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Resum 

En aquest projecte es dissenya i dimensiona un sistema de detecció i supressió d’incendis a 
l’interior d’un túnel ferroviari utilitzant la tecnologia de l’aigua nebulitzada. Aquesta tecnologia 
és innòcua per al personal i equips exposats, i consumeix reduïdes quantitats d’aigua en 
comparació amb els sistemes tradicionals. Alhora, basa el seu principi d’acció en el 
refredament, desplaçament de l’oxigen per vapor d’aigua i atenuació de la transmissió de 
calor per radiació a la zona afectada per l’incendi. 

La instal·lació està constituïda per un conjunt de sistemes encarregats de les diverses 
funcions que actuen en el procés de detecció i supressió d’incendis. 

D’entre aquests cal destacar el sistema de bombeig, que aspira aigua del dipòsit de reserva 
per a que aquesta circuli per la xarxa de canonades fins que surt nebulitzada a l’ambient a 
través dels atomitzadors; el sistema de detecció de presència de combois, utilitzat per a la 
detecció de trens en un determinat sector mitjançant la comparació del nombre d’eixos del 
comboi que entren en el sector amb el nombre d’eixos que surten del mateix; el sistema de 
detecció de fum, que permet obtenir mostres d’aire que són analitzades per a determinar la 
presència de fum, i el sistema de detecció de temperatura, que permet determinar la 
temperatura local dins el túnel i identificar el punt d’origen de l’incendi. 

Així mateix, s’ha dissenyat l’algorisme de control manual i automàtic que governa la 
instal·lació. 
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1. Introducció 
Els túnels ferroviaris són elements d’infraestructura claus en les xarxes nacionals i 
internacionals de transport de passatgers i mercaderies. 

La seguretat dels túnels s’ha posat en qüestió degut als greus accidents que hi ha hagut als 
darrers anys. Junt amb l’elevat cost humà d’aquestes tragèdies, cal afegir l’important cost 
econòmic derivat dels danys estructurals i de la prolongada interrupció d’aquests elements 
de comunicacions. 

Hi ha tres tipus bàsics d’accidents que poden produir-se als túnels ferroviaris: 
descarrilaments, col·lisions entre trens i incendis. Al ser els túnels espais confinats, els 
incendis poden arribar a tenir conseqüències catastròfiques. Per aquest motiu, molts dels 
sistemes de seguretat a l’interior dels túnels estan dirigits a mitigar l’impacte d’un incendi. 

Davant les limitacions mediambientals i de seguretat per a les persones dels sistemes 
tradicionals de control, supressió i extinció d’incendis, s’ha impulsat el desenvolupament de 
la tecnologia de l’aigua nebulitzada per a la seva actuació dins els túnels. 

Els sistemes de supressió d’incendis basats en la tecnologia de l’aigua nebulitzada han estat 
instal·lats amb èxit en túnels no ferroviaris, com és el cas de la nova via soterrada de 
circumval·lació M-30 a Madrid  [1]. 

1.1. Objectiu i abast del projecte 

Aquest projecte té com a objectiu el disseny, dimensionament i implementació d’un sistema 
de detecció i supressió d’incendis basat en la tecnologia de l’aigua nebulitzada en un túnel 
ferroviari d’especificacions tècniques conegudes, que és l’única via d’accés a una instal·lació 
civil, científica o industrial, i pel qual circulen combois de transport de material d’elevada 
potència tèrmica. 

Es dimensiona el sistema de bombeig i la instal·lació, i es defineix la implementació, el 
manteniment i l’algoritme de funcionament dels elements de detecció i de supressió que 
actuen quan s’origina un incendi. 

En aquest projecte es negligeix l’efecte de la ventilació natural o forçada del túnel. 
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2. Generació del foc i sistemes tradicionals de control, 
supressió i extinció d’incendis 

2.1. Generació del foc 

El foc és el resultat d’una reacció química entre un combustible i un comburent  [2]. Per al 
seu inici necessita l’aportació d’energia d’activació o calor, i genera uns productes de 
combustió (fums, gasos i residus sòlids) i molta més calor que la precisada inicialment. Quan 
aquesta calor generada es reinverteix en promoure el desenvolupament de noves reaccions 
químiques en cadena, el procés de combustió es fa incontrolable i, mentre no s’elimini un 
dels tres components essencials que determinen la possibilitat del foc, aquest no s’extingirà. 

Aquests components essencials per a que el foc existeixi, com són combustible, comburent i 
calor, es representen mitjançant el triangle del foc. 

 
Fig.  2.1. Triangle del foc 

 

El foc s’extingeix si es destrueix el triangle mitjançant l’eliminació o l’escurçament d’algun 
dels seus costats.  

Malgrat que el triangle s’ha utilitzat durant anys com a model vàlid, existeix un quart factor, 
que és la reacció en cadena, que permet la transmissió de calor d’unes partícules a altres 
del combustible per a mantenir la reacció en cadena. Aquesta darrera condició dóna lloc al 
tetràedre del foc  [3].  
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                                    Fig.  2.2. Tetràedre del foc 
 

A continuació, es descriuen els quatre elements que integren el tetràedre del foc. 

Combustible  

És tota substància que és capaç de cremar. Poden ser sòlids, líquids i gasosos. 

Comburent  

És tota mescla gasosa en la que l’oxigen està en proporció suficient per a que al seu sí es 
desenvolupi la combustió. El comburent normal és l’aire, que conté aproximadament un 21% 
en volum d’oxigen. 

Per a que es desenvolupi la combustió, en la majoria de processos és necessària la 
presència d’una proporció mínima d’oxigen a l’ambient. 

Calor 

La calor proporciona l’energia mínima que necessita la mescla de combustible-comburent 
per a que el foc es produeixi.  

Aquesta energia depèn de la naturalesa del combustible i de les condicions en que aquest 
es trobi. Els sòlids com la fusta precisen, per cremar, d’una energia elevada com la 
proporcionada per una flama. En canvi, els gasos o vapors inflamables cremen simplement 
amb l’aportació d’insignificants focus d’ignició, com per exemple una petita guspira elèctrica 
al desconnectar un interruptor elèctric.  
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Reacció en cadena 

Part de l’energia despresa en la reacció entre combustible i comburent és dissipada a 
l’ambient provocant els efectes tèrmics derivats de l’incendi. La resta de l’energia despresa 
escalfa a altres productes reaccionants aportant l’energia d’activació precisa per que la 
reacció continuï. 

Si aquesta energia no és suficient el procés s’atura. Si l’energia és igual o superior a la 
necessària el procés s’encadena, desenvolupant-se en successives etapes mentre existeixin 
productes a la reacció. Quan el procés transcorre d’aquesta manera, es diu que s’està 
verificant la reacció en cadena. 

A nivell molecular, l’energia d’activació permet que els productes reaccionants distenguin els 
seus enllaços formant-se partícules de gran activitat que reben el nom de radicals lliures i 
que provoquen la reordenació d’àtoms, grups d’àtoms i partícules actives, donant lloc als 
productes de reacció. 

La presència de radicals lliures és, per tant, inherent al procés, essent precisa la seva 
formació per a que es desenvolupi la reacció en cadena. 

2.1.1. Classificació dels focs 

Els focs es classifiquen  [4], segons quina sigui la naturalesa del combustible, en les classes 
A, B, C i D: 

• Classe A. Són els focs que es desenvolupen en presència de combustibles sòlids, 

com són la fusta, cautxú o cartró. 

• Classe B. Són els focs que es produeixen en presència de líquids inflamables, com 

poden ser combustibles, olis o pintures.  

• Classe C. Són focs que es produeixen en presència de gasos inflamables, com 

poden ser butà o propà. 

• Classe D. Són els focs químics. Es produeixen en presència de metalls i productes 

químics combustibles, com poden ser el magnesi, potassi, sodi o zirconi. 
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2.1.2. Transferència de calor 

La transferència de calor es pot fer per tres mecanismes diferents  [5], en funció de la 
naturalesa del sistema i de les condiciones en que es trobi. Aquests tres mecanismes reben 
el nom de: 

• Conducció. 

• Convecció. 

• Radiació. 

Conducció 

La conducció és la transferència de calor per contacte directe entre cossos. Es produeix 
únicament quan els cossos es troben a temperatures diferents. La direcció del flux calorífic 
és sempre des dels punts de major temperatura cap als punts de menor temperatura.  

La quantitat de calor que travessa la superfície de contacte és directament proporcional a la 
pròpia superfície i a la diferència de temperatures. La constant de proporcionalitat és el 
coeficient de conductivitat tèrmica. A major conductivitat tèrmica, major la quantitat de calor 
que passa per unitat de temps si els altres factors es mantenen iguals. 

Convecció 

La convecció és la transferència de calor que té lloc entre una superfície i un fluid en 
moviment quan estan a diferents temperatures. 

La convecció pot ser natural o forçada. La convecció natural és aquella que és provocada 
per diferències de densitat com a conseqüència de diferències de temperatures dins el fluid. 
La convecció forçada és aquella que és provocada per el moviment d’un fluid degut a l’acció 
d’una força exterior, com per exemple una agitació o una diferència de pressions. 

Radiació 

La radiació és la transferència de calor per l’emissió d’ones electromagnètiques que es 
mouen a través de l’espai, essent absorbida pels cossos que no són transparents a ella 
(cossos opacs). L’energia radiant depèn de la temperatura del cos emissor i de la naturalesa 
de la superfície. A menor temperatura, la radiació per unitat de temps és més petita.  
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2.2. Sistemes tradicionals de control, supressió i extinció 
d’incendis 

Existeix una àmplia varietat de mètodes de control, supressió i extinció d’incendis. Aquest fet 
no resulta sorprenent donada la diversa naturalesa dels incendis i la varietat dels entorns en 
els que aquests poden originar-se.  

Aquests mètodes actuen sobre: 

• El combustible. 

• El comburent. 

• L’energia d’activació.  

• La reacció en cadena. 

Actuació sobre el combustible 

Aquest mètode es centra en eliminar el combustible o en evitar la formació de barreges 
inflamables mitjançant la retirada del combustible de la zona del foc abans que sigui atrapat 
per l’incendi. Les mesures preventives més freqüents són: 

• Substituir el combustible per un altre element que no ho sigui, o que tingui una 
temperatura d’ignició superior. La temperatura d’ignició és la mínima temperatura a 
la que una substància ha de ser escalfada per a que la velocitat de despreniment de 
vapors sigui tal que, una vegada iniciada la combustió, aquesta es sostingui per sí 
mateixa independentment de fonts de calor externes. 

• Diluir el combustible mitjançant l’ús d’additius que elevin el punt d’inflamació. El punt 
d’inflamació és la temperatura més baixa d’un combustible a la que els seus vapors 
formen amb l’aire una mescla inflamable. 

• Ventilar les zones on es puguin formar concentracions de vapors inflamables. 

• Eliminar els residus inflamables mitjançant programes de neteja i utilització de 
recipients hermètics. 

• Emmagatzemar i transportar els combustibles en recipients estancs. 
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Actuació sobre el comburent 

Aquest mètode es centra en actuar sobre el comburent, normalment l’oxigen de l’aire, 
mitjançant l’ús d’un element que provoqui la disminució de la concentració de l’oxigen. 

Actuació sobre l’energia d’activació  

Aquest mètode es centra en eliminar l’energia d’activació i, per tant, aturar la combustió. 
Això s’aconsegueix mitjançant l’agregació de substàncies que absorbeixin l’esmentada 
energia, com pot ser l’aigua. Com a mesures preventives es troben: 

• Adequar les instal·lacions elèctriques a la legislació vigent per a evitar la generació 
de guspires elèctriques. 

• Separar i emmagatzemar de forma adequada les substàncies reactives. 

• Ventilar o refrigerar els locals exposats a càrregues tèrmiques ambientals. 

• Utilitzar eines que no generin guspires.  

Actuació sobre la reacció en cadena 

Aquest mètode es centra en impedir la formació de la combustió mitjançant l’addició de 
compostos que dificultin el procés.  

2.2.1. Elements passius i actius de protecció 

En general, les mesures de protecció contra incendis es poden classificar dins dels dos 
sistemes següents: 

• Sistemes de protecció passiva. 

• Sistemes de protecció activa. 

Els sistemes de protecció passiva estan constituïts per una sèrie de mesures que tenen 
funcions de protecció, per tal d’evitar que un possible incendi pugui propagar-se per tota la 
instal·lació.  

Els sistemes de protecció activa estan constituïts per tots aquells mecanismes pensats 
específicament per a la detecció i la lluita conta el foc.  

La diferència essencial entre els dos sistemes és que la protecció passiva no cal activar-la, 
ja que encara que no hi hagi foc manté les mateixes funcions, mentre que la protecció activa 
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hi és, però no actua fins que no s’activa com a resposta a un incendi, com es dóna en el cas 
dels sistemes de control, supressió i extinció d’incendis  [6]. 

La implantació de mesures preventives als túnels per a reduir la possibilitat que es pugui 
originar un accident que derivi en un incendi, com poden ser limitacions de velocitat, correcte 
manteniment de la instal·lació o restriccions en la circulació de mercaderies perilloses, és un 
primer pas en la millorar de la seguretat d’aquestes instal·lacions. Ara bé, malgrat l’adopció 
d’aquestes mesures, el risc potencial de que s’origini un incendi motiva la implantació 
d’elements actius i passius de protecció. 

La majoria de túnels per on circulen vehicles es troben actualment protegits contra els 
incendis mitjançant elements passius de seguretat. Aquest terme inclou l’ús de materials 
constructius que disminueixen la velocitat de propagació de l’incendi, i d’estructures de 
seguretat com poden ser sortides d’emergència que donen accés a un túnel veí o a 
l’exterior, o refugis on la gent es pot protegir. Aquest tipus de mesures contribueixen a 
augmentar la seguretat, però poden resultar insuficients davant incendis de grans 
dimensions. En aquest context, els sistemes actius de detecció tèrmica i de detecció de fum, 
i els sistemes actius de lluita conta incendis, juguen un paper preferent. 

2.2.2. Principals sistemes tradicionals de control, supressió i extinció 
d’incendis 

Els sistemes tradicionals o els més nous s’utilitzen principalment per a les aplicacions: 

• Control d’incendis. 

• Supressió d’incendis. 

• Extinció d’incendis. 

Control d’incendis 

Consisteix en la limitació del creixement i propagació d’un incendi mitjançant el refredament 
dels objectes. Aquesta és l’aplicació típica dels ruixadors automàtics d’aigua. 

Supressió d’incendis 

S’entén com a supressió la reducció brusca i ràpida dels factors que acompanyen l’incendi, 
com són el despreniment de calor o emissió de gasos, durant el temps que dura la 
descàrrega d’aigua per a permetre que els serveis d’emergència arribin a temps a la 
instal·lació. Aquesta és l’aplicació típica dels sistemes d’aigua nebulitzada. 
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Fig.  2.3. Supressió d’incendis. Desenvolupament d’un incendi 
 

Extinció d’incendis 

Consisteix en el procés que permet la desaparició total dels materials en combustió de 
l’incendi. Aquesta és l’aplicació típica dels sistemes d’extinció per gas (CO2 o halons). 

Els principals sistemes tradicionals de control, supressió i extinció d’incendis són: 

• Ruixadors automàtics d’aigua. 

• Haló. 

• Diòxid de carboni. 

Al  capítol 3, “Tecnologia de l’aigua nebulitzada”, s’explicarà un sistema més nou com és el 
de l’aigua nebulitzada. 

Ruixadors automàtics d’aigua 

És un dels sistemes de control d’incendis més estesos .Un ruixador automàtic d’aigua és un 
element dissenyat per a projectar aigua, dotat d’un dispositiu termosensible (Fig. 2.4) que 
actua automàticament a una temperatura determinada i que, instal·lat adequadament, 
permet controlar un incendi. 
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                         Fig.  2.4. Ruixador automàtic d’aigua 
 

Quan aquest sistema s’activa projecta gotes d’aigua sobre la zona on s’està generant 
l’incendi. Aquestes gotes tenen una mida igual o superior als 1000 µm.  

El disseny de la instal·lació de ruixadors automàtics depèn de molts factors, com poden ser 
la quantitat de material inflamable emmagatzemat, el risc al que està exposat el personal 
humà al que ha de protegir la instal·lació o la presència de sistemes elèctrics. 

En la majoria d’edificis residencials i comercials on els ruixadors automàtics  estan instal·lats, 
s’utilitza un sistema de canonada mullada on les canonades que alimenten els ruixadors 
automàtics sempre contenen aigua. 

Un dels principals desavantatges dels ruixadors automàtics és la gran quantitat d’aigua que 
consumeix el sistema quan entra en funcionament.  

Haló 

Els halons són hidrocarburs halogenats que tenen la capacitat d’extingir el foc mitjançant la 
captura dels radicals lliures que es generen en la combustió  [7]. Fins que es va determinar 
que produïen danys a la capa d’ozó, van ser els productes extintors més eficaços per a 
combatre el foc ja que, junt amb el seu alt poder d’extinció, fàcil projecció i petit volum 
d’emmagatzematge, presenten una toxicitat molt baixa, bona visibilitat i no provoquen danys 
als equips electrònics i elèctrics sobre els que es descarrega l’haló, al no deixar residu. 

Els halons més utilitzats com a agents extintors van ser l’haló 1301 per a instal·lacions fixes, 
i l’haló 1211 per a extintors portàtils. 

El descobriment del deteriorament de la capa d’ozó va portar a l’aprovació del Protocol de 
Montreal l’any 1987  [8], relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó. En aquest 
Protocol es va establir la prohibició dels halons 1301 i 1211 entre d’altres. 
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L’ús dels halons, però, està admès en circumstàncies excepcionals com són la protecció de 
les cabines de la tripulació d’avions o les zones ocupades per personal en vehicles militars. 
La concentració necessària d’aquests gasos per que siguin efectius, del 2,9% fins al 7% en 
volum, permet la seva utilització en espais ocupats per persones. 

Diòxid de carboni  

És utilitzat també com a element d’extinció d’incendis en entorns tancats però, en 
comparació amb l’haló, requereix estar en concentracions molt més altes per a ser efectiu, 
habitualment en un 34% en volum o més. En aquests nivells de concentració pot causar la 
mort per aturada respiratòria  [9], amb el que es converteix en un agent no apropiat per a 
espais que poden ser ocupats per persones. És utilitzat principalment en els incendis amb 
presència de components elèctrics i en incendis que cremen lentament o tenen una 
combustió lenta, en els quals es produeix fum però no flames.  
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3. Tecnologia de l’aigua nebulitzada 

3.1. Història i evolució 

Els primers estudis i descripcions de la tecnologia de l’aigua nebulitzada utilitzada com a 
agent supressor d’incendis provocats per combustibles líquids o sòlids, es remunten a 
mitjans del segle XX. Aquests estudis per a la aplicació de l’aigua nebulitzada en vaixells de 
passatgers van demostrar que aquest era un mitjà eficient per al control i supressió 
d’incendis. Posteriorment, es va continuar desenvolupant aquesta tecnologia a universitats, 
indústries i institucions governamentals vàries dels Estats Units (EE.UU.) fins a la dècada 
del 1970, moment en que es va produir la introducció dels gasos Halò 1301 i 1211 com a 
mitjà d’extinció d’incendis. 

L’aplicació de l’aigua nebulitzada com a agent supressor d’incendis va tornar a ressorgir 
l’any 1987, any en que es va aprovar el Protocol de Montreal, i on es va establir la prohibició 
d’utilitzar els agents d’halò com a elements extintors d’incendis degut als seus efectes 
negatius per al medi ambient.  

A partir d’aquest moment, els estudis basats en la tecnologia de l’aigua nebulitzada es van 
tornar a portar a terme. Aquesta circumstància va fer que la National Fire Protection 
Association (NFPA)  [10], organització dels EE.UU. encarregada de crear i actualitzar els 
estàndards i requeriments per a la prevenció i supressió d’incendis, constituís un comitè 
tècnic sobre sistemes d’aigua nebulitzada l’any 1993, i que d’aquest en resultés l’any 1996 
l’estàndard NFPA 750, que és un estàndard americà genèric per a sistemes de protecció 
contra incendis amb aigua nebulitzada. 

Els dos factors fonamentals que han impulsat aquests treballs sobre els sistemes d’aigua 
nebulitzada han estat: 

• La necessitat de solucionar la problemàtica de la seguretat contra incendis en 
entorns que limiten la quantitat d’aigua que pot ser emmagatzemada i descarregada. 

• La cerca d’una forma d’aplicació per a l’aigua que faci que aquest agent extintor sigui 
l’adequat per a incendis de líquids inflamables, equips elèctrics i electrònics, i d’altres 
combustibles per als que l’aigua no havia estat considerada. 
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3.2. Principi de funcionament 

L’aigua nebulitzada, com a  sistema de protecció activa, s’està convertint en una de les 
tecnologies de major desenvolupament i utilitat en el camp de la protecció en túnels gràcies 
a la seva capacitat de control tèrmic en la zona afectada per l’incendi i de reduir la 
propagació del foc. 

Aquest sistema es defineix com aquell en el que, com a mínim, el 99% del volum d’aigua 
utilitzat s’aplica en gotes de grandària inferior als 1000 µm  [11], segons indica l’estàndard 
NFPA 750. 

L’eficàcia extintora de l’aigua nebulitzada es basa en l’alta polvorització de l’aigua utilitzada, 
el que permet optimitzar els efectes de refredament, atenuació de la calor radiada i 
desplaçament de l’oxigen en la base del foc.  

L’alta velocitat de les gotes compensa la seva petita massa a l’hora d’avaluar la seva 
quantitat de moviment, paràmetre que caracteritza la capacitat de penetració de la gota en 
els gasos calents generats per les flames, i garanteix que l’aigua no serà desplaçada de 
l’entorn del foc. Les partícules creen, en suspensió a l’entorn del foc, una boira humida i 
densa que l’envolta impedint primer la seva expansió, reduint la grandària de la flama i 
suprimint-lo després.  

L’aigua nebulitzada arrossega i decanta també els gasos tòxics i partícules de la combustió 
en el recinte on hi ha l’incendi, ajudant a eliminar el major factor de risc per a les persones 
durant un incendi, com és la inhalació de vapors tòxics i partícules nocives. 

Alguns dels principals avantatges de la tecnologia de l’aigua nebulitzada són: 

• És innocu per a les persones. 

• És innocu per als equips, ja que no produeix xocs tèrmics que poden provocar la 
ruptura de peces. 

• No consumeix grans quantitats d’aigua, ja que requereix menys del 10% de la 
quantitat d’aigua utilitzada en un sistema de ruixadors automàtics. 

• No és contaminant del medi ambient, doncs solament utilitza aigua. 

• No condueix l’electricitat a través de les gotes nebulitzades. 

La principal limitació de la tecnologia és que no es pot utilitzar en aplicacions directes sobre 

aquells materials que es combinen químicament amb l’aigua i que poden produir reaccions 
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violentes o generar productes tòxics i perillosos. Entre aquests materials s’inclouen metalls 

reactius, halurs, hidrurs, sulfurs o cianats.   

L’aigua nebulitzada basa el seu principi de supressió i control del foc en tres accions: 

• Refredament. 

• Desplaçament de l’oxigen per vapor d’aigua. Sufocació. 

• Atenuació de la transmissió de calor per radiació. 

Refredament 

L’absorció de calor es realitza a través de les superfícies exposades i, per a un volum 
d’aigua donat, la superfície d’aigua serà major quant més petit sigui el diàmetre de les gotes 
en que es divideixi. Per consegüent, les gotes de l’aigua nebulitzada permeten que amb un 
volum d’aigua mínim es realitzi una absorció de calor i, per tant, un refredament de 
l’ambient. El contacte d’aquestes microgotes amb els gasos o cossos calents fa que es 
transformin en vapor absorbint una quantitat de calor equivalent a 2.257.200 J/kg  [12]. 

El vapor produït s’eleva, deixant pas a noves gotes fredes que retiren més calor del focus 
calent, creant-se un corrent de convecció, amb el que s’aconsegueix una contínua 
refrigeració de la zona afectada  El refredament del combustible, els objectes i l’entorn 
contribueix a reduir el desenvolupament del foc.  

Desplaçament de l’oxigen per vapor d’aigua. Sufocació 

El vapor generat desplaça un volum d’oxigen equivalent, sempre a la base del foc, produint 
un efecte de sufocació. Aquesta ràpida transformació de les gotes en vapor fa augmentar el 
seu volum 1640 vegades, desplaçant per expansió l’oxigen del focus de l’incendi sense 
perjudici per a les persones.  

Si l’evaporació succeeix amb rapidesa, el vapor d’aigua desplaça l’aire al voltant de la gota. 
La injecció d’aigua en gotes fines en la proximitat d’una flama resulta en la ràpida evaporació 
i expansió del vapor d’aigua en el voltant de la flama, i posterior desplaçament de l’oxigen 
disponible. 

Cal ressaltar que l’efecte de sufocació es limita a l’entorn del foc, que és on l’aigua 
nebulitzada es converteix en vapor. Aquest efecte no es produeix a l’àrea on els ocupants 
del comboi ferroviari s’escapen de l’incendi. 
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Atenuació de la transmissió de calor per radiació 

Les petites gotes d’aigua que queden suspeses a l’aire redueixen la transmissió de calor per 
radiació entre les flames i el combustible no volatilitzat, impedint la seva contribució a la 
continuïtat de l’incendi. 

L’atenuació de la radiació protegeix els objectes i les persones del calor radiat. Aquesta 
característica permet als serveis d’emergència apropar-se a l’incendi i extingir-lo.  

3.3. Normativa i classificació dels sistemes d’aigua 
nebulitzada 

La normativa actual disponible relativa a l’aigua nebulitzada és escassa. Diverses agències 
finançades per capital públic i privat estan realitzant estudis per al desenvolupament de la 
tecnologia i per a la realització d’una normativa concreta.  

La major part d’aquesta normativa és relativa als sistemes marítims, com són les normes 
International Marine Organization (IMO) i Safety of Life at Sea (SOLAS). Aquestes normes 
s’apliquen, per exemple, a instal·lacions realitzades a les sales de màquines de vaixells.  

En quant als sistemes d’aplicació terrestre, actualment existeix l’estàndard 750 de la NFPA. 
Aquest és un estàndard americà genèric per a sistemes de protecció contra incendis amb 
aigua nebulitzada. No dóna paràmetres de disseny ni de protocol de proves. Únicament 
dóna paràmetres relatius a l’operació del sistema. 

La Comissió Europea va publicar el Setembre del 2001 el Llibre Blanc per a la política 
europea de transport de cara al 2010  [13]. Diversos són els objectius del Llibre Blanc, entre 
els quals hi ha el de revisar el disseny i la gestió dels túnels existents i dels que estan en 
fase de construcció o projecte, per tal de millorar i harmonitzar els seus estàndards de 
seguretat contra els incendis. Per a aconseguir-ho s’està elaborant, entre d’altres, el projecte 
de norma prEN 14972 basat en els Sistemes fixos de lluita contra incendis. Sistemes d’aigua 
nebulitzada. Disseny i instal·lació  [14]. 

Per a portar a terme els objectius del projecte de norma prEN 14972, la Comissió Europea 
va desenvolupar, conjuntament amb el sector privat, 7 projectes de recerca que cobrien els 
conceptes de gestió, infrastructura, vehicles i usuaris. D’entre aquests projectes cal destacar 
el projecte UPgrading TUNnels (UPTUN), creat per a fer investigacions orientades al 
desenvolupament de la tecnologia de l’aigua nebulitzada per a la protecció de túnels contra 
els incendis. 
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En aquest projecte es van dur a terme diversos assajos d’incendis a escala real en túnels 
experimentals amb sistemes d’aigua nebulitzada d’alta pressió. El consorci que va 
desenvolupar el projecte UPTUN va elaborar, com a conclusió del mateix, una guia 
d’enginyeria per a sistemes de protecció contra incendis a instal·lacions subterrànies basats 
en la tecnologia de l’aigua nebulitzada  [15]. 

Aquesta guia d’enginyeria estableix una classificació dels sistemes d’aigua nebulitzada en 
base a la pressió de descàrrega de l’agent extintor. Aquests sistemes poden ser: 

• D’alta pressió. 

• De mitja pressió. 

• De baixa pressió. 

Sistemes d’alta pressió. Són aquells on els equips estan dissenyats per a pressions de 

treball superiors als 6 MPa.  

Sistemes de mitja pressió. Són aquells on els equips estan dissenyats per a pressions de 

treball inferiors als 6 MPa i superiors als 1,6 MPa. 

Sistemes de baixa pressió. Són aquells on els equips estan dissenyats per a pressions de 

treball inferiors als 1,6 MPa. 
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4. Descripció del túnel, caseta de servei i comboi de 
transport de combustible  

En aquest apartat s’introdueixen les principals característiques del túnel i la caseta de servei 
on s’instal·len els diversos dispositius i elements que integren el sistema de detecció i 
supressió d’incendis, i del comboi de transport de combustible del que es protegeix el túnel. 

El sistema de detecció està integrat per: 

• Detecció de presència de combois. 

• Detecció de fum. 

• Detecció de temperatura. 

El sistema de supressió d’incendis està constituït per: 

• Dipòsit de reserva d’aigua. 

• Unitat de bombeig per a la xarxa contra incendis. 

• Xarxa de canonades. 

• Electrovàlvules de secció. 

• Sistema d’atomitzadors. 

Al capítol 6, “Elements del sistema de detecció i supressió d’incendis”, es descriurà quins 
són aquests components. 
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4.1. Túnel 

El túnel on s’instal·la el sistema de detecció i supressió d’incendis és una infraestructura que 
forma part d’una línia de cremallera. Aquest túnel és l’única via d’accés a una instal·lació 
civil, científica o industrial, i per l’única via que hi ha al seu interior circulen combois de 
transport de passatgers i de transport de combustible.   

Es protegeix el túnel per a minimitzar, en cas d’accident: 

• Els danys a les persones que circulen amb el comboi del qual es protegeix la 
instal·lació.  

• Els danys a les persones que es troben a un dels extrems de la línia del cremallera i 
que no poden marxar de la instal·lació civil, científica o industrial on es troben per la 
manca d’alternatives de transport o evacuació. 

• Els danys estructurals que s’hi poden originar i els costos de reparació associats. 

• Les pèrdues econòmiques derivades de la no explotació de la línia com a 
conseqüència dels danys estructurals. 

Les principals característiques del túnel són: 

• Longitud L: 107 m 

• Amplada A: 5,44 m 

• Alçada H: 5,61 m 

• Pendent del 9% 

El túnel està constituït per: 

• La plataforma on estan instal·lats els rails i la cremallera. 

• Dos hastials o parets laterals.  

• La volta superior. 

• La canalització de formigó de tres senos que recorre tota la línia del cremallera en 
paral·lel a les vies. En els tres senos d’aquesta canalització s’estenen cables o 
serveis diversos. 
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• La catenària que alimenta els combois de passatgers que circulen per la línia 
ferroviària també recorre el túnel. 

 

 

       Fig.  4.1. Principals elements i dimensions del túnel 
 

Al túnel es situen: 

• Els components que integren el sistema de detecció de presència de combois. 

• Part dels components que integren el sistema de detecció de fum. 

• Part dels components que integren el sistema de detecció de temperatura. 

• Part dels components que integren la xarxa de canonades. 

• Part dels components que integren el sistema de les electrovàlvules de secció. 

• Els components que integren el sistema d’atomitzadors. 
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4.2. Caseta 

Com a caseta de servei, es fa ús d’una de les diverses edificacions tancades que es troben 
al llarg de la via del cremallera i que s’utilitzen per a tasques de servei. En aquest cas, es 
troba ubicada al costat de l’entrada del túnel situada a cota superior.  

La caseta de servei s’haurà d’adequar a les condicions ambientals de l’indret on estigui 
edificada (no és objectiu d’aquest projecte la seva adequació). 

És una construcció dividida en tres sales: 

• Sala de bombeig. 

• Sala de recanvis. 

• Sala d’armaris. 

Sala de bombeig  

És la més gran de totes les sales. En ella s’instal·la el dipòsit de reserva d’aigua, la unitat de 
bombeig i part dels components que integren la xarxa de canonades. 

Es manté a una temperatura permanent de 20 ºC.  

Té accés directe a la via del cremallera a través d’una porta corredera de dues fulles.  

Les seves dimensions són: 

• Superfície de 97,02 m2 

• Alçada de sostre de 4,3 m 

Sala de recanvis 

En ella s’emmagatzemen els diversos elements necessaris per al correcte manteniment de 
la instal·lació de detecció i supressió d’incendis. 

Les seves dimensions són: 

• Superfície de 17,2 m2 

• Alçada de sostre de 4,3 m 
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Sala d’armaris 

En ella s’instal·la l’armari de control del sistema de detecció i supressió d’incendis, i els 
d’armaris o unitats de control del: 

• Sistema de detecció de fum. 

• Sistema de detecció de temperatura. 

• Sistema de les electrovàlvules de secció. 

Les seves dimensions són: 

• Superfície de 7,6 m2 

• Alçada de sostre de 4,3 m 

El plànol en planta de la caseta de servei amb les tres sales i les seves dimensions es 
mostra a continuació: 

 

Fig.  4.2. Dimensions i distribució de la caseta de servei 
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4.3. Comboi de transport de mercaderies 

Per la línia del cremallera circulen combois de transport de passatgers i combois de 
transport de combustible. La seva circulació està segregada. D’aquesta manera s’evita que 
es puguin creuar en zones de la via que estiguin desdoblades, i que un incident en el comboi 
de transport de combustible afecti al comboi de transport de passatgers. 

Els combois de transport de combustible transporten gas-oil a la instal·lació civil, científica o 
industrial. Estan formats per: 

• Una locomotora dièsel-elèctrica. 

 

Fig.  4.3. Locomotora del comboi de transport de mercaderies 
 

• Un vagó cisterna de capacitat màxima 5 m3. S’omple fins al 80% de la 
seva capacitat, seguint el protocol de transport de mercaderies perilloses 
de l’operador de la línia del cremallera. Així doncs, el volum total de 
combustible transportat pel comboi resulta de 4 m3. 
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Fig.  4.4. Vagó cisterna del comboi de transport de mercaderies 
 

Les dimensions principals dels combois de transport de combustible es troben recollides a la 
següent taula: 

 

ALÇADA 

[m] 

AMPLADA

[m] 

LONGITUD

[m] 

VOLUM 1 
UNITAT 

[m3] 

VOLUM 
COMBOI 

[m3] 

LOCOMOTORA 3,4 2,7 8,2 75,3 

VAGÓ 
CISTERNA 

3,2 2,7 5,2 44,9 
120,2 

Taula  4.1. Dimensions principals del comboi de transport de mercaderies 
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5. Dimensionament del sistema de bombeig 

5.1. Sistema de bombeig 

Un sistema de bombeig és el conjunt d’elements que permet el transport a través de 
canonades i l’emmagatzematge temporal de fluids, de manera que es compleixin les 
especificacions de cabal i pressió necessàries en els diferents sistemes i processos. 

L’especificació bàsica que ha de satisfer un sistema de bombeig és el transport d’un cabal 
d’un determinat fluid d’un indret a un altre. Alhora, acostuma a ser necessari que el fluid 
arribi a la destinació amb una determinada pressió, i que el sistema permeti un rang de 
variació tant del cabal com de la pressió. 

El dimensionament del sistema de bombeig consisteix en el càlcul i/o selecció dels diversos 
components que permetin complir amb les especificacions de la forma més econòmica 
possible. 

Malgrat que el cost acostuma a ser una part molt important al final del disseny, per a que 
aquest estigui correctament realitzat és necessari contemplar altres aspectes, com són la 
seguretat, fiabilitat i facilitat de manteniment, entre d’altres.  

Premisses per als càlculs 

Es desestima l’efecte que les corrents d’aire o la ventilació al túnel, ja sigui natural o forçada, 
tenen sobre l’incendi. 

Les hipòtesis simplificatives que s’adopten per a la realització del dimensionament del 
sistema de bombeig a través de conduccions tancades són: 

Hipòtesis referents al flux: 

• Flux únicament en el sentit de l’eix de la conducció. 

• Flux permanent (invariable en el temps). 

• Distribució uniforme de pressió en qualsevol secció transversal del conducte. 

• Es menysprea la transferència de calor existent entre el fluid i l’entorn. 
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Hipòtesis bàsiques referents al fluid: 

• Fluid incompressible, de característiques homogènies i newtonià. En ell la viscositat 
és constant, és a dir, l’esforç tallant és directament proporcional al gradient de 
velocitat de deformació. 

• Es menysprea el fenomen de la cavitació present en l’operació de bombes, vàlvules i 
altres equips de control. 

Hipòtesis bàsiques referents a les conduccions: 

• Conduccions de característiques homogènies i estacionàries: material, secció 
transversal i espessor constants al llarg de cada tram respectiu. 

• La secció de les conduccions es troben totalment ocupades pel fluid de treball.  

5.2. Dimensionament 

Els conceptes previs al dimensionament, com és la descripció dels següents termes: 

• Pressió i velocitat. 

• Número de Reynolds i tipus de fluxos. 

• Caigudes de pressió degudes a la fricció i pèrdues de càrrega locals o menors. 

• Cabal d’aigua impulsat per la bomba, volum del dipòsit per a la reserva d’aigua i 
potència de la bomba. 

es troben recollits a l’annex A corresponent al “Dimensionament del sistema de bombeig”. 

Tal i com s’ha comentat al capítol 4, corresponent a la “Descripció del túnel, caseta de servei 
i comboi de transport de combustible”, el combustible gas-oil és transportat dins d’un vagó 
cisterna de capacitat màxima 5 m3. S’omple fins al 80% de la seva capacitat, seguint el 
protocol de transport de mercaderies perilloses de l’operador de la línia del cremallera. Així 
doncs, el volum total de combustible transportat pel comboi resulta de 4 m3. 

El foc que es pot produir en presència del gas-oil és de classe B. 

La potència tèrmica és un factor crític per a predir la contribució d’un material o producte 
combustible al creixement d’un incendi. Segons la Instrucció Tècnica sobre seguretat en el 
projecte, construcció i explotació de túnels ferroviaris  [16], la potència tèrmica màxima 
generada en l’incendi d’una locomotora dièsel i d’un vagó de mercaderies ordinàries, o de 
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mercaderies perilloses de volum reduït, és de 30 MW. El sistema de supressió d’incendis 
treballa de tal manera que mai s‘assoleixi aquesta potència tèrmica. Tot i això, es 
dimensiona la instal·lació per a la potència tèrmica màxima de 30 MW. 

El sistema d’aigua nebulitzada utilitzat és fix i del tipus d’alta pressió. Quan el sistema de 
supressió s’activa, la pressió aigües avall de la unitat de bombeig és de 10 MPa. Aquest 
tipus d’instal·lació és la recomanada i utilitzada en els seus dissenys en túnels per les 
empreses que desenvolupen i treballen amb la tecnologia de l’aigua nebulitzada. 

Un cop coneguts la potència tèrmica màxima i el tipus de sistema de supressió, es 
determina quina és la densitat de descàrrega d’aigua. 

Com a part del projecte UPTUN finançat per la Unió Europea (UE), es van dur a terme 
vàries sèries de tests en túnels experimentals per a comprovar l’eficàcia dels sistemes de 
supressió d’incendis basats en la tecnologia de l’aigua nebulitzada, tant de baixa com d’alta 
pressió.  

En el cas del sistema d’alta pressió, segons el document Fire mitigation measures   [17], es 
van dur a terme 56 sèries de tests. En funció de diversos escenaris, i previ a l’entrada en 
funcionament del sistema d’aigua nebulitzada, es van mesurar valors de potència tèrmica 
compresos entre 2 MW i 30 MW. Es van obtenir densitats de descàrrega d’aigua compresos 
entre 0,6 l/min/m2 i 2,3 l/min/m2 respectivament a les bases de dades del sistema de 
supressió d’alta pressió instal·lats als túnels, per a suprimir aquests incendis. 

La densitat de descàrrega utilitzat al túnel experimental de 2,3 l/min/m2 per a suprimir un 
incendi amb potència tèrmica màxima de 30 MW, és el que s’utilitza per a iniciar el 
dimensionament del sistema de bombeig.  

El túnel es divideix en 4 sectors, cadascun dels quals té una longitud de 26 metres. Aquesta 
dimensió ve determinada per la màxima longitud dels combois que circulen pel túnel, ja que 
el sistema de supressió també entraria en funcionament en el cas que hi hagués una 
incidència amb els combois de passatger que hi circulen per la línia, els quals tenen una 
potència tèrmica màxima inferior als 30 MW, i una longitud sensiblement inferior als 26 
metres, segons indicacions de l’operador de la línia del cremallera. El sistema de supressió 
d’incendis s’activa en dos sectors contigus per tal de garantir que se suprimeixi l’incendi en 
cas que el comboi es quedi aturat entre dos sectors. 

El nombre d’atomitzadors per sector és de 24 unitats, on es disposen 12 unitats 
simètricament i equiespaiades a cada costat de la volta del túnel. Si la longitud d’un sector 
és de 26 metres, la distància entre atomitzadors d’un sector és de 2,17 metres. La grandària 
promig de les gotes d’aigua nebulitzada està compresa entre 50 µm i 120 µm  [18]. 
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L’alçada a la que s’instal·len tots els atomitzadors és de 4,95 m. Es considera l’alçada com 
la distància entre aquests elements i el centre de la via, en la direcció del seu eix de 
revolució. 

 

 

Fig.  5.1. Alçada i orientació dels atomitzadors 
 

Segons els càlculs que es troben recollits a l’annex A corresponent al “Dimensionament del 
sistema de bombeig”, les principals dades obtingudes abans d’escollir la bomba volumètrica 
són: 

 

CABAL PER 
ATROMITZADOR 

[l/min] 

CABAL 
IMPULSAT PER 

LA BOMBA 
VOLUMÈTRICA 

[l/min] 

VOLUM 
DIPÒSIT 

(AMB 
COEFICIENT 

DEL 30%) 

[m3] 

PÈRDUES 
DE 

CÀRREGA 
TOTALS 

[m] 

POTÈNCIA 
HIDRÀULICA 

DE LA 
BOMBA 

[kW] 

11,9 626,6 24,4 32,7 106,8 

Taula  5.1. Dades principals del sistema de bombeig previ a l’elecció de la bomba  

 



Sistema de detecció i contenció d’incendis mitjançant aigua nebulitzada en un túnel ferroviari                               Pàg. 35 
 

 

Un cop escollida la bomba volumètrica, les dades definitives del sistema de bombeig de la 
instal·lació són: 

 

CABAL PER 
ATROMITZADOR 

[l/min] 

CABAL 
IMPULSAT PER 

LA BOMBA 
VOLUMÈTRICA 

[l/min] 

VOLUM 
DIPÒSIT 

(AMB 
COEFICIENT 

DEL 30%) 

[m3] 

PÈRDUES 
DE 

CÀRREGA 
TOTALS 

[m] 

POTÈNCIA 
HIDRÀULICA 

DE LA 
BOMBA 

[kW] 

14,5 766 29,9 48,9 132,6 

Taula  5.2. Dades principals del sistema de bombeig posterior a l’elecció de la bomba  
 

La potència que subministra la bomba al sistema és de 132,6 kW. Com el rendiment d’una 

bomba és del 70%, la potència elèctrica consumida és de 189,4 kW, valor inferior a la 

potència elèctrica màxima de la bomba volumètrica que és de 200 kW. 
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6. Elements del sistema de detecció i supressió 
d’incendis 

En aquest apartat es presenten els diversos elements que constitueixen el sistema de 
detecció i supressió d’incendis que s’implementa, es mostra l’arquitectura definitiva del 
sistema de detecció i supressió d’incendis i es donen indicacions per al manteniment de la 
instal·lació i els recanvis. 

Alguns dels elements s’instal·len al túnel, i d’altres a la caseta de servei. Aquests elements 
són: 

Elements de detecció: 

• Detecció de presència de combois. Els components que l’integren estan instal·lats al 
túnel. 

• Detecció de fum. Els components que l’integren estan instal·lats al túnel i a la caseta 
de servei. 

• Detecció de temperatura. Els components que l’integren estan instal·lats al túnel i a 
la caseta de servei. 

Elements del sistema hidràulic: 

• Dipòsit de reserva d’aigua. Els components que l’integren estan instal·lats a la caseta 
de servei. 

• Unitat de bombeig per a la xarxa contra incendis. Els components que l’integren 
estan instal·lats a la caseta de servei. 

• Xarxa de canonades. Els components que l’integren estan instal·lats al túnel i a la 
caseta de servei. 

• Electrovàlvules de secció. Els components que l’integren estan instal·lats al túnel i a 
la caseta de servei. 

• Sistema d’atomitzadors. Els components que l’integren estan instal·lats al túnel. 

Polsadors manuals i sirenes. Els components que l’integren estan instal·lats al túnel. 
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6.1. Detecció de presència de combois  

Com s’ha comentat al dimensionament del sistema de bombeig, el túnel està dividit en 
quatre sectors, cadascun dels quals té una longitud de 26 m. En aquests sectors s’instal·la el 
sistema de detecció de presència de combois. 

La detecció de presència de combois es realitza amb els elements: 

• Sensor compta-eixos. 

• Caixa de control. 

Sensor compta-eixos 

El sensor compta-eixos es un dispositiu que es munta al rail (Fig. 6.1). Quan les rodes 
metàl·liques dels combois que hi circulen passen per sobre del sensor, s’origina una 
inducció electromagnètica entre l’element mòbil respecte al camp magnètic estàtic del 
sensor. Aquest fenomen origina la producció d’un senyal de sortida en forma de corrent. 

 

 

Fig.  6.1. Instal·lació i rang efectiu del sensor compta-eixos 
 

Els dispositius de detecció de presència de combois per compta-eixos són utilitzats per a la 
detecció de trens en un determinat sector mitjançant la comparació del nombre d’eixos del 
comboi que entren en el sector amb el nombre d’eixos que surten del mateix.  
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El sistema obté el senyal de sector ocupat quan es registra l’entrada del primer eix del 
comboi, i l’obtenció de senyal de sector lliure quan el nombre d’eixos que surten del sector 
coincideix amb el nombre d’eixos que hi havien entrat. 

Caixa de control 

La caixa de control disposa al seu interior de l’electrònica d’avaluació que permet determinar 
si un sector està ocupat o lliure, a partir de la recepció dels polsos de corrent generats pel 
pas de les rodes sobre els sensors compta-eixos situats a l’entrada i sortida de cada sector. 

Instal·lació 

S’instal·len 4 conjunts de dispositius compta-eixos, un per cada sector en que es divideix el 
túnel. Estan especialment dissenyats per a suportar les condicions ambientals rigoroses que 
es troben dins del túnel. 

Cada conjunt està integrat per 1 caixa de control i 2 sensors compta-eixos (Fig. 6.2). 

 

Fig.  6.2. Conjunt sensor i caixa compta-eixos 
 

A cada sector, s’instal·la un sensor compta-eixos a la seva entrada i sortida. Els polsos de 
corrent de cadascun d’ells s’envien a la seva caixa de control corresponent situada a la 
meitat de cada sector, en l’espai comprés entre la canonada principal i l’hastial esquerre del 
túnel en sentit ascendent.  

El senyal de sector ocupat o lliure provinent de cada caixa de control es transmet a l’armari 
de control del sistema de detecció i supressió d’incendis situat a la sala d’armaris de la 
caseta de servei a través de cable que s’instal·la en un dels tres senos lliures de la 
canalització de formigó (Fig 6.3) que recorre tota la via del cremallera. La pròpia estructura 
de formigó armat aïlla el cable de pertorbacions electromagnètiques provinents d’altres 
cables de mitja o alta tensió que puguin estar instal·lats als altres dos senos de la 
canalització, i que podrien generar senyals falses de sector lliure o ocupat. 
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Fig.  6.3. Canalització de formigó amb tres senos 
 

L’arquitectura dels dispositius compta-eixos resulta: 

 

 

Fig.  6.4. Arquitectura del sistema de detecció de presència de combois 
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6.2. Detecció de fum per aspiració 

El sistema de detecció de fum per aspiració està integrat pels elements: 

• Xarxa de tubs. 

• Unitat d’anàlisi. 

Dins del túnel hi ha un ambient agressiu per la presència de brutícia ambiental, moviments 
anàrquics de la pols, alts graus d’humitat i fred ja que el túnel té els dos extrems oberts a 
l’ambient. Alhora, degut al contacte entre la catenària i el pantògraf dels combois que hi 
circulen, i del contacte entre els rails i les rodes dels trens, es generen partícules de 
grandària molt reduïda, que el sistema de detecció també ha de ser capaç de discriminar de 
les partícules que es puguin originar en un incendi.  

Per aquest motiu, s’instal·la un sistema de detecció de fum incipient per aspiració amb 
tecnologia làser en comptes d’altre sistemes convencionals que detecten el fum quan 
l’incendi està més evolucionat, com són els detectors de fum convencionals, i que no poden 
funcionar o ofereixen unes baixes prestacions donats els nivells de sensibilitat als que han 
de ser programats. 

 

Fig.  6.5. Punt de detecció de fum en funció de la tecnologia utilitzada 



Pàg. 42  Memòria 
 

 

S’instal·la un sistema de detecció mitjançant elements d’aspiració d’alta eficàcia format per 
tubs d’aspiració i una unitat d’anàlisi, instal·lat segons les condicions que es descriuen a 
continuació. 

6.2.1. Xarxa de tubs 

La xarxa de tubs es troba instal·lada dins del túnel. El sistema capta mostres de l’aire a la 
zona vigilada amb una cobertura similar a la d’un detector convencional, per a cadascun 
dels orificis. El sistema de tubs, de diàmetre 25 mm, condueix les mostres d’aire fins a la 
unitat d’anàlisi situada a la caseta de servei, on s’analitza i es transmet el senyal d’alarma a 
l’armari de control del sistema de detecció i supressió d’incendis. 

Els tubs són d’Acrilonitrílo Butadieno Stireno (ABS). L’ABS és una matèria plàstica 
englobada a la família dels polímers. És un material que presenta com a principals 
característiques  [19]: 

• És lliure de clors i hal·lògens (no emet gasos corrosius ni tòxics) segons norma   
UNE 50267  [20]. 

• Té una elevada resistència als impactes. 

• Presenta bona lluentor. 

• Té una elevada rigidesa. 

• Té una gran estabilitat a baixes temperatures.  

L’ ABS utilitzat també té la particularitat de ser auto-extingible, és a dir, s’encén amb la flama 
però aquesta s’extingeix al retirar-la, segons norma UL.94  [21]. 

Al tub es practiquen orificis calibrats per a l’aspiració de l’aire de l’ambient. Els orificis són 
equidistants i oberts per a garantir que tots ells tinguin la mateixa incidència en el total d’aire 
aspirat pel tub. D’aquesta manera s’aconsegueix que cap orifici tingui una influència 
excessiva en l’aspiració, i que faci que les mostres aspirades per la resta d’orificis del tub es 
vegin diluïdes i, per tant, distorsionades en la seva representació en el conjunt global. 

6.2.2. Unitat d’anàlisi 

La unitat d’anàlisi s’instal·la adossada a la paret de la sala d’armaris de la caseta de servei. 
D’aquesta manera, es garanteix que treballi en les condicions d’operació de temperatura i 
humitat ambiental adequades. 



Sistema de detecció i contenció d’incendis mitjançant aigua nebulitzada en un túnel ferroviari                               Pàg. 43 
 

 

El sistema de detecció per aspiració amb tecnologia làser funciona contínuament prenent 
mostres d’aire a través d’una xarxa de tubs via aspirador d’alta eficiència.  

Una mostra d’aquest aire passa a través d’un filtre de doble etapa. La primera etapa remou 
pols i brutícia abans de permetre que la mostra entri a la cambra de detecció làser de la 
unitat d’anàlisi per a detecció de fum. La segona etapa (ultra fina), té la particularitat de 
proporcionar aire net addicional per a mantenir les superfícies òptiques dins del detector 
lliures de contaminació, garantint una calibració estable del mateix.  

Des del filtre, la mostra d’aire passa a través de la cambra calibrada de detecció, exposant-
se a un làser estable controlat. 

Quan existeix fum, les partícules d’aquest són conduïdes cap a la cambra de detecció làser. 
La dispersió de la llum produïda per la incidència del fum al feix làser és rebuda per un 
fotodíode, convertint aquest senyal en un impuls elèctric. Aquest impuls elèctric és 
electrònicament mesurat i comparat amb els nivells de pre-alarma i alarma fixats (Fig. 6.6). 

 

Fig.  6.6. Funcionament de la unitat d’anàlisi (Font: VESDA) 

La unitat d’anàlisi comunica a continuació aquesta informació a l’armari de control del 
sistema de detecció i supressió d’incendis, instal·lat a la caseta de servei. 
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Les principals característiques de la unitat escollida són: 

• Permet ajustar la sensibilitat de les mostres obtingudes. 

• Permet processar mostres provinents d’una superfície de fins a 2000 m2 

• Permet la connexió de fins a 4 tubs d’aspiració de diàmetre 25 mm, on supervisa el 
flux d’aire per cada tub. 

• La temperatura de la mostra d’aire està compresa entre -20 ºC  i + 60 ºC. 

 

Fig.  6.7. Unitat d’anàlisi (Font: VESDA) 
 

La unitat d’anàlisi s’ha de calibrar. Per aquest motiu, cal realitzar assajos per regular el nivell 
d’alarma a la sensibilitat desitjada deixant el sistema treballant durant un espai de temps, 
abans de la posada en servei definitiva del sistema de detecció de fums, que permeti que les 
partícules que es troben a l’ambient del túnel passin pel feix làser. 

6.2.3. Instal·lació 

La instal·lació es realitza d’acord amb els requisits exigits per la regla tècnica per a les 
instal·lacions de detecció automàtica d’incendis CEPREVEN R.T.3.-DET-2004  [22], on 
s’expressa que un punt d’aspiració protegeix com a màxim una àrea de 60m2 si, tal i com es 
dóna en el cas del túnel,  

• Àrea a protegir > 80 m2 

• Alçada del sostre ≤ 6,0 m 

• Pendent del sostre ≤ 20º 
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Fig.  6.8. Àrea màxima de protecció d’un punt d’aspiració (Font: CEPREVEN) 
 

Com la superfície a protegir és de 582,08 m2, el número total d’orificis per tub és 10.  

Com la longitud total del túnel és de 107 m, la distància entre cada punt és 10 m. Es deixen 
d’aquesta manera  0,35 m de marge a cada extrem del tub per a permetre: 

• Instal·lar el tap terminal a l’extrem de tub ubicat a l’entrada del túnel que es troba a 
cota més baixa . 

 

 

Fig.  6.9. Tap terminal de tub d’aspiració 
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• La connexió del tub instal·lat al túnel amb la prolongació de tub que condueix la 
mostra aspirada d’aire a la unitat d’anàlisi situada a la caseta de servei, a l’entrada 
del túnel situada a cota més alta. 

Com la regla tècnica per a les instal·lacions de detecció automàtica d’incendis CEPREVEN 
R.T.3.-DET-2004 utilitzada per a la determinació del nombre d’orificis del tub fa referència a 
la instal·lació de sistemes de detecció a l’interior i voltants d’edificis, s’aplica un factor de 
seguretat del 100% i s’instal·la un segon tub a l’interior del túnel.  

D’aquesta manera, es munten els 2 tubs d’aspiració a l’interior del túnel disposats 
simètricament a cada costat de la volta. Es col·loquen de tal manera que els orificis estan 
encarats a l’eix central de la via del cremallera, per a així garantir que cada orifici cobreixi la 
màxima superfície d’aspiració. 

Els tubs es fixen a la volta del túnel mitjançant subjeccions clip (Fig. 6.10), instal·lades cada 
5 metres. 

 

 

Fig.  6.10. Subjecció clip al final del tub 
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Els tubs es fan passar per l’espai comprés entre la xarxa de canonades i la volta del túnel 
(Fig. 6.11). 

 

Fig.  6.11. Secció del túnel. Instal·lació dels tubs d’aspiració 
 

Es connecta l’extrem del tub ubicat a l’entrada del túnel situada a cota superior amb la unitat 
d’anàlisi ubicada a la sala d’armaris de la caseta de servei. Per a fer-ho, s’instal·len els 
metres de tub sense orificis i accessoris necessari a la canalització de formigó que recorre 
tota la via de tren en paral·lel als rails. Aquesta canalització té un dels tres senos per a 
col·locar elements lineals lliures.  

L’arquitectura del sistema de detecció de fum per aspiració resulta:   

 

Fig.  6.12. Arquitectura dels sistema de detecció de fum per aspiració 

TÚNEL PARAL·LEL 
  A LA VIA 

CASETA 
SERVEI 

TAP 10 x ORIFICI   UNITAT 
D’ANÀLISI 
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6.3. Detecció de temperatura per cable sensor 

El sistema de detecció de temperatura per cable sensor està integrat pels elements: 

• Cable sensor. 

• Unitat d’avaluació. 

6.3.1. Cable sensor 

El cable sensor instal·lat és especialment apropiat per a la detecció d’incendis en túnels on 
el tipus usual de detector d’incendis no pot funcionar satisfactòriament degut a les 
condicions ambientals rigoroses. 

El cable sensor que s’instal·la al túnel consta d’un tub d’acer amb un diàmetre de 1,65 mm. 
Al tub hi ha 2 fibres de cristall de quars independents, cadascuna amb un diàmetre de 250 
μm, on la guia de llum real al nucli té un diàmetre de 50 μm. El buit restant dins el tub es 
segella amb una substància anhídrid (Fig. 6.13). 

 

Fig.  6.13. Característiques físiques del cable sensor (Font: SIEMENS) 

El tub d’acer està envoltat per dotze cables d’acer trenats, que augmenten la resistència a la 
tracció del conjunt, i està inserit dins un recobriment aïllant plàstic amb un diàmetre de 4 
mm. Aquest recobriment millora l’estabilitat mecànica a la calor purament irradiada per 
l’incendi (Fig. 6.14). 
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Fig.  6.14. Components del cable sensor (Font: SIEMENS) 

Les principals característiques del cable sensor són: 

• Rang de temperatures de treball entre -40 ºC a 85 ºC. 

• El material aïllant plàstic és resistent a les flames, als agents químics i materials 
corrosius, i és lliure de clors i hal·lògens (no emet gasos corrosius ni tòxics) segons 
UNE 50267. 

• Resistència a la tracció a llarg termini de 1100 N, i a curt termini de 1500 N  [23]. 
Aquest paràmetre és especialment important al ser el cable un component d’un 
sistema de detecció d’incendis, i perquè està instal·lat en un entorn on pot ser 
sotmès accidentalment a traccions brusques.  

• El cable sensor és immune a les interferències electromagnètiques. Aquest detall és 
important perquè està instal·lat en un entorn proper a la catenària. La catenària del 
túnel es troba a una tensió de 1,5 kV i a una distància superior a la distàncies 
mínimes recollides a la taula 6.1 realitzada pel fabricant del material  [24]. El valor de 
la tensió a la que es troba la catenària ve donada per l’operador de la línia del 
cremallera. 
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TENSIÓ CATENÀRIA 
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Taula  6.1. Distància mínima entre cable sensor i catenària (Font: SIEMENS) 

 

El cable sensor es pot dividir en vàries zones per al tractament de les alarmes. Una zona es 
crea amb la introducció de l’inici i del final de cada zona, en metres, a la unitat d’avaluació.  

6.3.2. Unitat d’avaluació 

Junt amb el cable sensor, hi intervé una unitat d’avaluació. Aquesta unitat està instal·lada a 
la caseta de servei, i mesura la temperatura del cable de fibra òptica i avalua les oscil·lacions 
produïdes a l’estructura de la xarxa cristal·lina del cable en cas d’incendi. Les oscil·lacions 
moleculars tèrmiques produeixen difusió de la llum a l’interior de la fibra òptica. L’avaluació 
de la intensitat d’aquesta difusió permet determinar la temperatura local del cable sensor i 
identificar el punt d’origen de l’incendi. 

Les alarmes de detecció es poden configurar segons  [24]: 

• Temperatura màxima (normalment 58 ºC). 

• Gradient de temperatura (habitualment entre 6 i 12 ºC/min). 

• Diferència de temperatura en un punt de resolució respecte a la temperatura mitjana 
de la zona avaluada. 

La unitat d’avaluació transmet el senyal d’alarma a l’armari de control del sistema de 
detecció i supressió situat a la sala d’armaris de la caseta de servei. 

6.3.3. Instal·lació 

Per a garantir una correcta detecció de la temperatura, s’instal·len dos cables sensors de 
longitud unitària 107 m en els dos hastials del túnel. Aquests es munten a una alçada         
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de 2,65 m respecte als rails, per a evitar la presència d’obstacles entre el cable sensor i els 
combois que hi circulen. A l’extrem del túnel situat a cota inferior hi ha una caixa de final de 
línia per a cada cable sensor.  

El cable sensor s’agafa amb un clip de subjecció muntat amb un dispositiu de muntatge fixat 
a l’hastial del túnel (Fig. 6.15). Es col·loca un dispositiu de muntatge cada 2 m. 

 

 

Fig.  6.15. Dispositiu de muntatge del cable sensor 
 

A l’hora de programar la unitat d’avaluació, el sistema es configura en 4 zones de 26 metres, 
que corresponen a cadascun dels 4 sectors en que es distribueix el túnel. D’aquesta 
manera, cada punt de mesura s’associa a un punt físic del cable, amb el que el senyal 
d’alarma indicarà en quin sector o sectors contigus s’ha originat l’incendi, i permetrà 
identificar la propagació de l’incendi. Aquesta informació, junt amb el senyal rebut pel 
detector de presència de combois per dispositiu compta-eixos, permet determinar en quins 
sectors actua el sistema de supressió d’incendis per aigua nebulitzada. 

El paràmetre que dispara l’alarma a una zona o dues zones contigües és la detecció d’una 
temperatura superior a 58 ºC, temperatura superior a qualsevol altra que es genera en 
condicions normals d’explotació de la instal·lació, i que és la recomanada pel fabricant del 
dispositiu. 

Es connecten els extrems dels cables sensors que es troben a l’entrada del túnel situada a 
cota superior amb la unitat d’avaluació ubicada a la sala d’armaris de la caseta de servei. 
Per a fer-ho s’instal·len els metres de cable sensor necessaris, respectant els radis de 
curvatura definits pel fabricant, a la canalització de formigó que recorre tota la via de tren en 
paral·lel als rails. Aquesta canalització té un dels tres senos per a col·locar elements lineals 
lliures (Fig. 6.3). 
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Aquest tram de cable sensor instal·lat a la canalització de formigó s’assignarà, a la unitat 
d’avaluació, a una zona compresa entre l’entrada del túnel situada a cota superior i l’entrada 
a la unitat d’avaluació. Es donaran valors adequats als paràmetres que permeten configurar 
l’alarma de detecció en aquesta zona per a garantir que no es puguin originar alarmes falses 
d’incendi. 

La pròpia estructura de formigó armat de la canalització aïlla el cable sensor de 
pertorbacions electromagnètiques provinents de cables de mitja o alta tensió que puguin 
estar instal·lats als altres dos senos de la canalització, i que podrien donar lloc a senyals 
falses d’alarma. 

L’arquitectura del sistema de detecció de temperatura per cable sensor resulta: 

 

Fig.  6.16. Arquitectura del sistema de detecció de temperatura per cable sensor 
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6.4. Dipòsit de reserva d’aigua 

El dipòsit de reserva d’aigua s’instal·la a la sala de bombeig de la caseta de servei.  

Segons la regla tècnica per als abastiments d’aigua contra incendis CEPREVEN R.T.2.-
ABA-2002  [25], és un dipòsit de capacitat total, ja que té una capacitat efectiva igual o 
superior al volum mínim requerit pel sistema.  

El dipòsit no està pressuritzat. 

La sala de bombeig de la caseta de servei es troba a una temperatura permanent de 20 ºC. 

6.4.1. Dimensions i material del dipòsit 

Com s’ha comentat al capítol 5 corresponent al “Dimensionament del sistema de bombeig” , 
el volum d’aigua emmagatzemat ha de ser suficient per a alimentar dos sectors contigus 
durant un mínim de 30 minuts, mentre actua el sistema de supressió d’incendis. El volum 
resultant, aplicant un coeficient de seguretat del 30%, és de 29,9 m3.  

Es vol aprofitar al màxim la capacitat de la sala de bombeig. Per aquest motiu, el dipòsit és 
un prisma de base quadrangular. En quant a la seva alçada, s’estableix que sigui limitada 
per a facilitar les tasques per al seu ompliment i manteniment. Les seves dimensions són: 

• Base: 3 m x 3 m. 

• Alçada: 3,3 m. 

El dipòsit és de polièster reforçat amb fibra de vidre (Fig. 6.17), per a evitar la contaminació 
de l’aigua amb material rovellat o partícules provinents del mateix tanc  [15].  

 

Fig.  6.17. Dipòsit de reserva d’aigua de poliester reforçat amb fibra de vidre 
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El dipòsit presenta una estructura metàl·lica al seu exterior per a reforçar-lo. Dins aquesta 
estructura, l’aigua està protegida de l’acció de la llum. 

6.4.2. Accessoris 

El dipòsit de reserva d’aigua porta instal·lats els següents elements: 

• Dispositiu de control de nivell d’aigua. 

• Vàlvula de bola. 

• Sobreeixidor. 

• Filtres. 

Dispositiu de control de nivell d’aigua 

El detector escollit (Fig. 6.18) està format per: 

• Connector elèctric de material plàstic. 

• Brida d’ancoratge al dipòsit d’acer inoxidable. 

• Tub d’acer inoxidable de longitud 3,2 metres, amb el que la seva part inferior es 
queda a 0,1 metres de la base del dipòsit. D’aquesta manera, quan el nivell doni 
senyal de dipòsit buit, en realitat quedarà 0,1 metres d’aigua, amb el que s’evitarà 
que les bombes principals treballin en buit. 

• Flotador d’acer inoxidable. 

Alhora, aquest model porta incorporat un respirador a l’atmosfera per a evitar que hi puguin 
haver sobrepressions o depressions a l’interior del dipòsit. El respirador porta incorporat un 
filtre per a evitar l’entrada de partícules de l’ambient dins el dipòsit. 
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Fig.  6.18. Elements del dispositiu de control de nivell d’aigua (Font: BÜHLER) 
 

Es calibra el dispositiu de tal manera que, quan el flotador es troba a la part inferior del tub, 
és a dir, quan el dipòsit es troba gairebé buit, el senyal de sortida del dispositiu és de 4 mA; 
per un altre costat, quan el flotador es troba a la part superior del tub, és a dir, quan el dipòsit 
està ple, el senyal de sortida és de 20 mA. D’aquesta manera, en funció del desplaçament 
del flotador en sentit ascendent o descendent al llarg del tub, al ser el senyal de sortida 
proporcional a l’alçada d’aigua al dipòsit, es coneix a cada instant quin és el nivell d’aigua. 

El senyal de nivell d’aigua a l’interior del dipòsit de reserva es transmet a l’armari de control 
del sistema de detecció i supressió d’incendis situat a la sala d’armaris de la caseta de 
servei. 

Vàlvula de bola i sobreeixidor 

El dipòsit disposa d’una vàlvula de bola manual d’acer inoxidable instal·lada a la part inferior 
del mateix per a la realització de tasques de manteniment i drenatge, i d’un sobreeixidor a la 
part superior. 

Filtres 

L’aigua utilitzada en el sistema s’ha de filtrar abans d’introduir-se al dipòsit. 
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6.4.3. Instal·lació 

Tal i com recomanen els fabricants d’aquest tipus de dipòsits  [26], per a la seva instal·lació 
en posició vertical es construeix un sòcol de maó al voltant del dipòsit sobre la superfície 
anivellada de la caseta i s’omple amb sorra fina lliure de pedres i elements punxents. 

 

Fig.  6.19. Base del dipòsit de reserva d’aigua (Font: PROLINE) 
 

Es col·loca el dipòsit a sobre de la capa de sorra i s’anivella posteriorment. 

A continuació, s’omple el dipòsit d’aigua i, un cop està ple, s’instal·la la canonada 
d’aspiració. No s’efectua aquesta operació a l’inrevés pel risc de que es produeixin tensions 
en la unió entre el dipòsit i la canonada degut a l’assentament del dipòsit arran del seu pes 
un cop està ple.  

A la canonada d’aspiració que connecta el dipòsit amb la unitat de bombeig s’instal·la una 
vàlvula antiretorn. 

L’abastiment d’aigua, de qualitat equivalent a la de l’aigua potable, es realitza per mitjà d’un 
contenidor especialment condicionat (no és objectiu d’aquest projecte el seu disseny) que és 
transportat per un comboi que s’atura a l’entrada de la caseta de servei. L’aigua utilitzada és 
impulsada mitjançant un petit equip de bombeig instal·lat al contenidor i transportada amb 
una mànega fins al dipòsit d’aigua. Previ a l’entrada al dipòsit, l’aigua es fa passar a través 
d’un filtre amb un grau de filtratge no superior als 150 µm  [15]. 
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6.5. Unitat de bombeig 

S’instal·la a la caseta de servei una unitat de bombeig d’aigua contra incendis integrada 
principalment per: 

• Un motor elèctric. 

• Dues bombes principals.  

• Una bomba jockey.  

La unitat de bombeig i tots els seus elements estan posat a terra. Totes les parts i 
components de la unitat de bombeig que estan en contacte amb l’aigua són d’acer 
inoxidable AISI 316 Ti. 

6.5.1. Bombes principals, motor elèctric i bomba jockey 

Com s’ha comentat al capítol 5 corresponent al “Dimensionament del sistema de bombeig”, 
la bomba principal ha d’impulsar un cabal de 766 l/min i donar una pressió aigües avall de 
10 MPa en el moment en que actua el sistema de supressió. La potència hidràulica que 
subministra la bomba al sistema és de 132,6 kW. 

El sistema és redundant, ja que consta de dues bombes en paral·lel de les mateixes 
característiques per a garantir que el sistema de supressió funcioni en cas que una d’elles 
falli  [25]. Cadascuna d’elles és capaç de subministrar els cabals i pressions requerits 
independentment. 

No s’instal·len més bombes per a limitar així la complexitat del sistema. Com més gran és el 
nombre de bombes utilitzat, més gran és el nombre de components que intervenen en el 
funcionament de la unitat de bombeig, amb el que major és el risc de fallada. Alhora, 
quantes menys bombes s’instal·len menor és el manteniment a realitzar, amb el que 
consegüentment es redueixen els costos d’explotació de la instal·lació. 

S’utilitzen dues bombes volumètriques que proporcionen, tal i com es mostra a la            
figura 6.20,  un cabal gairebé constant d’aigua a altes pressions de treball.  
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Fig.  6.20. Corba típica d’una bomba volumètrica 

 

 

 

 

Fig.  6.21. Bombes volumètriques 
 

Aquestes dues bombes són accionades per un motor elèctric. La potència nominal del motor 
és igual o superior a la potència màxima absorbida per una de les bombes en qualsevol punt 
de la seva corba característica de funcionament  [25]. 

El motor és del tipus asíncron d’inducció de gàbia d’esquirol, que és un tipus de motor de 
corrent alterna on el rotor de gàbia d’esquirol no arriba a girar mai en la mateixa freqüència 
amb la que ho fa el camp magnètic de l’estator. Aquest motor presenta un baix 
manteniment.  

El motor elèctric disposa d’un quadre d’arrencada i control. Aquest quadre s’alimenta a partir 
d’un dels diversos centres de transformació presents a la via del cremallera. Durant el 
funcionament del sistema de supressió d’incendis l’alimentació elèctrica del sistema no pot 
fallar. Per aquest motiu, aquest centre de transformació està alimentat, per redundància, a 
partir de dues escomeses provinents de: 



Sistema de detecció i contenció d’incendis mitjançant aigua nebulitzada en un túnel ferroviari                               Pàg. 59 
 

 

• Cable de mitja tensió de 6 kV que recorre en paral·lel tota la via del cremallera 
alimentant els diversos centres de transformació, per a així satisfer els consums 
elèctrics de les instal·lacions presents a la línia ferroviària. La tensió del cable 
d’alimentació de mitja ve donada per l’operador de la línia del cremallera. 

• Derivació d’una línia de mitja tensió de companyia elèctrica present a les proximitats 
del centre de transformació. 

En cas de fallida d’una de les escomeses que alimenten el centre de transformació, es fa 
una commutació a l’altra escomesa per a així garantir el funcionament del sistema de 
supressió. 

El quadre d’arrencada i control del motor elèctric està comunicat amb l’armari de control del 
sistema de detecció i supressió situat a la sala d’armaris de la caseta de servei. 

Els cables elèctrics que s’utilitzen són tots zero hal·lògens, és a dir, no emeten gasos tòxics 
quan es produeix un incendi. 

Per a garantir que el sistema de supressió d’incendis operi als sectors que s’activen en un 
incendi en un temps inferior als 60 segons  [15] després del senyal d’alarma, la canonada 
principal que recorre tot el túnel es troba inundada. S’utilitza una bomba jockey per a 
mantenir aquesta canonada pressuritzada a 2,5 MPa quan el sistema es troba en repòs. 
Això permet compensar les possibles pèrdues o fuites de la instal·lació evitant la posada en 
marxa de les bombes principals.  

6.5.2. Instal·lació 

El motor elèctric i el seu quadre de control, les dues bombes principals i la bomba jockey es 
troben muntades en una bancada o unitat de bombeig similar a la de la figura 6.22, junt amb 
altres elements com són pressòstats, manòmetres, vàlvula d’alleugeriment de pressió de la 
canonada principal o elements de connexió.  

La unitat de bombeig queda ubicada dins la sala de bombeig de la caseta de servei. 
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Fig.  6.22. Unitat de bombeig similar a la instal·lada a la caseta de servei (Font: KAMAT) 
 

La unitat de bombeig porta incorporada a la seva entrada un filtre per a evitar que partícules 
que s’hagin pogut formar al dipòsit de reserva d’aigua arribin a l’esmentada unitat. Aquest 
filtre està dimensionat per al cabal de líquid aspirat per la bomba i per a la pressió de treball 
(no és objectiu d’aquest projecte el seu estudi). Alhora presenta les següents 
característiques  [15]: 

• És auto-netejant. Disposa d’un motor elèctric que s’acciona per a netejar-lo quan 
l’element filtrant està gairebé colmatat. 

• Disposa de bypass en cas que es colmati o per a tasques de manteniment. 

• Té una superfície de filtratge < 250 µm. 

La unitat de bombeig porta incorporada a la seva sortida una vàlvula d’alleugeriment de 
pressió per a alliberar aigua de la canonada principal quan la pressió interna supera el llindar 
establert. 

La unitat de bombeig està connectada, a la seva sortida, amb la canonada principal de la 
xarxa de canonades. 
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6.6. Xarxa de canonades  

La xarxa es divideix en tres nivells:  

• Canonada principal  

• Canonada secundària  

• Canonada terciària  

 

Fig.  6.23. Arquitectura de la xarxa de canonades 
 

La xarxa de canonades és d’ús exclusiu per al sistema de supressió d’incendis. No es pot 
utilitzar per a altres finalitats  [25]. 

En la seva instal·lació, s’ha de tenir en compte les dilatacions tèrmiques i moviments 
associats que experimenten les canonades i accessoris degut als gradients tèrmics que 
existeixen dins el túnel, i entre el túnel i la caseta de servei on està instal·lada la unitat de 
bombeig. 
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Les canonades i accessoris que s’utilitzen reuneixen les següents característiques: 

• Són d’acer inoxidable AISI 316 Ti. Són resistents a la corrosió, ja que l’ambient dins 
del túnel és rigorós. Aquesta característica permet maximitzar el temps de vida del 
material instal·lat. 

• La xarxa de canonades està posada a terra. 

• Les unions entre canonades i accessoris no són soldades. Les connexions que 
s’utilitzen són roscades.  

6.6.1. Canonada principal 

La canonada principal té un diàmetre de 0,15 m.  

Està inundada a una pressió en repòs de 2,5 MPa. En cas que el túnel es trobi en un entorn 
on les temperatures siguin baixes, s’utilitzarà material aïllant adossat a la canonada per a 
garantir que l’aigua es mantingui a una temperatura superior als 4 ºC  [15]. 

Consta de dos trams, segons si es troba instal·lada dins o a fora del túnel. 

El primer tram està instal·lat dins el túnel i té una longitud de 107 m. Es col·loca en paral·lel a 
la via, en l’espai comprés entre la plataforma per on circulen els combois i l’hastial esquerre 
del túnel en sentit ascendent. Es deixa prou espai entre la canonada principal i l’hastial del 
túnel per a encabir les electrovàlvules de secció. 

A l’extrem de la canonada situat a la cota inferior del túnel s’instal·la una vàlvula de 
drenatge. La utilització d’aquesta vàlvula és per a drenar el sistema per a tasques de 
manteniment. En aquest cas, l’aigua anirà a parar al col·lector d’aigües de pluja que es troba 
a cada costat de la plataforma de la línia del cremallera, a un embornal situat a la sortida del 
túnel o es retornarà de la manera que es consideri oportuna (no és objectiu d’aquest 
projecte la seva determinació) al dipòsit de reserva d’aigua per al seu aprofitament.  
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Per a la instal·lació de la canonada s’utilitzen suports (Fig. 6.24) de diàmetre 0,15 m, que 
uneixen directament la canonada amb el terra del túnel. 

 

Fig.  6.24. Suport de la canonada principal (Font: STAUFF) 
 

Aquests suports estan realitzats en acer inoxidable AISI 316 Ti. 

La distància entre suports resulta de 4,22 m  [27], segons dades recollides a la taula 6.2: 

 

DIÀMETRE CANONADA 

[m] 

DISTÀNCIA ENTRE SUPORTS 

[m] 

0,140 4,22 

0,168 4,46 

0,219 5,06 

Taula  6.2. Distància entre suports de la canonada principal (Font: OPPO) 
 

Els segon tram està instal·lat a fora del túnel i en paral·lel a la via del cremallera, entre la 
unitat de bombeig situada a la caseta de servei i l’entrada al túnel situada a cota superior.  

S’instal·la aprofitant una reserva d’espai a l’interior d’una canalització de formigó prefabricat 
que es troba al llarg de tota la via, i per on es fan passar diversos serveis de la instal·lació 
que es poden emplaçar conjuntament. S’utilitzen les quantitats de canonades, accessoris i 
suports necessaris.  
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6.6.2. Canonades secundàries 

Les canonades secundàries tenen un diàmetre de 0,05 m. 

En condicions de repòs del sistema són canonades seques, doncs al seu interior no hi ha 
aigua. 

Hi ha instal·lades 4 canonades secundàries, una per a cada sector en que es divideix el 
sistema dins el túnel. Fan de col·lector, de tal manera que quan el sistema de supressió 
entra en acció permeten la circulació de l’aigua entre la canonada principal i les canonades 
terciàries a on estan instal·lats els atomitzadors. 

 

 

Fig.  6.25. Canonada secundària 
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Les canonades secundàries creuen la volta del túnel en cadascun dels 4 sectors a una 
distància de 215 mm per sobre de la catenària, per a alimentar els dos brancs de canonades 
terciàries que es disposen simètricament a cada costat del túnel (Fig. 6.26). 

Per a evitar riscos elèctrics, la distància entre la catenària i qualsevol altre element ha de 

ser, com a mínim, de 100 mm per cada kV de tensió a la que es trobin les parts elèctriques. 

En el cas de la instal·lació, la tensió a la que es troba la catenària és de 1,5 kV corrent 

continu, amb el que la distància mínima de seguretat ha de ser de 150 mm. Aquest valor és 

inferior als 215 mm indicats anteriorment. La instal·lació està dins del rang de seguretat. El 

valor de la tensió a la que es troba la catenària i la distància mínima de seguretat ve 

donada per l’operador de la línia del cremallera. 

El drenatge de les canonades secundàries, dut a terme després de la utilització del sistema 
de supressió, es realitza a l’alçada de les electrovàlvules de secció. El tram de canonada 
secundària que creua la catenària presenta una d’1º per facilitar el seu drenatge. 

 

 

Fig.  6.26. Instal·lació de la canonada secundària respecte a la catenària i drenatge 
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Per a la instal·lació de les canonades secundàries, s’utilitzen suports (Fig. 6.27) de diàmetre 
0,05 m, dimensionats per a poder fer front al cop d’ariet (no és objectiu d’aquest projecte el 
seu càlcul) que es genera quan entra en funcionament el sistema de supressió. 

 

Fig.  6.27. Suport per a les canonades secundàries i terciàries (Font: STAUFF) 
 

El cos d’aquest suports està realitzat amb dues peces de polímer PAV0  [28], material que 
presenta com a principals característiques: 

• És lliure de clors i hal·lògens (no emet gasos corrosius ni tòxics) segons norma   
UNE 50267. 

• És autoextingible, és a dir, s’encén amb la flama però aquesta s’extingeix al retirar-la, 
,segons norma UL.94. 

• Té una elevada resistència als impactes. 

Les dues peces encaixen amb dues plaques i cargols d’acer inoxidable AISI 316 Ti que 
uneixen directament les canonades secundàries amb l’hastial esquerre i la volta del túnel.  
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La distància màxima entre suports és, segons la taula 6.3  [29], de 3,4 m.  

 

Taula  6.3. Distància màxima entre suports. Canonades secundàries 
 

Respectant la màxima distància anterior, aquests es col·loquen principalment: 

• A ambdós costats de les unions entre canonades. 

• A ambdós costats dels canvis de direcció de les canonades. 

6.6.3. Canonades terciàries 

Les canonades terciàries tenen un diàmetre de 0,04 m. 

En condicions de repòs del sistema són canonades seques, doncs al seu interior no hi ha 
aigua. 

Hi ha instal·lades 8 canonades terciàries, dues per cada sector en que es divideix el sistema 
dins del túnel, disposades simètricament a cada costat del mateix. Condueixen l’aigua 
provinent de les canonades secundàries als atomitzadors que estan instal·lats en elles. 

A l’extrem de les canonades situat a cota inferior s’instal·la una vàlvula de drenatge. La 
utilització d’aquesta vàlvula és per a drenar el sistema després de la utilització del sistema 
de supressió. En aquest cas, l’aigua anirà a parar al col·lector d’aigües que es troba a cada 
costat de la plataforma de la via ferroviària, a un imbornal situat a l’extrem a cota inferior del 
túnel, o es retornarà de la manera que es consideri oportuna (no és objectiu d’aquest 
projecte la seva determinació) al dipòsit de reserva d’aigua per al seu aprofitament. 
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La longitud d’aquestes canonades coincideix amb la longitud de cadascun dels 4 sectors en 
que es divideix el túnel, és a dir, 26 m. Així doncs, la longitud total de les canonades 
terciàries en un dels costats del túnel és de 104 m. Els 3 m restants es distribueixen 
uniformement entre els 4 sectors, per a així permetre la instal·lació de les vàlvules de purga, 
i manipular-les per al seu manteniment. 

Per a la instal·lació de les canonades terciàries s’utilitzen suports (Fig. 6.27) de diàmetre 
0.04 m, dimensionats per a fer front al cop d’ariet (no és objectiu d’aquest projecte el seu 
càlcul) que es genera quan entra en funcionament el sistema de supressió. 

Les característiques d’aquests suports són iguals a les descrites en el cas de les canonades 
secundàries. En aquest cas, els suports fixen les canonades terciàries a la volta del túnel. 

La distància màxima entre suports és, segons la taula 6.4  [29], de 2,7 m. 

 

Taula  6.4. Distància màxima entre suports. Canonades terciàries 
 

Respectant la màxima distància anterior, aquests es col·loquen principalment: 

• A ambdós costats de les unions entre canonades. 

• A ambdós extrems de les canonades. 
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6.7. Electrovàlvules de secció 

Aquest sistema està integrat per: 

• Electrovàlvules. 

• Armari de control de les electrovàlvules. 

6.7.1. Electrovàlvules 

Una electrovàlvula és qualsevol tipus de vàlvula que, per a actuar (obrir, tancar o posicionar-
se), utilitza la força que proporciona un camp magnètic generat al passar un corrent elèctric 
per una bobina. 

Una electrovàlvula està dividida (Fig. 6.28) en quatre parts principals: 

• La bobina. S’encarrega de generar el camp magnètic que permet realitzar el treball 
necessari per a actuar sobre la vàlvula. 

• El nucli mòbil. Obre, tanca o posiciona el sistema aprofitant la força creada pel camp 
magnètic que genera la bobina. 

• El sistema de tancament. És mogut pel nucli mòbil i actua sobre l’electrovàlvula 
obrint o tancant el pas del fluid. 

• El cos de l’electrovàlvula. S’encarrega de vehicular el fluid. 

 
Fig.  6.28. Elements que integren les electrovàlvules (Font: GSR) 
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L’electrovàlvula utilitzada presenta les següents característiques  [30]: 

• Té 2 vies, una d’entrada i una de sortida. 

• Té 2 posicions, oberta o tancada. 

• És normalment tancada. Sense tensió a la bobina l’electrovàlvula està tancada. 

• El cos de la vàlvula i la carcassa de la bobina són d’acer inoxidable AISI 316 Ti. 

• Permet un cabal màxim de 32 m3/h. El cabal per cada electrovàlvula de secció, quan 
el sistema entra en funcionament, és de 23 m3/h. Està dins del rang de servei. 

• La pressió de treball està compresa entre 0,1 MPa fins a 15 MPa. La pressió aigües 
avall de la unitat de bombeig quan el sistema de supressió s’activa és de 10 MPa. 
Està dins del rang de servei. 

• Les connexions a les canonades són roscades de 50,8 mm rosca BSP. 

• La bobina té classe d’aïllament IP66, amb el que presenta un aïllament total a la pols 
i a la inundació en aigua  [31]. 

• La bobina es pot muntar en qualsevol posició. S’alimenta a 24 VCC. 

• Les juntes són de PTFE, material que presenta un rang de temperatures comprés 
entre -180 ºC fins a +200 ºC  [32]. Alhora, és resistent a l’aigua com a medi de treball. 

6.7.2. Instal·lació 

Dins el túnel s’instal·len 4 electrovàlvules, una per cada sector en que es divideix el sistema.  

Es munten entre la canonada principal i les canonades secundàries en una disposició 
equivalent a la mostrada a la figura 6.29. A la canonada principal s’acobla un tram curt de 
canonada de 50,8 mm que es connecta amb la via d’entrada de l’electrovàlvula. La via de 
sortida de l’electrovàlvula es connecta amb la canonada secundària de 50,8 mm, i la bobina 
de l’electrovàlvula queda en posició horitzontal. 
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Fig.  6.29. Muntatge d’ electrovàlvules de secció 

S’instal·la un bypass a cada electrovàlvula per a la realització de tasques de manteniment de 
la instal·lació. 

Entre la canonada principal i les electrovàlvules es munten vàlvules de bola d’acer 
inoxidable AISI 316 Ti de diàmetre 50,8 mm, per a permetre la substitució de les 
electrovàlvules de secció sense haver de drenar l’aigua continguda a la canonada principal. 
Aquestes vàlvules de bola estan normalment obertes. 

Les electrovàlvules es munten dins de capses de protecció (Fig. 6.30) per a protegir-les dels 
cops i condicions ambientals propis de la explotació de la línia, i de la radiació tèrmica en 
cas que s’origini un incendi. 

 

Fig.  6.30. Capsa de protecció de les electrovàlvules de secció (Font: MARIOFF) 
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El seu control és remot. El cable elèctric que connecta les bobines amb l’armari de control 
de les electrovàlvules de secció situat a la sala d’armaris de la caseta de servei és zero 
hal·lògen, és a dir, no emeten gasos tòxics quan es produeix un incendi. Aquest cable 
s’instal·la en un dels tres senos lliures de la canalització de formigó que recorre tota la via 
del cremallera. La pròpia estructura de formigó armat aïlla el cable elèctric de pertorbacions 
electromagnètiques provinents d’altres cables de mitja o alta tensió que puguin estar 
instal·lats als altres dos senos de la canalització, i que podrien generar senyals falses 
d’obertura de les electrovàlvules. 

L’armari de control de les electrovàlvules de secció està comunicat amb l’armari de control 
del sistema de detecció i supressió d’incendis. 

L’arquitectura del sistema de les electrovàlvules de secció resulta: 

 

Fig.  6.31. Arquitectura del sistema d’electrovàlvules de secció 
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6.8. Sistemes d’atomitzadors 

6.8.1. Atomitzadors 

Quan entra en funcionament el sistema d’aigua nebulitzada, la unitat de bombeig aspira 
l’aigua emmagatzemada al dipòsit de reserva. Aquesta aigua circula per la xarxa de 
canonades fins que surt nebulitzada a l’ambient a través dels atomitzadors. 

Se n’utilitzen bàsicament de dos tipus (Fig. 6.32): 

• Atomitzadors de capçal mecànic. Incorporen un capçal tèrmic per a la detecció de 
l’incendi. La descàrrega d’aigua es produeix únicament a través dels atomitzadors 
que han detectat el foc. 

• Atomitzadors oberts. S’utilitzen en instal·lacions amb sistemes de detecció d’incendis 
independents. En cas que aquests sistemes s’activin, la descàrrega d’aigua es 
realitza per tots els atomitzadors oberts connectats a la canonada. Aquest tipus 
d’atomitzadors són els que s’utilitzen a la instal·lació. 

 

Fig.  6.32. Tipus bàsics d’atomitzadors 
 
 
Els atomitzadors oberts utilitzats tenen les següents característiques: 

• Estan fets d’acer inoxidable AISI 316 Ti. 

• La màxima alçada respecte a l’objecte a protegir és de 5 m. 

• La màxima distància entre atomitzadors és de 4,7 m. 

• Funcionen amb pressions de treball superiors als 10 MPa. 
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• Estan proveïts de filtre de 300 µm per a evitar el pas de qualsevol partícula 
transportada per la xarxa de canonades que dificulti la descàrrega pels orificis.  

• Presenten 1 orifici central i 8 orificis laterals de descàrrega. 

• La connexió amb el sistema de canonades és roscada. 

 

Fig.  6.33. Parts dels atomitzadors 
 

6.8.2. Instal·lació 

S’instal·len 96 atomitzadors al túnel, 24 en cadascun dels 4 sectors a protegir. Dins de cada 
sector, s’instal·len 12 atomitzadors disposats simètricament a cada costat de la volta del 
túnel. 

Els atomitzadors es munten equi-espaiats a les canonades terciàries. La distància entre 
atomitzadors muntats a una mateixa canonada és de 2,17 m. 

Els atomitzadors s’orienten de tal manera que el seu eix de revolució intersecta amb el 
centre de la via. Considerant l’alçada a la que es col·loca un atomitzador com la distància 
entre aquest element i el centre de la via (Fig. 5.1), aquesta resulta per a tots ells de 4, 95 
metres. 

Durant el funcionament del sistema de supressió d’incendis, el cabal per cada atomitzador 
és el mateix, de tal manera que tots ells protegeixen la seva àrea corresponent en la mateixa 
mesura. Per a aconseguir-ho, es fa ús d’elements instal·lats a les canonades terciàries que 
permeten obtenir el mateix flux per atomitzador (no és objectiu d’aquest projecte el seu 
estudi i disseny). 

Tots els atomitzadors estan protegits contra l’ambient agressiu i brutícia ambiental 
mitjançant caputxons (Fig. 6.34) que eviten l’obstrucció del orificis per on surt l’aigua. 
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Aquests caputxons són propulsats a una pressió un 25% inferior  [15] a la qual surt l’aigua 
quan funciona el sistema. 

 

Fig.  6.34. Caputxó de protecció dels atomitzadors (Font: MARIOFF) 
 

6.9. Polsadors d’alarma manual i sirenes 

Tots els polsadors d’alarma estan situats de tal manera que no hi ha un punt de la zona 
protegida que es trobi a més de 25 m d’un d’ells, tal com indica el RD1942-1993-RIPCI-
Reglamet d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis  [33]. D’aquesta manera, s’instal·len 5 
polsadors al túnel. Els polsadors disposen d’un capçal per a evitar l’accionament del sistema 
de supressió d’incendis amb un impacte accidental. 

Els polsadors s’instal·len entre 1,2 m i 1,5 m d’alçada. 

Tenen classe d’aïllament IP65, amb el que presenten un aïllament total a la pols i a l’aigua 
projectada  [31]. 

S’instal·len 2 sirenes d’alarma de color vermell a la part superior de l’hastial esquerre del 
túnel, una a cada extrem del mateix. Generen un impacte acústic que està dins del rang 
admès per la normativa ambiental de la zona on es troba la instal·lació.  

Ambdós dispositius estan connectats via cable amb l’armari de control del sistema de 
detecció i supressió. El cable discorre per un dels tres senos lliures de la canalització de 
formigó que recorre tota la via del cremallera. La pròpia estructura de formigó armat aïlla el 
cable elèctric de pertorbacions electromagnètiques provinents d’altres cables de mitja o alta 
tensió que puguin estar instal·lats als altres dos senos de la canalització. 
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6.10.   Ubicació del dipòsit de reserva d’aigua i de la unitat de       
bombeig a la caseta de servei. Arquitectura del sistema de 
detecció i supressió d’incendis.  

El dipòsit de reserva d’aigua i la unitat de bombeig queden ubicats a la caseta de servei 
segons la figura:. 

 

 

Fig.  6.35. Ubicació del dipòsit de reserva i de la unitat de bombeig a la caseta de servei 
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Un cop definits tots els elements que integren el sistema de detecció i supressió d’incendis 

instal·lats al túnel i a la caseta de servei, l’arquitectura del sistema resulta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.  6.36. Arquitectura del sistema de detecció i supressió d’incendis 
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6.11.   Manteniment i recanvis 

Els sistemes de lluita contra incendis d’aigua nebulitzada han d’estar sotmesos a un 
programa de manteniment preventiu que garanteixi el seu correcte funcionament en cas 
d’incendi. Tot el personal que intervé en el manteniment del sistema ha d’estar instruït en el 
funcionament del sistema i en les condicions de seguretat requerides per al  manteniment. 

Els usuaris han de seguir un programa de manteniment i inspecció. Les operacions de 
manteniment han de ser registrades i s’ha de seguir un calendari amb la finalitat d’assegurar 
que el sistema estigui en tot moment en perfectes condicions de funcionament. Aquest 
programa serveix també per a identificar problemes deguts a l’envelliment, danys 
accidentals i d’entorn, manipulació no autoritzada i en general tots aquells factors que poden 
afectar negativament el rendiment previst.  

El sistema ha de ser inspeccionat i provat: 

• Durant la posada a punt del sistema després de la seva instal·lació. 

• Posteriorment, seguint el calendari d’acord amb les instruccions del fabricant i de 
l’instal·lador del sistema. 

En tot moment s’ha d’evitar la generació de falses alarmes durant les operacions de revisió i 
manteniment. Per aquest motiu s’ha d’informar a l’armari de control del sistema de detecció i 
supressió de les tasques que es realitzen, ja sigui mitjançant funcions del propi sistema o 
notificant a l’equip de vigilància de la central. 

A la sala de recanvis de la caseta de servei s’han de guardar recanvis per als diversos 
elements que integren el sistema de detecció i supressió d’incendis, d’acord amb les 
instruccions del fabricant i de l’instal·lador del sistema. 
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7. Intervenció dels elements del sistema de detecció i 
supressió d’incendis  

Els diversos elements que intervenen en la detecció i supressió d’incendis en el túnel 
ferroviari estan comunicats amb l’armari de control del sistema de detecció i supressió. 
Aquesta comunicació es realitza directament, o a través de centraletes de control 
intermèdies.   

L’armari de control del sistema de detecció i supressió d’incendis està dotat de les targetes 
necessàries per a la cobertura total dels sistemes instal·lats.  

L’armari de control del sistema i les centraletes de control dels elements que en disposen, 
estan instal·lats a la sala d’armaris de la caseta de servei, a excepció de les caixes de 
control dels sensors compta-eixos, que estan instal·lades dins del túnel. 

L’armari de control del sistema de supressió està comunicat amb el centre de control de la 
línia ferroviària, ubicat en una localització diferent a la de la caseta de servei, via xarxa de 
bus de transmissió de dades instal·lat en paral·lel al llarg de tota la via. 

En condicions de repòs del sistema, l’armari de control del sistema dóna senyal al quadre de 
control de les bombes per a accionar la bomba jockey en cas que la pressió a la canonada 
principal sigui inferior a l’estipulada.  
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L’arquitectura del sistema resulta: 

 

Fig.  7.1. Intervenció dels sistema de detecció i supressió. Arquitectura 

El sistema de supressió es pot activar manualment o automàticament. 

L’activació manual té prioritat sobre l’automàtica  [15]. 
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7.1. Activació manual 

L’activació manual es realitza: 

• A partir de l’accionament de qualsevol dels polsadors instal·lats dins del túnel. 

• A partir de l’activació del sistema per part de personal que es troba al centre de 
control de la línia ferroviària. 

Un cop l’armari de control del sistema de detecció i supressió rep el senyal d’activació, el 
sistema procedeix amb els següent passos fins a la supressió de l’incendi: 

1) Es talla el tram de catenària que transcorre dins el túnel per a evitar riscos elèctrics, 

actuant sobre els seccionadors que es troben instal·lats al llarg de la línia del 

cremallera. Aquests seccionadors aïllen elèctricament la catenària de la xarxa 

d’alimentació elèctrica deixant-la sense càrrega, i estan telecomanats per l’armari de 

control del sistema. 

2) S’activen les sirenes d’alarma presents dins el túnel. 

3) El comboi a protegir es localitza dins del túnel gràcies a la informació rebuda per part 

dels equips de detecció de presència de combois per dispositius compta-eixos.  

Es defineix:  

• X, com el sector on es troba el tren en el moment en que s’activa el sistema. 

• Y, un dels dos sectors contigus a X. 

Si el comboi es troba situat entre dos sectors X i Y, el sistema de supressió d’incendis 
activarà: 

• El sector X. 

• El sector Y. 

Si el comboi es troba completament situat dins el sector X, s’activaran: 

• El sector X. 
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• El sector Y més proper a la zona de cable sensor amb temperatura més elevada que 
es troba dins el sector X. En cas que aquesta zona amb temperatura més elevada es 
trobi enmig del sector X, s’activarà el sector Y que estigui a cota inferior per a 
protegir les persones presents al comboi que s’evacuaran en sentit descendent per a 
evitar l’efecte xemeneia (no es objectiu d’aquest projecte els seu estudi) que es 
genera dins el túnel. En cas que la temperatura a totes les zones en que es divideix 
el tram de cable sensor instal·lat dins el sector on es troba el comboi sigui uniforme, 
s’activarà també el sector Y que estigui a cota inferior. 

4) L’armari de control del sistema dóna ordre al quadre de control de les bombes per a 

accionar el motor elèctric que actua sobre les bombes principals. Aquestes fan 

treballar el sistema aigües avall a una pressió de 10 MPa. 

En cas que l’alimentació elèctrica principal del motor fallés, es fa commutació a 
l’escomesa auxiliar present al centre de transformació que alimenta el motor elèctric. 

En cas que una de les dues bombes principals fallés, entra en funcionament l’altra 
bomba principal que es troba en paral·lel. 

5) L’armari de control del sistema dóna ordre a l’armari de control de les electrovàlvules 

de secció per a que les obri. 

6) L’aigua surt a través dels atomitzadors situats als dos sectors a protegir. 

El sistema deixa d’actuar quan: 

• Es dóna un senyal manual des del centre de control de la línia ferroviària. 

• El dispositiu de control de nivell de l’aigua transmet el senyal a l’armari de control del 
sistema de 4 mA, indicant que el dipòsit de reserva d’aigua, que està sobre 
dimensionat en un 30%, està gairebé buit. D’aquesta manera s’evita que les bombes 
principals no tinguin aigua per a aspirar i, consegüentment, treballin en buit. 

7.2. Activació automàtica 

L’activació automàtica es produeix en base a la informació que l’armari de control del 
sistema rep per part dels sistemes de detecció d’incendis.  

El sistema procedeix amb els següents passos fins a la supressió de l’incendi: 
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1) Quan la unitat d’anàlisi del sistema de detecció per aspiració de fum detecta la 

presència de partícules de fum, dóna senyal a l’armari de control del sistema. Aquest 

posa el sistema en pre-alarma. 

2) Quan la zona de cable tèrmic on s’origina l’incendi supera la temperatura màxima a 

la que està configurada, de 58 ºC, la unitat d’avaluació del sistema de detecció de 

temperatura per cable sensor dóna senyal a l’armari de control del sistema, i alhora 

permet ubicar el comboi on s’origina l’incendi dins el sector on es troba. L’armari de 

control del sistema activa la supressió. 

El sistema s’activa a partir del segon senyal provinent del sistema de detecció de 
temperatura per a evitar l’activació a partir d’una falsa alarma transmesa pel sistema de 
detecció de fum. 

A partir d’aquest punt, el sistema intervé seguint tots i cadascun dels passos de 
l’activació manual. 

El diagrama de flux on es mostra com intervenen els elements del sistema de detecció i 
supressió de la instal·lació resulta: 

 

Fig.  7.2. Intervenció del sistema de detecció i supressió. Diagrama de flux 
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8. Pressupost 
En el present pressupost es distingeixen dues parts diferenciades: el pressupost de la 
instal·lació i el pressupost del projecte. 

Pressupost de la instal·lació 

El pressupost de la instal·lació inclou els costos dels equips i elements instal·lats al túnel i a 
la caseta de servei, junt amb els costos de la ma d’obra de la instal·lació del sistema. No 
s’inclou el cost dels elements instal·lats entre el túnel i la caseta de servei. 

La ma d’obra està formada per: 

• 1 x tècnic superior. 

• 1 x oficial 1a. 

• 3 x manobre especialista. 

Destinen 3 setmanes per a la realització de la instal·lació, a raó de jornades laborals de 8 
hores durant 6 dies cada setmana. 

Pressupost del projecte 

El pressupost del projecte inclou els costos del personal i del material que intervé en la fase 
d’estudi, planificació i redacció del projecte. 

La ma d’obra està formada per: 

• 1 x tècnic superior. 

• 1 x tècnic mig. 

• 1 x administratiu. 

El tècnic superior i mig destinen 3 setmanes per a la conclusió del projecte, a raó de 
jornades laborals de 6 hores durant 5 dies cada setmana.  
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

El pressupost detallat s’ha realitzat utilitzant l’aplicació informàtica TCQ2000  [34] de l’ Institut 
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), i es troba recollit a l’annex C. 

A continuació, es presenta el resum del pressupost per contracte del sistema de detecció i 
supressió d’incendis mitjançant un sistema d’aigua nebulitzada en un túnel ferroviari: 

Elements de detecció..........................................................................................49.369,57 € 

Elements del sistema hidràulic..........................................................................236.830,85 € 

Sirenes i polsadors...................................................................................................354,74 € 

Armari de control del sistema.................................................................................4350,25 € 

Ma d’obra...................................................................................................................17.867,52 € 

Total pressupost de la instal·lació................................................................308.772,93 € 

Ma d’obra..............................................................................................................7.230,60 € 

Material fungible.......................................................................................................235,00 € 

Total pressupost del projecte…………………….…......................…………......7.465,60 €  

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL..........................................316.238,53 € 

13,00 % Despeses Generals sobre 316.238,53 €....................................................41.111,01 € 

6,00 % Benefici Industrial sobre 316.238,53 €.........................................................18.974,31 € 

          Subtotal.................376.323,85 € 

16,00 % IVA SOBRE 376.323,85 €....................................................................60.211,82 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE.......................................436.535,67 € 

El pressupost d’execució per contracte puja a: 

QUATRE-CENTS TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB 
SEIXANTA-SET CÈNTIMS. 
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Conclusions 

Els greus incendis que han succeït darrerament a túnels ferroviaris, i les conseqüències 
personals, materials i econòmiques que se’n deriven, fan necessària la instal·lació d’un 
sistema de detecció i supressió d’incendis que permeti controlar el seu desenvolupament, i 
minimitzar els seu efectes fins a l’arribada dels equips mòbils d’extinció d’incendis. 

Els sistemes tradicionals de control, supressió i extinció d’incendis presenten problemes 
mediambientals, degut al deteriorament de la capa d’ozó que provoquen els halons i a 
l’excessiu consum d’aigua dels ruixadors automàtics, i problemes de salut per a les 
persones, degut a les elevades concentracions en volum que es requereixen per a que el 
diòxid de carboni sigui efectiu.  

L’aigua nebulitzada té el potencial de proporcionar noves respostes als problemes on les 
tecnologies tradicionals no han estat tan efectives com s’ha desitjat gràcies, entre d’altres, al 
seu reduït consum d’aigua i a la seva innocuïtat per a les persones i equips que es troben a 
la seva zona d’aplicació. 

El pressupost total d’execució per contracte del sistema de detecció i supressió d’incendis 
mitjançant un sistema d’aigua nebulitzada és superior al d’altres sistemes que incorporen 
equips més convencionals. Això és degut als superiors requeriments tècnics del material 
instal·lat, com a resposta a les exigents prestacions requerides. Aquesta major complexitat 
del sistema també repercuteix en un cost de manteniment més elevat.  

Degut a la naturalesa del sistema, tot el personal involucrat en el seu manteniment i 
explotació han d’estar correctament formats i entrenats per a garantir les seves perfectes 
condicions de funcionament. 

Per a la realització del dimensionament del sistema de detecció i supressió d’incendis, s’ha 
desestima l’efecte que les corrents d’aire o la ventilació al túnel, ja sigui natural o forçada, 
tenen sobre l’incendi. D’aquesta manera s’obté una primera aproximació del comportament 
del sistema de detecció i supressió d’incendis, on es considera que el flux d’aigua 
nebulitzada que surt dels atomitzadors actua a la zona on es projecta, ja que no es dispersa.  

Per a obtenir un disseny del sistema estudiat més eficient i efectiu, i en cas que es vulgui 
implantar el sistema en un túnel real on hi ha presència de ventilació, es recomana realitzar 
estudis amb models de laboratori i simulacions realitzades amb ordinador mitjançant 
programes de Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) que permeti una modelització més 
real del sistema. 
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A. Dimensionament del sistema de bombeig 
No és objectiu del projecte realitzar una descripció detallada dels conceptes i les equacions 
que intervenen en el dimensionament del sistema de bombeig; malgrat tot, s’ha considerat 
convenient realitzar un apunt introductori de: 

• Pressió i velocitat. 

• Número de Reynolds i tipus de fluxos. 

• Caigudes de pressió degudes a la fricció i pèrdues de càrrega locals o menors. 

• Cabal d’aigua impulsat per la bomba, volum del dipòsit per a la reserva d’aigua i 
potència de la bomba. 

A.1. Pressió i velocitat 

Pressió 

La pressió es defineix com l’esforç de compressió en un punt en un fluid en repòs. El valor 
de pressió es pot mesurar en referència a qualsevol referència arbitrària. Les referències de 
pressió més habituals són el zero absolut de pressió (buit absolut) i la pressió atmosfèrica 
local. 

La pressió mesurada en referència al buit absolut es coneix com a pressió absoluta.  

La pressió que es mesura en referència a la pressió atmosfèrica local (mitjançant 
instruments coneguts com a manòmetres) es coneix com a pressió relativa o manomètrica, i 
és la mesura habitual de pressió que s’utilitza en conducció de fluids, especialment quan 
una part del sistema està en contacte amb l’atmosfera. 

La pressió es mesura en pascals [Pa]. 

En les situacions convencionals, tot està submergit en el camp gravitatori. Aquest camp 
genera una pressió degut al propi pes del gasos que composen l’atmosfera. Aquesta pressió 
és coneguda com a pressió atmosfèrica, i es considera un valor estàndard per a la mateixa 
d’1atmosfera (≈105 Pa). 
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La pressió absoluta és la suma de la pressió manomètrica i la pressió atmosfèrica en un 
punt determinat es defineix: 

     
              (Eq.  A.1) 

 

Velocitat 

La velocitat d’un líquid en una canonada depèn de la secció de la canonada i del cabal que 
hi circula. 

Es defineix la velocitat promig en una secció de canonada com a: 
 

S
QV =              (Eq.  A.2) 

On V =  velocitat promig en secció de canonada [m/s]. 

      Q = cabal d’aigua [m3/s]. 

      S = secció de la canonada [m2]. 

Considerant la secció de les canonades utilitzades en el sistema de supressió d’incendis 
com a circular, es calcula la velocitat promig en una secció de la canonada a partir de la 
equació: 

 

42D
QV

π
=                        (Eq.  A.3) 

On D = diàmetre interior de la canonada [m]. 

 

 

 

 

 

 

 

aatmosfèricamanomètricabsoluta PPP +=
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La variació de la velocitat d’un flux en una canonada depèn del tipus de flux. En un flux 
laminar, la variació de velocitat és parabòlica. A mesura que el flux esdevé turbulent, el perfil 
de velocitat adopta un perfil trapezoïdal com s’observa a la figura A.1. 

 

Fig.  A.1. Perfils de velocitats laminar i turbulent  
 

Ambdós fluxos, laminar i turbulent, son descrits posteriorment. Abans, s’introdueix el 
concepte de número de Reynolds. 

A.1.1. Número de Reynolds i tipus de fluxos 

Número de Reynolds 

El número de Reynolds és un paràmetre adimensional que determina el comportament dels 
fluids newtonians. Depèn de la grandària de la canonada, i del cabal, la viscositat i la 
densitat del fluid. Expressa la relació existent entre les forces viscoses i les d’inèrcia. S’obté, 
en una canonada de secció circular, a partir de la següent equació: 

 

μ
ρ··Re DV

=                        (Eq.  A.4) 

o 

ν
DV ·Re =              (Eq.  A.5) 

On Re = número de Reynolds [adimensional]. 

      D = diàmetre interior de la canonada [m]. 

      V = velocitat promig del flux [m/s]. 

      Ρ = densitat del fluid [kg/m3]. 
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      µ = coeficient de viscositat [kg/m/s]. 

      ν = viscositat cinemàtica del fluid [m2/s]. 

Tipus de fluxos 

El flux a través d’una canonada es pot classificar com a laminar, turbulent o crític en funció 
del número de Reynolds associat. Si el flux és tal que el número de Reynolds és inferior a 
2000, es diu que el flux és laminar. Quan el número de Reynolds és superior a 4000, es diu 
que el flux és turbulent. El flux crític ocorre quan el número de Reynolds està comprés dins 
del rang de 2000 fins a 4000. 

El flux laminar es caracteritza per ser un flux suau on no són visibles remolins ni 
turbulències. És perfectament ordenat, estratificat, de manera que el flux es mou en capes 
cilíndriques coaxials en un tub de secció circular que no es mesclen entre sí. El factor 
dominant és la viscositat. 

El flux turbulent ocorre a velocitats més elevades, i és acompanyat per remolins i altres 
pertorbacions al líquid. Les partícules presents al fluid es mouen desordenadament. En 
aquest flux, aquesta fluctuació tridimensional de la velocitat de les partícules, és a dir, la 
turbulència, origina un fort intercanvi de massa, quantitat de moviment i energia en el fluid. 

Matemàticament, si Re representa el número de Reynolds d’un flux, es defineixen els 
següents tipus de fluxos: 

      Flux laminar:             Re ≤ 2000 

      Flux crític:              2000 ≤ Re ≤ 4000 

      Flux turbulent:              4000 < Re 

Al flux crític, el flux és indefinit pel que fa al càlcul de les caigudes de pressió. 
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A.2. Caigudes de pressió degudes a la fricció i pèrdues de 
càrrega locals o menors 

Caigudes de pressió degudes a la fricció 

Quan l’aigua circula per una canonada es genera una fricció entre les capes adjacents 
d’aigua, i entre les molècules d’aigua i les parets de la canonada. Aquesta fricció representa 
una pèrdua d’energia, on l’energia de pressió i l’energia cinètica es converteixen en calor. La 
pressió disminueix contínuament a mesura que l’aigua circula per la canonada entre el punt 
inicial i final de la mateixa. La quantitat de pèrdua de pressió degut a la fricció depèn del 
cabal, de les propietats de l’aigua, del diàmetre de la canonada, de la longitud de la 
canonada i de la rugositat de les parets internes de la canonada. A continuació s’introdueix 
l’equació de Bernoulli, que és un tipus d’equació d’energia per a flux d’un líquid a una 
canonada. 

Equació de Bernoulli 

L’energia total d’un líquid a cada punt al llarg d‘una canonada és computada a partir de 
l’energia del líquid degut a la pressió, velocitat i elevació combinat amb qualsevol entrada 
d’energia, sortida d’energia i pèrdua d’energia del sistema. 

Sigui un líquid que circula dins d’una canonada del punt A al punt B mostrats a la figura A.2: 

 

 

Fig.  A.2. Energia total d’un líquid en un flux dins d’una canonada 
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L’elevació del punt A és ZA i l’elevació del punt B és ZB respecte a una referència arbitrària 
amb Z=0. La pressió al punt A és PA i la pressió al punt B és PB. Es considera que el 
diàmetre de la canonada als punts A i B són diferents, i les velocitats respectives als 
esmentats punts són VA  i VB. 

Es considera una partícula del líquid com un punt material sotmès a interaccions amb altres 
partícules. Si es considera l’energia específica per unitat de pes de la partícula, i la partícula 
es troba en moviment al sí del líquid, la seva energia mecànica estarà composta, al punt A, 
pels següents termes: 

      Energia potencial = ZA 

      Energia cinètica = 
2

2·
AV
g

 

      Energia degut a  la pressió = 
·
AP
gρ

 

Anàlogament, l’energia mecànica d’una partícula estarà composta, al punt B, pels següents 
termes: 

      Energia potencial = ZB 

      Energia cinètica = 
2

2·
BV
g

 

      Energia degut a  la pressió = 
·
BP
gρ

        

L’equació de Bernoulli estableix que, sota determinades condicions, la suma dels tres 
termes de l’energia mecànica específica del líquid es manté constant, és a dir: 

 
2 2

, ,· 2· · 2·
A A B B

t A A B t B
P V P VH Z Z H

g g g gρ ρ
= + + = + + =         (Eq.  A.6) 

 

El terme Ht es coneix com a alçada total, es mesura en metres de columna de fluid, i és la 
suma dels tres termes contemplats a l’equació de Bernoulli. És una variable escalar que 
depèn del punt considerat.   

A l’anterior equació, coneguda com a equació de Bernoulli, no s’ha tingut en compte 
l’energia aportada al líquid, l’energia presa del líquid o la pèrdua d’energia degut a la fricció. 
Així, modificant aquesta equació per a considerar l’addició d’energia d’una bomba situada al 
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punt A (les bombes són elements que aporten energia per a vèncer les pèrdues de càrrega i 
la diferència d’alçada entre dos punts), i la pèrdua de càrrega per fricció Hf i locals ∑Hm, 
s’obté la següent expressió per a l’equació de Bernoulli. 

 

∑++++=+++ mf
BB

BB
AA

A HH
g

V
g

PZH
g

V
g

PZ
·2··2·

22

ρρ
               (Eq.  A.7) 

on  HB és la càrrega equivalent afegida al líquid per la bomba al punt A, Hf representa la 
pèrdua de càrrega total degut a les friccions entre els punts A i B, i ∑Hm representa la suma 
de les pèrdues locals entre A i B. 

Seguidament, es presenta l’equació de Darcy, que permet el càlcul del terme hf de la pèrdua 
de càrrega per fricció de l’equació de Bernoulli. 

Equació de Darcy 

En el sistema de la figura A.2, si el líquid flueix entre els punts A i B, la pressió decreix degut 
a la fricció entre l’aigua i les parets de la canonada. L’equació de Darcy, també coneguda 
com a equació de Darcy-Weisbach, permet calcular aquesta pèrdua de càrrega deguda a la 
fricció, també coneguda com a pèrdua lineal. 

 

g
V

D
LfH f ·2

··
2

=             (Eq.  A.8) 

 

On Hf = pèrdua de càrrega degut a la fricció [m]. 

      f = factor de fricció de Darcy [adimensional]. 

      L = longitud de la canonada [m]. 

      D = diàmetre de la canonada [m]. 

      V = velocitat promig del flux [m/s]. 

      g = acceleració deguda a la gravetat [m/s2]. 

El factor de fricció f és un paràmetre adimensional que varia entre 0,0 i 0,1. Depèn de la 
rugositat de les parets internes de la canonada, del diàmetre interior de la canonada i del 
número de Reynolds, amb el que depèn també del tipus de flux (turbulent o laminar). 
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Diagrama de Moody 

És una representació bilogarítmica del factor de fricció f per a tots els règims de flux 

(laminar, crític i turbulent) davant de Re, essent la rugositat relativa de la canonada el 

paràmetre de les diverses corbes. Es mostra a la figura A.3: 

 

Fig.  A.3. Diagrama de Moody 
 

Pèrdues de càrrega locals o menors 

Les pèrdues de càrrega locals o menors són aquelles caigudes de pressió associades als 
accessoris que es troben a la xarxa de canonades, com poden ser vàlvules, colzes o canvis 
en la geometria de la secció, entre d’altres. 
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Aquestes pèrdues són proporcionals a l’alçada de l’energia cinètica del fluid, i s’obtenen a 
partir de l’equació: 

 

g
VKH m ·2

·
2

=                        (Eq.  A.9) 

on K és una constant característica de cada accessori i es troba tabulada. 

A.2.1. Cabal d’aigua impulsat per la bomba, volum del dipòsit per a la 
reserva d’aigua i potència de la bomba  

Cabal d’aigua impulsat per la bomba 

El cabal d’aigua impulsat per la bomba serà, segons recomanació recollida a la guia 
d’enginyeria redactada com a conclusió del projecte UPTUN, el 110% de la quantitat d’aigua 
requerida per a satisfer l’àrea a protegir. 

 
ratomitzadorsatomitzadoaigua QnQ ··1,1=         (Eq.  A.10) 

 

on  Qaigua= cabal d’aigua impulsat per la bomba [m3/s]. 

      natomitzadors= nombre d’atomitzadors per sector [adimensional]. 

      Qatomitzador= cabal d’aigua per atomitzador [m3/s]. 

Volum del dipòsit de reserva d’aigua 

L’aigua emmagatzemada dins el dipòsit ha de ser suficient per a alimentar el sistema de 
supressió que actua en dos sectors adjacents, durant un mínim de 30 minuts, per a túnels 
de longitud inferior a 500 metres, segons recomanació recollida a la guia d’enginyeria 
redactada com a conclusió del projecte UPTUN. Els equips d’extinció d’incendis són 
capaços d’arribar en un temps inferior als 30 minuts al túnel on es projecta la instal·lació dels 
sistema de detecció i supressió d’incendis. En cas que triguessin més temps en desplaçar-
se, caldria dimensionar el volum del dipòsit a aquest temps superior. 

Degut a que el dipòsit subministra aigua per a un sistema de supressió d’incendis, s’aplica 
un coeficient de seguretat del 30% a l’hora de calcular el seu volum. 
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El volum del dipòsit d’aigua es calcula a partir de l’equació: 
 

totalactivacióaigua QtV ·=                     (Eq.  A.11) 
 

On Vaigua = volum d’aigua requerit [m3]. 

      tactivació = temps màxim d’activació del sistema [s]. 

      Qtotal = cabal d’aigua impulsat per la bomba [m3/s]. 

Potència de la bomba 

La bomba és un dispositiu que subministra energia al fluid, augmentant l’energia específica 
del fluid (la seva alçada) en una quantitat HB. 

Si se suposa una bomba de potència P que impulsa un cabal de fluid Q, subministrant una 
alçada de pressió HB, es determina mitjançant l’equació: 

 
BHQgP ···ρ=                                           (Eq.  A.12) 

 

On P = potència hidràulica subministrada per la bomba al fluid [W]. 

      ρ = densitat del fluid [kg/m3]. 

      g = acceleració degut a la gravetat [m/s2]. 

      Q = cabal de fluid impulsat per la bomba [m3/s]. 

      HB = alçada de la bomba [m]. 
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A.3. Dimensionament 

Els càlculs d’aquest dimensionament es troben recollits al document Excel “Annex 
A_Dimensionament del sistema de bombeig_Càlculs Excel.xls”. 

El comboi que circula per la línia ferroviària està integrat per una locomotora i un vagó 
cisterna. Les seves dimensions i volums són: 

 

ALÇADA 

[m] 

AMPLADA

[m] 

LONGITUD

[m] 

VOLUM 1 UNITAT 

[m3] 

VOLUM COMBOI

[m3] 

LOCOMOTORA 3,4 2,7 8,2 75,3 

VAGÓ CISTERNA 3,2 2,7 5,2 44,9 
120,2 

Taula  A.1. Dimensions del comboi de transport de combustible 
 

On la longitud del comboi, tenint en compte la distància existent entre la locomotora i el vagó 
cisterna, resulta en 14,4 m.  

Es coneixen les següents característiques del túnel: 

 

LONGITUD TÚNEL 

[m] 

SECCIÓ TÚNEL 

[m2] 

PENDENT TÚNEL  

[%] 

107 25,9 9 

Taula  A.2. Principals especificacions tècniques del túnel  
 

Coneguda la longitud d’un sector de 26 metres i la seva secció, es determina el volum teòric 
d’un sector: 
 
Volum teòric sector = Secció túnel · Longitud sector                                              (Eq.  A.13) 

Seguidament s’obté el volum real d’un sector com a: 
 
Volum real sector = Volum teòric sector – Volum comboi                                      (Eq.  A.14) 
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Amb els anteriors paràmetres es troba el volum real a protegir com a: 
 
Volum real a protegir = Volum teòric sector + Volum real sector                            (Eq.  A.15) 

Els resultats d’aquests càlculs es recullen a la taula següent: 

 

SECCIÓ 
TÚNEL 

[m2] 

VOLUM TEÒRIC DE 
CADA SECTOR 

[m3] 

VOLUM 
COMBOI 

[m3] 

 

VOLUM REAL DE 
CADA SECTOR 

[m3] 

VOLUM REAL A 
PROTEGIR 

[m3] 

 

25,9 673,1 120,2 552,9 1226,0 

Taula  A.3. Obtenció del volum real a protegir 
 

Amb les dades conegudes fins a aquest punt, es troba el cabal per unitat de volum fent ús 
de l’alçada a la que es troben els atomitzadors de 4,95 metres.  
 
Cabal per unitat de volum = Densitat de descàrrega / Alçada atomitzador            (Eq.  A.16) 

Amb aquesta dada i el volum real a protegir, s’obté el cabal per a dos sectors contigus.  
 
Cabal dos sectors contigus = Cabal per unitat de volum · Volum real a protegir   (Eq.  A.17) 

Un cop conegut el cabal per a dos sectors contigus, i sabent que en dos sectors hi ha 
instal·lats un total de 48 atomitzadors, es troba el cabal per atomitzador. 
 
Cabal per atomitzador = Cabal per a dos sectors contigus / Nre. Atomitzadors    (Eq.  A.18) 

Els resultats d’aquests càlculs es recullen a la taula A.4: 

 

DENSITAT DE 
DESCÀRREGA 

[l/ min /m2] 

CABAL PER 
UNITAT DE VOLUM 

[l/ min /m3] 

CABAL PER A DOS 
SECTORS 
CONTIGUS 

[l/min] 

CABAL PER 
ATOMITZADOR 

[l/min] 

2,3 0,46 569,7 11,9 

Taula  A.4. Obtenció del cabal per atomitzador 
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Seguidament s’obté el cabal impulsat per la bomba utilitzant l’equació A.10 i el volum del 
dipòsit utilitzant l’equació A.11, amb la premissa que el sistema de supressió actua durant 30 
minuts. Al volum del dipòsit se li aplica un coeficient de seguretat del 30%. 

 

CABAL D’AIGUA IMPULSAT 

 PER LA BOMBA 

[l/min] 

VOLUM DEL DIPÒSIT 

[m3] 

VOLUM DEL DIPÒSIT 
AMB COEFICIENT 

 DEL 30% 

[m3] 

626,6 18,8 24,4 

Taula  A.5. Cabal d’aigua impulsat per la bomba i volum del dipòsit 
 

Al túnel s’instal·len canonades de tres diàmetres diferents, en funció de si la canonada es 
principal, secundària o terciària. 

 

DIÀMETRE CANONADA 
PRINCIPAL 

[m] 

DIÀMETRE CANONADA 
SECUNDÀRIA 

[m] 

DIÀMETRE CANONADA 
TERCIÀRIA 

[m] 

0,15 0,05 0,04 

Taula  A.6. Diàmetres de les canonades instal·lades 

Es troba la pèrdua de càrrega total per als dos sectors que entren en funcionament quan 
s’activa el sistema de detecció i supressió a partir de la següent equació: 

 

∑ ∑ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=+ K

d
Lf

g
VHH mf ··
·2

2

                  (Eq.  A.19) 

 
 

PÈRDUES DE CÀRREGA 
LOCALS  

[m] 

PÈRDUES DE CÀRREGA 
LINEALS  

[m] 

PÈRDUES DE CÀRREGA 
TOTALS 

 [m] 

12,1 20,6 32,7 

Taula  A.7. Pèrdues de càrrega 
 

 



Pàg. 112  Annex A 
 

 

Aplicant l’equació A.7, s’obté l’alçada Hb de la bomba, que resulta de 1044,6 metres. 

Un cop trobada l’alçada de la bomba, s’utilitza l’equació A.12 per a determinar la potència 
hidràulica que subministra la bomba principal al sistema. Aquesta potència és de 106,81kW 

La bomba volumètrica escollida proporciona un cabal de 766 l/min, que és superior als  
626,6 l/min obtinguts al primer càlcul. Alhora proporciona una pressió màxima aigües avall 
de la unitat de bombeig de 13 MPa. Com les bombes volumètriques proporcionen un cabal 
gairebé constant d’aigua a elevades pressions de treball, es torna a dimensionar el sistema 
per a aquest nou cabal.  Els càlculs d’aquest dimensionament es troben recollits al 
document Excel “Annex A_Dimensionament del sistema de bombeig_Càlculs Excel.xls” 

A partir del nou cabal d’aigua impulsat per la bomba, s’obté utilitzant l’equació A.10 un cabal 
per atomitzador de 14,5 l/min. 

El dipòsit de reserva d’aigua, sota la premissa que el sistema de supressió actua durant 30 
minuts, passa a tenir un volum de 22,9 m3, obtingut utilitzant l’equació A.11. Aplicant un 
coeficient de seguretat del 30%, s’obté un volum definitiu del dipòsit de reserva de 29,9 m3. 

La nova potència hidràulica subministrada per la bomba principal al fluid, segons l’equació 
A.12, és de 132,6 kW. Com el rendiment d’una bomba és del 70%, la potència elèctrica 
consumida és de 189,4 kW, valor inferior a la potència elèctrica màxima de la bomba 
volumètrica que és de 200 kW. 
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B. Estudi d’impacte ambiental 
L’estudi d’impacte ambiental del present projecte inclou les següents fases: 

• Fase prèvia a la instal·lació. 

• Fase d’instal·lació i explotació. 

• Fase posterior a l’explotació. 

A continuació es veuran a grans trets les mesures que s’han de prendre en cadascuna 
d’elles. 

Fase prèvia a la instal·lació. 

A la fase prèvia a la instal·lació es cerca minimitzar la quantitat de materials que s’han 
d’utilitzar. Per aquest motiu, abans de realitzar qualsevol prova del sistema de detecció i 
supressió d’incendis, s’ha de comprovar la viabilitat del seu funcionament de forma teòrica i 
mitjançant la realització de simulacions mitjançant software adequat, si se’n disposa, per a 
estudiar el comportament del sistema i així detectar els possibles errors de disseny i de 
funcionament abans de la seva producció. 

Fase d’instal·lació i d’explotació 

L’empresa instal·ladora del sistema de detecció i supressió d’incendis ha d’indicar el tipus de 
residus que es produeixen (peces de tub plàstic, peces de cable sensor, peces de 
canonades, ferralles d’acer, olis de lubricació, peces de coure de cables elèctrics i altres 
possibles deixalles) i de quina forma es tractarà cadascun d’ells. Aquests residus han d’estar 
separats segons la seva naturalesa. 

L’empresa instal·ladora ha de disposar d’un sistema de recollida de residus contractat a una 
empresa externa. 

Els sorolls i molèsties ocasionades per l’activitat pròpia de la instal·lació han de ser mínims 
fora del perímetre del túnel i de la caseta de servei, i s’hauran d’adequar a la normativa  
mediambiental vigent de l’emplaçament. 

El transport dels operaris i del material per a la instal·lació, així com dels residus generats, 
s’ha de realitzar per via ferroviària o per vials existents que permetin l’accés al túnel i a la 
caseta de servei. En cas que s’hagin d’obrir nous vials, s’haurà de contemplar la normativa 
mediambiental que regeix l’emplaçament. 
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Durant la fase d’explotació s’intentarà evitar el consum excessiu i innecessari de recursos, i 
d’aquesta manera reduir la repercussió econòmica i mediambiental. 

És necessari proporcionar als operaris que intervindran en la instal·lació i explotació de la 
formació adequada en aspectes de seguretat, així com del material necessari per a 
mantenir-se protegits davant possibles lesiones pròpies del treball. Alhora, sempre que 
accedeixin al túnel ho hauran de fer acompanyats i en horaris en els que no hi circulin 
combois.  

Quan els operaris realitzin tasques properes a la catenària hauran de tallar el tram de 
catenària que transcorre dins el túnel per a evitar riscos elèctrics, actuant sobre els 
seccionadors que es troben instal·lats al llarg de la línia del cremallera. Aquests 
seccionadors aïllen elèctricament la catenària de la xarxa d’alimentació elèctrica deixant-la 
sense càrrega. 

Fase posterior a l’explotació. 

Un cop finalitzat el cicle de vida del material que forma part de la instal·lació, s’intentarà 
aprofitar al màxim la infraestructura i instal·lacions. En cas de no poder reutilizar-se, es 
desmantellarà i es reciclarà tot el material restant portant-lo als punts de recollida específics 
per a cada element.  
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C. Pressupost 
En el present annex es presenta el pressupost detallat del sistema de detecció i supressió 
d’incendis basat en la tecnologia de l’aigua nebulitzada. Aquest pressupost s’ha realitzat 
utilitzant l’aplicació informàtica TCQ2000 de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya (ITeC). 

Els fulls tècnics d’alguns elements recollits en el següent pressupost es troben a la carpeta 
“Fulls tècnics”. 
 
El pressupost està integrat per: 

• Quadre de preus. 

• Pressupost. 

• Resum del pressupost. 

• Últim full. 
 
 
 
 



Detecció i contenció d´incendis mitjançant un sistema d´aigua nebulitzada en un túnel ferroviari

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

1IG0001P-1 u Detecció de presència de combois SIEMENS
Conjunt format per:
1 x caixa de control referència ZP-43
2 x sensor compta-eixos referència WSS
Elements de fixació

6.300,00 €

(SIS MIL TRES-CENTS EUROS)

1IG0002P-2 m Tub d'ABS
Referència Polidux A-380
Color vermell

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

1IG0003P-3 u Tap d'ABS per a final de línia de tub
Color vermell

1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

1IG0004P-4 u Subjecció clip
Color vermell

1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

1IG0005P-5 u Unitat d'anàlisi VESDA per aspiració de fum amb càmera làser
Referència LaserPLUS
2000m2 de cobertura
Connexió de fins a 4 tubs

4.071,83 €

(QUATRE MIL SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

1IG0006P-6 m Cable sensor SIEMENS
Referència Fibrolaser II
Detector lineal de temperatura de tipus sensor de fibra òptica
Dues fibres òptiques cobertes en tub de material plàstic aïllant
Longitud màxima de cable sensor de 4km
Temperatura màxima d'alarma de 58ºC

4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

1IG0007P-7 u Caixa de final de línia per a cable sensor
Per a cable sensor Fibrolaser II

23,57 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

1IG0008P-8 u Subjecció de cable sensor format per:
Dispositiu de muntatge
Clip de subjecció

2,91 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

1IG0009P-9 u Unitat d'avaluació SIEMENS
Referència OTS-1
Avalua dades provinents del cable sensor, per a detecció lineal de temperatura
Disposa de diferents criteris i nivells de decisió de generació d'alarma per a diverses zones

17.507,00 €

(DISSET MIL CINC-CENTS SET EUROS)

1IG0010P-10 u Dipòsit de polièster reforçat amb fibra de vidre
Dimensions 3 x 3 x 3,3 m3
Inclou vàlvula de bola, sobreeixidor i filtre

6.538,63 €

(SIS MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

1IG0011P-11 u Bancada per a la instal·lació del dipòsit de reserva d'aigua
Conjunt format per:
Sòcols de maó
Sorra fina sense pedres

768,60 €

(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

farriols danes
Text Box
116
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

1IG0012P-12 u Detector de nivell BÜHLER
Referència Nivovent 71-0
L=3200mm
Senyal de sortida 4mA...20mA

452,92 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

1IG0013P-13 u Unitat de bombeig KAMAT
Conjunt format per:
2 x Bombes referència K20085
1 x Bomba jockey
1 x Motor elèctric
1 x Quadre de control
1 x Bancada
1 x Vàlvula d'alleugeriment de pressió
1 x Filtre auto-netejant
Presòstats
Manòmetres
Elements de connexió

151.116,48 €

(CENT CINQUANTA-UN MIL  CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

1IG0014P-14 m Canonada principal
D'acer inoxidable AISI 316Ti
Diàmetre de 150mm

44,41 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

1IG0015P-15 u Suport STAUFF
Material acer inoxidable AISI316Ti
Per a canonada diàmetre 150mm

35,63 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

1IG0016P-16 m Canonada secundària
D'acer inoxidable AISI 316Ti
Diàmetre de 50mm

13,69 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

1IG0017P-17 u Suport STAUFF
Material acer inoxidable AISI316Ti
Per a canonada diàmetre 50mm

14,03 €

(CATORZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

1IG0018P-18 m Canonada terciària
D'acer inoxidable AISI 316Ti
Diàmetre de 40mm

7,86 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

1IG0019P-19 u Suport STAUFF
Material acer inoxidable AISI316Ti
Per a canonada diàmetre 40mm

11,45 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

1IG0020P-20 u Electrovàlvula GSR
Referència 2/529-28-0804-.272
2 vies / 2 posicions
Normalment tancada
Connexió 2'' BSP
Tensió d'alimentació 24VCC
Juntes de PTFE
Incorpora capsa de protecció

3.114,22 €

(TRES MIL  CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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Detecció i contenció d´incendis mitjançant un sistema d´aigua nebulitzada en un túnel ferroviari

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

1IG0021P-21 u Armari de control ZITON
Referència NS-20

249,71 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

1IG0022P-22 u Vàlvula de bola
Per a aplicacions d'alta pressió
Connexió 2'' BSP
Material acer inoxidable AISI 316Ti

1.221,35 €

(MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

1IG0023P-23 u Atomitzador HI-FOG
Referència 4S 1MD 8MD 1000
Material acer inoxidable AISI 316Ti
Incorporen filtre de 300micres
Incorpora caputxó protector

540,00 €

(CINC-CENTS QUARANTA EUROS)

1IG0024P-24 u Sirena ROSHNI
Alarma multitonal
Color vermell

20,57 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

1IG0025P-25 u Polsador SIEMENS
Referència DM1133
Accionament manual per ruptura d'element fràgil
Per a muntar superficialment a la intempèrie
Color vermell

62,72 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

1IG0026P-26 u Armari de control del sistema de detecció i supressió SIEMENS
Referència CC-1142CT

4.350,25 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

1IG0027P-27 h 1 x Tècnic superior 45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

1IG0028P-28 h 1 x Oficial 1a 21,99 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

1IG0029P-29 h 3 x Manobre especialista 19,03 €

(DINOU EUROS AMB TRES CENTIMS)

2IH0001P-30 h 1 x Tècnic superior 45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

2IH0002P-31 h 1 x Tècnic mig 31,00 €

(TRENTA-UN EUROS)

2IH0003P-32 h 1 x Administratiu 21,70 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

2IH0004P-33 u Material fungible
Inclou paper, cartutxos d'impressora, ...

235,00 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)
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Detecció i contenció d´incendis mitjançant un sistema d´aigua nebulitzada en un túnel ferroviari

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 01 ELEMENTS DE DETECCIÓ

Partida 01 Detecció de presència de combois

1 1IG0001 u Detecció de presència de combois SIEMENS
Conjunt format per:
1 x caixa de control referència ZP-43
2 x sensor compta-eixos referència WSS
Elements de fixació (P - 1)

6.300,00 4,000 25.200,00

TOTAL Partida 01.01.01.01 25.200,00

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 01 ELEMENTS DE DETECCIÓ

Partida 02 Detecció de fum per aspiració

1 1IG0002 m Tub d'ABS
Referència Polidux A-380
Color vermell (P - 2)

5,40 214,000 1.155,60

2 1IG0003 u Tap d'ABS per a final de línia de tub
Color vermell (P - 3)

1,62 2,000 3,24

3 1IG0004 u Subjecció clip
Color vermell (P - 4)

1,47 44,000 64,68

4 1IG0005 u Unitat d'anàlisi VESDA per aspiració de fum amb càmera làser
Referència LaserPLUS
2000m2 de cobertura
Connexió de fins a 4 tubs (P - 5)

4.071,83 1,000 4.071,83

TOTAL Partida 01.01.01.02 5.295,35

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 01 ELEMENTS DE DETECCIÓ

Partida 03 Detecció de temperatura per cable sensor

1 1IG0006 m Cable sensor SIEMENS
Referència Fibrolaser II
Detector lineal de temperatura de tipus sensor de fibra òptica
Dues fibres òptiques cobertes en tub de material plàstic aïllant
Longitud màxima de cable sensor de 4km
Temperatura màxima d'alarma de 58ºC (P - 6)

4,70 214,000 1.005,80

2 1IG0007 u Caixa de final de línia per a cable sensor
Per a cable sensor Fibrolaser II (P - 7)

23,57 2,000 47,14

3 1IG0008 u Subjecció de cable sensor format per:
Dispositiu de muntatge
Clip de subjecció (P - 8)

2,91 108,000 314,28

4 1IG0009 u Unitat d'avaluació SIEMENS
Referència OTS-1
Avalua dades provinents del cable sensor, per a detecció lineal de
temperatura
Disposa de diferents criteris i nivells de decisió de generació d'alarma
per a diverses zones (P - 9)

17.507,00 1,000 17.507,00

euros
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Detecció i contenció d´incendis mitjançant un sistema d´aigua nebulitzada en un túnel ferroviari

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Partida 01.01.01.03 18.874,22

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 02 ELEMENTS DEL SISTEMA HIDRÀULIC

Partida 01 Dipòsit de reserva d'aigua

1 1IG0010 u Dipòsit de polièster reforçat amb fibra de vidre
Dimensions 3 x 3 x 3,3 m3
Inclou vàlvula de bola, sobreeixidor i filtre (P - 10)

6.538,63 1,000 6.538,63

2 1IG0011 u Bancada per a la instal·lació del dipòsit de reserva d'aigua
Conjunt format per:
Sòcols de maó
Sorra fina sense pedres (P - 11)

768,60 1,000 768,60

3 1IG0012 u Detector de nivell BÜHLER
Referència Nivovent 71-0
L=3200mm
Senyal de sortida 4mA...20mA (P - 12)

452,92 1,000 452,92

TOTAL Partida 01.01.02.01 7.760,15

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 02 ELEMENTS DEL SISTEMA HIDRÀULIC

Partida 02 Unitat de bombeig

1 1IG0013 u Unitat de bombeig KAMAT
Conjunt format per:
2 x Bombes referència K20085
1 x Bomba jockey
1 x Motor elèctric
1 x Quadre de control
1 x Bancada
1 x Vàlvula d'alleugeriment de pressió
1 x Filtre auto-netejant
Presòstats
Manòmetres
Elements de connexió (P - 13)

151.116,48 1,000 151.116,48

TOTAL Partida 01.01.02.02 151.116,48

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 02 ELEMENTS DEL SISTEMA HIDRÀULIC

Partida 03 Xarxa de canonades

1 1IG0014 m Canonada principal
D'acer inoxidable AISI 316Ti
Diàmetre de 150mm (P - 14)

44,41 107,000 4.751,87

2 1IG0015 u Suport STAUFF
Material acer inoxidable AISI316Ti
Per a canonada diàmetre 150mm
(P - 15)

35,63 26,000 926,38

euros
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Detecció i contenció d´incendis mitjançant un sistema d´aigua nebulitzada en un túnel ferroviari

PRESSUPOST Pàg.: 3

3 1IG0016 m Canonada secundària
D'acer inoxidable AISI 316Ti
Diàmetre de 50mm (P - 16)

13,69 36,960 505,98

4 1IG0017 u Suport STAUFF
Material acer inoxidable AISI316Ti
Per a canonada diàmetre 50mm (P - 17)

14,03 24,000 336,72

5 1IG0018 m Canonada terciària
D'acer inoxidable AISI 316Ti
Diàmetre de 40mm (P - 18)

7,86 208,000 1.634,88

6 1IG0019 u Suport STAUFF
Material acer inoxidable AISI316Ti
Per a canonada diàmetre 40mm (P - 19)

11,45 32,000 366,40

TOTAL Partida 01.01.02.03 8.522,23

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 02 ELEMENTS DEL SISTEMA HIDRÀULIC

Partida 04 Electrovàlvules

1 1IG0020 u Electrovàlvula GSR
Referència 2/529-28-0804-.272
2 vies / 2 posicions
Normalment tancada
Connexió 2'' BSP
Tensió d'alimentació 24VCC
Juntes de PTFE
Incorpora capsa de protecció
(P - 20)

3.114,22 4,000 12.456,88

2 1IG0021 u Armari de control ZITON
Referència NS-20 (P - 21)

249,71 1,000 249,71

3 1IG0022 u Vàlvula de bola
Per a aplicacions d'alta pressió
Connexió 2'' BSP
Material acer inoxidable AISI 316Ti
(P - 22)

1.221,35 4,000 4.885,40

TOTAL Partida 01.01.02.04 17.591,99

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 02 ELEMENTS DEL SISTEMA HIDRÀULIC

Partida 05 Atomitzadors

1 1IG0023 u Atomitzador HI-FOG
Referència 4S 1MD 8MD 1000
Material acer inoxidable AISI 316Ti
Incorporen filtre de 300micres
Incorpora caputxó protector (P - 23)

540,00 96,000 51.840,00

TOTAL Partida 01.01.02.05 51.840,00

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 03 SIRENES I POLSADORS

Partida 01 Sirenes

euros
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Detecció i contenció d´incendis mitjançant un sistema d´aigua nebulitzada en un túnel ferroviari

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 1IG0024 u Sirena ROSHNI
Alarma multitonal
Color vermell
(P - 24)

20,57 2,000 41,14

TOTAL Partida 01.01.03.01 41,14

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 03 SIRENES I POLSADORS

Partida 02 Polsadors d'alarma

1 1IG0025 u Polsador SIEMENS
Referència DM1133
Accionament manual per ruptura d'element fràgil
Per a muntar superficialment a la intempèrie
Color vermell  (P - 25)

62,72 5,000 313,60

TOTAL Partida 01.01.03.02 313,60

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 04 ARMARI DE CONTROL DEL SISTEMA

Partida 01 Armari de control

1 1IG0026 u Armari de control del sistema de detecció i supressió SIEMENS
Referència CC-1142CT (P - 26)

4.350,25 1,000 4.350,25

TOTAL Partida 01.01.04.01 4.350,25

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 05 MA D'OBRA

Partida 01 Tècnic superior

1 1IG0027 h 1 x Tècnic superior  (P - 27) 45,00 144,000 6.480,00

TOTAL Partida 01.01.05.01 6.480,00

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 05 MA D'OBRA

Partida 02 Oficial 1a

1 1IG0028 h 1 x Oficial 1a (P - 28) 21,99 144,000 3.166,56

euros

farriols danes
Text Box
122



Detecció i contenció d´incendis mitjançant un sistema d´aigua nebulitzada en un túnel ferroviari

PRESSUPOST Pàg.: 5

TOTAL Partida 01.01.05.02 3.166,56

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 01 INSTAL·LACIÓ

Subcapitol 05 MA D'OBRA

Partida 03 Manobre especialista

1 1IG0029 h 3 x Manobre especialista (P - 29) 19,03 432,000 8.220,96

TOTAL Partida 01.01.05.03 8.220,96

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 02 PROJECTE

Subcapitol 01 MA D'OBRA

Partida 01 Tècnic superior

1 2IH0001 h 1 x Tècnic superior (P - 30) 45,00 90,000 4.050,00

TOTAL Partida 01.02.01.01 4.050,00

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 02 PROJECTE

Subcapitol 01 MA D'OBRA

Partida 02 Tècnic mig

1 2IH0002 h 1 x Tècnic mig (P - 31) 31,00 90,000 2.790,00

TOTAL Partida 01.02.01.02 2.790,00

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 02 PROJECTE

Subcapitol 01 MA D'OBRA

Partida 03 Administratiu

1 2IH0003 h 1 x Administratiu (P - 32) 21,70 18,000 390,60

TOTAL Partida 01.02.01.03 390,60

Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS

Capítol 02 PROJECTE

Subcapitol 02 MATERIAL

Partida 04 Material fungible

1 2IH0004 u Material fungible
Inclou paper, cartutxos d'impressora, ... (P - 33)

235,00 1,000 235,00

euros
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Detecció i contenció d´incendis mitjançant un sistema d´aigua nebulitzada en un túnel ferroviari

PRESSUPOST Pàg.: 6

TOTAL Partida 01.02.02.04 235,00

euros
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Detecció i contenció d´incendis mitjançant un sistema d´aigua nebulitzada en un túnel ferroviari

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Partida Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Partida 01.01.01.01  Detecció de presència de combois 25.200,00
Partida 01.01.01.02  Detecció de fum per aspiració 5.295,35
Partida 01.01.01.03  Detecció de temperatura per cable sensor 18.874,22
Subcapitol 01.01.01  ELEMENTS DE DETECCIÓ 49.369,57
Partida 01.01.02.01  Dipòsit de reserva d'aigua 7.760,15
Partida 01.01.02.02  Unitat de bombeig 151.116,48
Partida 01.01.02.03  Xarxa de canonades 8.522,23
Partida 01.01.02.04  Electrovàlvules 17.591,99
Partida 01.01.02.05  Atomitzadors 51.840,00
Subcapitol 01.01.02  ELEMENTS DEL SISTEMA HIDRÀULIC 236.830,85
Partida 01.01.03.01  Sirenes 41,14
Partida 01.01.03.02  Polsadors d'alarma 313,60
Subcapitol 01.01.03  SIRENES I POLSADORS 354,74
Partida 01.01.04.01  Armari de control 4.350,25
Subcapitol 01.01.04  ARMARI DE CONTROL DEL SISTEMA 4.350,25
Partida 01.01.05.01  Tècnic superior 6.480,00
Partida 01.01.05.02  Oficial 1a 3.166,56
Partida 01.01.05.03  Manobre especialista 8.220,96
Subcapitol 01.01.05  MA D'OBRA 17.867,52
Partida 01.02.01.01  Tècnic superior 4.050,00
Partida 01.02.01.02  Tècnic mig 2.790,00
Partida 01.02.01.03  Administratiu 390,60
Subcapitol 01.02.01  MA D'OBRA 7.230,60
Partida 01.02.02.04  Material fungible 235,00
Subcapitol 01.02.02  MATERIAL 235,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

316.238,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapitol 01.01.01  ELEMENTS DE DETECCIÓ 49.369,57
Subcapitol 01.01.02  ELEMENTS DEL SISTEMA HIDRÀULIC 236.830,85
Subcapitol 01.01.03  SIRENES I POLSADORS 354,74
Subcapitol 01.01.04  ARMARI DE CONTROL DEL SISTEMA 4.350,25
Subcapitol 01.01.05  MA D'OBRA 17.867,52
Capítol 01.01  INSTAL·LACIÓ 308.772,93
Subcapitol 01.02.01  MA D'OBRA 7.230,60
Subcapitol 01.02.02  MATERIAL 235,00
Capítol 01.02  PROJECTE 7.465,60
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

316.238,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  INSTAL·LACIÓ 308.772,93
Capítol 01.02  PROJECTE 7.465,60
Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS 316.238,53

euros
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Detecció i contenció d´incendis mitjançant un sistema d´aigua nebulitzada en un túnel ferroviari

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
316.238,53

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost SISTEMA DE DETECCIÓ I SUPRESSIÓ D'INCENDIS 316.238,53

316.238,53

euros

farriols danes
Text Box
126



Detecció i contenció d´incendis mitjançant un sistema d´aigua nebulitzada en un túnel ferroviari

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 316.238,53

13,00 % Despeses Generals SOBRE 316.238,53............................................................... 41.111,01

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 316.238,53.................................................................... 18.974,31

Subtotal 376.323,85

16,00 % IVA SOBRE 376.323,85......................................................................................... 60.211,82

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 436.535,67

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS )
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