
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qe [kN/m2]= qb[kN/m2] · ce · cp 

Si es vol obtenir la càrrega lineal és necessari multiplicar per l‟àrea tributària que, en el cas de la 

direcció longitudinal, és de 2,25m. Els resultats obtinguts per a la cara de pressió i la de succió són 

els de la Taula 20: 

Ciutat Cara pressió (kN/m) Cara succió (kN/m) 

Barcelona 2,15 -1,13 

Gijon 2,15 -1,13 

Saragossa 1,86 -0,98 

Vent transversal  

La càrrega de vent deguda al vent transversal es calcula a partir de l‟esveltesa de la construcció 

en aquella direcció: 

 

Li correspon un coeficient de pressió de 0,8 i un coeficient de succió de 0,67, sobre una àrea de 

9.6 m
2
. Per tal d‟obtenir els esforços s‟ha d‟aplicar la següent expressió: 

qe [kN/m2]= qb[kN/m2] · ce · cp 

Si es vol obtenir la càrrega lineal és necessari multiplicar per l‟àrea tributària que, en el cas de la 

direcció transversal, és de 1,2m. Els resultats obtinguts per a la cara de pressió i la de succió són 

els de la Taula 21: 

Ciutat Cara pressió (kN/m) Cara succió (kN/m) 

Barcelona 1,15 0,88 

Gijon 1,15 0,88 

Saragossa 0,99 0,76 

 
 
Sobrecàrrega d’ús 
 

La sobrecàrrega d‟ús es defineix com la suma de tots el pesos que puguin gravitar sobre 

l‟edifici per raó del seu ús. 

Taula 20 Càrregues lineals degudes al vent longitudinal. Font: El·laboració pròpia 

Taula 21 Càrregues lineals degudes al vent transversal. Font: El·laboració pròpia 
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Segons el CTE SE-AE, els efectes de la sobrecàrrega d‟ús es poden simular mitjançant 

l‟aplicació d‟una càrrega uniformement distribuïda. Els valors característics de sobrecàrrega 

d‟ús es defineixen en funció de la utilitat de la zona en la Taula 3.1 del CTE SE-AE. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cas que s‟estudia pot ser considerat zona d‟oficines i per tant li correspon la categoria B 

de la Taula 22, zona administrativa, tenint així un valor de sobrecàrrega d‟ús de 2 kN/m2. 

Aquest valor de sobrecàrrega inclou tots els efectes derivats de l‟ús normal, persones, 

mobiliari, etc., així com les derivades d‟una utilització poc habitual, com ara una aglomeració 

de persones, o degut al trasllat de mobiliari, però no inclou el pes d‟un possible equip pesat o 

acumulació de material de biblioteca.  

Per tant, el valor de sobrecàrrega d‟ús concentrada en un pòrtic exterior serà: 

 

 

 
 
 
 
 

Taula 22 Valors caracterísitcs de sobrecàrrega d‟ús. Font: taula 3.1 del CTE SE-AE 
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9.3. Característiques generals de l’estructura 

El càlcul estructural s‟ha realitzat mitjançant el software “Metal 3D”. Un cop introduïdes les 

càrregues de l‟apartat 9.2, el tipus de perfil que es vol fer servir per a cada barra i les 

longituds de vinclament de les mateixes, es realitza un dimensionament per tal que 

l‟estructura compleixi la normativa del CTE segons la combinació de càrregues més 

desfavorable. Els resultats obtinguts són els que es mostren en la Figura 32, Figura 33 i la 

Taula 23 (per més informació veure Annex A): 

Mòdul inferior 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Vista del mòdul inferior. Font: Elaboració pròpia (software SolidWorks) 
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Mòdul superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Vista del mòdul superior. Font: Elaboració pròpia (software SolidWorks) 

Taula 23 Tipus de perfil de cada barra de l‟estructura. Font: El·laboració pròpia a partir 

dels resultats obtinguts mitjançant Metal 3D 

q r 

u 

v 

n o 

p 

s 

t 

w 

x 

y 
z 

Barra Perfil Barra Perfil

a L 90x90x7 n L 150x150x150

b L 70x70x7 o L 75x75x8

c L 90x90x7 p L 150x150x150

d L 110x110x12 q L 75x75x8

e L 110x110x12 r L 110x110x12

f L 110x110x12 s L 110x110x12

g L 110x110x12 t L 110x110x12

h HE 100B u L 110x110x12

i HE 100B v L 90x90x7

j HE 100B w L 70x70x7

k HE 100B x L 90x90x7

l IPE 100 y IPE 100

m IPE 100 z IPE 100
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Resum amidament 

El programa de càlcul metal 3D calcula el resum d‟amidament de la Taula 24.  

 

 

 

 

 

 

Renderitzat de l’estructura 

El renderitzat de l‟estructura s‟ha realitzat amb el software “Autodesk Viz”. Un cop definits 

tots els perfils, el resultat obtingut és el següent (la paret lateral L.1 no s‟ha renderitzat per tal 

que es l‟interior del mòdul sigui visible): 

 

Taula 24 Resum d‟amidament. Font: Elaboració pròpia (software: Metal 3D) 

Figura 34 Renderitzat del mòdul. Font: Elaboració pròpia (Autodesk Viz) 
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10. Dimensionament del sistema de climatització  

Per tal de realitzar el dimensionament del sistema de climatització que s‟ha d‟instal·lar a 

l‟interior del mòdul amb l‟objectiu de mantenir unes condicions de confort tèrmiques 

adequades, s‟ha fet servir el software de càlcul del fabricant “Carrier” ([15]). Les 

característiques del mòdul necessàries per fer el càlcul són les següents:  

Tipologia de l‟edifici. Planta baixa amb teulada.  

Mida de l‟edifici: 4,5m per 2,4m de planta i 4m d‟alçada. 

Nombre de parets exteriors: 4. 

Tipologia de les parets exteriors: 3 opaques i una totalment de vidre. 

Orientació: s‟ha indicat la indicació més desfavorable; sud per la façana on hi ha situada la 

DFVV. 

Tipus de local a climatitzar: laboratori. 

Tipus d‟il·luminació: fluorescent amb nivell d‟il·luminació d‟intensitat mitja. 

Càrregues tèrmiques interiors: dues persones, 1 ordinador i 3000W d‟altres fonts de calor. 

A partir d‟aquestes dades s‟obté la potència nominal mínima que ha de tenir l‟equip de 

climatització. Aquesta potència és de 5,4 kW, tal i com es pot observar en la Figura 35: 

 

 

Estudiant el catàleg de “Carrier”, s‟ha optat per escollir un sistema de màquina inverter amb 

sortida d‟aire mitjançant una unitat de paret “XPOWER SENSAT-ION”, de potència nominal 

de 6,2 kW i un pes total de 168 Kg. 

Figura 35 Resultats obtinguts mitjançant el software de càlcul de Carrier. Font: [15] 
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11. Definició de la metodologia experimental i 

elaboració d’un programa experimental  

11.1. Introducció 

11.1.1. Definició dels paràmetres de confort a assolir 

11.1.1.1. Confort tèrmic 

El confort tèrmic es defineix com la condició mental en la qual s‟expressa satisfacció amb 

l‟ambient tèrmic [16]. Els factors que determinen la interrelació entre la persona i l‟ambient 

tèrmic són:  

 

-La temperatura de l‟aire.  

-La temperatura radiant.  

-La humitat de l‟aire.  

-La velocitat de l‟aire.  

-L‟activitat desenvolupada.  

-La vestimenta.  

Quan les condicions de benestar o confort són les òptimes, l‟usuari es troba satisfet i el seu 

organisme manté un equilibri tèrmic, és a dir, que la seva temperatura interna es manté dins 

dels límits fisiològics normals, sense haver d‟efectuar ajustaments d‟adaptació al medi. Quan 

la persona ha de realitzar ajustaments per tal d‟adaptar-se a un entorn amb sobrecàrrega 

tèrmica (que no està dins dels paràmetres de confort), llavors es diu que apareix estrés 

tèrmic. La relació entre les tres conceptes es pot veure a la Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Relació entre els diferents parametres de confort.  
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Aplicat a l‟àmbit dels llocs de treball, a mesura que les condicions es desvien del rang de 

confort, els treballadors experimenten insatisfacció durant un període de temps abans que 

es vegi afectat el seu rendiment. Dins de les oficines les fonts de calor més importants que 

poden influir en la sobrecàrrega calòrica interna són la radiació solar incident a l‟edifici -

especialment a través de finestres- les lluminàries, els equips d‟oficina (ordinadors, 

fotocopiadores, impressores) i les persones.  

Per a la valoració del confort tèrmic es prendran uns valors de referència de requeriments 

mínims definits en reglaments i normatives que s‟exposen en l’apartat11.1.2.1.  

 

11.1.1.2. Confort acústic 

Per soroll s‟entén qualsevol so no desitjat que pugui interferir en la recepció d‟un so. El soroll 

provoca nombrosos efectes nocius per la salut de les persones, que van des de la pèrdua 

d‟audició dins a trastorns de la son, fatiga, irritabilitat o reducció del rendiment. Aquesta visió 

de la problemàtica del soroll fa necessari l‟establiment d‟un ambient de confort acústic als 

llocs de feina o de descans. La reducció dels efectes nocius del soroll es pot aconseguir a 

través de l‟aïllament i del condicionament acústic dels recintes.  

El nivell de confort acústic és, doncs, el nivell de soroll a partir del qual el so provocat per les 

activitats humanes, les infraestructures o les indústries resulta perjudicial pel descans, la 

comunicació i la salut de les persones. 

 Avaluació del soroll 

El fet que la molèstia sigui un paràmetre subjectiu el fa molt difícil d‟avaluar. La forma 

més simple és mesurant la pressió sonora, entenent-la com a variació de pressió 

sobre la pressió atmosfèrica. L‟oïda humana és capaç de detectar variacions de 

pressió acústica compreses entre els 20 µPa i 20 Pa i freqüències entre 20 i 

20.000Hz. Com que és un rang molt gran és fa servir l‟escala logarítmica 

anomenada nivell de pressió acústica (Lp) que es mesura en decibels, i que té com a 

expressió: 

0
2

0

2

2010
P

P
·log

P

P
·logLP

  

P= pressió sonora (Pa), P0=20 µPa 

 

 

 

Equació 12 Nivell de pressió acústica 
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 Corbes de ponderació. Escala de decibels A 

Les mesures acústiques es ponderen o corregeixen en funció de la freqüència, 

adequant així els valors dels paràmetres acústics obtinguts al comportament de 

l‟oïda humana.  

En els estudis de contaminació acústica es fan servir filtres de ponderació A als 

aparells de mesura. Aquests filtres produeixen una atenuació important dels sons de 

baixa freqüència, no modifiquen la mesura del so al voltant de 1.000 Hz i augmenten 

una mica la mesura dels sons compresos entre 2.000 i 4.000 Hz. Així caracteritzen la 

reacció humana cap als sorolls complexos, imitant la sensació de molèstia que 

aquests originen. Els decibels s‟anomenen decibels A [dBA].  

També existeixen altres ponderacions, B i C, d‟ús ocasional per a diferents objectius. 

La figura següent mostra  les corbes de ponderació A, B i C (les tres corbes 

coincideixen a 1.000 Hz). A cada freqüència, el valor de l‟ordenada representa la 

correcció que s‟ha d‟aplicar al nivell de pressió sonora amb l‟escala utilitzada. 

 

 Espectre de freqüències d’un so: bandes d’octava 

Les fonts de soroll són molt diverses i generen sons compostos per una combinació 

d‟ones sonores de diferents freqüències a diferents intensitats o amplituds, que són 

variables durant el temps. 

L‟espectre d‟un so consisteix en la descomposició en les diferents freqüències que el 

constitueixen i en l‟obtenció del valor de nivell sonor en dB de cada freqüència. És un 

instrument imprescindible per la seva caracterització i avaluació. 

Com que hi ha un gran rang de freqüències audibles, aquestes s‟agrupen en bandes 

que conformen la distribució espectral d‟un soroll i els seus amples estan 

Figura 37 Corbes de ponderació A, B i C. Font: http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/ 
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normalitzats. Els diferents amples que s‟utilitzen depenen la precisió desitjada de 

l‟anàlisi. 

Els amples més utilitzats són els d‟una octava i un terç d‟octava. En els primers es 

compleix que la freqüència més alta dobla la més baixa, f2/f1=2. Les segones es 

basen en dividir l‟octava en tres parts, el que fa que la subdivisió sigui molt més 

restrictiva.  

Les freqüències centrals o principals en Hz són: 31,5, 63, 125, 500, 1000, 2000, 

4000, 8000 i 16000 Hz. El resultat es representa en un gràfic cartesià amb les 

freqüències a l‟eix d‟abscisses i els nivells a l‟eix d‟ordenades, tal i com es mostra a 

la següent figura. 

 

El nivell de pressió sonor (NPS) total en dBA s‟obté mitjançant la suma logarítmica dels 

nivells de les diferents bandes. En l‟exemple anterior: 

dBA,)...·lg()·lg(L ,,,,n

i

NPS

Total,pA

i

48010101010101010 25655525

1

10  

El valor obtingut és el que correspon a la columna vermella de la dreta de la Equació 13. 

El soroll es pot classificar, també, pel domini de la freqüència, en: 

 Soroll blanc: és un tipus de soroll amb espectre pla, és a dir, té la mateixa energia en 

totes les freqüències. Si es representa aquesta energia en bandes de freqüència el nivell 

augmenta 3dB per octava. 

Figura 38 Bandes d‟octava. Font:Guia acústica de la Construcción 

Equació 13 Nivell de pressió sonor 



Disseny d’un mòdul de proves per a l’estudi de la doble façana ventilada de vidre Pàg. 75 

 

 Soroll rosa: és un tipus de soroll que no té resposta uniforme en tot l‟ample de banda, 

sinó que el nivell d‟energia decreix a raó de 3dB per octava. Si es representa en bandes 

de freqüència es veu que el nivell roman constant. 

 Soroll tonal: aquest tipus de soroll representa al seu espectre una marcada component 

tonal i es pot sentir clarament el to pur. Sol presentar harmònics de la freqüència 

fonamental . Per exemple un ventilador o un compressor. 

11.1.2. Normativa aplicable 

11.1.2.1. Condicions tèrmiques dels edificis 

Els requeriments de confort tèrmic en oficines a l‟Estat espanyol estan regulats bàsicament a 

través del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) [17] i del Reial 

Decret que estableix la normativa de salut en els llocs de treball [18]. 

L‟apartat IT 1.1.4.1  del RITE, “Exigència de la qualitat tèrmica de l‟ambient”, estableix que 

aquesta qualitat queda satisfeta si els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es 

mantenen dins dels valors establerts a continuació:  

 Temperatura operativa i humitat relativa: Les condicions interiors de disseny de 

la temperatura operativa i humitat relativa es fixaran en base a l‟activitat metabòlica 

de les persones, es seu grau de vestimenta i el percentatge estimat de persones 

insatisfetes (PPD) segons els següents casos:  

 

1. Persones amb activitat metabòlica sedentària d‟1,2 met, amb grau de vestimenta 

0,5 clo a l‟estiu i 1 clo a l‟hivern i un PPD d‟entre el 10 i el 15 %. (Veure Taula 

25): 

 

 

 

2. Per a valors diferents d‟activitat metabòlica, grau de vestimenta i PPD és vàlid 

el càlcul realitzat pel procediment indicat a la Norma UNE-EN ISO 7730 [19]. 

 
 Velocitat mitja de l’aire: La velocitat de l‟aire en la zona ocupada es mantindrà 

dins dels límits del benestar, tenint en compte l‟activitat de les persones i la 

Taula 25 Condicions interiors de disseny. Font: [17] 
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vestimenta, així com la temperatura de l‟aire i la intensitat de la turbulència. Per a 

valors de temperatura seca (t) de l‟aire, la velocitat (V) es calcularà com:  

 

1. Difusió per mescla, intensitat de turbulència del 40%, PPD per corrents d‟aire 

del 15%.  

 

2. Difusió per desplaçament, intensitat de turbulència del 15%, PPD per corrents 
d‟aire menor del 10%:  

 

Per a valors diferents de PPD, és vàlid el mètode de càlcul de les Normes UNE-EN ISO 

7730 i UNE-EN 13779, així com de l‟informe CR 1752.  

Segons l‟article 7 del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, l‟exposició a les condicions 

ambientals dels llocs de treball no haurà de suposar un risc per la seguretat i salut dels 

treballadors.  

L‟Annex III “Condicions ambientals dels llocs de treball”, punt 3, estableix:  

 Temperatura: La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis 

d‟oficines o similars estarà compresa entre 17 ºC i 27 ºC.  

 

 Humitat relativa: Estarà compresa entre el 30% i el 70%, excepte en els locals 

on existeixin riscs per electricitat estàtica en els que el límit inferior serà el 50%.  

 

 Velocitat de l’aire: Els treballadors no hauran d‟estar exposats de manera 

freqüent o continuada a corrents d‟aire la velocitat dels quals excedeixi els 

següents límits.  

 

- 0,25 m/s en treballs d‟ambients no calorosos.  

- 0,50 m/s en treballs sedentaris en ambients calorosos.  

La normativa aplicada en el present projecte en quant a condicions tèrmiques és la marcada 

pel RITE degut al caràcter més restrictiu que presenta. 

Equació 14 Difusió per mescla, corrents del 15% 

Equació 15 Difusió per mescla, corrents menors del 10% 
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11.1.2.2.  Condicions acústiques dels edificis 

La llei del Soroll [20] té per objectiu prevenir, vigilar i reduir la contaminació acústica, per 

evitar i reduir els danys que d‟aquesta poden derivar-se per a la salut humana, els béns o el 

medi ambient. Aquesta Llei es desenvolupa en dos Reials Decrets (1513/2005 i 1367/2007), 

el primer referent a l‟Avaluació i gestió del Soroll Ambiental i el segon referent a la 

Zonificació, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

L‟aparició d‟aquesta reglamentació, relacionada amb els problemes del soroll a l‟edificació, 

implica una necessària adequació de la normativa acústica existent, que ve de la mà del 

Document Bàsic d‟Habitabilitat de Protecció davant el Soroll del CTE (DB HR). 

Al DB HR, a més del soroll aeri i d‟impactes, s‟inclou també la regulació del soroll 

reverberant excessiu que produeix igualment molèsties i provoca en molts casos la no 

intel·ligibilitat de la paraula, circumstància que en determinats espais és crucial. A més es 

desenvolupa un capítol destinat a la protecció del soroll de les instal·lacions, mitjançant la 

indicació de bones praxis constructives i mètodes per a minimitzar la transmissió de soroll i 

vibracions. 

Les exigències d‟aïllament a soroll aeri del DB HR s‟expressen mitjançant paràmetres 

verificables en una medició in situ (en el cas de les façanes, diferència de nivells 

estandarditzada en façanes, cobertes i terres en contacte amb l‟aire exterior, D2m, nT,A). 

 

Element Separador CTE DB HR 

Mitgeres DnT,A>50 dBA 

D2m,nT,A>40 dBA 

Façanes D2m,nT,A>30 fins a 47 dBA
1
 

Instal·lacions o activitat DnT,A>50 dBA 

                                                

 

 

1
 Aquest valor depèn de l‟índex de soroll dia de l‟emplaçament on s‟ubica l‟edifici. Aquest valor fa 

referència a la Llei 37/2003 del Soroll. 

Taula 26 Valors aïllament acústic del DB HR. Font: Elaboració pròpia 
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Els valors límit d‟aïllament acústic que marca el DB HR es poden agrupar en tres tipus 

segons sigui la procedència del soroll: soroll interior, soroll procedent de l‟exterior i soroll 

procedent d‟altres edificis. Atès que l‟element constructiu que s‟està estudiant és la façana, 

només ens centrarem en els sorolls procedents de l‟exterior de l‟edifici. En el cas que ens 

ocupa, l‟objectiu serà analitzar l‟aïllament acústic a soroll aeri de la façana d‟un edifici 

d‟oficines, per tal que als recintes interiors en contacte amb la mateixa (generalment 

despatxos, que tenen la qualificació de recintes habitables protegits segons el DB HR) no se 

sobrepassin uns nivells sonors determinats (mesurats el Leq).  

És necessari identificar l‟ús o usos de l‟edifici i procedir a la zonificació de l‟edifici per 

determinar els valors exigits, tal i com es mostra a laTaula 27, on el cas d‟estudi (oficines) es 

mostra marcat en vermell.  

 

Ús Unitats d’ús de l’edifici Recintes protegits de l’edifici 

Residencial 

Privat Habitatge  Habitacions i estàncies 

Públic Habitació  
Habitacions 

Estàncies (menjadors, salons, etc) 

Sanitari 

Hospitalari Habitació  

Habitacions 

Estàncies (sales d‟espera, despatxos, 
consultes, àrees de tractament, etc) 

Quiròfans 

Resta 
(CAPs) 

 

Estàncies (sales d‟espera, despatxos, 
consultes, àrees de tractament, etc) 

 

Docent 
Aules i sales de 
conferències  

Aules 

Estàncies (sales de conferències, 
biblioteques, despatxos, etc) 

Administratiu 
Establiment 

Estàncies (sales de conferències, 
despatxos, etc) 

Per establir les exigències d‟aïllament acústic a soroll exterior s‟ha de disposar, com a dada 

prèvia, del valor de l‟índex de soroll dia, Ld (en cas que hi hagi més d‟un Ld s‟agafa el de 

valor més gran). La següent taula conté els valors mínims d‟aïllament acústic, D2m,nT,Atr. 

 

 

Taula 27 Valors mínims d‟aïllament acústic a soroll exterior exigits, D2m,nT,Atr. 

Font:Elaboració pròpia 
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Ld 

dBA 

Ús de l’edifici 

Residencial i hospitalari Cultural, sanitari, docent, administratiu 

Dormitoris Estàncies Estàncies Aules 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37 

Ld ≥ 75 47 42 47 42 

 

Cal tenir en compte que quan en la zona on s‟ubica l‟edifici el soroll exterior dominant és 

d‟aeronaus, el valor d‟aïllament acústic a soroll aeri, D2m,nT,Atr, s‟incrementa en 4 dBA. 

Per tal de fer una aproximació als valors més habituals que es tindran en un edifici d‟oficines 

ubicat al centre d‟una gran ciutat, s‟exposen els valors marcats per l‟Ordenança del Medi 

Ambient Urbà de la ciutat de Barcelona. Segons aquesta ordenança, la ubicació 

característica on s‟implantaria un edifici d‟oficines com l‟estudiat seria una Zona III, amb un 

nivell de soroll de dia mig Ld de 70 dBA, tal i com es mostra la Taula 29: 

 

Zona Definició Dia 7-22 h Nit 22-7 h 

I Sectors del territori d‟alt confort acústic 60 dBA 50 dBA 

II Sectors d‟ús d‟habitatge i residencial 65 dBA 55 dBA 

III 
Sectors d‟ús d‟habitatge, residencial, 
comercial i de serveis 

70 dBA 60 dBA 

IV Sectors d‟ús industrial 75 dBA 65 dBA 

V Servituds acústiques - - 

 
Per tant, els valors mínims d’aïllament acústic a soroll exterior es mouran habitualment 
entre els 37 i els 42 dBA, segons la Taula 28. 

Taula 28 Valors mínims d‟aïllament acústic a soroll exterior exigits, D2m,nT,Atr.                                   

Font: Elaboració pròpia 

Taula 29 Nivells de soroll exterior admissibles per zona acústica a la ciutat de Barcelona. 

Font: Butlletí Oficial de la província de Barcelona. Ordenança General del Medi 

Ambient Urbà de Barcelona 
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El tipus de façana utilitzat en l‟edifici d‟estudi és una DFVV. Partint dels valors de la 

diferència de nivells estandarditzada en façanes, D2m,nT, s‟obtenen els valors de l‟índex de 

reducció acústica a tràfic, RA,tr, que han de complir les solucions constructives segons la 

taula 3.4 del DB HR. Prenent el cas més desfavorable (D2m,nT = 42 dBA), i tenint en compte 

que la fulla exterior de la façana és completament transparent (i, per tant, que el percentatge 

de forats és del 100%), la façana ha de tenir un índex de reducció acústica a tràfic de 44 

dBA com a mínim. 

 

En relació al temps de reverberació, malgrat que el DB HR no n‟estableix una limitació en el 

cas d‟oficines (tan sols ho fa per aules i sales de conferències, o per zones comunes de la 

resta d‟edificis), es prendrà com a valor de referència pel condicionament acústic de l‟oficina 

estudiada el corresponent a zones comunes. Així doncs, el valor mínim d’absorció 

acústica equivalent exigit, A, serà de 0,2 m2 per m3 de volum del recinte, de manera 

que el temps de reverberació queda limitat per l‟expressió: 

A

V·,
T

160
 [s] 

on V és el volum [m3] i A l‟ absorció acústica total del recinte [m2]. 

L‟absorció acústica, A, es calcula a partir de l‟expressió: 

V·m·AS·A m

N

j

j,m,o

n

i

ii,m 4

11

  [m2] 

Taula 30 Taula 3.4 del DB HR per a les exigències de les façanes. Font: DB HR 

Equació 16 Temps de reverberació 

Equació 17 Absorció acústica (m2) 
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on, 

i,m  coeficient d‟absorció acústica mig de cada paràmetre, per a les bandes de terç 

d‟octava centrades a les freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz 

Si àrea del parament on el coeficient d‟absorció és i , [m
2] 

j,m,oA
 àrea d‟absorció acústica equivalent mitja de cada moble fix absorbent diferent [m2] 

V volum del recinte, [m3] 

mm  coeficient d‟absorció acústica mig a l‟aire, per a les freqüències de 500, 1000 i 2000 

Hz i té un valor de 0,006 m-1 

 

Per últim, pel que fa a soroll i vibracions d‟instal·lacions, l‟objectiu del DB HR és la seva 

limitació, de manera que aporta una sèrie de regles bàsiques de muntatge general, 

encaminades a prevenir la transmissió de sorolls i vibracions de les instal·lacions de l‟edifici. 

Malgrat això, el document no ofereix valors numèrics d‟aïllament que s‟hagin d‟acomplir.  

Per tant, i tenint en compte que en el cas estudiat el soroll produit per la ventilació mecánica 

de l‟entrepell de la DFVV pot ser no menyspreable, s‟han agafat com a valors de referència 

els establerts a la Nota Técnica de Prevención (NTP) 503: “Confort acústico: el ruido en 

oficinas”, segons la qual el soroll del sistema de ventilació en oficines no hauria de 

superar els 35 dBA per a tasques que requereixin un grau de concentració mig, i els 30 dBA 

quan la tasca exigeixi un alt grau de concentració. 

 

11.1.2.3. Resum d’exigències i recomanacions en el disseny de la façana 

A continuació es presenta, a mode de síntesi, un quadre on es mostren totes les exigències i 

recomanacions pel disseny de la façana exposades en els subapartats 11.1.2.1 i 11.1.2.2. 

S‟han afegit les exigències de qualitat d‟aire, en m3 per hora, establertes per la norma UNE 

100011. Això es degut a que el disseny del sistema de ventilació de l‟entrepell de la DFVV 

serà un punt molt important per garantir, no només el confort tèrmic dels usuaris de l‟edifici, 

sinó també unes condicions de salubritat adequades. 
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Requeriments i condicions ambientals recomanades per edificis d’oficines 

C
o

n
fo

rt
 t

è
rm

ic
 

Temperatura operativa 

Hivern Estiu 

21 ºC - 23 ºC 23 ºC - 25 ºC 

Humitat relativa 40 - 50% 45 - 60% 

Velocitat mitja màxima de 
l‟aire 

0,15 - 0,20 m/s 0,18 - 0,24 m/s 

C
o

n
fo

rt
 a

c
ú

s
ti

c
 

Valor mínim d‟aïllament 
acústic a soroll exterior 

D2m,nT 
42 dBA 

Valor mínim de reducció 
acústica a tràfic de la façana 

RA,tr 

44 dBA 

Valor mínim d‟absorció 
acústica equivalent exigit 

A 

0,2 m
2
 per m

3
 de volum del recinte 

Nivell soroll màxim sistema 
de ventilació 

Grau concentració alt Grau concentració mig 

30 dBA 35 dBA 

Q
u

a
li
ta

t 

d
e
 l
’a

ir
e
 

Renovació d‟aire mínima 36 m
3
/h (10 l/s) per persona 

11.2. Definició del pla experimental 

11.2.1. Proves tèrmiques 

11.2.1.1. Objectius 

L‟objectiu principal de les proves tèrmiques és estudiar quin és el comportament tèrmic 

d‟una tipologia determinada de DFVV sota les condicions dels climes d‟alta radiació solar, i 

analitzar la influència dels seus paràmetres sobre el consum d‟energia de climatització 

necessari per mantenir la zona interior del mòdul a un nivell de confort tèrmic òptim. 

En una primera fase d‟estudi, que és la que es contemplarà en aquest projecte, es realitzarà 

un estudi de la tipologia basada en la ventilació lateral forçada (veure apartat 8), realitzant 

una comparativa entre l‟eficiència en funció de la mida de cavitat de la DFVV (es realitzaran 

Taula 31 Resum recomanacions sobre condicions ambientals per oficines.         Font: 
Normativa vigent a Espanya (R.D. 486/1997, RITE, CTE, NTP y UNE 100011). Font: 

Elaboració pròpia 
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proves amb mides de 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 i 1m) i el cabal subministrat per la ventilació lateral 

(se‟n testaran diferents cabals). 

Tal i com s‟ha definit en el apartat 11Error! No s'ha trobat l'origen de la referència. el 

confort tèrmic depèn de la distribució de temperatures, la humitat i la velocitat de l‟aire a 

l‟interior de l‟edifici.  

Durant aquesta fase, i de forma paral·lela, també es recopilaran dades per tal de poder 

utilitzar-les com a condicions de contorn i variables de control en estudis posteriors 

mitjançant software d‟elements finits. 

Així doncs, els paràmetres que es monitoritzaran seran els següents: 

 Velocitat, direcció i perfil mitjà de velocitats del vent exterior  

 Temperatura i humitat de l‟aire exterior 

 Radiació solar 

 Distribució de temperatures de l‟aire de l‟entrepell 

 Cabal d‟entrada i de sortida de l‟entrepell 

 Distribució de temperatures i humitat de l‟espai interior del mòdul 

 Cabal d‟entrada i sortida del mòdul de proves 

 Temperatures superficials de les dues cares de la pell interior i exterior de vidre  

 

El comportament tèrmic de la façana té la característica de ser sempre transitori ja que les 

condicions ambientals exteriors varien al llarg del dia i al llarg de l‟època de l‟any i en cap 

cas es repeteixen totes les condicions de forma exacta, de forma que cal registrar totes les 

dades en taules per a posteriori analitzar-les. 

 

Per tant, un cop realitzats els diferents assajos, serà necessari realitzar una anàlisi 

estadística i de sensibilitat per tal d‟aïllar els diversos factors que són més determinants en el 

comportament tèrmic de la DFVV. 

11.2.1.2. Instrumentació 

La instrumentació necessària per enregistrar els paràmetres anteriorment descrits és la 

següent: 

 Velocitat, direcció i perfil mitjà de velocitats del vent exterior  

La velocitat i la direcció del vent es registren mitjançant l‟aparell anomenat 

anemòmetre, que utilitza la comparació entre el temps que una pulsació ultrasònica 

triga a moure‟s en direcció N-S amb el que triga en anar d‟E-O per determinar-les. El 

sensor envia les dades a un ordinador amb una freqüència de 20Hz. 
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Per tal de poder determinar el perfil mitjà de velocitats es necessari instal·lar una 

columna amb varis anemòmetres tal i com es mostra en la Figura 40: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temperatura i humitat aire exterior 

La temperatura i la humitat exteriors es determinen mitjançant dos termoparells amb 

sensor d‟humitat relativa situats a una altura de 2m respecte el nivell del terra. 

S‟obtenen dades en intervals de 5 minuts, que són enregistrades en un PC. 

Figura 39 Fotografia (esquerra) i esquema de funcionament (dreta) d‟un anemometre. 

Font: Catàleg productes “Gill instruments” 

 

Figura 40 Representació d‟una columna per a la determinació del perfil mitjà de 

velocitats. Font: [5] 
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 Radiació solar 

Per tal de mesurar la radiació solar és necessari col·locar dos piranòmetres a nivell 

de terra enfront de la DFVV. Aquests aparells mesuren la radiació solar global i la 

difussa. Les dades són enregistrades cada 5 minuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribució de temperatures de l‟aire de l‟entrepell 

Per tal de determinar la distribució de temperatures a l‟interior de la DFVV és 

necessari instal·lar varis termoparells. Aquests però, tal i com es recomana en [6], 

han de tenir un escut de plata i un mini-ventilador que el refrigeri per tal que la 

temperatura no es vegi afectada per la radiació, ja que l‟aire no n‟absorbeix.  

 

 

 

 

 

 

 Cabal d‟entrada i de sortida de l‟entrepell i del mòdul de proves 

Figura 42 Fotografia de un termoparell amb escut de plata. Font: [6] 

Figura 41 Fotografia d‟un piranòmetre. Font: Catàleg productes “NovaLynx” 
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Per tal de determinar el cabal s‟utilitzarà el mètode del perfil de velocitats, el qual es 

basa en multiplicar l‟àrea d‟entrada o de sortida d‟aire per la velocitat mitjana en 

aquesta àrea. Es basa en la utilització d‟anemòmetres. 

 Distribució de temperatures i humitat de l‟espai interior del mòdul 

Es determina de forma anàloga a la temperatura i humitat exterior.  

 Cabal d‟entrada i sortida del mòdul de proves 

Es determina mitjançant la mateixa metodologia que el cabal en l‟entrepell. 

 Temperatures superficials de les dos cares de la pell interior i exterior de vidre  

S‟utilitzen 4 termoparells sensors per cada costat de la pell exterior i interior de la 

DFVV. 

11.2.1.3. Mètode experimental 

Els possibles punts de mesura són els de la Figura 43 i la Figura 44: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 43 Punts de mesura. Font: Elaboració pròpia (software Autocad) 
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Figura 44 Punts de mesura. Font: Elaboració pròpia (software Autocad) 
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11.2.2.   Proves acústiques 

11.2.2.1.  Objectius 

Segons diversos autors, la millora de l‟aïllament acústic respecte una façana amb mur 

cortina tradicional és l‟avantatge més remarcable de les façanes de doble pell. Aquest nivell 

d‟aïllament depèn de diversos paràmetres de la façana, com l‟amplada de l‟entrepell, les 

característiques dels vidres emprats o les obertures existents a la pell exterior. 

Degut a això, l‟objectiu principal de la bateria de proves a realitzar és la comprovació 

d‟aquest nivell d‟aïllament acústic a soroll aeri assolit per la façana, i com es veu afectat en 

variar determinats paràmetres de la DFVV.  

El paràmetre bàsic que es modificarà al llarg de l‟experimentació serà l‟amplada de 

l‟entrepell. Així, es procedirà a fer mesures amb amples de 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 i 1 metre, per tal 

d‟establir l‟amplada òptima en termes d‟aïllament acústic. 

Atès que la DFVV dissenyada disposa d‟un sistema de ventilació forçada de l‟entrepell, 

també serà important comprovar com afecta el soroll dels equips instal·lats al nivell sonor 

assolit a l‟interior del mòdul de proves. Per tant, s‟hauran de fer les corresponents mesures 

amb i sense la ventilació en funcionament. 

D‟altra banda, es realitzarà un assaig per determinar les característiques dels vidres enfront 

les fonts sonores i vibracionals existents. Aquest assaig es pot realitzar prèviament a les 

proves d‟aïllament; fins i tot es pot dur a terme abans de procedir al muntatge del mòdul 

experimental.  

Per últim, i per tal de comprovar el compliment de les exigències establertes en el punt 

anterior, es procedirà també a la mesura del temps de reverberació al recinte interior del 

mòdul experimental. 

Per tant, les tres tipologies d‟assajos que es duran a terme són les següents: 

 Determinació de les característiques dels vidres: 

 Tipologia d‟assaig: assaig d‟impacte sobre els vidres de la pell exterior i interior.   

 Objectius: determinar les freqüències pròpies de la pell exterior i interior, mitjançant 

un anàlisi modal que ens indiqui, a partir de les freqüències sonores que incideixin 

als vidres, quines d‟elles s‟atenuen i quines passen.  

 Determinació de l’aïllament acústic a soroll aeri i de la transmissió de 

vibracions a través de la façana: 

 Tipologia d‟assajos: es procedirà a realitzar una sèrie de mesures simultànies de 

soroll exterior i de vibracions al vidre exterior i interior, a diferents punts de la doble 

façana. La distribució aproximada d‟aquests punts es definirà a l‟apartat 11.2.2.3. 

 Objectius: amb aquesta sèrie de mesures es pretén, per una banda, determinar el 

nivell d‟aïllament al soroll aeri dels diferents elements de la DFVV (vidre exterior, 
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entrepell i vidre interior), així com avaluar el nivell de vibració transmesa a través dels 

vidres i els elements d‟unió cap a l‟entrepell i d‟aquesta cap a l‟interior de l‟edifici.  

La font sonora que es farà servir serà un generador de so rosa, que emetrà un so 

patró que permetrà avaluar l‟aïllament a soroll aeri de la façana en tot l‟espectre de 

freqüències. 

 Comprovació de les exigències de condicionament acústic: 

 Tipologia d‟assaig: mesura del temps de reverberació a l‟interior del mòdul 

experimental.   

 Objectius: comprovar el compliment del valor mínim d‟absorció acústica equivalent 

exigit per normativa.  

11.2.2.2.  Instrumentació 

La instrumentació necessària per la realització de les proves experimentals abans 

esmentades és la següent: 

 Determinació de les característiques dels vidres: 

Martell d‟impacte:  és un equip format per un transductor de força dissenyat per 

excitar i mesurar forces d‟impacte en estructures. El martell té integrat un 

acceleròmetre, que és el que mesura la resposta de l‟estructura davant l‟impacte 

aplicat. Fent servir un analitzador acoblat, es poden obtenir les respostes 

freqüencials i fer l‟anàlisi modal de l‟estructura testejada. 

 

 

 

Acceleròmetre: és un sensor que es fa servir per mesurar vibracions i oscil·lacions 

en estructures, màquines i instal·lacions. L‟acceleròmetre es fixa físicament a 

l‟element que es vol testejar, i mesura la força d‟inèrcia generada quan aquest és 

afectat per un canvi de velocitat. Té la possibilitat de determinar i analitzar els 

harmònics i les freqüències crítiques de l‟estructura analitzada, i permet també 

efectuar una valoració acústica de les vibracions mitjançant un sonòmetre 

analitzador de freqüència. 

Figura 45 Martell d‟impacte. Font: Catàleg productes “Brüel & Kjaer” 
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Sonòmetre analitzador: mesura el nivell de pressió sonora i analitza simultàniament 

totes les bandes de freqüències d‟interès. Determina el contingut energètic d‟un so 

en funció de la freqüència. El senyal que aporta el micròfon es processa mitjançant 

filtres que actuen a diferents freqüències predeterminades, valorant el contingut 

energètic del so en aquest interval. 

 

 

 Determinació de l’aïllament acústic a soroll aeri i de la transmissió de 

vibracions a través de la façana: 

Micròfon: és un transductor que permet realitzar una conversió proporcional entre les 

variacions de pressió de l‟aire i les variacions de nivell d‟un corrent elèctric. Per tal de 

captar el so, el micròfon transforma les variacions de pressió en l‟aire (ones sonores) 

en impulsos elèctrics de corrent alterna, de manera que poden ser manipulades i 

emmagatzemades sobre algun suport, analògic o digital, en un procés anomenat 

modulació. Posteriorment, aquests impulsos elèctrics es tornen a transformar en 

ones mitjançant uns altaveus.  

 

Figura 46 Acceleròmetre. Font: Catàleg productes “Brüel & Kjaer” 

Figura 47 Sonòmetre analitzador. Font: Catàleg productes “Brüel & Kjaer” 
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Acceleròmetre: (ja definit anteriorment) 

 Comprovació de les exigències de condicionament acústic: 

Sonòmetre analitzador: (ja definit anteriorment) 

 

A més d‟aquest equip específic per cada prova, també es necessitaran els següents 

elements: 

Font sonora: per realitzar mesures d‟aïllament i temps de reverberació és necessari generar 

senyals acústiques de prova, com el soroll rosa i el blanc. La font de pressió acústica permet 

reproduir aquestes senyals, i està formada per un dodecaedre, un preamplificador i un 

amplificador. El dodecaedre és un conjunt de 12 altaveus muntats de tal manera que 

s‟assegura l‟emissió omnidireccional del soroll reproduït. Això permet emetre per igual en 

totes les direccions de l‟espai, complint els requeriments de directivitat establerts a les 

normatives ISO 140 i ISO 3382.  

Aquests equips solen ser capaços de desenvolupar uns 120 dB de potència acústica a les 

bandes de terç d‟octava de 100 a 5000 Hz.  

 

 

Figura 48 Micròfon. Font: Catàleg productes “Brüel & Kjaer” 

Figura 49 Font de pressió acústica. Font: Catàleg productes “CESVA” 
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Calibrador acústic: instrument que serveix per assegurar la fiabilitat dels sonòmetres. La 

seva missió es generar un to estable de nivell a una freqüència predeterminada, per tal 

d‟ajustar la lectura del sonòmetre fent-la coincidir  amb el nivell patró generat pel calibrador.  

 

 

Calibrador de vibracions: està regit pels mateixos principis de funcionament que l‟anterior, 

però en aquest cas serveix per a verificar el correcte funcionament d‟acceleròmetres. 

  

 

 

Preamplificador: els preamplificadors són elements necessaris quan es fan mesures 

acústiques de precisió mitjançant micròfons de condensador. Això és degut a que el senyal 

procedent del micròfon s‟ha de condicionar correctament, proporcionant una conversió en 

impedància elèctrica, a més d‟un cert filtratge i la possibilitat d‟acoblar cables de llargada 

considerable al sistema sense introduir degradació del senyal, fins i tot en presència de 

nivells de pressió sonora elevats a altes freqüències. 

 

 

Front-end: equip electrònic per registrar les mesures dels diferents micròfons i 

acceleròmetres en diversos canals independents. Cada canal permet alimentar i condicionar 

Figura 50 Calibrador acústic. Font: Catàleg productes “Brüel & Kjaer” 

Figura 51 Calibrador de vibracions. Font: Catàleg productes “CESVA” 

Figura 52 Preamplificador. Font: Catàleg productes “Brüel & Kjaer” 
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la senyal procedent d‟un micròfon o un acceleròmetre, regular-ne el guany i intercalar filtres 

passa alts o passa baixos. 

 

 

 

Portàtil: és útil disposar-ne d‟un per tal de visualitzar les dades que es van registrant de 

manera contínua amb l‟equip de mesura.  

Cables de connexió: són necessaris per fer el muntatge de tot l‟equip.  

 

11.2.2.3. Mètode experimental 

La metodologia a seguir per les diferents proves es farà segons les normes ISO 

relacionades, com es mostra tot seguit: 

 Determinació de les característiques dels vidres: 

Una font de soroll d‟impactes, aplicada sobre els vidres de la doble pell de la façana, 

els excita mecànicament, de manera que es converteixen en generadors de soroll 

aeri i estructural, originant una sèrie de vibracions que es propaguen per l‟estructura 

de la façana, tant pels propis vidres com pels elements constructius connectats a 

aquests, que en ser excitats es converteixen al seu torn en fonts de soroll aeri.  

Les mesures seguiran els procediments descrits a la norma UNE-EN ISO 140-7 [21], 

i es faran en terços d‟octava. 

L‟equip necessari per realitzar les probes està compost per un excitador 

instrumentat, sensors per la mesura de la rigidesa mecànica, un sistema 

multicanal d‟anàlisi de soroll i vibracions, així com el cablejat i els convertidors 

necessaris. 

L‟excitador serà un martell d‟impactes, amb puntes intercanviables per tal 

d‟optimitzar el rang freqüencial d‟excitació. 

 

Figura 53 Front-end. Font: Catàleg productes “CESVA” 
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El martell es col·locarà com a mínim en quatre posicions diferents distribuïdes de 

forma aleatòria sobre la superfície de cadascun dels vidres. La distància del martell a 

les vores del vidre serà com a mínim de 0,5 metres.  

S‟obtindrà el nivell de vibracions fent servir un conjunt d‟acceleròmetres en posicions 

fixes. Aquests estaran acoblats a un sonòmetre integrador analitzador d‟espectre en 

terços d‟octava, per obtenir l‟índex de vibració Law, definit a la ISO 2631-2 i expressat 

en dB. 

Els valors de les distàncies de separació mínims entre acceleròmetres són els 

següents: 

 0,7 m entre posicions d‟acceleròmetres; 

 0,5 m entre qualsevol posició d‟acceleròmetre i les superfícies límits dels 

vidres; 

 1,0 m entre qualsevol posició de l‟acceleròmetre i el martell d‟impactes 

 

Es faran servir com a mínim 4 posicions fixes pels acceleròmetres.  El número mínim 

de mesures fent servir un acceleròmetre fix és de 6, i hauran de fer-se servir almenys 

una combinació de 4 posicions d‟acceleròmetres i 4 del martell d‟impactes. 

Cal realitzar una primera mesura de la vibració de fons amb la font parada. A 

continuació, s‟acciona el martell d‟impactes sobre el vidre, i es duu a terme de nou la 

medició.  

Per calcular la influència de la font vibrant en el punt de medició, es resta 

logarítmicament l‟índex de vibració de fons a l‟índex de vibració global mesurat. 

 

 

Figura 54 Martell d‟impactes amb punts intercanviables.  

Font: Catàleg productes “CESVA” 
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 Determinació de l’aïllament acústic a soroll aeri i de la transmissió de 

vibracions a través de la façana: 

El procediment de medició in situ de l‟aïllament a soroll aeri de la façana considerada 

seguirà els criteris establerts a la Norma ISO 140-5. Es farà servir el mètode global 

per tal de valorar la diferència del nivell sonor exterior/interior, fent servir soroll rosa 

com a font d‟emissió artificial. Aquest mètode proporciona els valors d‟aïllament 

acústic a soroll aeri en funció de la freqüència. Aquests valors poden transformar-se 

en un d‟únic que caracteritza les seves qualitats acústiques, en aplicar la norma ISO 

717-1. 

La font sonora s‟instal·larà en una o més posicions fora del mòdul de probes, a una 

distància de la façana de manera que minimitzi la variació del nivell de pressió 

sonora. La directivitat de l‟altaveu ha d‟assegurar que les diferències locals del nivell 

de pressió sonora, en totes les bandes de freqüència d‟interès, siguin inferiors a 5 

dB. En el cas que aquest requeriment no es compleixi, es repetiran els assajos 

instal·lant la font en més d‟una posició. 

La distància des de la font sonora al centre de la façana a assajar serà de 7 metres 

en qualsevol dels casos. L‟angle d‟incidència ha de ser de 45º (±5º). 

Per assegurar que les observacions en el local de recepció (l‟espai interior del 

mòdul) no estiguin afectades per sorolls estranys, com poden ser sorolls procedents 

de l‟exterior o soroll elèctric en el sistema de recepció, hauran de determinar-se els 

nivells de soroll de fons. Es mesurarà el nivell de soroll de fons en el local receptor, 

prenent un mínim de 5 mostres. 

El nivell mig de pressió sonora a la façana i al local de recepció, així com el nivell de 

vibracions transmeses cap a l‟interior del recinte s‟obtindran mitjançant un muntatge 

consistent en una sèrie d‟acceleròmetres per les mesures de vibració en els vidres 

de la doble pell i diversos micròfons per les mesures de soroll, tot això unit a un 

equip de registre de senyals. 

El nivell de pressió sonora mig a l‟exterior es determina directament a 2 metres 

davant de la façana; el nivell de pressió sonora mig a l‟interior es determina al local 

de recepció, prenent un mínim de 5 mostres. Les posicions del micròfon es 

distribuiran uniformement a l‟espai màxim permès dintre del local. Els valors de les 

distàncies de separació mínims entre micròfons són els següents: 

 0,7 m entre posicions de micròfons; 

 0,5 m entre qualsevol posició de micròfon i les superfícies límits de 

l‟habitació o dels objectes presents; 

 1,0 m entre qualsevol posició del micròfon i la font sonora. 

 

Les mesures es realitzaran en diferents punts de la doble façana i del seu entorn: 

 Mesures de vibració al vidre exterior de la DFVV. 
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 Mesures de vibració al vidre interior de la DFVV. 

 Mesures de soroll a la part externa de la DFVV. 

 Mesures de soroll a l‟entrepell de la DFVV. 

 Mesures de soroll a l‟interior de l‟edifici. 

 

El camp sonor generat ha de ser suficient perquè el nivell de pressió sonora a les 

bandes que es volen mesurar, al local receptor, sigui preferiblement 10dB superior al 

nivell de pressió sonora de fons. Serà necessari calibrar prèviament la font de 

pressió sonora. En cas que no sigui possible assolir els 10 dB de diferència, en cap 

cas aquesta podrà ser inferior a 6 dB i serà necessari efectuar correccions per soroll 

de fons. 

Els nivells de pressió sonora es mesuraran a les bandes de terç d‟octava amb 

freqüència central: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 

1600, 2000, 2500 y 3150 Hz. Opcionalment podrà ampliar-se la medició a les 

bandes de 4000 i 5000 Hz. 

Es farà una presa contínua (durant X hores) i simultània del nivell de soroll en els 

punts considerats. A més, es procedirà al registre dels esdeveniments mentre es 

duen a terme les mesures, per a poder determinar amb major fiabilitat durant la fase 

d‟anàlisis les causes dels nivells que s‟obtinguin.  

Posteriorment es repetirà el procés de presa de dades en condicions diferents a les 

inicials, per tal d‟avaluar quins paràmetres són de major influència en l‟aïllament 

acústic de la doble façana. Aquesta anàlisi de sensibilitat es farà considerant la 

influència de l‟amplada de l‟entrepell i del funcionament o no del sistema de ventilació 

de la mateixa. 

Amb les dades obtingudes, juntament amb les corresponents al temps de 

reverberació (que es comenten en el següent punt), es realitzarà la valoració 

calculant la Diferència de Nivells, normalitzada i estandarditzada, així com l‟Índex de 

reducció Sonora Aparent. 

Amb aquests espectres registrats i segons el procediment de càlcul que dicta la 

norma UNE EN ISO 140-5, s‟obtindrà l‟espectre d‟aïllament a soroll aeri de la façana. 

El conjunt d‟instrumentació a usar pels punts de mesura es mostra a la Figura 55. 

 

Figura 55 Instrumentació pels punts de mesura. 
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 Comprovació de les exigències de condicionament acústic: 

En general, en qualsevol recinte tancat amb fonts de soroll al seu interior és capaç 

de generar un camp reverberant que, a diferència del camp directe, és degut a les 

múltiples reflexions que es produeixen sobre els paraments de la sala (parets, terra i 

sostre), i està directament relacionat amb la capacitat d‟absorció de les ones sonores 

dels materials que recobreixen aquests paraments. 

El procediment de medició del temps de reverberació del local interior del mòdul de 

proves seguirà els criteris establerts per la Norma ISO 3382. Per tal de realitzar la 

mesura s‟haurà de tenir en compte l‟estat d‟ocupació de la sala. Per això, com que la 

sala estarà a priori buida (només comptarà amb l‟equipament experimental i la 

presència d‟una o dues persones), pot ser necessari fer diferents sèries de mesures, 

amb diferents nivells d‟ocupació. 

Per la captació de la pressió acústica es faran servir micròfons omnidireccionals, la 

sortida dels quals es pot dur directament a un amplificador, banc de filtres i a un 

sistema que mostri les corbes de caiguda o a una gravadora de senyal per fer-ne 

una anàlisi posterior. S‟optarà per aquesta segona opció de muntatge experimental.  

Seguint el procediment de la norma ISO, les posicions dels micròfons hauran d‟estar 

almenys separades per una distància d‟uns 2 metres. La distància entre qualsevol 

posició de micròfon i la superfície reflectant més propera ha de ser d‟1 metre com a 

mínim. La distància mínima entre qualsevol micròfon i la font sonora és:  

cT

V
d ·2min

 

on, 

V volum [m3] 
c velocitat del so [m/s] 
T estimació del temps de reverberació esperat [s] 

 

S‟hauran de fer servir com a mínim dues posicions de la font sonora, i es faran un 

mínim de 3 mesures en 3 posicions fixes distribuïdes uniformement al llarg de tot 

l‟espai útil del local receptor. Per tant, el número mínim de mesures fent servir 

posicions fixes de micròfon és de 6. 

Els nivells de pressió sonora es mesuraran en les mateixes bandes d‟octava 

emprades per la mesura de l‟aïllament acústic de la façana. 

Equació 18 Distància mínima entre qualsevol micròfon i font sonora
 



Pàg. 98  Memoria 

 

El procediment de medició serà el corresponent al Mètode del soroll interromput. El 

soroll produït per la font es tallarà de forma aleatòria sense seguir cap seqüència de 

repetició. La duració de l‟excitació del recinte ha de ser suficient perquè el camp 

acústic assoleixi l‟estat estacionari abans que aquesta es talli; per tant, el soroll ha de 

ser emès durant un temps mínim de T/2 segons. 

La font acústica ha de produir un nivell de pressió acústica suficient per tal de 

proporcionar corbes de caiguda perquè no hi hagi contaminació deguda a soroll de 

fons. Serà necessari que el nivell de soroll generat per la font sigui almenys de 45 dB 

superior al nivell de soroll de fons en la banda de freqüència corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

Els possibles punts de mesura es marquen en la Figura 57 i la Figura 58: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Corbes de caiguda. Font: Boschi E., 2008 
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Figura 57 Punts de mesura. Font: Elaboració pròpia (software Autocad) 
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Figura 58 Punts de mesura. Font: Elaboració pròpia (software Autocad) 
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12. Estudi econòmic  

Atès que el present projecte té una naturalesa bàsicament de recerca i d‟investigació, es 

considera necessari avaluar i quantificar els costos associats en la seva elaboració, per tal 

d‟obtenir un pressupost. 

Per avaluar aquests costos, es tenen en compte tots els factors que han intervingut durant 

les diverses fases que s‟han anat desenvolupant, com ara la fase de recerca d‟informació i 

documentació, la fase d‟anàlisi i tractament, la fase de simulació i la fase de redacció de 

resultats.  

Distingirem entre tres tipus de costos per tal de desglossar el pressupost en diverses 

categories:  

 Costos dels recursos humans: Cost del projecte tant per part de l‟autor com de 

tot el personal que ha intervingut en el desenvolupament, quantificat en hores i 

aplicant la tarifa corresponent segons la categoria professional. 

 Costos de material i eines: Despeses associades a les eines i materials 

emprats, material informàtic i d‟oficina.  

 Costos d’infraestructures i serveis: Despeses associades al cost dels espais i 

recursos utilitzats per a l‟elaboració del projecte, tals com ús d‟espai d‟oficina, 

subministrament de llum i connexió a internet.  

 

A continuació es mostren els costos desglossats i el pressupost total del projecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 102  Memoria 

 

 Tasques 
Categoria 

professional 
Hores 

Tarifa 
(€/h) 

Facturació 
(€) 

E
la

b
o

ra
c
ió

 d
e
l 
p

ro
je

c
te

 

Definició d‟objectius Enginyer 
júnior 

“ 

“ 

“ 

“ 

 

“ 

“ 

“ 

5 20 100 

Elaboració del 
desenvolupament metodològic 

10 20 200 

Recopilació d‟informació 50 20 1.000 

Estudi de la normativa 120 20 2.400 

Disseny i càlcul de l‟estructura 60 20 1.200 

Definició metodologia 
experimental 

85 20 1.700 

Simulació 150 20 3.000 

Anàlisis i interpretació dels 
resultats 

200 20 4.000 

SUBTOTAL 13.600 

C
o

n
s
u

lt
a
 i
 

re
v
is

ió
 

Consultes i revisió dels 
documents 

Enginyer 
sènior 

20 50 1000 

SUBTOTAL 1000 

E
d

ic
ió

 

d
e
l 

p
ro

je
c
te

 

Redactat de memòria i annexos Administratiu 200 10 2000 

SUBTOTAL 2000 

                  COST TOTAL RECURSOS HUMANS 16.600 € 

Concepte 
Import 
anual 

(€/any) 

Cost 
horari 
(€/h) 

Hores 
dedicades 

(h) 

Cost 
total (€) 

Lloguer oficina 2000 1,042 800 833 

Subministres (consum d‟aigua, llum, 
telèfon) 

400 0,208 800 167 

Connexió a Internet 552 0,288 800 230 

COST TOTAL 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

   1230 € 

Taula 32 Resum del cost global en concepte de recursos humans. Font: Elaboració 

pròpia 

 

Taula 33 Resum del cost global en concepte d‟infraestructures i serveis. Font: Elaboració 

pròpia 
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Concepte 

Import total  
-

amortització 
de 3 anys 

(€) 

Cost 
horari 
(€/h) 

Hores 
dedicades 

(h) 

Cost 
total (€) 

Ordinador personal 1000 0,174 800 139 

Impressora 100 0,017 800 14 

Software d'edició de text i de simulació 
(llicències)  

2770 0,481 
800 385 

TOTAL cost equip informàtic    538 € 

Material d‟oficina     250 € 

TOTAL costos material d’oficina    250 € 

COST TOTAL DE RECURSOS 
MATERIALS I EINES 

   788 € 

Concepte Import 

Cost recursos humans 16.600 € 

Cost seguretat social (35%) 5.810 € 

SUBTOTAL 22.410 € 

Cost recursos materials i eines 788 € 

Cost infraestructura i serveis 1.230 € 

SUBTOTAL 2.018 € 

TOTAL Pressupost 24.428 € 

Benefici Industrial (10%) 2.443 € 

TOTAL  26.870 € 

 

 

Taula 34 Resum del cost global en concepte de materials i eines. Font: Elaboració pròpia 

 

Taula 35 Cost total del projecte. Font: Elaboració pròpia. 
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13. Estudi de l'impacte ambiental  

El present projecte és essencialment de caràcter teòric, és per això que l‟impacte ambiental 

generat per la seva elaboració s‟enfoca directament als materials i energia utilitzats.  

En referència al material d‟oficina, se n‟ha potenciat la seva reutilització interna, s‟ha 

augmentat el consum de productes reciclats, s‟han inclòs criteris ambientals pel que fa a la 

gestió de compres i s‟ha implant la recollida selectiva interna. Pel que fa als aspectes 

energètics, s‟ha afavorit l‟estalvi mitjançant mesures integrades com per exemple l‟ajust i 

disminució de l‟horari de funcionament de les instal·lacions d‟il·luminació i climatització, que 

estan operatives només en les dependències ocupades.  

El procediment de treball a l‟hora d‟elaborar aquest projecte ha estat el d‟utilitzar suports 

informàtics, tot evitant la impressió de documents de consulta. La impressió de les còpies 

utilitzades amb la directora i ponent han estat realitzades en blanc i negre, a dues cares i 

dues pàgines per cara. El paper utilitzat disposa de certificat FSC i a més, la documentació 

que ha quedat obsoleta s‟ha reciclat.  

D‟altra banda, tot i que la finalitat del projecte és teòrica, el disseny i execució d‟un projecte 

d‟aquestes característiques, sota els criteris del CTE, implica el compliment d‟uns requisits 

bàsics que garanteixen la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció 

del medi ambient. 
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14. Conclusions 

Durant la realització d‟aquest projecte s‟han tractar diferents aspectes relacionats amb la 

doble façana ventilada de vidre. 

Es distingeixen quatre parts principals en el projecte: la primera consisteix en un estudi 

detallat de la DFVV, de les parts que la componen i de les tipologies de DFVV més esteses 

actualment; la segona avarca la problemàtica derivada de la implantació d‟aquesta tipologia 

constructiva en un clima d‟alta radiació com el de la península ibèrica; en la tercera part es 

defineixen els requisits que ha de tenir un mòdul de proves per a l‟assaig de noves tipologies 

de DFVV, destinades a millorar el comportament d‟aquesta solució constructiva en climes 

d‟alta radiació solar, i es proposa un disseny en base a aquests requisits; finalment en la 

quarta part es defineix una metodologia d‟assaig que ha de permetre obtenir una 

caracterització del comportament tèrmic i acústic d‟aquestes noves tipologies de DFVV.   

Com a conclusió final del projecte es pot extreure la necessitat de ser crític en vers les noves 

tipologies constructives, en el sentit d‟analitzar abans de la seva implantació si el seu 

comportament s‟ajusta als objectius que es volen assolir amb la seva utilització, tenint en 

compte les condicions climàtiques especifiques de la zona on es volen assentar. 

Així doncs abans de plantejar-se la utilització d‟una nova tipologia constructiva es imperatiu 

realitzar un anàlisi de viabilitat previ, prenent com a referència els estudis realitzats en 

aquelles zones geogràfiques on la seva utilització ha demostrat complir els objectius per als 

quals la solució constructiva estava dissenyada, i en cas necessari valorar si es poden 

introduir canvis que millorin el seu funcionament sota les noves condicions climàtiques. 

Com a conclusió personal voldria destacar que la realització d‟aquest projecte m‟ha permès 

treballar amb programes informàtics que s‟utilitzen actualment en el món laboral, adquirint 

així noves aptituds que em permeten afrontar la meva vida professional amb més confiança. 

Concretament s‟ha utilitzat el “Metal 3D” per al càlcul de l‟estructura, el “Solidworks” per al 

modelitzat, el “Autodesk Viz” per al renderitzat del mòdul, i l‟“Autocad” per als plànols de 

situació de les sondes que s‟utilitzaran durant l‟experimentació. 
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15. Agraïments 

En primer lloc voldria agrair a la meva família el suport i paciència que m‟han proporcionat al 

llarg de tota la carrera i en especial durant la realització d‟aquest projecte final de carrera. 

La realització d‟aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de moltes 

persones que d‟una manera o d‟un altre m‟han orientat i aportat nous coneixements. Per 

això vull agrair: 

En primer lloc a Eva Cuerva, per la seva inestimable ajuda en la direcció del projecte. Sense 

els seus coneixements, recomanacions i ajuda la culminació del projecte no hauria estat 

possible. 

Al professor Pere Alavedra, per el seu temps, dedicació i suport durant la realització d‟aquest 

projecte i en especial per la confiança que ha demostrat tenir en mi i que m‟ha donat forces 

per acabar el projecte en el termini establert. 

A la Carolina de Mas, per la seva ajuda amb l‟estructura, format i presentació del document 

final del projecte. 

També voldria agrair als membres de la Càtedra UPC-Grupo JG, per posar a la meva 

disposició documentació i estudis que m‟han permès comprendre que el concepte de 

sostenibilitat és molt més que una paraula sense aplicació práctica i per el suport ecònomic 

que m‟han proporcionat.  

A la resta de membres del Departament d‟Enginyeria de la Construcció de l‟ETSEIB, per el 

recolzament constant durant els mesos de duració d‟aquest projecte.  
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