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RESUM 

 

Els sistemes de regeneració d’aire en cuines industrials es basen en l’extracció dels 

fums a l’exterior mitjançant, com a mínim, una sortida d’aire. Hi ha casos, però, en els 

que, per les característiques especials de l’edifici on s’ha de realitzar la instal·lació, 

aquesta sortida d’aire és inviable o molt costosa. 

 

En aquest projecte es descriu el disseny d’un sistema de regeneració de fums per a 

cuines industrials sense sortides ni entrades d’aire des de l’exterior, basat en la filtració 

de les partícules contaminants en suspensió i de bona part de les olors. 

 

Per fer-ho, s’ha descrit una composició tipus d’un fum de cocció, i s’han elegit, d’entre 

les possibilitats que ofereix el mercat, tres etapes de filtració de fums de cocció i d’olors. 

La primera etapa consisteix en un separador inercial o filtre dinàmic, la segona, la 

conformen dos mòduls de filtració electrostática, i la tercera està formada per dos filtres 

que contenen carbó activat, que basa la seva capacitat de filtració de petites partícules i 

vapors en l’adsorció. 

 

Aquestes etapes s’han situat en un aparell que es pot situar al sostre qualsevol 

campana d’extracció de fums convencional per a ús industrial. L’aparell inclou un 

ventilador que impulsa l’aire a través de les etapes de filtració. Per dimensionar-lo i 

elegir-lo, s’ha fet un càlcul aproximat del cabal necessari, i de la pèrdua de càrrega del 

sistema. 

 

Per al disseny constructiu de l’aparell, s’han tingut en compte criteris com la 

competitivitat econòmica del producte, la facilitat d’ús de tots els usuaris, la seguretat 

(seguint les directrius de la normativa i legislació existents) i l’estètica entre d’altres. 

 

S’ha realitzat, també, un estudi per a establir uns períodes màxims de neteja de cada 

etapa de filtració, i un estudi d’impacte ambiental. 

 

Per acabar, s’han calculat els costos de fabricació, i s’han comparat amb d’altres 

sistemes exixtents per comprovar la viabilitat econòmica del sistema. 

 

Aquest projecte s’ha dut a terme a l’empresa Luis Capdevila, S.A., líder en el sector de 

la filtració i extracció d’aire en cuines industrials. 
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ANTECEDENTS 
 

Els sistemes de regeneració d’aire existents a les cuines industrials, es basen en el 

concepte d’extreure l’aire no desitjat a l’exterior i, si és necessari, substituir-lo per aire 

net a través d’una aportació independent. La filtració a la que es sotmet l’aire és mínima, 

i té l’objectiu de reduir la sortida de greixos a l’exterior ,de protegir els components de la 

instal·lació i de mantenir les conduccions netes de greix. 

 

Aquest concepte implica la necessitat de, com a mínim, una sortida de gasos a l’exterior, 

i si es vol compensar l’aire extret amb una aportació, necessitarem també, com a mínim, 

una entrada d’aire. A més, la majoria d’Ordenances Municipals, exigeixen que aquesta 

sortida superi la part més alta de l´ edifici. 

 

Depenent de les característiques de l’edifici on es trobi el local, la instal·lació és molt 

costosa o inviable. Aquest és el cas de, per exemple: 

 

- edificis amb normatives especials.  

- edificis històrics o d’interès arquitectònic. 

 - aeroports, fires, etc. 

- cuines en plantes baixes d’edificis alts, gratacels, etc. 

 

Aquest projecte es realitza a LuisCapdevila, S.A., empresa que té una dilatada 

experiència en el disseny i comercialització de sistemes d’extracció, filtració i 

condicionament d’aire. Disposa entre d’altres, de les següents línies de productes: 

  

• Campanes extractores de fums.  

• Ventiladors i caixes de ventilació 400ºC/2H.  

• Sostres filtrants.  

• Una completa gamma de filtres, en especial els filtres electrostàtics com el 

Filtronic, dedicats a la depuració de fums i pols.  

• Equips per a l'absorció d'olors i sistemes d'atenuació acústica.  

• Sistemes contra incendis.  
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LuisCapdevila S.A., s'ha especialitzat en l'extracció de fums en la hostaleria, sector en el 

que ha aconseguit el major prestigi i difusió. L’empresa treballa en altres àmbits com ara 

l’automoció (filtració en cabines de pintura), sector hospitalari (filtració en sales 

blanques), indústria metal·lúrgica (filtració en fums de soldadura) entre d’altres. 

 

En la actualitat un 15% de les seves vendes es fan a l’estranger. Comptem amb 

distribuïdors a tot el món, malgrat que els seus mercats més importants són els més 

propers: França i Portugal. 
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2. OBJECTIUS 
 

2.1.Finalitat 

 

L’objectiu d’aquest projecte és donar una solució viable per a instal·lacions de cuines en 

edificis on és impossible fer-hi una sortida d’aire convencional seguint els criteris 

marcats per l’administració, i donar una alternativa a les instal·lacions viables, però de 

molt alt cost per les característiques especials de l’edifici on es volen fer. 

 

 

2.2.Propòsit 

 

El nostre objectiu és crear un sistema de captació i filtració que: 

 

- Permeti eliminar la instal·lació de sortida i entrada d’aire. 

- Filtri un 99% de partícules visibles. 

- Redueixi considerablement les olors.  

- S’adapti a qualsevol campana d’extracció de LuisCapdevila, S.A. 

- S’adapti a qualsevol sistema de cocció sense reacció de combustió (planxes, 

fregidores, plaques d’inducció, vitroceràmiques...). 

- Ocupi el mínim espai possible. 

- Sigui de fàcil muntatge. 

- Sigui de fàcil instal·lació. 

- Tingui un manteniment mínim. 

- S’adapti el màxim possible a components existents de LuisCapdevila,S.A.  

- S’adapti totalment als processos productius de LuisCapdevila,S.A. 

- Sigui estèticament coherent amb una campana estàndard. 

- Tingui uns costos equiparables als d’una instal·lació convencional. 
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2.3. Abast 

 

El projecte inclourà: 

  

 Disseny conceptual del sistema de captació i filtració per a plataformes de cocció 

elèctriques. 

 Estudi del funcionament dels filtres. 

Especificació de les etapes de filtració necessàries. 

Disseny per a la fabricació de tots els components necessaris. 

Elecció dels materials. 

 

El projecte no inclourà: 

  

 Disseny dels filtres. 

Disseny del sistema de control dels components elèctrics. 
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3. INTRODUCCIÓ TEÒRICA 
 

3.1. Composició i mida de partícules de fums de cocció 

 

Per caracteritzar la composició del fum que arribarà a l’aparell, ens basarem en l’estudi: 

“Comparison of Emissions from Selected Commercial Kitchen Appliances and Food 

Products” fet per membres de l’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, 

and Air-Conditioning Engineers) a la Universitat de Minnesota, als E.E.U.U. , i l’estudi 

alemany “Einfluss verschiedener Faktoren auf die Partikelgröbenverteilung von 

Küchenaerosolen” 

 

Segons es pot veure en aquests estudis, la composició química i la mida de partícules 

d’un fum de cocció són molt variables depenent dels productes que es cuinen, la 

quantitat de producte, aparell de cocció i potència d’aquest, etc. 

 

Les diferents composicions es poden separar clarament per: 

 

  - Emissions d’aparells amb reaccions de combustió , que contindran, a 

part de les partícules provinents del menjar que estem cuinant, gasos provinents de 

la reacció de combustió. 

 

  - Emissions d’aparells sense reaccions de combustió (bàsicament 

elèctrics), on només tindrem partícules provinents de l’aliment que cuinem. Segons 

l’estudi de l’ASHRAE, un molt alt percentatge (més d’un 90%) de les partícules 

emeses per aquest tipus de sistemes de cocció es poden considerar greix, i es pot 

afirmar que, a nivell químic, la mescla de partícules es comporta igual que una 

mescla d’igual concentració d’àcid olèic. 

 

La poca disponibilitat d’espai i el tipus de filtres disponibles fa que descartem el primer 

grup que necessitaria filtració química per eliminar els gasos resultants de la combustió, 

i ens centrem en el segon. Dins d’aquest grup i per tal de dimensionar les etapes de 

filtració, ens fixarem en una de les plataformes de cocció més comunes en el mercat i de 

les que més contaminant emet, que és la planxa elèctrica, amb la composició 

aproximada  mostrada a la Figura 3.1 
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Figura 3.1. Distribució de mida de partícules d’un fum de cuina, segons l’estudi: “Einfluss verschiedener 

Faktoren auf die Partikelgröbenverteilung von Küchenaerosolen” 

 

Les característiques del fum que entra al sistema seran les següents: 

 

Quantitat d’emissions de greix:  14 g greix/kg producte cuinat   

Producte cuinat:   Hamburgueses 

Concentració:    0,81 mg/m3 

Cabal del plomall:    56,1 m3/h      

Distribució de partícules:    16 % en massa de partícules Dp>10 µm 

     9 % en massa de partícules 10 µm>Dp>1µm 

      28 % en massa de partícules 1 µm>Dp>0,3µm 

     12 % en massa de partícules 0,3µm>Dp>0,1 µm 

     5 % en massa de partícules Dp<0,1 µm 

 

Aquesta distribució correspon a  partícules condensades en suspensió, i representa, 

aproximadament, un 70% de la massa total de contaminant, la resta es troba en forma 

de vapor. 

 

En conseqüència, tenim, per kg de producte: 
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  0,7·0,16·14 = 1,6 g de partícules Dp>10 µm per kg de producte  

 

i de forma anàloga:    

    3,8 g de partícules 10>Dp>1 µm per kg de producte 

    2,8 g de partícules 1>Dp>0,3 µm per kg de producte 

    1,2 g de partícules 0,3>Dp>0,1 µm per kg de producte 

    0,5 g de partícules Dp<0,1 µm per kg de producte 

    i 4,2 g / kg de producte cuinat  en forma de vapor. 

 

Aquesta distribució de fums pertany a una planxa de 10,7 kW, amb una àrea de cocció 

de 61 cm x 84 cm, i una temperatura de cocció de 180ºC (Tamb=19ºC) que són una 

potència, una mida i unes temperatures bastant estàndards de planxes per a ús 

professional. A més, l’experiment s’ha fet cuinant hamburgueses. 

 

 

 3.2. Funcionament dels filtres utilitzats 

  

 3.2.1. Filtre dinàmic 

 

Aquest filtre és el que s’anomena un separador inercial, i es basa en la dificultat que té 

una partícula per a realitzar canvis bruscos de direcció, ja que la seva inèrcia és major 

que la del gas portador. Per tal d’ocasionar aquests canvis de direcció, s’utilitzen 

làmines en forma de mitja canya contraposades tal i com s’observa a la figura. Els 

separadors inercials aconsegueixen eficàcies de l’ordre del 90% en la separació de 

partícules de Dp>10 µm. A la Figura 3.2. es pot observar una vista dde l’aspecte del 

filtre, i un esquema del seu funcionament. 

 

     

Figura 3.2. Filtre dinàmic o separador inercial. Vista isomètrica i esquema de funcionament 
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 3.2.2. Filtre electrostàtic 

 

En aquests equips es manté un  camp elèctric d’alt voltatge causat per dos elèctrodes 

(elèctrode de descàrrega i elèctrode col·lector) les polaritats dels quals són de signe 

oposat. L’elèctrode de descàrrega és de secció petita, i té forma de fil llarg de Tungstè, 

mentre que l’elèctrode col·lector té forma de placa i és de gran superfície. 

 

El gas a depurar travessa el camp elèctric que es manté entre els elèctrodes de 

descàrrega en forma de fils suspesos entre plaques metàl·liques. La intensitat del camp 

és molt alta a les proximitats del fil i decreix ràpidament  amb la distància en el espai 

entre elèctrodes. Per efecte camp, els electrons lliures es mouen amb acceleració 

creixent cap a l’ànode (fil). 

 

Els electrons xoquen amb les molècules d’aire que s’interposen en la seva trajectòria, 

arrencant-ne electrons. Aquests electrons xoquen també amb altres  molècules, 

arrencant més electrons, i així es formen una gran quantitat de ions positius. Això es el 

que es coneix com a efecte corona. 

 

Els ions positius s’adhereixen a les partícules en suspensió de polaritat neutra. Aquestes 

partícules carregades són atretes per l’elèctrode col·lector, de polaritat oposada. Quan 

es produeix el contacte de la partícula amb l’elèctrode, la partícula perd la seva càrrega, 

i pot ser retirada fàcilment rentant el filtre.  

 

El procés complert, tal com il·lustra la Figura 3.3., consisteix en: 

1. Ionització del gas. 

2. Càrrega de partícules de contaminant. 

3. Transport de les partícules fins la superfície col·lectora. 

4. Neutralització de les partícules de contaminant. 

5. Eliminació del contaminant de la superfície col·lectora.  
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Figura 3.3. Esquema de funcionament de la filtració electrostàtica. 

 

 

El precipitador del que disposem és del tipus “Penny” o de dues etapes. Utilitza per a la 

ionització una diferència de potencial de 12.000 V. El seu ús està indicat per a 

concentracions de contaminant inferiors a 50 mg/m3.  

 

És el depurador més pràctic per a la captació de substàncies hidrocarbonades quan 

s’han convertit en un plomall visible al produir-se la condensació dels vapors. 

 

Té una eficàcia del 99% de partícules de Dp>1 µm, d’un 90% 1 µm >Dp>0,3 µm,  més 

d’un 70% de partícules de fins a 0,1 µm, i arriba a filtrar partícules de fins a 0,01 µm.  

 

Un dels grans avantatges del filtre electrostàtic és que la seva pèrdua de càrrega és molt 

petita, despreciable al costat de la d’un filtre dinàmic o la d’un filtre de carbó actiu, i això 

redueix els requeriments energètics, i ens dóna llibertat a l’hora d’elegir el ventilador, o 

ens pot permetre augmentar la superfície de captació (campana més gran) per a un 

mateix ventilador.  

 

 

 3.2.3. Filtre de carbó actiu 

 

El filtre de carbó consisteix en partícules de carbó actiu de diàmetre el més petit possible 

per augmentar la superfície de contacte amb el flux d’aire (en el nostre cas és de 4mm 

aproximadament), en un contenidor que permeti a l’aire entrar en contacte amb la 

superfície d’aquestes partícules. En el nostre cas les encabirem en un caixó de 



 14                                            Disseny d’un sistema de captació i filtració de fums, sense  sortida d’aire a l’exterior 

 

410mmx418mmx25mm fet de xapa inoxidable perforada amb forats de 3 mm de 

diàmetre per així permetre el pas de l’aire i evitar pèrdues de partícules de carbó actiu. 

 

El carbó actiu és un bon adsorbent.  L’adsorció és un procés de tipus físic, sense reacció 

química, i consisteix en que les molècules d’un gas o líquid queden retingudes a la 

superfície del sòlid adsorbent a través de forces moleculars, en el nostre cas, de van der 

Waals.   

 

És un dels més reconeguts i eficaços filtres d’olors, petites partícules i vapor que es 

coneixen.  

 

En concret, utilitzarem carbó actiu GMI P4/47 C de Galaquim: en pellets de 4 mm i 

densitat aparent de 520 Kg/m3, elaborat en base mineral, dur i resistent a l’abrasió, que 

s’utilitza normalment per al control d’olors e aplicacions on el H2S, mercaptans i altres 

components olorosos són els majors contaminants, tractament de gasos i aire, màscares 

de respiració, ús civil o cabines de pintura.  
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4. ESTAT DE LA TÈCNICA, PATENTS 
 

Les patents consultades són les següents: 

 

- Kitchen air filtration system (US patent nº 6,821,318) 

- Vent less air scrubber with multi-stage filters and hood enclosure with great 

entrapment units (US patent nº 6,344,074) 

- Rotary oxidizer systems for control of restaurant emissions (US patent nº 

6,235,249) 

- Kitchen hood filtration apparatus (US patent nº 6,235,090) 

- Apparatus and method for cleaning, neutralizing and recirculating exhaust air 

in confined environment (US patent nº 6,797,246) 

- Kitchen island vent hood (US patent nº 6,647,978) 

 

Com es pot veure si consultem les patents descrites, la majoria dels sistemes de 

purificació d’aire es basen en extreure el fum a l’exterior amb filtració mínimes. 

 

També hi ha sistemes de filtració que intenten eliminar tot tipus de partícules, incloses 

les que resulten d’una reacció de combustió, però són sistemes que ocupen una gran 

quantitat d’espai. 

 

Existeixen també, sistemes que utilitzen etapes de filtració semblants a les que s’utilitzen 

en el projecte, però en superfícies molt més grans i sempre després d’una sortida d’aire 

a l’exterior. 

 

Un sistema d’aquest estil, és el Filtronic, de  Luis Capdevila,S.A. que consisteix en una 

caixa de grans dimensions amb etapes de filtració electrostàtica, dinàmica i de carbó 

actiu. 
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5. SOLUCIÓ PROPOSADA 
 

 5.1.Elecció de les etapes de filtració 

 

 5.1.1. Filtració de partícules 

 

Segons la bibliografia consultada i experiments fets a LuisCapdevila,S.A. , el mètode 

més efectiu per filtrar la part visible dels fums de cocció, és la filtració electrostàtica. 

 

Una aplicació eficient d’aquest mètode aconsegueix, tal com s’ha especificat 

anteriorment, una filtració del 99% de partícules de Dp>1 µm, d’un 90% 1µm>Dp>0,3 

µm, més d’un 70% de partícules de fins a 0,1 µm, i arriba a filtrar un 40% de partícules 

de fins a 0,01 µm. 

 

Una possible alternativa a aquest mètode, és la utilització de filtres absoluts, o HEPA, 

que són filtres d’una gran capacitat de filtració (99,99% de partícules més grans de 0,3 

micra). Però la major eficàcia d’aquest tipus de filtres no és prou significativa com per 

compensar problemàtiques que deriven de la seva utilització, com la seva elevada 

pèrdua de càrrega (els mòduls electrostàtics gairebé no en tenen), o el fet de que, 

passat un temps d’utilització, es col·lapsen, i no es poden netejar, o sigui que s’han de 

canviar.  

 

A més, els filtres electrostàtics, a diferència dels HEPA, drenen part de la càrrega de 

contaminant retinguda, cosa que allarga els períodes de neteja. 

 

Per tant, basarem la nostra filtració en el mètode de filtració electrostàtica. 

 

Abans de les etapes de filtració, tenim, com hem vist, la distribució de partícules 

següent: 

 

1,6 g de partícules Dp>10 µm per kg de producte  

   3,8 g de partícules 10>Dp>1 µm per kg de producte 

   2,8 g de partícules 1>Dp>0,3 µm per kg de producte 

   1,2 g de partícules 0,3>Dp>0,1 µm per kg de producte 

   0,5 g de partícules Dp<0,1 µm per kg de producte 

4,2 g / kg de producte   en forma de vapor. 
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Després de passar per un filtre electrostàtic eficient, la nostra composició de fums 

quedaria de la següent manera:  

   

0,01·1,6 = 0,02 g de partícules Dp>10 µm per kg de producte  

   0,01·3,8 = 0,04 g de partícules 10>Dp>1 µm per kg de producte 

   0,1·2,8 = 0,28 g de partícules 1>Dp>0,3 µm per kg de producte 

   0,3·1,2 = 0,36 g de partícules 0,3>Dp>0,1 µm per kg de producte 

   0,6·0,5 = 0,25 g de partícules Dp<0,1 µm per kg de producte 

4,2 g / kg de producte   en forma de vapor.. 

 

Això significa passar de 9,8 a 1,2 g/kg producte  de partícules condensades en 

suspensió, que significa una reducció del 88% d’aquestes partícules.   

 

És convenient situar una etapa de prefiltració abans del filtre electrostàtic per evitar que 

les plaques col·lectores s’omplin en poc temps i perdin eficàcia. Amb un filtre dinàmic, 

aconseguim eliminar un 90% de les partícules de Dp>10 µm, que significa, en el nostre 

cas, una eliminació de 1,44 g/kg prod.   

 

La velocitat de pas de l’aire pel filtre electrostàtic (3,3 m/s) està per sobre de la 

recomanable, i això causa una baixada del rendiment del filtre. És per això que situarem 

un segon filtre electrostàtic, en sèrie amb el primer. Això, a més, ens assegurarà un alt 

rendiment de filtració durant més temps, ja que quan el primer filtre es vagi embrutant i 

perdent eficàcia el segon seguirà filtrant.  

 

La següent gràfica (Figura 5.1.) mostra la reducció de rendiment, deguda a la velocitat 

de pas de l’aire, dels filtres electrostàtics que utilitzarem (subministrada pel fabricant): 
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Figura 5.1. Pèrdua de rendiment dels filtres electrostàtics segons el cabal de pas d’aire. 
 

 

Com es veu a la gràfica, per al cabal d’extracció de 2000 m3/h (que com es veurà més 

endavant és el necessari) tenim que el rendiment del filtre és del 90% del normal. Per 

tant, els rendiments de filtració per a cada mida de partícula, del filtre electrostàtic seran 

els següents: 

 

Rendiment de filtració filres electrostàtics 

 Mida de partícules rendiment 
normal (%)  

correccio 
per cabal 
(%) 

Rendiment 
total (%)  

Dp>10 µm  99 90 89,1 

10 µm > Dp > 1µm 99 90 89,1 

1 µm > Dp > 0,3 µm 90 90 81 

0,3 µm > Dp > 0,1 µm 70 90 63 

0,1 µm > Dp 40 90 36 

Vapor 0 90 0 

 

Taula 5.1. Rendiments de filtració corregits per excés de cabal 
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Després de l’etapa de filtració electrostàtica, l’aire es trobarà els filtres de carbó actiu. 

Segons els proveidor habitual de LuisCapdevila, S.A., per a velocitats properes a 1 m/s, 

un gruix de filtre de 25 mm, el tipus de carbó actiu que estem utilitzant i per àcid oleic 

amb una concentració d’entre 0,2 i 0,3 mg/m3, el procés d’adsorció reté aproximadament 

un 23% de la massa de contaminant de l’aire. 

 

Les etapes de filtració, per tant, quedaran com mostra al diagrama (Figura 5.2.). 

 

 

AIRE 
(ESTAT 2)

AIRE 
(ESTAT 0)

AIRE 
(ESTAT 1)

AIRE 
(ESTAT 4)

AIRE 
(ESTAT 3)

AIRE
(ESTAT 5)

 
 

Figura 5.2. Etapes de filtració i estats de filtració progressiva de l’aire. 
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A continuació (Taula 5.2.) s’adjunta una taula amb l’evolució de les partícules en 

suspensió de l’aire, des de l’entrada a la campana fins després de la filtració 

electrostàtica, així com les estimacions teòriques de retencions de greix per cada etapa 

de filtració, tenint en compte els rendiments de filtració que s’han calculat a la taula 5.1., 

que els filtres dinàmics, com s’ha indicat amb anterioritat, filtren un 90 % de les 

partícules més grans de 10 µm, i que els de carbó actiu filtren un 25% de tot tipus de 

partícules: 

 

 

ESTAT 0  
FILTRE 
DINÀMIC 
CAMPANA 

ESTAT 
1 

FILTRE 
DINAMIC B. 
FILTRES 

ESTAT 
2 

FILTRE 
ELECTROSTÀTIC 
1 

ESTAT 
3 

FILTRE 
ELECTROSTÀTIC 
2 

ESTAT 
4 

FILTRE 
CARBÓ 
ACTIU 

ESTAT 
5 

RETENCIÓ DE 
PART¨CULES 
A LES ETAPES 
DE FILTRACIÓ % (g/Kg) % (g/Kg) (g/Kg) % (g/Kg) (g/Kg) % (g/Kg) (g/Kg) % (g/Kg) (g/Kg) % (g/Kg) (g/Kg) 

Dp>10 µm 11,2 1,57 90 1,41 0,16 90 0,14 0,02 89,1 0,01 0,00 89,1 0,00 0,00 23 0,00 0,00 

10 µm > Dp > 
1µm 

27,3 3,82 0 0,00 3,82 0 0,00 3,82 89,1 3,41 0,42 89,1 0,37 0,05 23 0,01 0,03 

1 µm > Dp > 
0,3 µm 

19,6 2,74 0 0,00 2,74 0 0,00 2,74 81 2,22 0,52 81 0,42 0,10 23 0,02 0,08 

0,3 µm > Dp > 
0,1 µm 

8,4 1,18 0 0,00 1,18 0 0,00 1,18 63 0,74 0,44 63 0,27 0,16 23 0,04 0,12 

0,1 µm > Dp 3,5 0,49 0 0,00 0,49 0 0,00 0,49 36 0,18 0,31 36 0,11 0,20 23 0,05 0,15 

Vapor 30 4,20 0 0,00 4,20 0 0,00 4,20 0 0,00 4,20 0 0,00 4,20 23 0,97 3,23 

Total 100 14,00   1,41 12,59   0,14 12,45   6,56 5,89   1,18 4,71 23 1,08 3,62 

 
Taula 5.2.Evolució de l’aire a través de les etapes de filtració fins a l’estat 4 i retenció de contaminant de 

cada filtre. 

 

 

Així doncs, la reducció de partícules fins a aquest punt és de 14 -4,7= 9,3 g/kg de prod. 

cosa que representa gairebé un 96% en massa de partícules en suspensió, i gairebé un 

66% de la massa total de greixos.  

 

Aquest percentatge s’extreu fent la suposició que la massa de greix en forma de vapor 

no condensa en tot el circuit, cosa que no és del tot certa. És d’esperar que una part 

d’aquest vapor, ja sigui per la davallada de temperatura a mesura que avança per 

l’aparell, o perquè entri en contacte amb alguna part de l’aparell, condensi, i pugui ser 

filtrat pel filtre electrostàtic. Aquest percentatge, doncs, serà més gran. La seva 

determinació la deixem per a experiments posteriors a la construcció del prototip, però 

esperem superar el 75% de massa total de greixos.  
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5.1.2. Filtració d’olors 

  

Les olors estan causades per tot tipus de partícules, tant en suspensió com en forma de 

vapor. Hi ha estudis, però, que diuen que les olors les causen, principalment, les 

partícules de diàmetres més grans. Això significa que, com és lògic, amb la filtració 

electrostàtica, ja hem eliminat una part significativa de les olors generades. 

  

De totes maneres, el mercat ofereix diferents mètodes d’eliminació de partícules més 

petites de 0,1 micra i de vapors, i per tant, de les olors que queden després de la filtració 

electrostàtica, que són significatives. Són, per exemple: 

 

 - Filtres de substàncies adsorbents  

 - Generadors de raigs ultraviolats.   

 - Generadors d’ozó. 

 - Esprais  

 - etc. 

  

Els esprais, són de difícil instal·lació i manteniment, i necessiten un circuit d’aigua que 

ocuparia un espai del que no disposem. A més, representen un perill latent de 

legionel.la. 

 

L’ozó, oxida les molècules de les substàncies orgàniques en suspensió, però se n’hauria 

de generar molt per tenir una reducció significativa de partícules i vapor. Cosa que 

significa un consum elevat d’energia i emetre ozó, que és tòxic, i per tant, perjudicial per 

la salut dins d’un recinte tancat i amb les concentracions que necessitaríem.  

 

Descartem els raigs ultraviolats per la seva perillositat i el fet de que només afecta la 

superfície de les partícules que volem eliminar, cosa que limita molt la seva eficàcia en 

partícules en suspensió. Una solució a aquest problema és allargar el temps d’exposició 

de l’aire contaminat als raigs en qüestió, cosa que ens és impossible per falta d’espai. 

  

El sistema més adient, tenint en compte els requeriments que tenim, i segons 

l’experiència de Luis Capdevila, S.A., és la utilització d’un filtre amb material adsorbent, 

com pot ser el carbó actiu. Escollim el carbó actiu pel seu baix preu en comparació amb 

altres substàncies adsorbents, i per la seva eficàcia contrastada en la filtració de boires 

olioses. 
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No és possible, però, fer una previsió prou acurada de la quantitat d’olor que filtrarà la 

etapa de carbó actiu. Per fer-ho necessitaríem la composició química exacta de 

contaminants a l’aire, que depèn absolutament del menjar que estiguem cuinant en 

aquell moment (per exemple, el resultat serà radicalment diferent si cuinem carn o 

cuinem peix). També depèn, en menor mesura, del mètode de cocció, de la temperatura 

de cocció, de la temperatura ambient, etc. Aquesta és una determinació que només es 

pot fer experimentalment per cada cas.  

 

L’anàlisi olfactomètrica experimental de la sortida d’aire de l’aparell s’ha de fer segons la 

norma europea EN-13725 “Qualitat de l’aire. Determinació de la concentració d’olor amb 

olfactometria dinàmica”. Això ens donarà uns nivells d’emissió de cada component 

majoritari de les mostres, que haurem de comparar amb els nivells admesos. 

 

No existeix, en aquests moments, una llei espanyola que reguli aquests nivells d’emissió 

d’olors. Existeixen lleis en altres països de la UE (com Alemanya, Irlanda, Holanda...) i hi 

ha comunitats autònomes com el País Valencià o Catalunya que n’estan desenvolupant 

(actualment en fase de borradors), però de moment no legislen les olors provinents de 

cuines professionals convencionals. La proposta de nivell admissible d’olors més 

generalitzada per a un cas com el que ens ocupa és de 6 ouE/m3  al 98 percentil. 

 

El que està clar, és que la velocitat de pas de l’aire per aquest tipus de filtres, n’afecta 

significativament el rendiment. Convé, doncs, reduir aquesta velocitat de pas al màxim. 

Una altra solució a aquest problema, seria posar dos filtres d’aquest tipus en sèrie, però 

la seva alta pèrdua de càrrega ho desaconsella.  

 

Aquesta seqüència de filtració (filtre dinàmic - filtre electrostàtic – filtre carbó actiu) ja ha 

estat utilitzada per LuisCapdevila,S.A. en altres aparells de major envergadura, com pot 

ser el sistema Filtronic, amb resultats molt satisfactoris. 
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5.2. Càlcul del cabal i pèrdua de càrrega del sis tema, i elecció del 

ventilador  

 

Per tal d’elegir el ventilador adequat per al nostre aparell, necessitem saber quines 

condicions de cabal i pèrdua de càrrega tenim. 

  

 

 5.2.1.Cabal 

 

Una campana d’extracció localitzada com la nostra, està sempre situada damunt del 

focus d’emissió de fums, que tendeixen a pujar. 

 

És per aquest fet que la corrent d’aire que hem de crear a la part exterior de la campana 

ha de ser la mínima suficient per a contrarestar petites corrents d’aire que hi poden 

haver dins una cuina, com els provocats per persones o objectes en moviment,  

tancament i obertura de portes, etc. 

 

Convencionalment, es considera que una corrent amb una velocitat d’aire de 0,25 m/s 

en tota la “secció perimetral” de la campana és suficient, i la majoria de ventilacions es 

dimensionen en aquest sentit. Entenem secció perimetral com les tres cares  verticals 

que hi ha des de la campana a la plataforma de cocció (ergonòmicament a 1 m d’alçada 

de mitjana) (veure Figura 5.3.). 

 

 
Figura 5.3.Secció perimetral d’una campana extractora 
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Si tenim en compte aquesta consideració tenim que el cabal que necessitem és de: 

 

 Q = P·h·v 

on: 

 P = perímetre descobert de la campana 

 h = distància vertical entre campana i plataforma de cocció = 1 m  

 v = velocitat d’entrada d’aire necessari = 0,25 m/s  

 

per tant en el cas d’una campana de 800 mm de fons i 624 mm de llargada , tenim que: 

  

 P = (2·800+624) mm = 2224 mm = 2,224 m 

 Q = (2,224·1·0,25) m3/s = 0,556 m3/s = 2001,6 m3/h  

 

Aquest és el cabal que hem de generar per crear el corrent d’aire necessari a la cuina, 

amb una campana de la llargada mínima que pot portar a sobre els mòduls de filtració i 

de ventilació. 

 

 

5.2.2. Pèrdua de càrrega 

 

Per elegir el ventilador, necessitem ara, fer una estimació de la pèrdua de càrrega de la 

instal·lació. Per fer-ho crearem un model equivalent a la nostre instal·lació, format per 

tubs, colzes, reduccions i ampliacions de secció i ranures. Aquests són elements 

estàndards d’una instal·lació, i podem calcular-ne la pèrdua de càrrega aproximada. El 

model seria el següent:  
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Figura 5.4. Sistema equivalent per a càlcul de pèrdua de càrrega 

 

Utilitzarem el mètode anomenat de pressió dinàmica, que consisteix en calcular la 

pressió dinàmica de cada punt de la instal·lació, i calcular les pèrdues de càrrega en 

funció d’aquesta. Dites pèrdues, per tant, es poden expressar com: 

 

?hi = Fi·PDi   

  

 on:  

 

 ?hi  és la pèrdua de càrrega corresponent a l’obstacle o secció de tub  

 PDi és la pressió dinàmica en el lloc corresponent. 

 Fi és un factor que només depèn de les característiques constructives de 

l’obstacle causant de la pèrdua de càrrega. 
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La suma de totes aquestes pèrdues de càrrega serà la que haurà de superar el 

ventilador que escollim. 

 

Els càlculs corresponents es troben a la taula de resultats que podeu trobar tot seguit a 

la taula 5.3. 

 

      Càlcul de pèrdues de 
càrrega    Projecte: Disseny sistema de filtració sense sortida de fums 

      
Empresa: Luiscapdevila, 
S.A.   

Alçada: nivell del 
mar   

Data:      
8-6-2007   

      Direcció: Maracaibo 10-12   Tª: 20º C        
      08030 BARCELONA         Autor : Miquel Raventós 

1 Identificació tram de conducte 

Campana 
(A-B) 

Campana 
(B-C) 

Bloc de 
filtres     
(C-D) 

Tram 
intermig 
(D-E) 

Bloc 
pre- 
vent        
(E-F) 

Bloc 
post- 
vent         
(F-G) 

2 Cabal m3/s 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
3 Velocitat mínima de transport m/s             
4 Diàmetre equivalent del conducte mm 680,04 716,86 527,73 292,23 583,44 708,13 
5 Secció eq. de conducte m2 0,36 0,40 0,22 0,07 0,27 0,39 
6 Velocitat real en conducte m/s 1,54 1,39 2,56 8,35 2,09 1,42 
7 Presió Dinàmica mmcda 0,15 0,12 0,40 4,26 0,27 0,12 
8 Àrea de ranura m2     0,05       
9 Velocitat a la ranura m/s     11,48       

10 
Presió dinàmica a la 
ranura mmcda     8,06       

11 Fac. pèrdua ranura       0,49       
12 Factor acceleració        0       

13 
Pèrdues a la sortida 
(11+12)       0,49       

14 
R

A
N

U
R

A
 

PE a sort. (10X13) mmcda     3,95       
15 Fac. pèrdua entrada 0,17       0,25   
16 Factor acceleració (1ó 0) 1       0   
17 Pèrdua a l'entrada (PD) (15+16) 1,17       0,25   
18 Pèrdua a l'entrada  (7x17) 0,17       0,07   
19 

S
.C

A
M

P
A

N
A

 

Altres pèrdues (filtres) mmcda 3,00   7,00     8,00 
20 Succ. a la campana  (14+18+19) mmcda 3,17 0,00 10,95 0,00 0,07 8,00 
21 Longitut de conducte recte m 0,23 0,35 0,49 0,37 0,18 0,20 
22 Factor de pèrdues (Hf)  0,04 0,03 0,05 0,08 0,07 0,03 
23 Pèrdues en PD (21x22) 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 
24 Nº colzes de 90º       2     
25 Pèrdues en colzes en PD (24xfactor)       0,48     
26 Nº d'unions             
27 Pèrdues en unions en PD (26xfactor)             
28 Factor de pèrdues accessoris especials             
29 Pèrdues en tram en PD (23+25+27+28) 0,01 0,01 0,02 0,51 0,01 0,01 
30 Pèrdues en el tram (7x29) mmcda 0,00 0,00 0,01 2,18 0,00 0,00 
31 Pèrdua de PE en tram (20+30) mmcda 3,17 0,00 10,96 2,18 0,07 8,00 
32 PE acumulada mmcda 3,17 3,17 14,13 16,31 16,38 24,38 

 

Taula 5.3. Càlculs de pèrdua de càrrega 
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Els factors utilitzats s’han extret del llibre “Ventilacion Industrial”, editat per la conselleria 

de treball i afers socials de la Generalitat Valenciana el 1992. Pel que fa a les pèrdues 

de càrrega dels filtres, estàn extrets de les gràfiques cabal-pèrdua de càrrega  del 

catàleg de Luis Capdevila, S.A. 

  

Tots aquests càlculs donen una pèrdua de càrrega de tot el sistema, de 24,38 mmcda. 

on hi aplicarem un factor de seguretat de 1,2 per compensar possibles errors provinents 

de les aproximacions fetes. Això ens dóna una pèrdua de càrrega de 29,26 mmcda. 

 

 

5.2.3. Elecció del ventilador 

 

Per tant, hem de trobar un ventilador que venci 29,26 mmcda amb un cabal de 0,55 

m3/s, i que puguem encabir còmodament en un habitacle de 418mm x 623mm x 509mm. 

 

Per la configuració de l’aparell, un ventilador de pales enrere és el que s’adapta millor al 

direccionament d’aire que necessitem.  

 

Després de demanar ofertes als proveïdors habituals tenim que el més econòmic que 

compleix els requeriments és el EKHR 280 de l’empresa Nicotra,S.A. Les 

característiques d’aquest ventilador es poden veure a l’annex del projecte. 

 

L’únic problema que planteja aquest ventilador (la resta de possibilitats també), és el 

nivell de soroll que emetrà, ja que per donar un cabal tan gran, en tan poc espai, ha de 

treballar a molt altes revolucions. 

 

En aquest sentit, hem previst instal·lar amortidors de vibracions a les parets de 

l’habitacle i a les unions del ventilador amb aquest per tal de reduir les emissions. El 

carbó actiu en gra de l’interior dels filtres que fan a la vegada de parets de l’habitacle del 

ventilador, també amortirà una part de les vibracions creades. 
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5.3. Solució constructiva 

 

 

 
 

Figura 5.4. Solució proposada, imatge virtual del conjunt muntat 

 

 

La solució constructiva proposada (Figura 5.4.) consisteix en un aparell que se situarà al 

damunt de qualsevol campana d’extracció convencional, i que constarà de dues parts: 

 

 - Una primera amb les diferents etapes de filtració que anomenarem bloc de 

filtració, o bloc de filtres. 

 - Una segona que allotjarà el ventilador i una posterior filtració d’olors que 

anomenarem bloc de ventilació. 
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Figura 5.5. Solució proposada Parts de l’aparell i circulació de l’aire 

 

Així, l’aire entrarà per la campana, que podrà ser qualsevol de la gamma de 

LuisCapdevila,S.A., que ja inclou una primera etapa de filtració mecànica (filtre dinàmic 

o separador inercial) i puja al bloc de filtració, on hi troba, situats en posició horitzontal, 

un altre filtre dinàmic i seguidament dos filtres electrostàtics situats en sèrie (com 

s’indica a la Figura 5.5.) 

 

En aquest punt, l’aire passa al que anomenem bloc de ventilació on passa pel ventilador 

i  posteriorment travessa els filtres de carbó actiu per sortir a l’exterior pels laterals de 

l’aparell. 
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S’ha intentat situar el ventilador al final del procés (o gairebé al final) perquè ens convé 

que el màxim de circuit d’aire treballi a depressió, o sigui, a una pressió inferior a 

l’atmosfèrica. Això farà que en el cas de que tinguem alguna petita fuga, serà sempre de 

fora cap endins i mai no sortirà aire brut o semi-filtrat a l’exterior, a més protegim el 

ventilador de possibles avaries fent-hi passar aire amb el mínim de partícules en 

suspensió.  

 

L’únic element que hem situat després del ventilador, és l’etapa de filtració d’olors amb 

els filtres de carbó actiu. La decisió es deu a l’alta pèrdua de càrrega d’aquest tipus de 

filtre, que fa necessari augmentar la superfície de pas de l’aire  

a través seu. Està situat en posició vertical fent, a la vegada, de tapa que impedeix 

l’accés a les parts mòbils i elèctriques de l’aparell. Posar-lo en aquesta posició ens 

permet posar-ne dos unitats de major superfície cadascuna, en paral·lel, cosa que ens 

dóna més del doble de superfície de pas. Així també en millorem el seu rendiment de 

filtració. Conseqüentment,  tancarem les juntes d’aquests filtres amb cinta adhesiva 

d’espuma de polietilè per tal d’evitar fugues d’aire sense filtració d’olors. 

 

A continuació s’adjunten explosionats explicatius del bloc de filtració i del de ventilació, 

on es poden veure cadascuna de les peces dissenyades, i una vista general del conjunt 

desmuntat: 
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Figura 5.6. Explosió del muntatge del Bloc de filtració 
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Figura 5.7. Explosió del muntatge del Bloc de ventilació 
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La distribució escollida, ens permet una fàcil accessibilitat a tots els components de 

l’aparell, tant als filtres dinàmic i electrostàtic , en forma de calaix, com als de carbó 

actiu, en forma de tapes (Figura 5.8.) 

 

 

 
 

Figura 5.8. Accés als filtres i altres parts. 

 

 

Per accedir als filtres de la part frontal, hem situat una porta amb tanques de fàcil 

funcionament, que s’obre de baix a dalt (frontisses a la part superior), i hi hem afegit un 

mecanisme que té un punt mort quan la porta és oberta 90 graus. Això permet obrir la 

porta fàcilment, i mantenir-la en una posició en la que no molesta  ni limita la visió 

(posició horitzontal) deixant lliures les dues mans. Un cop oberta la porta, els filtres 

poden ser extrets com si fossin calaixos. 

 

 El filtre electrostàtic està format per dues parts: 

 

- una de mòbil, formada pels ànodes de tungstè i les plaques 

col·lectores amb el corresponent suport. Aquesta és la part del filtre 

que podem extreure i netejar quan sigui necessari, de fet, és la única 

part del filtre que entra en contacte amb l’aire contaminat.  

- una de fixa, que conté tota la part elèctrica i electrònica del filtre. 

Aquesta part està aïllada i adherida amb cargols a la paret  interior 
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esquerra del bloc de filtració i entra en contacte amb la part mòbil del 

filtre mitjançant uns connectors amb molles que asseguren la 

conducció elèctrica sense pèrdues significatives. 

 

El filtre de carbó actiu s’extreu girant 90 graus dues tanques situades a la seva part 

superior (amb tornavís) i estirant-lo en direcció ascendent. Un cop extret qualsevol dels 

dos filtre de carbó actiu, el ventilador queda a la vista i és totalment accessible per a una 

possible reparació o recanvi. 

 

 

5.4. Materials 

 

La carcassa i peces no estàndards de l’aparell està formada per peces de xapa d’acer 

inoxidable d’1mm de gruix, amb un acabat brillant per les peces de la part exterior i un 

acabat mat per les de l’interior. Aquest material evita la degradació pel contacte amb 

vapor d’aigua li dóna un acabat semblant al que tenen les campanes d’extracció. 

 

El ventilador està construït, bàsicament amb xapa d’acer galvanitzat, que és un material 

de utilització generalitzada en el sector. 

 

La cinta adhesiva i material aïllant del so són d’espuma de polietilè de cèl·lula tancada. 

Encara que l’espuma de polietilè de cèl·lula oberta amorteix millor les vibracions, hem 

escollit la de cèl·lula tancada per evitar que s’impregni de contaminant, cosa que la 

degradaria. 

 

Els tancaments de la tapa frontal i dels filtres de carbó actiu, són d’acer inoxidable, igual 

que tots els cargols, femelles, altres parts per a fixació de components de l’aparell, les 

frontisses i els filtres dinàmics. 

 

Els mòduls electrostàtics són d’alumini, per alleugerir-ne el pes i fer-los més manejables. 

 

El carbó actiu és carbó d’origen mineral, d’activació tèrmica, de granulometria de 4mm. 
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  5.5. Instal·lació en campanes 

 

L’aparell s’ha de situar al damunt d’una campana d’extracció convencional. 

 

Per poder encabir-hi l’aparell, el sostre de la campana receptora ha de tenir un fons 

mínim de 750 mm, requisit que compleixen totes les campanes de nova generació de 

LuisCapdevila,S.A.  

 

L’amplada mínima que ha de tenir la campana, és l’amplada de l’aparell: 624 mm.  

 

Un dels requeriments del projecte especifica que el sistema  ha de servir per a tots els 

amples possibles de campanes.  

 

Una solució a aquest requeriment és fer possible que un sol aparell funcioni en una 

campana més llarga. D’aquesta manera tindríem que un aparell valdria per a campanes 

d’una amplada des de 624mm (mida mínima) fins a una mida més gran “D”. A partir de 

D + 1mm fins a 2·D utilitzaríem dos aparells, de 2·D + 1mm fins a 3·D tres aparells, i així 

per qualsevol llargada.  

 

La única limitació que tenim per utilitzar un aparell per a una campana molt més gran, és 

el cabal que dóna el ventilador, que hem limitat per a una campana de 624 mm. 

 

Una possible solució a aquest problema seria canviar el ventilador, però no hi ha cap 

ventilador amb un preu raonable, que càpiga dins la màquina i que pugui donar molt 

més cabal. 

 

Una altra solució és reduir el cabal d’entrada a les campanes més grans de 624mm. 

 

El cabal es pot expressar com: 

 Q = A · v 

on:  

 A = Àrea d’extracció 

 v = velocitat de pas de l’aire 
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Com s’ha dit anteriorment, la velocitat de pas de l’aire per l’àrea d’extracció ha de ser 

0,25 m/s per vèncer possibles corrents d’aire generats a la cuina. Per tant, l’únic factor 

que podem reduir és l’àrea d’extracció.  

 

Per fer-ho modificarem la campana afegint tapes que tapin un 55% de les dues 

superfícies laterals, tal com es veu a la Figura. 5.9. 

 

 
Figura 5.9. Campana de llargada 1500mm amb tapes laterals 

 

 

D’aquesta manera, la superfície d’extracció d’una campana de D = 1500 mm de llargada 

amb tapes laterals és igual que la d’una de 624 mm sense tapes. Per tant, només ens 

caldrà un mòdul per a una campana de 1500mm. De 1501 mm a 3000 mm en posarem 

2, etc. 

 

Complim, doncs, el requeriment que exigia que el sistema serveixi per a qualsevol 

campana d’extracció. 

 

Per a qualsevol de les instal·lacions esmentades, s’ha de preveure un espai lliure mínim 

de 150 mm als laterals del mòdul de filtració, per tal d’assegurar una sortida d’aire pels 

filtres de carbó laterals, sense pèrdues de càrrega significatives. 
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Figura 5.10. Campana de 1501 mm amb tapes laterals i dos mòduls de filtració 

 

 

5.6. Estètica 

 

 Aquest és un producte destinat a cuines professionals, i per tant, el bon 

funcionament de l’aparell, com a criteri de disseny, estarà per sobre d’un component 

estètic. De totes maneres, el conjunt s’ha dissenyat intentant donar una imatge 

compacte, amb un sol volum en forma de cub, evitant volums annexes, o formes que 

destaquin o trenquin les línies de l’aparell. A més, a totes les cares considerades vistes 

(totes excepte la superior i posterior) s’ha evitat l’ús de cargols, femelles o reblons 

visibles, per tal de donar una imatge de qualitat de l’aparell. 

 

 

5.7. Seguretat 

 

Amb l’objectiu de complir els requisits per a obtenir el marcatge de seguretat CE, hem 

incorporat al disseny les següents mesures de seguretat, d’acord amb la legislació i la 

normativa vigent. 
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5.7.1. Prevenció contra talls 

 

Un dels perills més freqüents en aparells amb peces de xapa, és la possible presència 

de vores o escaires que tallin a qualsevol dels usuaris. En el nostre cas el perill es dóna 

per a les extremitats superiors. En aquest sentit s’han evitat totalment aquest tipus 

d’acabats en tot l’exterior de l’aparell. 

 

A l’interior dels blocs de filtració i ventilació, per tal de prevenir talls a les mans en 

operacions de neteja, extracció i reposició de filtres, s’han evitat al màxim aquest tipus 

d’acabats. Per als casos en els que no s’han pogut evitar, es posarà especial èmfasi en 

la retirada de rebaves, que són les vertaderes responsables d’aquests perills. 

 

 

5.7.2. Prevenció contra l’accés a components elèctrics i a parts mòbils 

 

Per evitar l’accés a qualsevol de les parts elèctriques de l’aparell, s’ha disposat a la 

porta frontal i als filtres de carbó laterals, que donen accés als filtres electrostàtics i al 

ventilador respectivament, microrruptors de seguretat. Aquests microrruptors fan que el 

sistema no funcioni si no estan activats, cosa que passa únicament quan les obertures 

estan absolutament tancades. Això també evita l’accés a les parts mòbils de l’aparell, 

que és, únicament, el rodet del ventilador. 

 

A més, els dos blocs de l’aparell tenen una connexió a terra independent cadascun, 

situades als seus respectius cossos principals. 

 

 

5.7.3. Prevenció bacteriològica 

 

La presència prolongada d’olis i matèria orgànica, podria comportar l’aparició de bacteris 

dins l’aparell. És per això que cal seguir escrupolosament les instruccions de 

manteniment que estableixen rentats periòdics de totes les parts exposades a greix, és a 

dir, els filtres i la part inferior i mitja del bloc de filtres, amb un producte desinfectant. De 

totes maneres, aquest risc no és més gran que el que pot tenir qualsevol sistema 

d’extracció convencional. 
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El risc d’aparició de legionel·la és inexistent, ja que no hi ha una aportació d’aigua 

líquida a l’aparell. La única aportació d’aigua és en forma de vapor, dins del plomall de 

fum procedent de la cocció. 

 

 

5.8.Sistema elèctric 

 

Els elements que necessiten alimentació elèctrica són: 

 - El motor del ventilador, que necessita corrent monofàsica alterna a 230 V/50A, i 

que té una potència de 0,77 kW. 

 - Els filtres electrostàtics, que necessiten corrent monofàsica alterna a 

230V/50Hz i que tenen una potència de 25W cadascun. 

 

Per tal de poder regular el cabal d’extracció de fums, instal·larem un variador de 

freqüència que controli la freqüència d’entrada al ventilador (de 0 a 50Hz), i que de pas, 

ens permeti una arrencada sense pujades de corrent innecessàries (mitjançant una 

arrencada en rampa programada). El variador LuisCapdevila de 1’5 kW compleix tots 

aquests requisits, i a més incorpora un relé on podem connectar una de les fases que 

arriben al filtres. Així, el filtres només funcionen quan funciona el ventilador, i viceversa. 

 

Com a mesura de seguretat estàndard contra curtcircuits i pujades mantingudes de 

corrent, disposarem, abans de tot el sistema, un diferencial i un magnetotèrmic, a més 

de connectar-hi en sèrie tres microrruptors posicionats a les portes d’accés a l’interior de 

la màquina, de manera que si s’obre alguna porta el sistema es desconnecta a l’instant.  
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Variador de freqüència 
LuisCapdevila

de 1,5 kW

Esquema elèctric unifilar

Microrruptor de 
seguretat 1

Microrruptor de 
seguretat 2

Microrruptor de 
seguretat 3

Filtre electrostàtic 2

Filtre electrostàtic 1

Fusibles o diferencial 
equivalent (10A)

Magnetotèrmic (10A)

M

 
5.11. Diagrama unifilar de l’aparell  

 

El variador s’instal·larà en una caixa externa a l’aparell que es pugui col·locar a gust del 

consumidor, en un lloc de fàcil accés.  La caixa incorporarà els següents elements 

informatius i de maniobra: 

  

 - Interruptor de ON-OFF. 

 - Potenciòmetre controlador de la freqüència de funcionament del ventilador, i en 

conseqüència, del cabal d’extracció de l’aparell. 

 - LED connectat al pressòstat que incorporen els filtres electrostàtics, que indiqui 

si hi ha o no diferència de pressió entre l’interior i ‘exterior de l’aparell., cosa que només 

passa quan hi ha extracció. 

 - LED que indiqui el funcionament (LED encès) o no (LED apagat) de cadascun 

dels filtres electrostàtics (la placa de control dels filtres ja té una sortida habilitada a tal 

efecte). 

 - LED connectat als pilots de les portes que s’encengui quan una d’elles estigui 

oberta. 

 - Botó d’apagat d’emergència. 

 

Aquesta ha de poder comandar un o més aparells (veure instal·lació en campanes) a la 

vegada. 
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5.9. Fabricació 

 

El disseny ha estat efectuat amb un programa avançat de modelització de sòlids en 3D, 

amb un mòdul especialitzat en peces de xapa. Aquest programa permet generar 

automàticament, prèvia introducció de variables adequades de material i plegat, 

desplegats de totes les peces de xapa. 

 

Els desplegats són introduïts en el programa de control d’una punxonadora amb control 

numèric, on són distribuïts en xapes de diferents formats, i posteriorment són tallats. La 

punxonadora talla xapa d’1 mm de gruix amb toleràncies pròximes a la centèssima de 

mil·límetre. Un  operari s’encarrega d’alimentar la màquina amb formats rectangulars de 

xapa i retira les peces quan estan acabades. 

 

Un cop tallades les peces es pleguen amb una plegadora d’última generació que permet 

plegar peces amb toleràncies menys d’1 dècima de mil·límetre. En aquest sentit és 

important que els paràmetres de plegat del programa de disseny 3D es corresponguin 

amb els de la plegadora i amb les matrius i punxons utilitzats en cada peça. La màquina 

necessita el suport d’un operari durant tot el temps d’operació. 

Un cop acabat el procés de plegat de totes les peces, es pot procedir al muntatge, que 

pot ser efectuat fàcilment per un sol operari. En el disseny s’han utilitzat unions 

roscades, reblons, reblons soldats, femelles insertades, perns soldats i soldadures per 

punts, tots elements habituals a la planta de LuisCapdevila,S.A. 

 

Les peces que no estan fetes de xapa (tancaments, components electrònics, cables, 

filtres, ventilador, etc.) seran comprades a proveïdors habituals. 

 

Per acabar el producte s’embalarà en caixes de cartró amb les proteccions pertinents 

per evitar desperfectes durant el transport. 

 

El sistema es pot adaptar fàcilment  a la part superior de qualsevol campana d’extracció 

de la variada gamma LuisCapdevila,S.A. A més, es pot instal·lar en campanes ja 

penjades a la paret destí, o es pot pre-muntar i penjar els dos elements conjuntament, 

tot de manera molt fàcil si ho comparem amb una instal·lació convencional.   

 

 



Disseny d’un sistema de captació i filtració de fums, sense  sortida d’aire a l’exterior                                43 

 

5.10. Manteniment 

 

Els filtres aniran acumulant oli i altres partícules en suspensió a mesura que s’utilitzi 

l’aparell, i això causa una davallada progressiva del seu rendiment de filtració, és per 

aquest motiu que se n’ha de fer una neteja periòdica. 

 

Els temps que han de transcórrer entre neteges seran molt variables depenent dels 

aparells de cocció que s’utilitzin, dels productes que es cuinin, del temps de 

funcionament, etc. Per tant és difícil establir períodes fixes de neteja dels filtres per a 

totes les utilitzacions possibles. 

 

En el cas del nostre model d’emissions (planxa de 10,7 kW), podem fer una estimació de 

la quantitat de producte que podem cuinar abans de que els filtren perdin una eficiència 

significativa. 

 

Segons els experiments de l’empresa LuisCapdevila,S.A. els filtres poden filtrar, abans 

de perdre un rendiment significatiu: 

 

- 1000 g per filtre en el cas del filtre dinàmic d’una superfície de 315mm x 

505mm. 

- 500 g per  filtre en el cas del filtre electrostàtic de la mateixa àrea. 

 

El fet que els filtres electrostàtics estiguin a sobre del filtre dinàmic fa que 

aproximadament un 70% del greix que retenen aquests, es dreni fins el filtre dinàmic. El 

filtre dinàmic actua a la vegada  de filtre, i de safata per a recollir els greixos i altres 

substàncies que drenen els filtres electrostàtics (Figura 5.12., Taula 5.3.). 
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DRENAT 2

DRENAT 1

AIRE 
(ESTAT 2)

AIRE 
(ESTAT 0)

AIRE 
(ESTAT 1)

AIRE  
(ESTAT 4)

AIRE 
(ESTAT 3)

AIRE
(ESTAT 5)

 
Figura 5.12. Etapes de filtració,  estats de filtració progressiva de l’aire, i drenatge d’oli  

 

 

 

 

RETENCIÓ FILTRE 
ELECTROSTÀTIC 1 

RETENCIÓ FILTRE 
ELECTROSTÀTIC 2 

RETENCIÓ DE RESIDUS LÍQUIDS 
FILTRE DINÀMIC 
CAMPANA (g/Kg) 

RETENCIÓ DEL 
FILTRE 
DINAMIC B. 
FILTRES (g/Kg) % 

DRENAT 
(g/Kg) % 

DRENAT 
(g/Kg) 

SENSE DRENAT 1,41 0,14   7,09   0,53 

AMB DRENAT 1,41 5,48 70 2,13 70 0,16 

 
Taula 5.3. Quantitats de drenatge d’oli 
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Per estimar el temps de neteja dels filtres, considerarem una cuina on s’utilitza la planxa 

petita que hem utilitzat per caracteritzar la composició de l’aire que entra a l’aparell. 

Estimem que es cuinen 20 hamburgueses/h (o equivalents) de 100 g cadascuna durant 

6 hores al dia i 20 dies al mes. 

 

Això ens dóna 240 Kg/mes de menjar cuinat, i per tant, les retencions mensuals són les 

següents per a cada filtre: 

 

 

  FILTRE DINÀMIC 
CAMPANA  

RETENCIÓ DEL 
FILTRE DINAMIC 
B. FILTRES  

RETENCIÓ FILTRE 
ELECTROSTÀTIC 
1   

RETENCIÓ FILTRE 
ELECTROSTÀTIC  
2  

RETENCIÓ DE 
RESIDUS PER KG DE 
PRODUCTE (g/Kg) 

1,41 5,48 2,13 0,16 

RETENCIÓ DE 
RESIDUS LÍQUIDS AL 
MES (g/mes) 

338,69 1314,70 510,63 38,30 

LÍMIT DE CARREGA DE 
CONTAMINANT (g) 1000,00 1000,00 500,00 500,00 

TEMS DE NETEJA 
(mes) 2,95 0,76 0,98 13,06 

 

Taula 5.4. Càlcul del temps de neteja dels filtres 

 

Per tant, el temps de neteja aproximat per a aquesta aplicació en concret, seria de 0,76 

mesos, o sigui, tres setmanes aproximadament. 

 

De totes maneres, a través de l’experiència de Luiscapdevila,S.A. sabem, que per 

aparells anàlegs, com el sistema Filtrònic, s’aconsella uns períodes de neteja d’entre 3 

setmanes i 1 mes per als filtres dinàmics i electrostàtics. 

 

S’aconsella de netejar les parets interiors del bloc de filtració quan es netegin els filtres 

dinàmics i els mòduls electrostàtics. 

 

Pel que fa als filtres de carbó actiu, tenen una capacitat limitada d’adsorció. Aquest límit 

depèn de l’àrea superficial total del carbó actiu dels filtres, de la concentració de 

contaminant en l’aire, de la temperatura, de la presió, de la capacitat d’adsorció del 

carbó amb la substància a filtrar, etc. 
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Les capacitats d’adsorció es determinen experimentalment per a cada substància a 

filtrar i cada adsorbent, en forma de les anomenades isotermes d’adsorció. A la Figura 

5.13. es poden veure les isotermes d’adsorció d’olis de fregits, del carbó actiu que 

s’utilitzarà. A l’eix de les x es representa la concentració de contaminant (en escala 

logaritmica) i al de les y es reoresenta la càrrega en pes, o sigui x/m on x és la massa de 

contaminant adsorbida, i m és la massa total de carbó actiu. Es representen les 

isotermes de 20 i 80º C. 

 
     x/m (%) 

 
Concentració en g/m3 

 

Figura 5.13. Isotermes d’adsorció del carbó actiu GMI P4/47 C per a olis procedents de fregits 

 

Amb la densitat aparent del carbó actiu  d=520 kg/m3 i el volum total dels dos filtres de 

carbó V = 410mm·418mm·25mm·2, calculem la massa de carbó: 

 

 m=d·V = 4,45 kg de carbó actiu 

 

La concentració de contaminant que arriba al carbó actiu, és de 0,27 mg/m3. Segons es 

veu a la Figura 5.13.m., per aquesta concentració (0,00027 g/m3), x/m és 

aproximadament del 25% per a la isoterma de 20 ºC i de 21% per a la de 80º. Suposant 

una temperatura de sortida de 40ºC, tenim que x/m serà aproximadament d’un 24%.  
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i per tant: 

 

x = 0,24·m = 1,07 kg  

 

Aquesta és la càrrega de contaminant que és capaç d’adsorbir el carbó actiu en 

aquestes condicions. Però convé netejar el filtre abans de que arribi en aquest punt de 

col·lapse,  quan estigui, per exemple, al 75% de la seva capacitat, i hagi adsdorbit 0,8 kg 

de contaminant. 

 

En les mateixes condicions d’utilització que s’han especificat pels filtres electrostàtics i 

dinàmics,  i per aquesta capacitat, la càrrega mensual de contaminant adsorbida és de: 

 

Cm = 240 kg/mes · 1,08 g/kg = 259,2 g /mes  

 

Això dóna un temps màxim entre neteges de: 

 

t = 800 g / 259 g/mes = 3,09 mesos. 

 

Per tant, s’aconsella una neteja dels filtres de carbó, de cada 3 mesos, o quan es noti un 

increment d’olors a la cuina. 

 

  

- Neteja dels filtres dinàmics:  

S’extreuen en forma de calaix, després d’obrir la porta frontal de l’aparell. S’aconsella 

netejar els filtres dinàmics o separadors inercials submergint-los el un bany d’aigua i 

detergent. 

 

- Neteja de filtres electrostàtics: 

S’han d’extreure de la mateixa manera que els filtres dinàmics. La neteja es fa també en 

un bany d’aigua i detergent, el qual s’aconsella que sigui un detergent anomenat 

Detertronic, fabricat pel proveïdor de filtres. Convé, també, assecar completament el 

filtre abans de tornar-lo a utilitzar per evitar curtcircuits.  

 

- Neteja dels filtres de carbó. 

Perquè les partícules de carbó actiu alliberin les partícules i vapor que han adsorbit, s’ha 

de posar a una temperatura superior  a 50ºC. Existeixen empreses especialitzades en 
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neteja i reposició de filtres d’aquest tipus. Una alternativa a la neteja, és canviar el carbó 

actiu utilitzat per carbó nou. El carbó gastat es pot portar a una empresa especialitzada 

per a la seva reutilització. 
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6. ESTUDI ECONÒMIC 

 

 6.1. Anàlisi de costos i elaboració del pressupost 

 

Per a l’elaboració del pressupost, dividirem els costos en: 

 

Ctot = Cmat + Cfab   

 

i   

 

Cfab  = Cpunx + Cpleg + Cmunt + Cemp + Cind      

 

on: 

 

Cmat  encabeix tots els costos de compra de matèries primes i de components per al 

muntatge final i Cfab  fa referència als costos de fabricació, que, en concordança amb el 

procés de fabricació explicat anteriorment, hem desglossat en: 

 

Cpunx és el cost del procés de punxonat 

Cpleg és el cost del procés de plegat 

Cmunt fa referència al procés de muntatge 

Cemp són els costos relatius al empaquetament del producte 

Cind   són els costos indirectes 

 

El càlcul de Cmat és una suma del cost de compra de tot el material necessari per al 

muntatge, a la taula següent es detalla tot el material necessari i el seu preu de compra 

actual: 

 

Càlcul dels costos de Material per a una unitat 

Material Quantitat unitats  €/unitat Total (€) 

Microrruptor seguretat filtre 3 u 2,981 8,943 

Placa electrònica 208 1 u 79,111 79,111 

Placa neó filtrònic 1 u 3,2 3,2 

Peça plàstic Contactes 2 u 7,829 15,658 

Pressòstat 1 u 21,977 21,977 
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Taula 6.1. Costos de material per a una aparell  

 

 

 

Els càlculs dels costos de fabricació s’han dividit segons els diferents processos 

productius (punxonat, plegat, muntatge i embalat). 

 

Per a cada màquina, s’ha estimat un temps d’utilització per a la fabricació del producte, 

el cost d’una hora d’utilització, el personal necessari per al seu funcionament i el seu 

cost associat.  

 

Tot es troba resumit a la taula següent. 

 

 

 

Mòdul electrostàtic 2 u 80,963 161,926 

Transformador capçal 1 u 8,375 8,375 

Cable connexió 3 fils  1 m 0,877 0,877 

Connector recte lluminària  1 u 7,297 7,297 

Carbó actiu en gra 6 Kg 1,599 9,594 

Variador LuisCapdevila. 1 u 184,119 184,119 

Cable connexió blanc 2 u 0,209 0,418 

Cable 1m per conne xió a terra 1 u 0,107 0,107 

Regleta connexió 1 u 0,399 0,399 

Antivibrador goma 1 u 0,183 0,183 

Filtre Lames 2 u 28,548 57,096 

oïda ventilador 1 u 8,45 8,45 

Ventilador 1 u 234 234 

Tancaments porta 2 u 3,2 6,4 

Tancaments filtres 4 u 2,4 9,6 

Frontissa 2 u 9,15 18,3 

Articulació 1 u 6,02 6,02 

Xapa         

Xapa inoxidable setinada  40 Kg 4,39 175,6 

Xapa inoxidable acabat 2B 12 Kg 4,19 50,28 

xapa perforada 1 Kg 4,45 4,45 

  
Cost de material (€) 765,016 



Disseny d’un sistema de captació i filtració de fums, sense  sortida d’aire a l’exterior                                51 

 

Costos de fabricació: PUNXONADORA 

Component 

temps 

punxonat 

(s) 

Cost 

màquina/h 

(€/h) 

Cost 

màquina 

(€) 

Cost 

personal/h 

(€/h) 

Cost personal 

(€) 
Cost total (€) 

Bloc de filtres 1101,00 16 4,89 11,5 3,52 8,41 

Bloc de ventilació 734 16 3,26 11,5 2,34 5,61 

          TOTAL (€) 14,02 

              

Costos de fabricació: PLEGADORA 

Component 
temps 

plegat (s) 

Cost 

màquina/h 

(€/h) 

Cost 

màquina 

(€) 

Cost 

personal/h 

(€/h) 

Cost personal 

(€) 
Cost total (€) 

Bloc de filtres 2863,80 8,3 6,60 11,5 9,15 15,75 

Bloc de ventilació 2308,8 8,3 5,32 011,5 7,38 12,70 

          TOTAL (€) 11,93 

              

Costos de fabricació: MUNTATGE 

Component 

Temps 

muntatge 

(h) 

Cost 

màquina/h 

(€/h) 

Cost 

màquina 

(€) 

Cost 

personal/h 

(€/h) 

Cost personal 

(€) 
Cost total (€) 

Bloc de filtres 1,00 2,00 2,00 12,00 12,00 14,00 

Bloc de ventilació 0,60 2,00 1,20 12,00 7,20 8,40 

          TOTAL (€) 22,40 

 

 

 

 

 

 
Taula 6.2. Costos de fabricació per a una aparell 

 

Sumant tenim que Ctot = Cmat + Cfab  = 765,16 + 53,34 = 818,36 € per unitat. 

 

Per calcular el preu de venta aplicarem un marge de venta del 50%. 

 

Això ens dóna un preu de venta de PV = Ctot / 0,5 = 1636,72 € 

 

El preu d’una instal·lació amb un aparell d’aquest tipus, estarà format per el preu de 

l’aparell de filtració, el de la campana on s’instal·larà, i el de la mà d’obra necessària. 

Costos embalatge ( € ) 2 

Costos indirectes ( € ) 3 

Cost de fabricació ( € ) 53,34 € 
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Aquest conceptes tenen els preus següents segons les tarifes de LuisCapdevila,S.A.: 

 

Preu sistema filtració  1669,77 € 

Preu campana DELTA II 1500x800  1127,00 € 

Preu mà d'obra instal·lació 800 €  

Preu total instal·lació 3596,77 € 

 

Taula 6.3. Costos totals d’una instal·lació completa 

 

6.2. Viabilitat econòmica 

 

Aquest producte serà de gran utilitat per a clients a qui els és impossible realitzar una 

sortida de fum al seu local, però també esperem que part del mercat  convencional es 

passi a aquest sistema, sobretot en el cas d’instal·lacions cares o altres amb filtració 

externa a l’edifici, per la diferència de preu existent. 

 

S’estima que una instal·lació de difícil realització (45 m de tub per arribar a l’exterior amb 

caixa de ventilació suficientment gran), té el següent pressupost: 

 

 

Material Quantitat unitats  €/u Total (€) 

Campana Delta II 1500x800 1 u 1127,00 1127,00 

Plènum Delta II 1 u 266,43 266,43 

Tub helicoïdal D=250 mm 48 m 13,7 657,6 

Maniguets unió 15 u 5,5 82,5 

Abraçadores 15 u 17,14 257,1 

Maniguets corona 2 u 16,94 33,88 

Colzes 7 u 30,88 216,16 

Barret Jet D=250mm 1 u 155,87 155,87 

Caixa ventilació MSO 15/7,5 3Cv 1500 rpm  1 u 1785 1785 

  

Preu mà d'obra instal·lació 3000 

          

  

  
Cost Total 11057,7 

 

Taula 6.4. Costos de la instal·lació equivalent 1 
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Com es pot veure, segons les nostres estimacions, el preu d’una instal·lació en un lloc 

on la sortida d’aire no és propera a la cuina triplica el preu d’una instal·lació amb el 

sistema dissenyat. Això compensarà sobradament les majors necessitats de 

manteniment del nostre producte. 

 

Si comparem el preu de la nostra instal·lació amb el d’una de fàcil instal·lació, però que 

necessita una filtració d’aire a través d’un sistema situat fora de la cuina (com podria ser 

el sistema FILTRONIC ), amb el pressupost següent: 

 

 

Material Quantitat unitat €/u Preu total (€) 

Campana Delta II 1500x800 1 u 1127,00 1127,00 

Plenum Delta II 1 u 266,43 266,43 

Tub Helicoïdal D=300mm 10 m 17,93 179,3 

Colzes D=300mm 2 u 57,23 114,46 

Maniguets unió D=300mm 1 u 6,69 6,69 

Abraçadores D=300mm 4 u 17,88 71,52 

Maniguets corona D=300mm 2 u 21,63 43,26 

Filtronic 2500G 1 u 6256,18 6256,18 

Tremuja 18/18 D=300mm 1 u 114,66 114,66 

Tremuja 9/9 D=300mm 1 u 79,46 79,46 

  

Instal·lació 1500 

          

      

      
Total 9742,31 

 
Taula 6.4. Costos de la instal·lació equivalent 2 

 

 

Veiem que li falta poc per també triplicar el preu de la nostra instal·lació. A més, aquest 

tipus de maquinària, requereix un manteniment semblant al de la instal·lació in-door que 

s’ha proposat en aquest projecte. 
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7. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

 

Un dels criteris de disseny utilitzats en tots els productes de l’empresa és la màxima 

reciclabilitat de tots els components que conformes els seus productes. Seguint aquesta 

premisa, s’ha intentat utilitzar materials reciclables en totes les peces i parts de l’aparell 

on ha estat possible. 

 

La major part de l’aparell està format per peces i components d’acer inoxidable, o d’acer 

galvanitzat, que són materials de fàcil reciclatge. Passa el mateix amb els mòduls 

electrostàtics, que són d’alumini. 

 

El material elèctric i electrònic haurà de ser tractat segons marca el Reial Decret 

208/2005 del 25 de febrer “sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

resíduos”. 

 

Pel que fa al carbó actiu dels filtres d’olors, un cop col·lapsats perden la seva capacitat 

d’adsorció. El carbó actiu que utilitzem, però, utilitza adsorció física, que a diferència de 

la adsorció química o quimiadsorció, és reversible, i per tant el carbó es pot reutilitzar. 

Per fer-ho hem de sotmetre el carbó a temperatures superiors a 100º C, cosa que fa que 

el carbó alliberi el contaminant adsorbit, i recuperi el seu potencial de filtració. Existeixen 

empreses especialitzades en la recollida, reactivació i reposició del carbó actiu dels 

flltres. 

 

Els olis resultants de la neteja dels filtres i de l’aparell, s’han de tractar d’igual manera 

que els olis procedents de la cocció d’aliments, i no es poden abocar en un desguàs 

convencional. Se n’haurà de fer una recollida selectiva, per ser tractas adequadament 

per empreses especialitzades en aquest tipus de residus. 
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8. LEGISLACIÓ I NORMATIVA APLICABLE 
 

8.1. Directives aplicables 

 

- DIRECTIVA 89/392/CEE Seguretat en màquines, i les corresponents actualitzacions 

- DIRECTIVA 73/23/CE Baixa tensió 

- DIRECTIVA 89/336/CEE Compatibilitat electromagnètica, i actualitzacions 

- DIRECTIVA 93/68/CEE Directiva horitzontal que modifica les anteriors. 

- REIAL DECRET 1073/2002 

- DIRECTIVA 96/62/CE Gestió i avaluació de la qualitat de l’aire 

- REIAL DECRET 208/2005 del 25 de febrer. Sobre aparells elèctrics i electrònics i la 

gestió dels seus residus. 

 

 8.2. Normes aplicables 

 

- UNE-EN 294 Seguretat de les màquines. Distàncies de seguretat per a impedir l’accés 

a zones perilloses amb extremitats superiors. 

- REGLAMENT ELECTROMAGNÈTIC DE BAIXA TENSIÓ. 

- EN 60 204. Equip elèctric de les màquines industrials. Part 1: Regles generals. 

- UNE-EN 60335-1 Seguretat dels aparells electrodomèstics i anàlegs. Condicions 

generals. 

- UNE-EN 13725  Qualitat de l’aire. 
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