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1 Instal·lació de sanejament. 
 

1.1 Càlcul dels diàmetres de les derivacions indivi duals i 
del col·lector de recollida. 

 
Per dimensionar les canonades de sanejament, es parteix dels punts més 
llunyans del col·lector, i es va calculant enrere fins a arribar al colector. 
 
 A la taula 1.1 es mostren els diàmetres mínims i les unitats de descàrrega, en 
funció de cada aparell. 
 

 
Taula. 1.1. UD per aparell segons HS5 del CTE.  

 

Una unitat de desaigüe equival a 0,47 l/s per lo tant, les màquines de tall 
(talladora de pont, contornejadora i polidora) han de desaiguar 2 unitats de 
desaigüe cadascun. 
 
Per calcular el diàmetre del col·lector de recollida de les diferents derivacions, cal 
conèixer el nombre d’unitats totals de la nau, tal i com s’indica en la taula 1.2: 
 

Aparell Unitats UD Diàmetre sifon UD Totals
Piques/lavabos 8 1 32 8
Dutxes 5 2 40 10
Inodors amb cisterna 6 4 100 24
Màquines 3 2 40 6
Total 48  

Taula. 1.2. Unitats de desaigüe.  

 
Donat que els ramals col·lectors tenen un pendent del 2%, per assegurar una 
bona evacuació de les aigües residuals, els diàmetres segons la taula 1.3 seran  
els següents: 
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 Taula. 1.3. Diàmetre dels ramals col·lectors segons el HS5 del CTE .  

 
El diàmetre mínim del col·lector serà de 100mm. 
 
La instal·lació de desaigües seguirà l’estructura i tindrà les dimensions indicades 
en la figura 1.1. 
 

 
Fig. 1.1. Esquema de la  instal·lació 

 
La col·locació de la instal·lació està detallada en els plànols adjunts. 
 

1.2 Càlcul de la instal·lació d’aigües pluvials. 
 
El primer que hem de fer, per calcular la instal·lació d’aigües pluvials és 
determinar l’índex pluviomètric de Tremp, per fer-ho consultarem la figura 1.2: 
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Fig. 1.2. Mapa de zones pluviomètriques (la figura B.1 de l’apèndix B de HS5) 

 
Un cop detectada la zona d’interès (50 zona A), es consultarà en la  taula 1.4 
l’índex pluviomètric:  
 

 
Taula 1.4. Mapa de zones pluviomètriques 

 
Per a Tremp, es considera un índex pluviomètric de 155 mm/h. 
 
El nombre d’albellons  a instal·lar en la coberta ve determinat per la taula 1.5, 
extreta de el  HS5 del CTE. La coberta té una superfície de 2820m2.  
 

 
Taula. 1.5. Número d’albellons 

 
Obtenim un total de 18,8 albellons, així que instal·larem 10 albellons en cada 
façana (Est i Oest). 
 
En total cada albelló ha de evacuar 141m2 d’aigua. 
 
Per dimensionar les canals s’utilitzarà la taula 1.6, el canaló té una pendent del 
2% i una superfície de 141 m2, que passat de 100 mm/h a 155 mm/h equivaldria 
a una superfície de 218,55 m2 
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Taula. 1.6. Tamany de les canals 

 
El diàmetre del canaló és de 200mm. 
 
Per al càlcul de la baixant, s’utilitzarà la taula 1.7: 
 

 
Taula. 1.7. Tamany de les baixants. 

 
El diàmetre de la baixat és de 90mm. 
 
Per al càlcul del col·lector, s’utilitzarà la taula 1.8: 
 

 
Taula. 1.8. Tamany del col·lector. 

 
El diàmetre del col·lector és de 250 mm amb una pendent del 4%. 
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2 Instal·lació de fontaneria. 
 

2.1 Aigua freda de consum humà. 

2.1.1 Generalitats 
 
La instal·lació d’aigua freda es divideix en 4 punts de consum, en els quals 
s’enviarà un ramal de canonada. 
 

� Serveis oficines 
� Serveis magatzem 
� Serveis i vestuaris producció. 
� Refrigeració maquinària. 

 
Les canonades seran totes de coure, ja que presenta un baix coeficient de 
dilatació i disposa de gran varietat de figures i accessoris. 
 

2.1.2 Càlcul de cabals i velocitats. 
 
Per a dimensionar les canonades, primer s’ha de trobar el diàmetre del punt més 
desfavorable de la instal·lació (Lavabo 6) i un cop trobat aquest, es trobaran els 
diàmetres previs. Un cop calculats els diàmetres, es demostrarà que la pèrdua 
de càrrega és acceptable. 
 
Per a calcular el cabal d’aigua que s’ha de enviar a cada punt de la instal·lació, 
es farà servir la taula 2.1, extreta de l’HS4 del CTE: 
 

 
Taula. 2.1. Caudals dels aparells. 
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Obtenim el cabal total d’aigua freda indicat en la taula 2.2: 
 

Aparell Unitats Cabal AFCH(l/s) Cabal Total AFCH (l/s)
Lavabo 8 0,1 0,8
Inodor 6 0,1 0,6
Dutxa 5 0,2 1
Maquines 3 0,8 2,4

4,8  
Taula. 2.2. Caudals d’aigua freda. 

 
L’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat ens permetrà ajustar-nos al consum 
real simultani que es pugui tenir, per poder ajustar el cost de la instal·lació de 
forma correcta. 
 
S’aplicarà un coeficient de seguretat en funció del nombre d’aparells (les 
màquines tindran un coeficient de simultaneïtat de 1). 
 

1

1

−
=

n
KA  

 
Per al càlcul del cabal que circula per cada ramal, s’utilitzarà el producte del 
cabal màxim del ramal per el coeficient de simultaneïtat (en funció del nombre 
d’elements).  
 
Per a la velocitat, s’elegirà una velocitat compresa entre 0,5 i 2 m/s, per evitar 
sedimentacions i dipòsits calcaris (velocitat baixa) o soroll excessiu (velocitat 
alta). 
 
La formula de la velocitat serà la següent: 
 

SQV TramTram /=  

On: 
 
V = Velocitat (m/s) 
Q = Cabal (m3/s)  
S = Superfície (m2) 



Annexes                                                                                    Jordi Blanch Bertran 

 10 

2.1.3 Càlcul de les dimensions i pèrdues de càrrega . 
 
 
Per trobar la pèrdua de càrrega, recorrerem al àbac indicat en la figura 2.3: 
 

   
 Taula. 2.3. Pèrdues de càrrega. 
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La pèrdua de càrrega en colzes, vàlvules, T... és la indicada en la taula 2.4: 
 

 
Taula. 2.4. Pèrdues de càrrega dels elements. 
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L’estructura del sistema de aigua és la indicada en la figura 2.1, el circuit més 
desfavorable està indicat en color roig. 
 

 
Fig. 2.1. Circuit més desfavorable.. 

 
 
Els cabals que circularan per el circuit son els següents: 
 

� Tram L=>K: Q = 0,1 l/s, K = 1, Qt = 360 l/h. 
� Tram K=>J: Q= 0,3 l/s, K = 1, Qt = 1080 l/h 
� Tram J=>I: Q=0,5 l/s, K = 0,707, Qt = 1272,8 l/h 
� Tram I=>H: Q = 0,6 l/s, K = 0,6*, Qt = 1296 l/h  
� Tram H=>G: Q = 0,7 l/s, K = 0,55*, Qt = 1386 l/h 
� Tram G=>F: Q = 1,3 l/s, K=0,354, Qt = 1655 l/h 
� Tram F=>E: Q = 1,4 l/s, K=0,333, Qt = 1678 l/h 
� Tram E=>D: Q= 2,72 l/s, K=0,333, Qt = 3260,7 l/h 
� Tram D=>C: Q = 3,08, K=1, Qt = 11900,7 l/h 
� Tram C=>B: Q = 3,5, K = 1, Qt = 13391,2 l/h 
� Tram B=>A: Q = 3,81, K = 1, Qt = 14507,2 l/h 

 
*Coeficients modificats per adaptar-se millor a la realitat. 
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La pèrdua de càrrega més desfavorable és la indicada en la taula 2.5: 
 
Tram Q (l/h) V(m/s) Dint (mm) Pu (mmca/m) L(m) Accesoris Leq(m) Ltot(m) P(mca)
L=>K 360 0,753 13 60 3,42 2 C, 1V = 2x0,5+1 2 5,42 0,325
K=>J 1080 0,955 20 40 0,84 1T = 1,5 1,5 2,34 0,094
J=>I 1272,8 1,125 20 67 0,84 1T = 1,5 1,5 2,34 0,157
I=>H 1296 1,146 20 68 0,89 1T = 1,5 1,5 2,39 0,163
H=>G 1386 1,225 20 70 0,89 1T, 1V = 1,5+1 2,5 3,39 0,237
G=>F 1655 0,866 26 30 1,34 1T = 1,5 1,5 2,84 0,085
F=>E 1678 0,878 26 32 1 1C, 1T, 1V =0,5+1,5+1 3 4 0,128
E=>D 3260,7 0,721 40 12 25,82 1C, 1T =0,5+1,5 2 27,82 0,334
D=>C 11900,7 1,557 52 36 35,59 2 T = 1,5+1,5 3 38,59 1,389
C=>B 13391,2 1,752 52 48 13,24 1 T = 1,5 1,5 14,74 0,708
B=>A 14507,2 1,898 52 51 2,25 1 T = 1,5 1,5 3,75 0,191

Ptot 3,810  
Taula. 2.5. Pèrdues de càrrega del circuit més desfavorable. 

 
La pressió en el punt més desfavorable serà: 
 

mcaPHPEKP 3481,338,40 =−−=∆−∆−=  

 
En el punt més desfavorable de la instal·lació, disposarem de 34 mca => 3,33 
Bar. I en el punt de més pressió, disposem de 4 Bar.  
 
Complim amb el que exigeix el CTE (1 Bar min, 5 Bar màx) i  no cal instal·lar 
grups de pressió ni vàlvules reductores de pressió.  
 
Per a cada punt de consum, s’aplicaran els diàmetres indicats en la taula 2.5, 
segons el CTE: 
 

 
Taula. 2.5. Diàmetres dels aparells. 

 
 

Els diàmetres de les canonades de les màquines, usarem la següent formula: 
 

VQS Maq /=  

 
Així, per una secció de 26 mm obtindrem una velocitat de 1,5 m/s. 
 
Els diàmetres de les altres canonades ve indicat en el document de plànols.  
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2.2 Aigua calenta sanitària. 

2.2.1 Generalitats. 
 
Les dimensions de les canonades ACS, son iguals que les d’aigua freda que 
circulen paral·lelament a elles. 
 
Les canonades seran totes de coure. 
 

2.2.2 Acumuladors d’aigua calenta. 
 
Els acumuladors elèctrics tindran el següent tamany:  
 

• Acumulador banys oficines: Ha de proporcionar aigua calenta per 2 
lavabos (0,065 l/s) amb un total de 0,13 l/s d’aigua calenta. Instal·larem 
un acumulador elèctric Junkers model HS 15-1E de 15 l amb el qual 
podríem utilitzar el 100% de l’aigua calenta fins a 2 minuts. 

• Acumulador banys magatzem: Ha de proporcionar aigua calenta per 2 
lavabos (0,065 l/s) i una dutxa (0,1) amb un total de 0,23 l/s d’aigua 
calenta. Instal·larem un acumulador elèctric Junkers model HS 150-1E de 
150l amb el qual una persona es pot dutxar amb aigua calenta fins a 25 
minuts. 

• Acumulador banys producció: Ha de proporcionar aigua calenta per 4 
lavabos (0,065 l/s) i 4 dutxes (0,1) amb un total de 0,66 l/s d’aigua 
calenta. Instal·larem un acumulador elèctric/solar Saunier Duval 
especificat en l’apartat d’energia solar. 

 
Les característiques de els acumuladors venen indicades en la taula 2.6: 
 

 
 Taula. 2.6. Característiques Acumulador. 
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Fig. 2.2. Estructura acumulador 
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3 Instal·lació panells solars. 

3.1 Introducció 
 
S’instal·laran panells solars sobre la coberta de la nau per a reduir el consum 
elèctric per a la producció d’ACS en la part de vestuaris de la zona de producció. 
 
Es complirà en tot moment, la normativa establida en: 
 

� Codi Tècnic de l’edificació (CTE) (Real Decreto 314/2006 de 17 de març) 
� Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) i les seves ITC 

(Real Decret 1751/1998). 
� Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
� Criteris de qualitat i disseny d’instal·lacions de energia solar per a aigua 

calenta i calefacció (APERCA). 
� Plec d’especificacions tècniques per a instal·lacions de energia solar 

tèrmica a baixa temperatura (IDAE 14-03-01).     
 

3.2 Càlculs. 

3.2.1 Requisits solars mínims. 
 
Segons el decret d’ecoeficiència, hem de preveure la demanda indicada en la 
figura  3.1: 
 

 
Fig. 3.1 Demanda d’ACS 

 
 
Es dutxaran en les dutxes un total des 6 operaris de la zona de producció i 4 
operaris de la zona de magatzem. Amb un total de 200 litres d’aigua consumits 
cada dia. 
 
Segons el decret, el Pallars Jussà es troba en una zona climàtica del tipus II, tal i 
com es pot comprovar en la figura 3.2. 
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 Fig. 3.2. Zones climàtiques. 

 
Això indica que estem obligats a subministrar un 40% de l’ACS anual en forma 
d’energia solar, tal i com es pot veure en la taula 3.1. 
 

 
Taula. 3.1. Contribució solar mínima. 

 
Per lo tant, s’instal·laran plaques solars amb una capacitat per a escalfar 80 litres 
d’aigua diaris a 60 ºC. 
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3.2.2 Energia solar necessària. 
 
La taula 3.2 indica la temperatura de la xarxa d’aigua en les principals ciutats 
espanyoles: 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
ÁLAVA 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 9,3
ALBACETE 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 9,3
ALICANTE 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
ALMERÍA 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
ASTURIAS 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
ÁVILA 4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 8,3
BADAJOZ 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
BALEARES 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
BARCELONA 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
BURGOS 4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 8,3
CÁCERES 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
CÁDIZ 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
CANTABRIA 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
CASTELLÓN 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
CEUTA 8 9 10 12 13 13 14 13 13 12 11 8 11,3
CIUDAD REAL 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 9,3
CÓRDOBA 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
LA CORUÑA 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
CUENCA 4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 8,3
GERONA 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
GRANADA 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
GUADALAJARA 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
GUIPÚZCOA 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
HUELVA 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
HUESCA 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 9,3
JAÉN 8 9 11 13 14 15 17 16 14 13 11 7 12,3
LEÓN 4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 8,3
LÉRIDA 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 9,3
LUGO 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
MADRID 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
MÁLAGA 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
MELILLA 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
MURCIA 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
NAVARRA 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 9,3
ORENSE 5 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,2
PALENCIA 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 9,3
LAS PALMAS 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
PONTEVEDRA 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
LA RIOJA 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
SALAMANCA 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 9,3
STA. C. DE TENERIFE 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
SEGOVIA 4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 8,3
SEVILLA 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
SORIA 4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 8,3
TARRAGONA 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
TERUEL 4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4 8,3
TOLEDO 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
VALENCIA 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3
VALLADOLID 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 9,3
VIZCAYA 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
ZAMORA 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 9,3
ZARAGOZA 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 9,3

Temperatura media del agua de la red general, en °C . (Fuente: CENSOLAR).      

 
 Taula. 3.2. Temperatura xarxa. 

 
S’aplica la següent formula per a trobar l’energia a aportar cada mes: 
 

)( xacsed ttxCxNxCE −=  
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On: 
 
Ed = Energia necessària a apartar en el mes. 
Ce = Calor específic de l’aigua (4187 J/(Kg.ºC) 
C = Consum diari d’ACS (l/dia) 
Tacs = Temperatura d’aigua calenta (ºC). 
Tx = Temperatura de l’aigua de la xarxa (ºC). 
N = Nombre de dies del mes. 
 
Obtenim els  resultats indicats en la taula 3.3: 
 

Ene Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des
Ce 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4187 4187
C 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
N 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Tx 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5

Tacs 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ed (MJ) 571,107 506,460 539,956 502,440 508,804 482,342 488,037 498,420 492,391 519,188 522,538 571,107

Total (MJ) 6202,789  
Taula. 3.3. Necessitats energètiques. 

 
Tenim unes necessitats energètiques de 6202,789 MJ anuals.  
 

3.2.3 Pèrdues per orientació: 
 
La radiació solar de Lleida és la indicada en la figura 3.4, segons el software de 
càlcul facilitat per PVGIS de la comissió europea: 
 

 
Taula. 3.4. Radiació en funció de la inclinació de les plaques. 

 
Elegirem una inclinació de 25º, ja que és la que millor resultat dona al llarg de 
l’any.  
 
Les plaques solars aniran col·locades en la baixant est de la coberta, però 
s’orientaran les mirant al sud, per maximitzar el rendiment, tal i com es pot 
comprovar en la figura 3.3. 
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Segons el HE4 del CTE, si ho instal·lem d’aquesta manera, el rendiment serà del 
95-100%. 
 

 
Fig. 3.3. Rendiment. 

 
 

3.2.4 Pèrdues per ombres: 
 
Observant el sud des de el punt de col·locació de les plaques, observem un petit 
turó que obstaculitza la visió i provoca ombres, aplicant el mètode de la figura 3.4 
indicat en el HE4 del CTE obtenim els següents resultats: 
 

 
Fig. 3.4. Ombres que afecten la instal·lació. 

 
El turó ens obstaculitza de la següent manera: 
 

� 10% de A9 
� 5% de A7 
� 60% de A5 
� 75% de A3 
� 45% de A1 
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� 75% de A2 
� 30% de B2 
� 20% de B4 
� 95% de A4 
� 10% de A6  

 
 
Utilitzant la taula 3.4 extreta de l’annex B del CTE i aproximant la inclinació (β) 
de 25º a 35º s’utilitzarà una orientació sud (α=0º): 
 
 

 
Taula. 3.4. Factors de referència. 

 
Obtenim les següents pèrdues: 
 

%76,1079,11,07,295,089,12,012,23,0

17,375,017,345,07,275,085,16,0105,013,01,0

=+++
++++++=

xxxx

xxxxxxPèrdues
 

 
Les ombres provocaran una pèrdua del 10,76%. 
 
Les pèrdues totals (orientació + ombres) seran aproximadament del 15% 
 

3.2.5 Càlcul de la radiació solar incident. 
 
Per obtenir la superfície de radiació solar, consultarem en la  taula 3.5, que ens 
indica la energia en megajoules que incideix sobre un metre quadrat de 
superfície horitzontal en un dia mig de cada mes: 
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 Taula. 3.5. Energia incident en un metre quadrat. 

 
Observant la taula 3.6 obtenim uns coeficients de modificació del resultat  posat 
que es tracta d’una zona de muntanya, aplicarem un coeficient de millora del 
1,05, però com que també hem de considerar boires, aquest coeficient caurà 
dins als 1,05x0,92 = 0,97. 
 

 
Taula. 3.6. Correcció atmosfèrica. 
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Aquesta energia s’ha de corregir per un factor de correcció que ens passarà de 
0º a 25º d’inclinació.  Tal i com indica la taula 3.7. 
 

Ene Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des
1,31 1,24 1,17 1,09 1,03 1,01 1,03 1,1 1,2 1,32 1,39 1,37

Latitud 41º Inclinación 25º
Factor de corrección K para superfícies inclinadas.

 
Taula. 3.7. Correcció inclinació. 

 
També s’ha de considerar una reducció del 6% degut a que al començament i el 
final del dia, la instal·lació es para ja que s’obtenen més pèrdues per convecció i 
radiació que no pas l’energia adquirida del sol. I no surt a compte fer circular 
l’aigua. 
 
L’energia incident total en la zona en MJ/m2 és la indicada en la taula 3.8: 
 

Ene Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des
Energia incident 6 9,9 10 18,8 20,9 22,6 23,8 21,3 16,8 12,1 7,2 4,8
Factor K 1,31 1,24 1,17 1,09 1,03 1,01 1,03 1,1 1,2 1,32 1,39 1,37
Factor atmosféric 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
Reducció 6% 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
Energia incindent total 7,167 11,193 10,668 18,685 19,628 20,813 22,352 21,363 18,382 14,563 9,125 5,996

Energia incident total

 
Taula. 3.8. Energia incident total. 

 
Es consideraran les següents hores de sol per als càlculs (latitud 41): 
 

 
Taula. 3.9. Hores solars. 

 
Per convertir l’energia en potència, s’ha de dividir l’energia incident en les 
plaques per el temps de funcionament o sigui, les hores de sol indicades 
anteriorment (1J/s = 1w). 
 
Energia incindent total (MJ/m2) 7,167 11,193 10,668 18,685 19,628 20,813 22,352 21,363 18,382 14,563 9,125 5,996
Hores de llum diàries 8 9 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 8 7,5
Potència incident total (w/m2) 248,845 345,471 329,261 546,333 573,927 608,56 653,563 624,663 567,342 449,484 316,851 222,074  

Taula. 3.10. Potència incident total. 
 
 

3.2.6 Rendiment del col·lector. 
 
Els col·lectors seran de l’empresa Saunier Duval, model SDS 8 VE-HE amb les 
característiques indicades en la figura 3.5. 
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Fig. 3.5. Plaques solars. 

 
Per trobar el rendiment aplicarem la formula: 
 

IttKxB am /)(100 −−=η  

On:  
B = Factor de guanys. 
K = Factor de pèrdues. 
Tm= Temperatura d’utilització. 
Ta = Temperatura ambient. 
I = Intensitat útil incident sobre la superfície. 
 
Obtenim la següent taula de rendiments: 
 

Ene Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des
Energia incindent total (w/m2) 248,845 345,47 329,261 546,33 573,927 608,56 653,563 624,66 567,342 449,484 316,851 222,074
Temperatura Tremp (ºC) 7 10 14 15 21 24 27 27 23 18 11 8
Temperatura utilització 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
B 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5
K 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Rendiment 69,666 70,895 70,985 72,017 72,277 72,435 72,591 72,549 72,326 71,818 70,716 69,285

Rendiment Col·lector

 
Taula. 3.11. Rendiment col·lector. 

 

3.2.7 Càlcul de l’energia útil i determinació de la  superfície 
necessària. 

 
La energia útil de la que disposarem en la nau serà la següent: 
 

acomor xPxPxExPO η=  

On: 
O = Aportació solar necessària en MJ/m2. 
 η = Rendiment col·lector. 
E = Energia incident  MJ/m2. 
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Por = Pèrdues per orientació. 
Pom = Pèrdues per ombres. 
Pac = Pèrdues per acumulació i distribució del fluït aproximadament 10%. 
 
 
Obtenim el següent resultat: 
 

Pom=0,9. Por=0,95.Pac=0,9 Ene Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des
Energia incident (MJ/m2) 7,167 11,193 10,668 18,685 19,628 20,813 22,352 21,363 18,382 14,563 9,125 5,996
Rendiment 69,666 70,985 70,985 72,017 72,277 72,435 72,591 72,549 72,326 71,818 70,716 69,285
Energia incident útil (MJ/m2) 3,842 6,114 5,827 10,355 10,917 11,601 12,486 11,926 10,230 8,048 4,965 3,197

Energia incident útil

 
Taula. 3.12. Energia incident útil. 

 
Si multipliquem la energia incident útil per el nombre de dies que té el mes, 
obtindrem l’energia obtinguda mensualment en cada metre quadrat. Si dividim 
les necessitats energètiques de cada mes per aquesta energia, obtindrem els 
metres quadrats necessaris per a abastir la nau cada mes. 
 

xNE

E
S

útil

necessària=  

 
Ene Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des

Energia incident útil (MJ/m2) 3,842 6,114 5,827 10,355 10,917 11,601 12,486 11,926 10,230 8,048 4,965 3,197
Energia necessària (MJ) 571,107 506,46 539,956 502,44 508,804 482,342 488,037 498,42 492,391 519,188 522,538 571,107
Dies 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Superfície (m2) 4,795 2,958 2,989 1,617 1,504 1,386 1,261 1,348 1,604 2,081 3,508 5,763  

 Taula. 3.13. Superfície necessària. 
 
Per complir amb el decret d’ecoeficiencia, buscarem la superfície mitja de tots els 
mesos i podem assegurar que aportarem un 40% de l’energia de l’aigua calenta, 
mitjançant plaques solars. 
 

568,2
12

763,5508,3081,2604,1348,1261,1386,1504,1617,1989,2958,2795,4 =+++++++++++=S  

 
S’instal·laran 2 panells solars d’1,99 m2 cada un. 
 
La fracció solar (% ACS calentada solarment) disponible serà la següent: 
 

Ene Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des
Energia total ACS (MJ) 1427,77 1266,15 1349,89 1256,10 1272,01 1205,86 1220,09 1246,05 1230,98 1297,97 1306,35 1427,77

Energia solar (MJ) 474,036 681,338 718,957 1236,34899 1346,88 1385,15 1540,47 1471,46 1221,52 992,973 592,876 394,416
Fracció solar (%) 33,20 53,81 53,26 98,43 105,89 114,87 126,26 118,09 99,23 76,50 45,38 27,62  

Taula. 3.14. Fracció solar. 
 
Es pot comprovar en la figura 3.6 que en els mesos de maig, juny, juliol i agost 
es produeix més ACS solar de la que es pot arribar a consumir.  
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Fig. 3.6. Fracció solar. 

 

3.2.8 Fluït caloportador. 
 
El fluït serà un preparat comercial d’aigua + propilenglicol amb una concentració 
d’anticongelant del 45%. La temperatura de congelació està per sota dels 30ºC 
sota zero, amb lo que serà impossible que es congeli. 
 

3.2.9 Càlcul de les canonades. 
 
El sistema necessita bombejar 50 l/h en cada col·lector, amb lo qual 
considerarem un cabal màxim de 100 l/h. Instal·larem una canonada de coure de 
8/10 mm de diàmetre. Amb aquesta canonada aconseguirem moure el fluït a una 
velocitat de 0,55 m/s i unes pèrdues de càrrega de 60 mm.c.a per metre. Per 
comunicar el intercanviador amb les plaques, s’haurà de tirar una canonada de 
32,5 metres, amb una diferència de cota de 8,5 metres. La caiguda de pressió en 
les canonades serà:  
 

BarmcammcaxxP 38,09,33900605,322 ====  
 

3.2.10 Acumulador . 
 
Segons el CTE, el volum de l’acumulador a de complir amb: 
 

18050 <<
A

V
 

 
Com que l’àrea de captadors és de 5,97m2, si instal·lem un dipòsit de 500 litres.  
 
Obtindrem:  
 

18075,83
96,5

500
50 <=<  

 
Elegirem l’acumulador Saunier Duval d’acer vitrificat model BDH 1500,  amb les 
característiques indicades en la figura 3.6 
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 Fig. 3.6. Acumulador Solar . 
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4 Instal·lació calefacció. 

4.1 Calefacció. 

4.1.1 Generalitats. 
 
Per tal que el local disposi d’una temperatura confortable, per a la practica 
laboral, es calefactaran les zones de botiga i oficines fins a una temperatura de 
20 ºC. 
 
Per al càlcul de les necessitats calorífiques, primer hem de trobar el coeficient K 
de les parets, sostre i terra. 
 
La formula per a trobar la K és la següent: 
 

t
si

n

n
se

RR
eee

R
K

1

....

1

2

2

1

1

=
+++++

=

λλλ

 

On: 
 
K = Coeficient de transmissió del calor en Kcal/(h.m2.ºC) 
Rse i Rsi = Coeficients de transmissió de calor per convecció en la superfície, 
generalment cara exterior i cara interior. 
e = espessor del parament en metres. 
λ = conductivitat tèrmica del material en Kcal/(h.m.ºC) 
 
Per trobar el paràmetre Rse i Rsi recorrerem a la següent taula de l’HE1 del 
CTE: 
 

 
Taula. 4.1  Paràmetres Rse i Rsi . 
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Per al paràmetre λ (Conductivitat tèrmica), es consultarà la taula 4.2: 
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Taula. 4.2  Conductivitat tèrmica i densitat. 

 
Segons el CTE, la transmitància tèrmica màxima admissible per a tancaments i 
particions interiors és la indicada en la taula 4.3 i 4.4: 
.. 
. 

 
Taula. 4.3 Aïllament mínim per tancaments i particions.. 

 

 
Taula. 4.4. Aïllament mínim per murs exteriors i terres.. 
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La zona de Tremp es troba a una altitud de 468 metres sobre el nivell del mar, 
per lo tant, si mirem a la taula 4.5, trobem que Tremp és una zona D2, ja que la 
diferència de cota amb Lleida és de 337 metres. 
 

 
 

 Taula. 4.5. Zones climàtiques. 
 

4.1.2 Càlcul del coeficient K de transmissió tèrmic a. 
 
La botiga i les oficines presenten la morfologia indicada en la figura 4.1: 
 

 
Fig. 4.1  Morfologia.. 

 
Les parets exteriors estan constituïdes per: 
 

� Blocs prefabricats de formigó (λ = 0,48 Kcal/h.m.ºC, δ = 1400 kg/m3) de 
20cm de gruix. 

� Aïllant tèrmic de Poliuretà conformat tipus II (λ = 0,02 Kcal/h.m.ºC, δ = 35 
kg/m3) de 3 cm de gruix. 

� Totxo d’argila perforat (λ = 0,65 Kcal/h.m.ºC, δ = 1600 kg/m3)  de 4 cm de 
gruix. 

� Capa de guix (λ = 0,26 Kcal/h.m.ºC, δ = 800 kg/m3)  de 2 cm. 
 
 Com que les parets son verticals i el flux de sortida del calor és horitzontal: 
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Rse = 0,04 
Rsi = 0,13 
 
El coeficient de transmissió tèrmica de les parets serà: 
 

CmhKcalK .º./259,0
13,0

65,0
04,0

02,0
03,0

26,0
02,0

48,0
2,0

04,0

1 2=
+++++

=  

 
Com que és menor que 0,66. Compleix amb el CTE. 
 
Les parets de compartimentació de la botiga amb el magatzem, i de les oficines 
amb el magatzem estan constituïdes de: 
 

� Totxo d’argila perforat (λ = 0,65 Kcal/h.m.ºC, δ = 1600 kg/m3) de 19 cm 
de gruix. 

� Aïllant tèrmic de Poliuretà conformat tipus II (λ = 0,02 Kcal/h.m.ºC, δ = 35 
kg/m3) de 3 cm de gruix. 

� Totxo d’argila perforat (λ = 0,65 Kcal/h.m.ºC, δ = 1600 kg/m3)  de 4 cm de 
gruix. 

� Capa de guix (λ = 0,26 Kcal/h.m.ºC, δ = 800 kg/m3)  de 2 cm. 
 

 

CmhKcalK .º./272,0
13,0

65,0
04,0

02,0
03,0

26,0
02,0

65,0
19,0

04,0

1 2=
+++++

=  

 
Com que és menor que 0,86. Compleix amb el CTE. 
 
Les parets de compartimentació de les oficines estan formades per: 
 

� Totxo d’argila perforat (λ = 0,65 Kcal/h.m.ºC, δ = 1600 kg/m3) de 7 cm de 
gruix. 

� Enguixat de les parets (λ = 0,26 Kcal/h.m.ºC, δ = 800 kg/m3) per a les dos 
bandes de 2 cm. 

 

CmhKcalK .º./708,1
13,0

26,0
02,0

26,0
02,0

65,0
07,0

04,0

1 2=
++++

=  

 
El sostre esta constituït per: 
 

� Plaques de cartró guix (λ = 0,16 Kcal/h.m.ºC, δ = 900 kg/m3)  de 3 cm de 
gruix 

� Capa de fibra de vidre (λ = 0,032 Kcal/h.m.ºC, δ = 20 kg/m3) de 3 cm de 
gruix. 

 
Com que el sostre i el terra son horitzontals i el flux de sortida del calor és 
vertical: 
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Rse = 0,04 
Rsi = 0,1 
 

 

CmhKcalK .º./454,0
1,0

032,0
03,0

16,0
03,0

04,0

1 2=
+++

=  

 
Com que és menor que 0,49. Compleix amb el CTE. 
 
El terra està format per un paviment de: 
 

� 4 cm de rajola de gres (λ = 0,75 Kcal/h.m.ºC, δ = 1800 kg/m3). 
� 15 cm de formigó armat (λ = 1,4 Kcal/h.m.ºC, δ = 2400 kg/m3). 
� 15 cm de grava (λ = 0,7 Kcal/h.m.ºC, δ = 1700 kg/m3). 
� 30 cm de terra compacta (λ = 0,5 Kcal/h.m.ºC, δ = 1500 kg/m3). 
 

CmhKcalK .º./897,0
1,0

5,0
3,0

7,0
15,0

4,1
15,0

75,0
04,0

04,0

1 2=
+++++

=  

 
Les finestres seran de vidre doble de 6 mm, amb marc metàl·lic i persiana 
veneciana.  
 

 
Taula. 4.6. Coeficient per a les finestres 

 

Les finestres tenen un coeficient K = 3,4 (vertical 90º) tal com indica la taula 4.6, 
com que és menor a 3,5, compleix amb el CTE. 
 

Les portes son de fusta opaca K = 3, les portes d’incendis son de metall amb 
arena en el seu interior. Es considerarà una K = 1,2.  
 

4.1.3 Càlcul de pèrdues de calor per transmissió. 
 

Per al càlcul de les pèrdues per transmissió, primer hem de definir la temperatura 
exterior mitja, posat que la temperatura de Tremp i la de Lleida son similars: 
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Taula. 4.7 Temperatura exterior 

 
 

Per a els càlculs de les pèrdues per a transmissió, usarem una temperatura 
exterior de 5ºC , una temperatura de terra de 12ºC i una temperatura de 
magatzem de 10ºC. 
 
El passadís de les oficines no està calefactat. 
 
Les pèrdues de calor en cada paret, segueixen la següent formula: 
 

)( ei ttSxKxQ −=  

On: 
 
Q = Pèrdues de calor per transmissió (Kcal/h) 
S = Superfície (m2) 
K = Coeficient de transmissió del calor en Kcal/(h.m2.ºC) 
te i ti = Temperatura exterior i interior (ºC). 
 
Calcularem les pèrdues de calor per a una temperatura interior de 20ºC. 
 
Les finestres tenen una base de 1,7 i una altura de 2 metres, per lo tant, 
presenten una reducció de superfície de 3,4 m2 cada una. 
 
Les portes tenen una base de 0,8 i una altura de 2 metres, per lo tant, presenten 
una reducció de superfície de 1,6 m2 cada una. 
 
Obtenim la següent taula per a la botiga: 
 

Base Altura Reducció S K ti te Q
Paret Nort 1 4,6 2,5 0 11,5 0,259 20 5 44,678
Paret Nort 2 8,28 2,5 10,2 10,5 0,259 20 5 40,793
Paret Oest 1 18,68 2,5 23,8 22,9 0,259 20 5 88,967
Paret Nort 3 2,28 2,5 0 5,7 0,259 20 5 22,145
Paret Oest 2 30,9 2,5 38 39,25 0,259 20 5 152,486
Paret Sud 9,1 2,5 0 22,75 0,272 20 10 61,880
Paret Est 49,22 2,5 0 123,05 0,259 20 5 478,049
Portes (2) 0,8 2,5 0 4 3 20 5 180,000
Finestres (20) 1,7 2 0 68 3,4 20 5 3468,000
Sostre - - 0 507,04 0,454 20 10 2301,962
Terra - - 0 507,04 0,847 20 15 2147,314

Total 8986,273

Botiga

 
 

Taula. 4.8. Pèrdues de càrrega botiga. 
 

Obtenim la següent taula per a les oficines: 
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Base Altura Reducció S K ti te Q
Paret Nort 5,51 2,5 3,4 10,375 0,259 20 5 40,307
Paret Oest 5,8 2,5 2 12,5 1,708 20 10 213,500
Paret Sud 5,51 2,5 6,8 6,975 0,272 20 10 18,972
Paret Est 5,8 2,5 3,4 11,1 0,272 20 10 30,192
Porta 0,8 2,5 0 2 3 20 10 60,000
Finestres (3) 1,7 2 0 10,2 3,4 20 10 346,800
Finestra 1,7 2 0 3,4 3,4 20 0 231,200
Sostre - - 0 31,96 0,454 20 10 145,098
Terra - - 0 31,96 0,847 20 15 135,351

Total 1221,420

Paret Nort 3,16 2,5 3,4 4,5 0,259 20 5 17,483
Paret Oest 5,8 2,5 6,8 7,7 0,272 20 10 20,944
Paret Sud 3,16 2,5 3,4 4,5 0,272 20 10 12,240
Paret Est 5,8 2,5 2 12,5 1,708 20 10 213,500
Porta 0,8 2,5 0 2 3 20 10 60,000
Finestres (3) 1,7 2 0 10,2 3,4 20 10 346,800
Finestra 1,7 2 0 3,4 3,4 20 0 231,200
Sostre - - 0 18,33 0,454 20 10 83,218
Terra - - 0 18,33 0,847 20 15 77,628

Total 1063,012

Oficienes
Zona de treball

Oficina del director

 
Taula. 4.9. Pèrdues de càrrega oficines. 

 
 

Les pèrdues de càrrega totals, seran la suma de les tres pèrdues de càrrega: 
 

hKcalP /708,1127042,1221012,1063276,8986 =++=  

 
 

4.1.4 Pèrdues de calor per ventilació. 
 

Segons la UNE 13779, Ventilació en edificis no residencials, l’aire ha de tenir una 
qualitat IDA 2 (aire de bona qualitat) en les oficines i un IDA 3 (aire qualitat 
mitja)en la botiga. 
 

 
 
Posat que és una zona de no fumadors, l’aire exterior per persona amb una 
tacsa metabòlica de 1,2 met (activitats de peu o relaxades) necessari segons la 
taula 4.10 serà de 45 m3/h d’aire per persona en les oficines i uns 29 m3/h per a 
la botiga. 
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Taula. 4.10. Aire necessari a aportar per persona. 
 

Per a les oficines es considerarà una ocupació de 10 m2 per persona amb un 
total de 5 persones, i en la zona de botiga de una persona cada 8 m2, amb un 
total de 62 persones. 
 

� Volum oficines = 45 m3/h.pers x 5 pers = 225 m3/h 
� Volum botiga = 29 m3/h.pers x 62 pers = 1798 m3/h 

 
Les pèrdues de calor per ventilació segueixen la següent formula: 
 

)(3,0 ieV ttxVxQ −=  

On: 
 
Qv = Pèrdues per ventilació (Kcal/h). 
V = Cabal de ventilació necessari (m3/h) 
te i ti = Temperatura exterior i interior (ºC). 
0,3 = Calor específic de l‘aire x volum específic de l’aire (Kcal/ m3ºC) 
 

hKcalxxQOficines /5,1012)520(2253,0 =−=  

hKcalxxQBotiga /8091)520(17983,0 =−=  

 
Es perdran un total de 9103,5 Kcal/h per ventilació. 
 

4.1.5 Dimensionament de la caldera. 
 
La caldera, haurà de proporcionar un mínim de calor per suplir les pèrdues, més 
un petit sobredimensionament del 20%. 
 

hKcalxQcaldera /21181)135,6380708,11270(2,1 =+=  
 

kW
skJ

kW
x

Kcal

kJ
x

s

h
x

h

Kcal
593,24

/1
1

1
18,4

3600
1

1
21181 =  

 

Instal·larem  la següent caldera a gas de la empresa Junkers, model Euromax 
ZC 18-1 MFA (nomes serveix per a calefacció) amb les característiques 
indicades en les taules 4.11 i 4.12 i en la figura 4.2. 
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Taula. 4.11. Característiques de la caldera.. 

 

  
Taula. 4.12. Accessoris de la caldera.. 

 

 
  Fig. 4.2. Components de la caldera 
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4.1.6 Càlcul de nombre d’elements radiadors a insta l·lar. 
 

Per transmetre la calor de l’aigua calenta fins a la l’aire de la sala, s’instal·laran 
radiadors d’alumini, de l’empresa ROCA, model DUBAL 60, amb les 
característiques indicades en la taula 4.13. 
 

 
 

Taula. 4.13. Característiques radiador.. 

 
La potència emesa per a cada element, serà la mitja entre la potència del frontal 
pla i el frontal d’obertures:  
 

45,101
2

999,103 =+=Q  

 

S’instal·laran el següent nombre d’elements: 
 

Potència a aportar Potència elements Nº Elements
Botiga 17077,27 101,45 168,332
Oficines Treball 1727,67 101,45 17,030
Despatx director 1569,5 101,45 15,471  

Taula. 4.14. Nombre d’elements a instal·lar.. 
 

Els elements aniran repartits segons s’indica en la figura 4.3: 
 

 
Fig. 4.3. Distribució dels elements. 
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4.1.7 Dimensionament de les canonades. 
 
Les canonades de retorn seran del mateix tamany que les canonades d’anada. I 
tots els tubs seran de coure.  
 
Per a calcular el cabal d’aigua necessari per a cada canonada, s’aplicarà la 
següent formula: 
 

)( ra tt

P
C

−
=  

 

On: 
 
C = Cabal (l/h) 
P = Potència calorífica en Kcal/h 
ta i tr = Temperatura anada i retorn (ºC). 
 
 

La caiguda de temperatura en els radiadors, serà de 20ºC. 
 
La formula de la velocitat serà la següent: 
 

SQV TramTram /=  

On: 
 
V = Velocitat (m/s) 
Q = Cabal (m3/s)  
S = Superfície (m2) 
 
Un cop disposem de els caudals, mirarem el àbac indicat en la figura 4.4 i 
elegirem una secció suficient per a aconseguir una velocitat menor a 2 m/s amb 
unes pèrdues raonables.  
 
El diàmetre mínim a col·locar en qualsevol tram serà el 8/10 mm. 
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Fig. 4.4. Selecció de les superfícies.. 

 

Obtenim els següents resultats:  
 

Tram Longitud(m) Elements Potència(kcal/h) Cabal(l/h) Velocitat(m/s) Secció(mm) Pèrdues (mmca/m) Pèrdues totals (mca)
A-B 12 202 20492,9 1024,65 0,906 20 40 0,480
B-C 3,67 106 10753,7 537,69 0,743 16 38 0,139

C-R1 0,3 25 2536,25 126,81 0,701 8 75 0,023
C-D 4,16 81 8217,45 410,87 0,860 13 70 0,291
D-E 7,35 33 3347,85 167,39 0,592 10 53 0,386
E-R2 0,3 8 811,6 40,58 0,224 8 15 0,005
E-F 3,32 25 2536,25 126,81 0,701 8 78 0,257

F-R3 3,7 9 913,05 45,65 0,252 8 45 0,167
F-G 1,77 16 1623,2 81,16 0,449 8 38 0,066

G-R4 3,7 8 811,6 40,58 0,224 8 15 0,056
G-R5 2,4 8 811,6 40,58 0,224 8 15 0,036
D-H 10,65 48 4869,6 243,48 0,510 13 35 0,373
H-R6 0,3 12 1217,4 60,87 0,336 8 65 0,020
H-I 4,94 36 3652,2 182,61 0,646 10 60 0,296
I-R7 0,3 12 1217,4 60,87 0,336 8 65 0,020
I-J 4,94 24 2434,8 121,74 0,673 8 78 0,385

J-R8 0,3 12 1217,4 60,87 0,336 8 65 0,020
J-R9 5,24 12 1217,4 60,87 0,336 8 65 0,341
B-K 4,5 96 9739,2 486,96 0,673 16 35 0,158

K-R10 0,3 12 1217,4 60,87 0,336 8 65 0,020
K-L 6 84 8521,8 426,09 0,892 13 75 0,450

L-R11 0,3 12 1217,4 60,87 0,336 8 65 0,020
L-LL 4,62 72 7304,4 365,22 0,764 13 48 0,219

LL-R12 0,3 12 1217,4 60,87 0,336 8 65 0,020
LL-M 5,24 60 6087 304,35 0,637 13 40 0,210

M-R13 0,3 12 1217,4 60,87 0,336 8 65 0,020
M-N 5,8 48 4869,6 243,48 0,510 13 35 0,203

N-R14 0,3 12 1217,4 60,87 0,336 8 65 0,020
N-O 11,46 36 3652,2 182,61 0,646 10 60 0,688

O-R15 0,3 12 1217,4 60,87 0,336 8 65 0,020
O-P 6,56 24 2434,8 121,74 0,673 8 78 0,512

P-R16 0,3 12 1217,4 60,87 0,336 8 65 0,020
P-R17 8,55 12 1217,4 60,87 0,336 8 65 0,556  

 Taula. 4.15.Dades de les canonades.. 
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Els radiadors de final de tram, tenen les següents pèrdues de càrrega: 
 

Radiador Pèrdues Totals (mca)
R17 3,475
R9 2,306
R5 1,656  

Taula. 4.16.Pèrdues de càrrega. 
 

Contant la canonada de tronada, per alimentar el radiador R17, hem de superar 
unes pèrdues de càrrega de 6,95 mca. 

 

4.1.8 Càlcul de la bomba d’aigua. 
  

Per a fer arribar l’aigua calenta a els radiadors amb una pressió suficient, es 
col·locarà una bomba capaç de generar un cabal de 1024 l/h (1,024 m3/h) i 
vèncer una pressió acumulada de 6,95 mca (0,68 Bar). 
 
Instal·larem una bomba I-PE55 amb les característiques indicades en la taula 
4.17 i en la figura 4.5: 
 

 
 Taula. 4.17.Grup pressió. 
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Taula. 4.5.Gràfica cabal/Pressió. 
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Per un cabal de 1,024 m3/h, obtenim una pressió de 25 mca. El radiador al que 
arriba l’aigua a menys pressió, és el radiador R17, al qual arriba una pressió 
d’aigua de 18,05 mca. 
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5 Instal·lació aire condicionat. 
 
Per tal que el local disposi d’una temperatura confortable, per a la practica 
laboral, refrigeraran les oficines fins a una temperatura de 20 ºC. 
 
Per al càlcul de les necessitats calorífiques, necessitarem els coeficients K 
calculats anteriorment: 
 

� Parets exteriors, K = 0,259 
� Parets compartimentació K = 1,708 
� Sostre, K = 0,454 
� Terra, K = 0,847 
� Portes, K = 3 
� Finestres, K = 3,4 

5.1 Guanys solars per radiació en les parets. 

5.1.1 Condicions exteriors. 
 
Buscarem les condicions exteriors en la taula 5.1:  
 

 
 Taula. 5.1.Condicions exteriors.. 
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On:  
 
OMD = Diferència entre la temperatura mitja de les màximes i la temperatura 
mitja de les mínimes en el període d’estiu (El OMD de Lleida no hi es, però és 
aproximadament 15,8). 
OMA = Diferència entre les temperatures seques d’hivern i les temperatures 
seques d’estiu. 
 
La OMA de Lleida serà la diferència entre la temperatura seca del hivern (-3) i la 
temperatura seca a l’estiu (32,7) és de 35,7.  
 
Busquem la pitjor hora de radiació solar en una paret orientada al nord:  
 
 

 
Taula. 5.2.Condicions exteriors 

 
Mirant la taula 5.2 observem que el dia 21 de juny a les 6 del matí es produeix la 
màxima incidència de sol en la cara nord. 
 

5.1.2 Càlcul dels guanys solars. 
 
Els guanys solar a traves dels murs i sostres es calcula de la següent manera: 
 

)( tSxKxQ ∆=  
On:  
 
S = Superfície del mur o coberta (m2) 
K = Coeficient de transmissió del calor en Kcal/(h.m2.ºC) 
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∆t = Increment de temperatura (es calcula considerant la densitat, orientació, 
mes i hora). 
 

5.1.3 Modificació de la temperatura exterior en fun ció de l’hora. 
 
Per calcular el ∆t primer s’ha de mirar la següent taula per determinar la 
modificació de la temperatura exterior en funció de l’hora: 
 

  
Taula. 5.3.Correcció de temperatura en funció de la hora.. 

 
Considerant les 6h, la correcció és de 16. 
 

5.1.4 Modificació de la temperatura exterior en fun ció del mes. 
 
Després s’ha de mirar la taula 5.4 per determinar la modificació en funció del 
mes: 
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Taula. 5.4.Correcció de temperatura en funció del mes.. 

 
Considerant el mes de juliol, la correcció és nul·la. 
 
La temperatura exterior a les 6h del mes de juliol és de 16,7ºC. 
 

5.1.5 Càlcul de la densitat dels murs. 
 
L’únic mur de les oficines que està exposat al sol, és el mur de la façana Nord.  
 
Aquest mur té la següent densitat: 
 

� 20 cm de bloc de formigó prefabricat (δ = 1400 kg/m3) => 280 kg/ m2. 
� 3 cm d’aïllant tèrmic (δ = 35 kg/m3) => 1,05 kg/ m2. 
� 4 cm de totxo d’argila perforat (δ = 1600 kg/m3) => 64 kg/ m2.  
� 2 cm de guix (δ = 800 kg/m3) => 16 kg/ m2.  

 
La densitat total del mur és de 361 kg/ m2. 
 

5.1.6 Càlcul de la diferència equivalent de tempera tura. 
 
Per trobar la diferència equivalent de temperatura hem de consultar la següent 
taula: 
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Taula. 5.5. Diferència equivalent de temperatura.. 

 
Per a façana nord obtenim els següents resultats: 
 

� Per 300 kg/m2 => -1,7 
� Per 500 kg/m2 => 0,5 

 
Per a 361 kg/m2 apliquem la següent regla de 3: 
 

72,0
361

5,0500)7,1(300 −=+−= xx
T  

 

5.1.7 Correcció de les diferències equivalents de t emperatura. 
 
El resultat anterior s’ha de corregit mitjançant la següent taula: 
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Taula. 5.5. Correcció a la diferència de temperatura. 

 

La diferència entre la temperatura exterior i interior en el juliol a les 15h és de: 
 

T =  32,7 – 20 =12,7 =>12 
 
El OMD és de 16. 
 
La correcció de la temperatura és de 1,3. 
 

5.1.8 Guany solar de la paret. 
 
Els guanys solars de les parets exteriors son les següents: 
  

h1,558Kcal/-  1,3)0,7259x(10,375x0,2)( =−+=∆= tSxKxQ lzonatrebal  

Kcal/h 0,676-  1,3)0,72x0,259x(5,4)( =−+=∆= tSxKxQdespatx  

 

5.2 Guany solar de les finestres. 

5.2.1 Guanys de calor per radiació. 
 
Les oficines disposen d’una finestra que dona a l’exterior en la zona de treball i 
una altra finestra exterior en la zona de despatx. Les 2 finestres son de 6 mm de 
gruix i de 34 m2.  
 
Mirant en la taula 5.2, observem que el dia 21 de juny a les 6 del matí disposem 
de 87 kcal/hm2. Posat que disposa de marc metàl·lic, s’aplicarà un coeficient 
d’augment de 1,17. Amb lo que les aportacions solars seran de 101,79. 
 
Per torbar el factor de guanys solars a traves del vidre, es consultarà la següent 
taula:  
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 Taula. 5.6. Factor de guanys a través del vidre.. 

 
Les finestres son de vidre doble de 6 mm, amb marc metàl·lic i persiana 
veneciana. Segons aquesta taula, tenen un coeficient de guany solar de 0,12.  
 
Els guanys de calor per radiació seran: 
 

hkcalxxQ lzonatrebal /53,4112,079,1014,3 −=−=  

hkcalxxQdespatx /53,4112,079,1014,3 −=−=  

 

5.2.2 Càlcul de guanys de calor per transmissió. 
 

Per al càlcul de les pèrdues per transmissió, primer hem de definir la temperatura 
exterior mitja, posat que la temperatura de Tremp i la de Lleida son similars: 
 

 
Taula. 4.7 Temperatura exterior 

 
 

Per a els càlculs de les pèrdues per a transmissió, usarem una temperatura 
exterior de 24ºC , una temperatura de terra de 20ºC i una temperatura de 
magatzem de 20ºC. 
 
El passadís de les oficines no està refrigerat. 
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Posat que les pèrdues en les parets interiors, el sostre i el terra seran 
despreciables, nomes considerarem les pèrdues de les parets exteriors: 
 

)( ei ttSxKxQ −=  

On: 
 
Q = Pèrdues de calor per transmissió (Kcal/h) 
S = Superfície (m2) 
K = Coeficient de transmissió del calor en Kcal/(h.m2.ºC) 
te i ti = Temperatura exterior i interior (ºC). 
 

Base Altura Reducció S K ti te Q
Paret Nort 5,51 2,5 3,4 10,375 0,259 20 24 -10,749
Finestra 1,7 2 0 3,4 3,4 20 24 -46,240

Total -56,989

Paret Nort 3,16 2,5 3,4 4,5 0,259 20 24 -4,662
Finestra 1,7 2 0 3,4 3,4 20 24 -46,240

Total -50,902

Oficienes
Zona de treball

Oficina del director

 
Taula. 5.7.Guanys de calor  per transmissió. 

 

5.2.3 Càlcul de guanys de calor per aparells elèctr ics. 
 
Segons la noma UNE 13779:2005, l’aportació de calor de les llums és la 
següent: 
 

 
Taula. 5.8 .Guanys de calor  per aparells elèctrics. 

 
Posat que en les oficines hi ha un nivell d’il·luminació de 500 lux, considerarem 
un valor de 12 w/m2. Sumarem 50w per cada ordenador. 
 

� Zona treball (2 ordenadors) => -423,64 w => -364 kcal/h 
� Despatx (1 ordenador) => -269,96 w => -232 kcal/h 

 

5.2.4 Càlcul de guanys de calor per ocupants. 
 
Segons la noma UNE 13779:2005, l’aportació de calor de les persones és la 
següent: 
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Taula. 5.9.Guanys de calor  per ocupació. 

 
Posat que en les oficines hi ha una activitat sedentària, considerarem un valor de 
125 w/persona.  

� Zona treball (2 persones) => -250 w => -214,96 kcal/h 
� Despatx (1 persona) => -125  w => -107,48 kcal/h 

5.2.5 Càlcul de guanys de calor per ventilació. 
Com s’ha demostrat en apartats anteriors, necessitarem aportar 45 m3/h d’aire 
per persona en les oficines. 
 

� Volum zona treball = 45 m3/h.pers x 3 pers = 135 m3/h 
� Volum despatx = 45 m3/h.pers x 2 pers = 90 m3/h 

 
Les pèrdues de calor per ventilació segueixen la següent formula: 
 

xFBttxVxQ ieV )(3,0 −=  

On: 
 
Qv = Pèrdues per ventilació (Kcal/h). 
V = Cabal de ventilació necessari (m3/h) 
te i ti = Temperatura exterior i interior (ºC). 
0,3 = Calor específic de l‘aire x volum específic de l’aire (Kcal/ m3ºC) 
FB = Factor Bypass (0,2) 
 

hKcalxxxQ lzonatrebal /4,322,0)2420(1353,0 −=−=  

hKcalxxxQdespatx /6,212,0)2420(903,0 −=−=  

5.2.6 Guanys de calor totals. 
 
Les pèrdues per guanys de calor totals seran les següents: 
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Z.Treball Despatx
Radiació paret -1,558 -0,676
Radiació finestra -41,53 -41,53
Transmissió paret -10,749 -4,662
Transmissió finestra -46,24 -46,24
Aparells elèctrics -364 -232
Ocupants -214,96 -107,48
Ventilació -32,4 -21,6
Total -711,437 -454,188

Guanys de calor

 
Taula. 5.10.Guanys de calor  totals. 

 
S’haurà d’instal·lar un aparell d’aire condicionat capaç de subministrar més de 
711,437 frigories (kcal negativa) cada hora en la zona de treball i un altre aparell 
de 454,188 frigories en el despatx. 
 

5.2.7 Aparells d’aire condicionat. 
 

S’instal·laran un mòdul exterior i 2 mòduls interiors (un a cada dependència) de 
l’aire condicionat Fujitsu, model ASY 20 UiM3, amb les següents 
característiques: 
 

 
Taula. 5.11Característiques aire condicionat. 
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5.2.8 Dimensionat dels conductes. 
 
Per dimensionar els conductes, hem de tenir en compte els cabals d’aire 
impulsat que han de transportar, que seran els següents: 
 

� Cabal màxim de la unitat interior de la zona treball = 595 m3/h (165,27 
l/s). 

� Cabal màxim de la unitat interior del despatx = 595 m3/h (165,27 l/s). 
� Cabal màxim de la unitat exterior = 1190 m3/h (330,55 l/s). 

 
Es buscarà obtenir una velocitat d’impulsió inicial de 6 m/s. 
 
Si utilitzem el mètode de pèrdua de càrrega constant; un cop tenim els caudals, 
observem que es reparteixen 50%-50% entre les 2 unitats interiors. Amb la qual 
cosa com s’indica en la taula 5.12, l’àrea de els conductes interiors serà el 58% 
de l’àrea del conducte exterior. 
 

 
Taula. 5.12. Proporció de superfícies. 
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Per obtenir una velocitat  de 6 m/s amb un cabal de 1190 m3/h, es col·locarà el 
següent conducte:  
 

20551,0
6
3600

1190
m

V

Q
S ===  

 
Buscant en la següent taula, obtenim la següent morfologia: 
 

 
Taula. 5.13. Taula de selecció de conductes. 

 
Col·locarem un  conducte de 400x150mm, que és equivalent a una canonada de 
264 mm de diàmetre. 
 
Per a les conductes interiors la superfície serà de: 
 

2
int 032,058,00551,0 mxQ ==  

 
Col·locarem un  conducte de 250x150mm, que és equivalent a una canonada de 
213 mm de diàmetre. 
 
Per obtenir la pèrdua de càrrega d’aquests conductes, es consultarà amb el 
següent àbac, contant el diàmetre equivalent de conducte i el cabal com a dades 
de partida: 
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Fig. 5.1. Càlcul de les pèrdues de càrrega i les velocitats. 
 
 
Es pot comprovar que els punts obtinguts cauen dins la zona ombrejada, lo que 
indica estem dins de les condicions de funcionament correctes. 
 
S’obtenen els següents resultats: 
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Tram Diàmetre (mm) Velocitat (m/s) P.D.C (Pa/m) Longitud (m) P.D.C totals (Pa)
Exterior 264 6 1,9 0,7 1,33
Zona treball 213 4,8 1,5 1,5 2,25
Despatx 213 4,8 1,5 3 4,5  

 Taula. 5.14. Resultats obtinguts. 
 
El cas més desfavorable és el del despatx, amb una pèrdua de carrega en els 
trams lineals de 5,83 Pa (0,595 mm.c.a). 
 
En el cas més desfavorable (despatx), ens trobem amb 3 colzes de 90º i una T, 
que provocaran les següents pèrdues: 
 

 
Taula. 5.15. Pèrdues en els colzes.. 

 
En el primer colze tenim que: 
 

� H = 400, W = 150, r = 225, r/W = 1,5, H/W = 2,66. 
  

Per lo tant el primer colze dona un coeficient de  pèrdues de 0,14 lo que significa 
que es perdrà un 14% de la pressió. 
 
En les 2 colzes següents: 
 

� H = 250, W = 150, r = 225, r/W = 1,5, H/W = 1,66. 
 
Per lo tant en els 2 colzes següents obtenim un coeficient de pèrdues de càrrega 
de 0,15.  
 
Els colzes sumen una caiguda de pressió del 44%  
 

 
 

Taula. 5.16. Pèrdues en les bifurcacions. 



Annexes                                                                                    Jordi Blanch Bertran 

 57 

 
En la bifurcació tenim que: 
 

� Qc = 1190 m3/h, Qb = Qs = 595 m3/h, As = 0,0551 m2, Ab = As = 0,032 m2, r 
= 150mm, W = 250, Ab/As = 1, Ab/Ac = 0,5, Qb/Qc = 0,5, 

 
Amb lo qual el coeficient de pèrdues C és 0,52. Si apliquem la següent formula 
obtenim que: 

 

Pa
V

CP p 23,11
2

6
.2,1.52,0

2
..

22

===∆ ρ  

On: 
 
C = Coeficient de pèrdues. 
 ρ = Densitat del fluït. 
Vp = Velocitat d’entrada de l’aire. 
 
 
La pèrdua de càrrega màxima del sistema serà: 
 

PaP 56,24)83,523,11(44,1 =+=∆  
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6 Instal·lació de gas. 

6.1 Dipòsit exterior estàtic de GLP. 
 
Per  a la instal·lació del dipòsit exterior estàtic de GLP, consultarem la norma 
UNE 60250 de juny de 2008, sobre instal·lacions de gas liquat del petroli (GLP) 
en dipòsits fixes per a el consum en instal·lacions receptores, ja que la capacitat 
del dipòsit serà inferior a 2000 m3.  
 
Per a dimensionar el dipòsit exterior de GLP, necessitarem calcular el volum de 
gas necessari per aguantar 3 mesos sense tenir que recarregar. 
 
El gas propà té les següents característiques: 
 

  
Taula. 6.1. Propietats del propà.. 
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El propà té un poder calorífic mig de 11900 kcal/kg, i la calefacció té un consum 
mig de 21181 kcal/h, amb lo qual, necessitarem una aportació de propà de: 
 

hkgQsi /78,1
11900
21181==  

 
L’horari laboral és de 9-14h i de 18-21h, amb lo qual, la calefacció funcionarà 
12h diàries. 
 

diakgCd /36,2112.78,1 ==  

 
Per calcular el volum del dipòsit, s’aplicarà la següent formula : 
 

litres
AC

Vt d 3,5951
51,0.65,0

92.36,21

.65,0

. ===
ρ

 

 
On: 
 
A = Dies en 3 mesos. 
ρ= Densitat del propà. 
 
Instal·larem un dipòsit Lepasa LP7000, amb una capacitat de 7000 litres, amb 
les següents característiques: 
 

 
Taula. 6.2. Característiques del dipòsit.. 

 
Instal·larem un dipòsit amb les següents característiques: 
 

� Pressió de servei => 1,5 Bar 
� Tipus => Aeri. 
� Temperatura mínima exterior => -5ºC 
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� Caudal de vaporització => 15,8 Kg/h 
 
Vaporitza més de 1,78 kg/h, així que és acceptable. 
 
Aquest dipòsit contarà amb les vàlvules indicades en la taula 6.2 i 6.3: 
 
 

 
Taula. 6.2. Característiques de les vàlvules. 

 

  
Taula. 6.3. Característiques de les vàlvules. 

 
Com indica la figura 6.1, el volum màxim de gas liquat que es pot 
emmagatzemar en un dipòsit és el 85%. 
 
La vàlvula de fase líquida haurà de baixar fins a una altura de 457mm, per 
garantir la seva actuació quan la capacitat del dipòsit sobrepassi el 85%.  
 
 

 
Figura. 6.1. Emplenat màxim del dipòsit.. 

 
El dipòsit de propà tindrà unes mesures i unes característiques com les 
indicades en la taula 6.4: 
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 Taula. 6.4. Dimensions dipòsit.. 

 
El dipòsit estarà suspès a terra mitjançant la següent cimentació: 

 

 

 
Taula. 6.5. Característiques del sistema de cimentació.. 
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Per a protegir catodicament les canonades de gas que surten del dipòsit i van 
enterrades, s’instal·laran ànodes de sacrifici, 1 cada m2 de canonada. 
 

 
 

 Figura. 6.2. Protecció catòdica del dipòsit. 
 
Es col·locarà una tanca per tal d’evitar l’entrada de qualsevol persona aliena al 
dipòsit, la distància de seguretat de la tanca al dipòsit és major que la distància 
de seguretat indicada en la taula 6.6 proporcionada per la UNE 60250: 
 

 
Taula. 6.6. Distàncies de seguretat. 

 
El grup A-13 correspon a dipòsits aeris de superfícies superiors a 5 m3 i inferiors 
a 13 m3, així que els dipòsits de  7000 l  (7 m3) estan dins d’aquest grup. 
 
No hi haurà cap paret a menys de 5 metres del dipòsit ni cap forat a menys de 3. 
 

6.2 Dimensionament de les canonades. 
 
L’estructura del contador, depèn del cabal de disseny, aplicarem la següent 
formula facilitada per la UNE 60670: 
 

hm
x

H

xP
Qn /06,1

24930
240001,11,1 3===  

On: 
 
Q = Consum volumètric de l’aparell en m3/h. 
P = Consum calorífic de la caldera en Kcal/h 
H = Poder calorífic del gas (kcal/m3) 
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La velocitat del gas no pot superar en cap moment la velocitat de 20m/s. La 
pressió mínima a la que ha d’estar el gas en l’entrada de la caldera és de 25 
mBar. 
 
La secció de la canonada serà: 
 

mmmmm
V

Q
S 33,47,1410.7,14

20
3600

06,1
226 ==>=>=== − φ

 
 
S’instal·larà una canonada de 10/12 mm. 
 
Per a calcular la pèrdua de càrrega de la canonada, s’utilitzarà la formula de 
Renouard lineal: 
 

mBarxxxxxDxdxLxQP 52,11006,1851,02320023200 82,482,182,482,1 ===∆ −−  
 
On: 
 
∆P = Caiguda de pressió en la canonada en mBar. 
d = Densitat del gas. 
L = Longitud de la canonada en m.  
Q = Caudal en m3/h. 
D = Diàmetre interior del tub en mm. 

 
La pressió en la caldera serà de: 
 

mBarPPPc 98,1852,15,200 =−=∆−=  

 
Les caigudes de pressió acceptables son les indicades en la taula 6.7. 
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Taula. 6.7. Caigudes de pressió màximes.. 

 
La caiguda de pressió màxima és de 1,4 mBar, però com es pot augmentar fins a 
2 mBar, complim amb lo exigit. 
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7 Instal·lació de la il·luminació  

7.1 Elecció dels elements a instal·lar. 
 

Alhora de elegir el tipus d’element que volem instal·lar, ho farem mitjançant 
termes com la eficiència energètica, el color o la vida útil.  
 
Si consultem la guia tècnica de la il·luminació eficient ens recomanen instal·lar 
els següents tipus de enllumenat. 
  

 
Taula. 7.1. Tipus d’il·luminació recomanada. 

 
La nau disposa d’una zona de botiga d’exposició, una zona industrial, una zona 
de seguretat industrial i una zona d’oficines. 
 
La vida útil de les llums és la següent: 
 

 
Taula  7.2. Vida de les làmpades. 
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El color de les llums és la següent:  
 

 
    Fig. 7.1. Relació entre eficiència i color de les llums 
 
L’eficiència de les llums és la següent:  
 

 
Fig. 7.2. Eficiència de les llums 

 
S’ha fet servir el mètode del valor teòric ponderat per a obtenir la millor elecció 
dels elements (característiques segons el catàleg Philips 2009):  
 

Tipus de Llum Model Eficiència 
(Lm/W) 

Color 
(1-10) Vida (h) Preu 

(€/W) 
Vapor de sodi baixa pressió MASTER SOX 135W 167 1 18000 0,642 
Vapor de sodi alta pressió SON 150W 97 3 24000 0,226 
Llum mescla ML 250W 22 5 10000 0,111 
Vapor de Mercuri alta pressió HPL-N 250W 51 2 16000 0,087 
Halogenurs metàl·lics MASTER HPI Plus 250W 86 5 20000 0,247 
Fluorescent compacte MASTER PL-C 18W 67 3 8000 0,413 
Fluorescent Tubular MASTER TL-D 58W 93 3 12500 0,137 
Incandescència halògena  Aluline 50W 20 10 2000 0,468 
Incandescència Stan 60 W 14 10 1000 0,046 

Taula. 7.3. Llums elegides. 
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Si convertim els valors en intervals de 1 a 10, i aplicant el mètode: 
 

Tipus de Llum Eficiència 
(Lm/W) 

Color 
(1-10) Vida (h) Preu 

(€/W) NOTA 

Vapor de sodi baixa pressió 10 1 7,65 1   6,05    
Vapor de alta baixa pressió 5,88 3 10 2,28   5,27    
Llum mescla 1,47 5 4,52 4,32   3,27    
Vapor de Mercuri alta pressió 3,18 2 6,87 5,43   3,60    
Halogenurs metàl·lics 5,23 5 8,43 2,11   5,33    
Fluorescent compacte 4,11 4 3,74 1,39   3,75    
Fluorescent Tubular 5,65 4 5,5 3,56   4,92    
Incandescència halògena  1,35 10 1,39 1,26   3,94    
Incandescència 1 10 1 10   4,60    

Pes 0,45 0,3 0,15 0,1 1 
Taula. 7.4. Valoració de les llums.. 

 
Amb totes aquestes dates, s’han pres les següents decisions: 
 

� Zona Botiga i oficines: S’instal·laran fluorescents tubular degut al baix 
preu, elevat rendiment, acceptables propietats cromàtiques i moderada 
vida útil. Les llumeneres d’halogenurs metàl·lics o de sodi, no son aptes 
ja que ofereixen molta potencia lumínica en poc espai, lo que les fa 
adequades per a zones on hi ha sostre elevat. La figura 7.3 il·lustra el 
funcionament de la làmpada. 

 
 

 
Fig. 7.3. Model elegit. 

 
� Zona industrial: Degut a la elevada altura de la zona industrial i la poca 

potencia que poden subministrar de manera individual els fluorescents, 
s’ha decidit instal·lar halogenurs metàl·lics ceràmics. Aquestos 
proporcionaran grans potencies de llum amb una eficiència excel·lent i 
una bona tonalitat cromàtica. Les llums de vapor de sodi de baixa pressió 
no es poden instal·lar aquí ja que fan una llum de color groc inadequada 
per espais interiors. La figura 7.4 il·lustra el funcionament de la làmpada. 
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Fig. 7.4. Model elegit. 

 
� Zona industrial (seguretat): S’instal·laran llums de vapor de sodi a baixa 

pressió ja que aquí la tonalitat cromàtica no ens interessa, i son les que 
més rendiment ofereixen. La figura 7.5 il·lustra el funcionament de la 
làmpada. 

 
 
 

 
Fig. 7.5. Model elegit. 

 
� Altres: En les zones de banys, trasters, vestuaris... Com no hi ha espai 

per instal·lar tubs fluorescents tubulars, aquests seran del tipus 
compacte. No s’ha elegit el model incandescent degut a que ja no es 
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fabrica, i el model halogen presenta una nota similar al fluorescent 
compacte. La figura 7.6 il·lustra el funcionament de la làmpada. 

 
 

 
Fig. 7.6. Model elegit. 

 
Les característiques de les llums elegides és la següent: 
 

 

 

.. 

 
 
 

Taula. 7.5. Característiques Llums. 
 
Per a elegir la tecnologia dels equips auxiliar necessaris, ens hem basat en la 
següent taula: 
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Taula. 7.6. Valoració dels equips auxiliars. 

 
Amb lo qual s’ha decidit instal·lar equips auxiliars electrònics. 
 

7.2 Descripció dels elements de  la instal·lació  
 
Les llums de descarrega, constitueixen una forma de produir llum molt més 
eficient que les llums incandescents. Aquesta, s’aconsegueix mitjançant 
l’excitació d’un gas sotmès a descarregues elèctriques entre dos elèctrodes. A 
diferencia de la incandescència, la tecnologia de descarrega necessita un equip 
auxiliar (balastre, cebador) per a funcionar.  
 

7.2.1 Tubs fluorescents 
 
Els tubs fluorescents, son llums de vapor de mercuri a baixa pressió, de elevada 
eficiència i vida. Les qualitats de color i baixa luminància les fan idònies per a 
interiors de poca altura. Ocupen el segon lloc en llocs de consum, després de les 
incandescents, principalment en oficines, comerços, locals públics...  
 

 
 Fig. 7.7. Tub fluorescent. 

 
La col·locació dels tubs fluorescent ve indicada en el document de plànols. 
 

7.2.2 Fluorescents compactes 
 
Segueixen el mateix principi de funcionament que els fluorescents tubulars i 
estan formats per un o varis tubs fluorescents doblegats. Son una alternativa de 
major eficiència i vida útil a les llums d’incandescència. 
 
Algunes d’aquestes llums ja porten incorporats el equip auxiliar, i poden substituir 
directament a les llums incandescents en el portalàmpades. 
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Fig. 7.8. Fluorescent compacte. 

 
La col·locació dels fluorescents compactes ve indicada en el document de 
plànols. 
 

7.2.3 Halogenurs metàl·lics. 
 
Aquest tipus de llum, disposa de halogenurs metàl·lics en el seu interior, a més a 
més del mercuri, amb lo qual milloren considerablement la capacitat de reproduir 
el color i millorar la eficiència. El seu ús està molt estes i variat, per exemple en 
monuments, façanes, industria...  

 
Fig. 7.9. Halogenur metàl·lic. 

 
La col·locació dels halogenurs metàl·lics ve indicada en el document de plànols. 
 

7.2.4 Vapor de Sodi a baixa pressió. 
 
En aquestes llums, s’origina la descàrrega elèctrica en un tub de vapor de sodi a 
baixa pressió, produint-se una radiació monocromàtica. Actualment, son les 
llums més eficaces del mercat, però el seu ús està limitat a aplicacions en les 
que el color (groc) no sigui un factor rellevant com ara túnels, autopistes, zones 
industrials...  
 
A més a més, el seu elevat tamany per a grans potències implica utilitzar 
portalàmpades excessivament grans. 
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Fig. 7.10. Vapor de sodi a baixa pressió. 
 
La col·locació de les llums de sodi ve indicada en el document de plànols. 
 
 

7.3 Càlcul dels elements de  la instal·lació 
 
Un cop elegits els elements que volem instal·lar, és necessari especificar els 
requisits mínims per a satisfer el confort i prestacions visuals. 
 
La normativa Europea UNE-EN 12464-1, respecte a la il·luminació en llocs de 
treball, defineix els paràmetres recomanats per a les diferents àrees, treballs o 
activitats. 
 

7.3.1 El color 
 
En funció del tipus de llum instal·lada en el local, els objectes poden presentar un 
color o un altre, la aparença en color de les llums, ve determinada per la 
temperatura del color correlacionada. Es defineixen tres nivells d’aparença 
segons la tonalitat de la llum: 
 

� Llum freda per a les que tenen un to blanc blavós. 
� Llum neutra per les que tenen un to blanc 
� Llum càlida per les que tenen un to blanc vermell. 

 

   
Taula. 7.7. Relació color/Aparença . 

 
Tot i això, la aparença del color no és suficient per determinar les sensacions 
que produirà la instal·lació a els usuaris. El valor del nivell de il·luminació 
determinà conjuntament amb la aparença del color, la sensació produïda.  
 

 
Taula. 4.8. Sensació de la llum . 

 
El rendiment en color de les llums, és una mesura de la qualitat de reproducció 
dels colors, és mesura amb l’índex de rendiment del color (IRC o Ra). 
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Fig. 7.11. Exemple de RA o IRC 

 
Les llums es classifiquen en 4 grups: 
 

  Taula. 7.9. Grups de IRC 
 
Els nivells d’il·luminació recomanats segons les zones és el següent: 
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Taula. 7.10. Nivells de il·luminació. 

 
Amb totes aquestes dades, obtenim les següents conclusions:  
 

Zona Nivell ilum (lux) Tipus llum T.Color 
(K) Aparença  Sensació  IRC 

Botiga 750 Tub fluor. 2700 Càlida Agradable >80 
Oficines 500 Tub fluor. 2700 Càlida Agradable >80 

Magatzem 300 Hal.Met. 4000 Intermitja Neutra >70 
Producció 750 Hal.Met. 4000 Intermitja Agradable >70 

Altres 200 Fluor. Com. 2700 Càlida Agradable >80 
Taula. 4.11. Conclusions. 

7.3.2 Nombre d’elements: 
 
El factor de manteniment Fm, és el factor que ens indica la pèrdua de rendiment 
de la llum, en funció de la seva antiguitat o brutícia. En ambients normals com el 
nostre, es consideraria de 0,8. tal i com es pot comprovar en la figura 7.12. 
 

 
Fig. 7.12 Flux disponible. 

 
El factor d’utilització és una constant que depèn del color de les parets, del terra, 
tipus d’il·luminació, altura de les llums... Per als nostres càlculs usarem 0,42 en 
les zones industrials i 0,55 en la resta, ja que les parets seran guixades i les 
llums no estan molt amunt. 
 
Dimensionament per el mètode del nivell d’il·luminació mig: 
 

XxFmxUF

ExS
N =  

On: 
 
N = Nombre de llums  
E = Nivell d’il·luminació desitjat (Lux) 
S = Superfície a il·luminar (m2) 
X = Flux lumínic de les llums (Lumens) 
Fm = Factor manteniment 
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UF = Factor d’utilització. 
 
Realitzant tots els càlculs obtenim el nombre de llums indicat en la taula 7.12: 
 

Zona S (m2) E 
(Lux) Fm FU P 

(W) Ef (Lum/W)  Xn 
(Lum) N Llum

s 
Botiga 

Exposició 103,86 750 0,8 0,55 116 93 10788 16,41 17 
Central 362,33 750 0,8 0,55 116 93 10788 57,25 58 

Atenció al públic 32,43 750 0,8 0,55 116 93 10788 5,12 6 
Oficines 

Passadís 8,7 200 0,8 0,55 18 67 1206 3,28 4 
Lavabos 4,68 200 0,8 0,55 18 67 1206 1,76 2 

Zona treball 26,97 500 0,8 0,55 116 93 10788 2,84 3 
Despatx director 18,33 500 0,8 0,55 116 93 10788 1,93 2 

Magatzem 
Magatzem 1112,11 300 0,8 0,42 250 86 21500 46,16 57 
Traster 1 15,97 200 0,8 0,55 18 67 1206 6,02 6 
Traster 2 16,04 200 0,8 0,55 18 67 1206 6,05 6 
Traster 3 7,36 200 0,8 0,55 18 67 1206 2,77 3 
Traster 4 8,26 200 0,8 0,55 18 67 1206 3,11 3 
Lavabos 11,87 200 0,8 0,55 18 67 1206 4,47 6 

Producció 
Producció 909,95 750 0,8 0,42 250 86 21500 94,47 95 

Lavabos home 9,53 200 0,8 0,55 18 67 1206 3,59 4 
Lavabos dona 9,53 200 0,8 0,55 18 67 1206 3,59 4 

Despatx  4,22 500 0,8 0,55 18 67 1206 3,98 4 
Taula 7.12. Nombre d’elements. 

 
S’han sobredimensionat les llums del magatzem, ja que disposa d’una 
prestatgeria de 5,9metres d’altura, que provoca una gran ombra. 
 
Els elements aniran col·locats com s’indica en els plànols adjunts. 
 
 

7.4 Comprovacions 
 
Un cop fets tots els càlculs, es comprovarà que el resultat obtingut és el desitjant 
mitjançant una simulació amb el programa DIALux 4.7, i important les 
característiques de les lluminàries de la base de dades facilitada per Philips.. 
 

7.4.1 Zona de botiga: 
 
Primer aproximarem la botiga a un rectangle de 50mx10m, i elegirem el color 
ocre per les parets. Tal i com s’indica en la figura 7.13. 
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Fig  7.13. Definim paràmetres. 

 
Simulant una disposició aproximada del cas real, obtenim els següents resultats: 
 

 
Fig  7.14. Resultats obtinguts. 

 
Obtenim un nivell d’iluminació mínim de 416 lux, un màxim de 1202 i un mitja de 
950. Amb lo qual complim perfectament amb el resultat desitjat ja que en la 
realitat serà una mica menor ja que no s’han considerat ombres, i la alineació 
dels fluorescents no és tant homogènia. 
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7.4.2 Zona de magatzem: 
 
 
Aproximarem el magatzem a un rectangle de 51mx22,5m, i elegirem parets i 
terra de formigó. Tal i com s’indica en la figura 7.15. 
 
 

 
Fig  7.15. Definim paràmetres. 

 

 
 Fig  7.16. Resultats obtinguts 

 
Com hem explicat anteriorment, el resultat del magatzem ha estat 
sobredimensionat. 
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7.4.3 Zona de producció: 
 
Aproximarem la zona de producció a un rectangle de 26,86mx30,90m, i elegirem 
parets i terra de formigó, com que el tall provoca molta pols, definirem uns valors 
de referència ambiental de local de alta contaminació. Tal i com s’indica en la 
figura 7.17. 
 
 

 
Fig  7.17. Definim paràmetres. 

 

 
Fig  4.18. Resultats obtinguts 

 
Podem observar un nivell d’il·luminació correcte de 944 lux. 
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8 Instal·lació de la ventilació. 

8.1 Cabal a evacuar. 
 
Tal i com s’ha demostrat en l’apartat anterior 4.1.4, per a complir amb les 
exigències de la norma UNE 13779, Ventilació en edificis no residencials, serà 
necessari evacuar els següents nivells de aire: 
 

• Oficines: 225 m3/h. 
• Botiga: 1798m3/h. 

 
Instal·larem un ventilador per aquestes 2 zones, amb una capacitat de 2023 
m3/h. 
 
En el cas de la nau industrial, necessitarem renovar el 100% de l’aire interior 
cada hora. Per lo tant necessitarem saber el volum de la nau: 
 

3
min

minmax 15360)125,6
2

125,629,8
()23,93361,1171()

2
()( mxA

AA
xSSV pm =+−+=+−+=

 
On: 
Sm = Superfície útil del magatzem en m2. 
Sp = Superfície útil de la zona de producció en m2. 
Amax = Altura màxima de la nau en m. 
Amin = Altura mínima de la nau en m. 
 
Per lo tant, si volem renovar l’aire un cop cada hora, el cabal a evacuar serà de 
15360 m3/h. 
 
Tot aquest cabal es concentrarà en la zona de màquines ja que és la que genera 
la contaminació en el local. També pot ventilar el local de forma natural 
mitjançant les finestres. 

8.2 Extractors instal·lats. 

8.2.1 Oficines i botiga 
 
Per a calcular el model necessari per a la oficina i la botiga, necessitarem 
evacuar un cabal de 2023 m3/h. Considerarem unes pèrdues de cabal en els 
conductes d’un 30%. L’extractor ha de ser capaç d’evacuar un cabal aproximat 
de 2630 m3/h. 
 
Instal·larem un extractor centrífug de baixa pressió de l’empresa Soler i Palau, de 
la sèrie CBP, model 9/9, per a ventilar la zona de botiga i oficines. Aquest 
ventilador presenta unes característiques com les indicades en la taula 8.1 i 8.2. 
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Taula  8.1. Característiques del ventilador. 

 
 

 
Taula  8.2. Dimensions del ventilador. 

 
 
Per a calcular el motor que hem d’acoblar al ventilador, hem de multiplicar el 
valor elegit a la taula següent per 1,15. 
 
Elegirem un nivell de pressió estàtica de 30 mmcda (300 Pa), i observem el 
comportament del ventilador en la figura 8.1: 
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Figura  8.1. Característiques del ventilador. 
 
Per a 2630 m3/h obtenim els següents resultats: 
 

• Velocitat angular => 1250 r.p.m 
• Soroll => 78 dB 
• Potència => 0,4 kW. 
• Potència motor => 0,46 kW 
• Rendiment => 60%. 
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• Velocitat del fluït: 9 m/s 
• Pèrdues de càrrega: 5 mmca. 

 

8.2.2 Zona industrial 
 
Instal·lem un extractor centrífug Soler i Palau, model GTLHB-3-071, especial per 
a extreure pols, per a ventilar la zona industrial, amb la forma i dimensions 
indicades en la taula 8.3: 
 

 

 
Taula  8.3. Dimensions del ventilador. 

 
Per a calcular el model necessari per a la oficina i la botiga, necessitarem 
evacuar un cabal de 15360 m3/h. Considerarem unes pèrdues de cabal en els 
conductes d’un 30%. L’extractor ha de ser capaç d’evacuar un cabal aproximat 
de 19968 m3/h. 
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Figura  8.2. Característiques del ventilador. 

 

 
Figura  8.3. Característiques del ventilador. 

 
Observant les figures 8.2 i 8.3, per a 19968 m3/h (5,55 m3/s) i una pressió de 150 
mm.c.a (1500 Pa) obtenim els següents resultats: 
 

• Velocitat angular => 1400 r.p.m 
• Soroll => 92 dB 
• Potència motor => 8 kW. 
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• Rendiment => 82%. 
• Pèrdues de càrrega: 231 Pa (23,1 mm.c.a). 

 

8.2.3 Conductes. 
 
Per dimensionar els conductes, primer hem de decidir la velocitat a la qual 
circularà l’aire. Tal com s’indica en la següent taula, per a el conducte de 
ventilació de les màquines elegirem una velocitat de 22,5 m/s. 

 
Taula  8.4. Velocitats recomanades. 

 
Per a evacuar el cabal de la zona d’oficines i de la botiga es buscarà una 
velocitat de 6 m/s, molt menys sorollosa. Suposarem unes pèrdues de cabal del 
30 %. 
 
Aplicarem la següent formula per a trobar la secció. 
 

Tram

Tram

V

Q
S =  

On: 
 
V = Velocitat (m/s) 
Q = Cabal (m3/s)  
S = Superfície (m2) 
 
Els conductes de ventilació segueixen la següent distribució: 
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 Figura  8.4. Distribució dels conductes. 
 
Per calcular les pèrdues de càrrega en els conductes, consultarem els àbacs 
representats en les figures 8.6 i 8.7: 
 

 
Figura  8.6. Pèrdues de càrrega I. 
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Figura  8.7. Pèrdues de càrrega II. 
 
Fent els càlculs, obtenim els següents resultats: 
 
Tram Cabal (m3/s) Velocitat (m/s) Secció (m2) Diàmetre (m) Diametre real (mm) Longitud (m) Pèrdues (mmca/m) Perdues totals (mmca)
Ext-A 0,731 6 0,122 0,394 400 2,3 0,1 0,23
A-B 0,081 6 0,014 0,131 140 7,5 0,07 0,525
Banys 0,008 6 0,001 0,041 60
B-C 0,073 6 0,012 0,124 140 4,1 0,06 0,246
Z. Treball 0,037 6 0,006 0,089 100
C-D 0,036 6 0,006 0,087 100 9 0,35 3,15
Despatx 0,036 6 0,006 0,087 100
A-E 0,649 6 0,108 0,371 400 1,7 0,08 0,136
Sortida 1 0,081 6 0,014 0,131 140
E-F 0,568 6 0,095 0,347 350 5,5 0,13 0,715
Sortida 2 0,081 6 0,014 0,131 140
F-G 0,487 6 0,081 0,321 350 4 0,12 0,48
Sortida 3 0,081 6 0,014 0,131 140
G-H 0,406 6 0,068 0,294 300 4 0,13 0,52
Sortida 4 0,081 6 0,014 0,131 140
H-I 0,325 6 0,054 0,263 280 4 0,11 0,44
Sortida 5 0,081 6 0,014 0,131 140
I-J 0,244 6 0,041 0,228 240 4 0,12 0,48
Sortida 6 0,081 6 0,014 0,131 140
J-K 0,163 6 0,027 0,186 200 4 0,12 0,48
Sortida 7 0,081 6 0,014 0,131 140
K-L 0,081 6 0,014 0,131 140 4 0,07 0,28
Sortida 8 0,081 6 0,014 0,131 140

Oficines-Botiga

 
 Taula  8.5. Resultats obtinguts en la Botiga-Oficines. 
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Tram Cabal (m3/s) Velocitat (m/s) Secció (m2) Diàmetre (m) Diametre real (mm) Longitud (m) Pèrdues (mmca/m) Perdues totals (mca)
Ext-LL 5,547 22,5 0,247 0,560 600 13 0,3 3,9
LL-M 1,849 22,5 0,082 0,323 350 6 0,6 3,6
LL-N 3,698 22,5 0,164 0,457 500 10 0,4 4
N-O 1,849 22,5 0,082 0,323 350 8,5 0,6 5,1
N-P 1,849 22,5 0,082 0,323 350 9 0,6 5,4

Industria

 
Taula  8.6. Resultats obtinguts en la industria. 

 
 
Les pèrdues de càrrega en els finals de tram son: 
 

Perdues totals Pèrdues en l'extractor Pressió extractor Pressió ranura
Punt D: 4,151 5 30 20,849
Punt L: 3,761 5 30 21,239
Punt M 7,5 23,1 150 119,4
Punt O: 13 23,1 150 113,9
Punt P: 13,3 23,1 150 113,6  

Taula  8.7. Pressions totals. 

 
Les pressions en els punts de consum son suficients per a complir amb les 
expectatives. 
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9 Instal·lació contra incendis de la zona industria l. 

9.1 Relació de l’establiment amb l’entorn 
 
D’acord amb l’apartat 2 de l’Annex 1 del RSCIEI, i posat que el conjunt de 
l’establiment industrial en qüestió ocupa parcialment un edifici adossat a altres 
(la botiga), bé siguin d’ús industrial o bé d’altres usos, es classifica per la seva 
configuració i ubicació en relació al seu entorn, com de Tipus A, com es pot 
observar en la figura 9.1. 
 

 
 

Fig 9.1. Estructura tipus A. 
 

9.2 Nivell de risc intrínsec 
 
Per avaluar la densitat de càrrega de foc ponderada i corregida Qs, d’aquest 
local industrial, i poder així, determinar el seu grau de risc intrínsec, s’aplicarà, 
d’acord amb el punt 3 de l’Annex 1 del RSCIEI, les següents expressions: 
 

[ ]MJRaxCxSxqQ iisi∑=  

On: 
 
Q = Càrrega de foc de la zona, en MJ. 
qsi = Densitat de càrrega de foc de cada zona amb un procés diferent dels que es 
realitzen en el sector d’incendi considerat, en MJ/m2. 
Si = Superfície de cada zona amb procés diferent, i densitat de càrrega qsi 
diferent, en m2. 
Ci = Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la 
combustibilitat) de cadascun dels combustibles que existeixen en el sector 
d’incendi. 
Ra = Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l’activació) 
inherent a l’activitat industrial que es desenvolupa en el sector d’incendi. 
A = Superfície construïda de la zona d’incendi considerada, en m2. 
 
El coeficient Ci és l’especificat en la taula 9.1, del RSCIEI: 
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Taula 9.1. Coeficient Ci. 

 
Els valors de la càrrega de foc mitjana, qsi i qvi, així com el valor del coeficient Ra, 
son indicats en la Taula 9.2 de l’Annex 1 del RSCIEI: 
 

 

  
  
  
 

  

 
 

Taula 9.2. Coeficient qsi, qvi i Ra . 
 
Obtenim els següents resultats: 
 

qsi [MJ/m2] qvi [MJ/m3] Si [m
2] hi [m] Ci Ra Q (MJ)

Embalatje 400 10 1 1 4000
Marbre 40 50 1 1 2000
Oficines/trasters 800 105 1 1,5 126000
Màquines 200 250 1 1 50000
D.M.I.E.M 20 380 5,9 1 1 44840
Sanitaris 100 31 1 1 3100
Vehicles 300 45 1 1,5 20250
Total 250190  

Taula 9.3. Càrrega de foc total.  
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La densitat de càrrega de foc ponderada i corregida serà la càrrega de foc total, 
dividit entre la superfície útil total: 
 

2/67,115
2163

250190
mMJ

S

Q
Qs ===  

 
Consultant en la taula 9.4 de l’Annex 1 del RSCIEI, observem que la nau 
presenta un nivell de risc intrínsec baix 1 (Qs < 425 MJ/m2). 
 

 
Taula 9.4. Nivell de risc intrínsec.  

 

9.3 Sectorització  
 
La superfície total construïda en el sector industrial és de 2298,46 m2, i la 
màxima superfície que podem tenir en un sector ens ve indicada en la següent 
taula: 
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Taula 9.5. Superfícies màximes dels sectors d’incendi. 

 
En concordança amb l’Apèndix 2 del RSCIEI, on s’estableix: en el punt 2, que tot 
establiment industrial amb una configuració del tipus A, constituirà, com a mínim, 
un sector d’incendi; i a la Taula 2.1, que la superfície construïda admissible en 
cada sector d’incendi per a una configuració del tipus A i un nivell de risc 
intrínsec Baix 1 i accessible en més del 50% de la façana és de 2.500m2; es 
considerarà la totalitat del local objecte del present projecte, com a sector únic 
d’incendi, amb accés directe a l’espai exterior. 
 

9.4 Estabilitat al foc dels elements estructurals p ortants. 
 
D’acord amb l’Apèndix 2 del RSCIEI, per a un establiment situat en planta sobre 
rasant, amb una configuració del tipus A, i un nivell de risc intrínsec Baix, els 
elements estructurals portants, cal que tinguin una EF-90 com a mínim; i posat 
que la coberta no és lleugera, l’estructura principal de la coberta cal que tingui 
una EF-90. 
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Taula 9.6. Resistència al foc dels elements portants. 

 
La paret comuna amb el sector d’incendi i la botiga, es dotarà amb una franja 
d’1m d’altura que tindrà una resistència al foc EF60 com a mínim. 
 

 
 

Fig 9.2. Paret comuna. 
 

 
Fig 9.7. Resistència al foc. 

 
La paret de compartimentació entre els sector tindrà una resistència al foc EF-
120. 
 
La porta de separació entre sectors d’incendi ha de ser del tipus EI2-60-C5. 
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Fig 9.3. Paret comuna. 

 

 
Fig 17.8. Resistència al foc. 

 
En tot el perímetre del local, les parets exteriors estan constituïdes en blocs 
prefabricats de formigó de format 60x17x20cm agafats amb morter de ciment 
pòrtland i arena amb relació 1:4. Que segons següent taula de l’annex F del 
CTE, presenta una resistència al foc de REI-120.  
 

 
Taula 17.6. Resistència al foc dels blocs de formigó. 

 
Les jàsseres i les Bigues, amb 3 cares exposades al foc, presenten la següent 
resistència segons l’annex C del CTE: 
 

 
Taula 9.7. Resistència al foc de les Bigues de formigó armat.. 

 
La amplada mínima de l’anima per a complir amb un R90, és de 100 mm. 
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La mitgera que delimita la botiga de la industria,  està formada per totxo de argila 
alleugerida de format 30x14x19cm, una capa de 3 cm de poliuretà conformat 
tipus II per aïllar, una capa de totxo d’argila perforat de 4 cm de gruix, i 
arrebossada per la cara interior. 
 

 
Taula 9.8. Resistència al foc del elements de fàbrica. 

 
 
D’acord amb la taula 9.8 del DB-SI del CTE, presenta una EI-240 com a mínim. 
 

9.5 Materials 
 
Els productes utilitzats com a revestiment i acabat superficial en el terra (solera 
de formigó), i en parets (enguixats i rebosats), tenen, d’acord amb el quadre 1.2-
1 del RD 312/2005, una classe de reacció al foc A1 i A1FL; més favorable a la 
exigida en el punt 3.1 del RSCIEI. 
 

9.6 Càlcul de l’ocupació 
 
D’acord amb el punt 6 de l’Apèndix 2 del RSCIEI, l’ocupació per a l’aplicació de 
les exigències relatives a l’evacuació de l’establiment, és determinarà, atès que 
el nombre de persones que conformen la plantilla de l’industria és de 13 
persones (inferior a 100), s’aplica la següent formula:  
 

3,14131,11,1 === xxpP  
 
Per tant, i arrodonint al sencer superior, l’ocupació a considerar serà de 15 
persones. 

9.7 Condicions d’evacuació 
 
Posat que es tracta d’un establiment industrial amb una configuració de tipus A, 
risc intrínsec Baix 1 i una ocupació de 15 persones (inferior a 25 persones), 
d’acord amb el punt 6.3.2 de l’Annex 2 del RSCIEI, ha de disposar mínim de 2 
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sortides independents a un espai exterior segur, essent la distància màxima de 
qualsevol recorregut d’evacuació inferior als 100 m. 
 

 
Taula 9.9. Distància màxima a sortides de emergència.. 

 
 
Posat que existeixen cinc sortides a l’exterior, en el pitjor cas, ens trobarem a 40 
metres de la sortida més pròxima, i com que la distància màxima son 100 
metres, complirem amb la norma.  
 
Les sortides de l’edifici  venen descrites en l’apartat accessos de la memòria 
descriptiva, i estan indicades en els plànols adjunts.   
 
Totes les portes de sortida estan indicades mitjançant el rètol “SALIDA”. 

9.8 Ventilació. 
 
D’acord amb el punt 7 de l’Apèndix 2 del RSCIEI, com el local té un risc intrínsec 
baix 1, no sens demana cap sistema d’evacuació de fums. La ventilació del local 
és natural mitjançant finestres que comuniquen amb l’exterior.  
 
Les màquines tenen un sistema de extracció forçat, de pols fins a l’exterior. 
 
Els banys també estan ventilats mitjançant finestres que donen a l’exterior. 
 

9.9 Emmagatzematges 
 
El sistema d’emmagatzematge serà automàtic, transportant el material 
mitjançant els transelevadors. La zona d’emmagatzematge  disposa de 
prestatgeries metàl·liques. Aquestes prestatgeries han de complir segons el punt 
8 de l’Apèndix 2 del RSCIEI: 
 

• Els materials de bastidors, llarguers, panells metàl·lics, tanques, bigues, 
pisos metàl·lics i accessoris metàl·lics han de ser d’acer de classe A1 
(M0). 
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• Els revestiments pintats amb gruixos inferiors a 100 µm, han de ser de la 
classe Bs3d0 (M1).  Aquest revestiment ha de ser de material no 
inflamable, acreditat per un laboratori autoritzat. 

• Les dimensions de les prestatgeries compliran amb les especificacions de 
la norma UNE 58011:2004. Emmagatzematge en prestatgeries 
metàl·liques. 

• Les prestatgeries han d’estar fixades sòlidament al terra.  
• La prestatgeria ha de disposar de pressa de terra. 
• De la part superior de la mercaderia emmagatzemada fins al sostre hi ha 

d’haver una distància mínima de 1 metre. 
 
L’estructura principal del sistema d’emmagatzematge, amb prestatgeries 
metàl·liques han d’adoptar la següent resistència al foc: 
 

 
Taula 9.10.  Resistència al foc de l’estructura de la prestatgeria.. 

 
Es tracta d’un sistema tipus A amb un risc intrínsec baix, i sense ruixadors 
automàtics.  Ha de tenir una resistència al foc R15. 

9.10  Instal·lacions contra incendis 
 
D’acord amb l’Apèndix 3 del RSCIEI, les instal·lacions específiques de protecció 
contra incendis que cal instal·lar en aquest local, atès que es tracta d’una 
configuració del tipus A amb una superfície construïda de 2298 m2 i un nivell de 
risc intrínsec Baix 1, són:  
 

• Sistema automàtic de detecció d’incendis (magatzem tipus A i secció 
superior a 150 m2). 

• Boques d’incendi equipades (BIE) (Tipus A i secció superior a 300 m2). 
• Extintors portàtils 
• Enllumenat de Senyalització i Emergència. 

 

9.11  Instruccions d’evacuació 
 
El personal de l’empresa ha d’estar instruït en com actuar en cas de situació 
d’emergència. 
 
El personal que entri de visita a l’empresa ha de rebre informació per part del 
responsable de recepció de que fer en cas de situació d’emergència. 
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Tota persona que descobreixi un inici d’incendi, o qualsevol situació que 
potencialment impliqui risc per a les instal·lacions o persones ha de: 
 

• Donar la veu d’alarma. 
• Actuar contra l’incendi únicament quan no suposi exposició personal a 

cap risc. 
• No posar mai en perill la pròpia integritat física ni la d’altres persones. 

 
Que fer si sona l’alarma: 
 

• Abans d’abandonar el lloc de treball, deixar les màquines en posició 
d’aturada. 

• Dirigir-se ordenadament i amb calma cap a la sortida més propera. 
• Evitar les aglomeracions i seguir les instruccions del responsable de 

seguretat. 
• Emportar-se a tot el personal extern cap a fora de l’edifici per alguna de 

les sortides disponibles. 
• Dirigir-se (un cop s’està a l’exterior) al punt de concentració (entrada 

principal). 
• Romandre al lloc punt de concentració fins que s’autoritzi per part del 

responsable de seguretat a tornar al lloc de treball. 
 
Que no s’ha de fer si sona l’alarma: 
 

• Córrer. Quedar-se endarrerit. 
• Cridar. Fer sorolls innecessaris. 
• Crear confusió. 
• Quedar-se als lavabos o vestuaris. 
• Tornar a buscar objectes oblidats. 
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10  Instal·lació contra incendis de la botiga.  

10.1 Compartimentació en sectors. 
 
La botiga té una superfície útil de 498,62 m2, no sobrepassa el límit de 2500 m2 
que imposa el CTE-SI per a un únic secor d’incendi en el cas comercial. 
 

 
 

Taula 10.1.  Sectors d’incendi.. 

10.2 Estabilitat al foc dels elements estructurals portants. 
 
La resistència al foc mínima que han de presentar les parets del local, ve 
indicada en la taula 10.2 del document SI del CTE: 
 

 
Taula 10.2.  Resistència al foc de les parets, sostres i portes. 

 
Posat que la botiga està a nivell de terra, i que és un ús comercial, hem de 
complir amb un EI 90. 
 

10.3  Zones de risc especial. 
 
No existeix en el local cap zona que sigui considerada com a zona de risc 
especial, d’acord amb les especificacions de la taula 2.1 de la secció SI1 del 
Document SI del CTE. 
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10.4  Reacció al foc dels elements constructius, de coratius 
i de mobiliari. 

 
L’ edifici compleix correctament amb l’exigit en matèria de reacció al foc, d’acord 
amb les especificacions de la taula 10.3. de la secció SI1 del Document SI del 
CTE, tant en sols, que sens exigeix un nivell de EFL, com en sostres que el nivell 
exigit és C-s2,d0. 
 

  
Taula 10.3.  Classes de reacció al foc 

 

10.5  Càlcul de l’ocupació. 
 
El càlcul de l’ocupació es calcula en funció de la densitat de la zona i la 
superfície. Els valors de la densitat estimats per el CTE-SI, segons l’un de la 
zona son els següents: 
 

 
Taula 10.4.  Densitat d’ocupació. 

 
Reduint la superfície de cada zona en un 25% degut al mobiliari, obtenim la 
següent ocupació: 
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Zona Superfície S. Útil Ocupació Persones
Z.Exposició 103,86 77,895 * 0
Z.Central 362,33 271,7475 2 135,9
Z.Atenció 32,43 24,3225 * 2

138

Zona Superfície S. Útil Ocupació Persones
Passadís 8,7 8,7 * 0
Lavabos 4,68 3,51 * 0
Z.Treball 26,97 20,2275 10 2,0
D.Director 18,33 13,7475 10 1,4

4

BOTIGA

OFICINES
Ocupació Botiga

Ocupació Oficines  
Taula 10.5.  Ocupació del local. 

 

10.6  Nombre de sortides i longitud de recorregut. 
 
L’edifici disposa de dos sortides a l’exterior per a la façana oest en la zona de 
botigues i una sola sortida a l’exterior per la façana nord en la zona d’oficines. 
 
 

 
Taula 10.6.  Longitud de recorregut. 

 
En cap punt de la botiga o de les oficines ens trobem a més de 25 metres de la 
sortida més pròxima.  
 

10.7 Dimensionat dels medis d’evacuació. 
 
Les dimensions de les portes d’accés, d’acord amb el document SI del CTE, 
seran les següents: 
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Taula 10.7.  Dimensions dels elements d’evacuació. 

 
 
Portes: 

• Oficines: Porta de 80 cm d’amplària. 
• Botiga: Dos portes de 80 cm d’amplària. 

 
El passadís de les oficines és de 1,5 metres d’amplària. 
 

10.8 Senyalització dels medis d’evacuació. 
 
Posat que la superfície dels locals és superior a 50 m2, serà necessari 
senyalitzar les sortides mitjançant un rètol que compleixi amb la UNE 
23034:1988. 
 
Les mides de les senyals seran de 210x210mm en les oficines, posat que la 
distància d’observació no excedeix els 10 metres, i de 420x420mm en la zona de 
botiga, ja que la distància d’observació està entre 10 i 20 metres. 
 

10.9  Dotació d’instal·lacions de detecció contra i ncendis 
 
Les instal·lacions específiques de protecció contra incendis que es disposen en 
l’apartat 1 de la Secció SI 4 del Document SI del CTE: 
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Taula 10.8.  Instal·lacions de protecció contra incendis. 

 
Les instal·lacions que existeixin en aquest local, són: Extintors portàtils i 
Enllumenat de Senyalització i Emergència. 
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11 Instal·lació elèctrica.  

11.1  Previsió de càrrega. 
 
Per a calcular les necessitats elèctriques de la instal·lació, primer hem de fer una 
previsió dels consums elèctrics dels que disposem.  
 
Per fer-ho, recorrerem a la ITC-10 del RBT, sobre previsions de càrrega en baixa 
tensió, el qual ens obliga a preveure, com a mínim 100 W/m2 per les oficines i 
botiga, i 125 W/m2 en les zones industrials. 
 

kWWxxP 833,318318833)68,5862,498(100)23,9336,1171(125 ==+++=  
 
Segons el reglament, la previsió de càrrega mínima ha de ser de 318,833 kW. 
 
Tot i això, hem de contar el consum previst, element a element, ja que si el 
resultat és major a 318,833 kW, s’aplicarà la nova previsió de càrrega. 
 
S’aplicarà un coeficient de simultaneïtat en els consums, ja que no és 
dimensionarà la instal·lació en per el cas en que estes tot connectat, si no que es 
farà en els casos habituals de funcionament. 
 
Els resultats previstos per a la instal·lació actual estan descrits en la taula 11.1: 
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Potència total kW
Factor de simultaneïtat
Potència subquadres kW
Factor de simultaneïtat
Potència kW 0,093 1,200 0,672 0,368 7,920 9,976 0,108 9,600 0,800 2,400 5,600 1,760 0,400 9,900 7,920 0,945 14,250 0,432 20,000 13,600 9,760 3,200 4,480 6,400 13,200 31,680 23,750 0,216
Factor de simultaneïtat 0,800 0,800 0,800 0,800 0,200 1,000 1,000 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,200 0,200 1,000 1,000 1,000 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,200 0,200 1,000 1,000
Potència kW 0,116 1,500 0,840 0,460 39,600 9,976 0,108 12,000 1,000 3,000 7,000 2,200 0,500 49,500 39,600 0,945 14,250 0,432 25,000 17,000 12,200 4,000 5,600 8,000 66,000 158,400 23,750 0,216
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Subquadre

128,228
PREVISIÓ DE LA CÀRREGA 

0,7

Subquadre Producció

88,400
0,9

Subquadre Botiga/Oficines

0,8
16,270

Subquadre Magatzem

37,805
0,7

 
 

Taula 11.1.  Previsió de la càrrega elèctrica.. 
 
 
Posat que el resultat previst és inferior al mínim exigit per la ITC 10, s’utilitzarà el consum de 318,833 kW, amb un coeficient de 
simultaneïtat de 1.   
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11.2  Reducció del factor de potència. 
 
Per a que les característiques funcionals de la instal·lació siguin adequades i els 
recàrrecs a la facturació siguin zero, se ha previst la instal·lació d’una bateria de 
condensadors, per a millorar el factor de potència actual de 0,8, fins a un factor 
de potència molt més adequat de 0,9. 
 
En principi, la instal·lació presenta un triangle de potència com el indicat en color 
vermell en la figura 11.1, i desitgem transportar el sistema a una posició més 
favorable, com és la de color blau. 
 

 
Fig 11.1. Reducció del factor de potència.. 

 
Un factor de potència de 0,8 equival a un cosinus de l’angle del triangle de 
potència de 0,8 o lo que és el mateix, un angle de 36,87º. I posat que la base del 
triangle rectangle és 318,833 kW, podem demostrar, que la potència reactiva 
serà de 239,12 kVAr. Amb un nou cosinus de 0,9, la potència reactiva ha de 
disminuir fins als 154,42 kVAr.  
 
S’han d’instal·lar 84,7 kVAr de potència reactiva mitjançant condensadors.   
 
La potència reactiva dels condensadors segueix la següent formula: 
 
 

Ω====>= 272,31
84700

400
3sin3sin3

222

xxx
Q

V
xXx

X

V
xQ L

c
c

L αα  

 
On: 
 
Q = Potència reactiva en Var. 
Vl =Tensió de línea de la bateria en V. 
α= Angle de desfasament entre tensió i intensitat (sin(90)=1) 
Xc = Capacitancia dels condensadors en Ω. 
 
Per trobar el coeficient C que té cada condensador, hem d’aplicar la següent 
formula: 
 

FF
xxxxfxXx

C
xfxCx

X
c

c µ
πππ

973000973,0
272,3502

1

2

1

2

1 =====>=   
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On: 
 
C = Capacitat dels condensadors en Farads. 
f= Freqüència de a xarxa en Hz. 
Xc = Capacitancia dels condensadors en Ω. 
 

11.3  Caixa general de protecció i mesura. 
 
Són les caixes que contenen els elements de protecció i mesura . 
 
El tipus i característiques de la C.G.P.M., i el seu emplaçament i instal·lació 
complirà la ITC-BT-13 , i s’instal·larà segons les prescripcions de la companyia. 
 
El tipus i les característiques de col·locació dels contadors, complirà la ITC-BT-
16 es col·locaran dins d'armari, amb protecció IP43; IK 09. 
 
El comptadors s’instal·laran segons les necessitats de l’usuari final i la potència a 
contractar per aquest es deixarà prevista la seva ubicació amb les dimensions 
mínimes necessàries per a instal·lar comptadors, per a cobrir la màxima previsió 
de càrregues i per a donar servei a la mínima potència a contractar. 
 
Per els fusibles trifàsics de protecció i passarà tota la potència de la instal·lació 
(318,833 kW), lo que indica que hauran de tallar un corrent de: 
 

A
xxxxV

P
IxxIxVP

L

LL 328,511
9.04003

318833

cos3
cos3 ====>=

α
α  

On: 
 
P = Potència activa en W. 
Vl =Tensió de línea en V. 
α= Angle de desfasament entre tensió i intensitat. 
Il =Intensitat de línea en A. 
 
S’instal·laran uns fusibles de 630 A, amb esquema 9 (1)  tal i com indica la figura 
11.2: 
 

 
Fig 11.2. Elecció de la CGP. 
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11.4  Escomesa. 
 
L’escomesa es la part de la instal·lació de la xarxa de distribució encarregada de 
comunicar la caixa general de control i mesura amb el centre de transformació. 
Per a la seva instal·lació es seguirà amb les instruccions detallades en la ITC-BT 
11. Ha de ser capaç de aguantar una corrent superior als 630 A que aguantes 
els fusibles de la CGP. 
 
La escomesa esta formada per dos cables tetrapolars amb conductors d’alumini, 
i neutre de coure, en instal·lació enterrada. La cada cable de l’escomesa esta 
format per 3 conductors de 240 mm per a cada fase, i un de 80 mm per al neutre, 
Segons la taula 11.2 extreta de la ITC-BT-07 aguantaran un total de 790 A entre 
les 2 a una temperatura exterior de 40º. 
 
 

 
Fig 11.3. Elecció de la Escomesa. 

 
 

11.5  Posta a terra 
 
La posta a terra serveix per protegir, juntament amb els elements de protecció 
instal·lats a les persones davant de contactes indirectes ocasionats per possibles 
desperfectes o contactes accidentals, es seguiran les instruccions ITC-BT-18, i  
TC-BT-24. 
 
Per tal de garantir una bona posta a terra es prendrà la mesura resistiva del 
terreny amb un teulòmetre, aquesta dada servirà per dimensionar correctament 
la instal·lació de posta a terra durant la redacció del projecte. 
 
Per a tenir un nivell de seguretat correcte, no hem de disposar mai de cap punt 
de la instal·lació amb una tensió superior a 50 V susceptible a tenir un contacte 
indirecte. Per a aconseguir aquest nivell de tensió, la resistència de la posta a 
terra que hem de instal·lar ha de tenir un 80% menys resistència que la 
resistència de posta a terra del transformador que alimenta la nau. Però posat 
que la resistència de posta a terra del transformador és difícil de conèixer, la 
empresa subministradora aconsella col·locar una resistència de posta a terra 
inferior als 37,5Ω. 
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Per a la instal·lació de posta a terra de la nau s’utilitzaran piques verticals de 
coure, i es clavaran al terra de sota la nau. El qual es considera terreny cultivable 
fèrtil, amb una resistència de 250 Ω.m. 
 
S’ha de comprovar que els materials que composen la posta a terra asseguren la 
circulació de corrents de fuita per el seu interior, suportant totes les exigències 
tèrmiques i mecàniques. Per a fer-ho, el cable serà de coure amb aïllant de 
P.V.C. amb una secció de 25 mm2, tal com indica la ITC-BT-18 per al cable que 
comunica amb les piques. 
 
Per al cable de les màquines i llums, el cable de terra tindràn la secció indicada 
en la taula 22.1: 
 

 
Taula  11.2. Secció del cable de terra. 

 
El conductor principal de equipotencialitat tindrà una secció de 2,5 mm2 i serà de 
coure, tal i com indica la ITC-18. 
 
Les piques seran de coure, amb una construcció i resistència elèctrica segons la 
classe 2 de la norma UNE 21.022, en el nostre cas, les piques tindran una secció 
de 14 mm2, i una longitud de 2 metres. Cada elèctrode està separat una 
distància de 3 metres respecte l’altre. La profunditat de la pica és de 0,5 metres 
sota el nivell de terra. 
 
Utilitzant el mètode de les javelines, el nombre de piques serà: 
 

Piques
xRxl

n
lxn

R 438,3
25,37

250 =>====>= ρρ
 

On:  
 
R = Resistència de la posta a terra en Ω. 
ρ = Resistivitat del terreny en Ω.m. 
l = Longitud de la pica. 
n = nombre de piques. 
 

11.6  Dimensionat de cables i safates. 
 
Per a dimensionar els calbes de la instal·lació es recorrerà als mètodes de 
intensitat màxima que pot circular per el cable, i el mètode la caiguda de tensió 
màxima permesa per el reglament. 
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11.6.1 Intensitat màxima. 
 
Per a que els cables no es cremin per l’acció de l’efecte Joule que provoca la 
circulació de corrent elèctric dins d’un material, es tindran que seleccionar uns 
cables amb una secció adequada. 
 
Per a fer-ho, primer hem de conèixer la intensitat que circula per el interior del 
cable, amb la següent formula: 
 
Per a línies trifàsiques: 
 

α
α

cos3
cos3

xxV

P
IxxIxVP

L

LLL ==>=  

O en el cas de línies monofàsiques: 
 

αcosVx

P
I =  

On: 
 
P = Potència activa en W. 
Vl =Tensió de línea en V. 
α= Angle de desfasament entre tensió i intensitat. 
Il =Intensitat de línea en A. 
 
Un cop trobada la intensitat que circula per dins del cable, es consultarà amb la 
taula 22.2, extreta de la ITC-BT-19 per a saber la secció a instal·lar. S’ha de 
comprovar que el tèrmic que instal·lem dispara a una intensitat inferior a la que 
aguanta el cable, però superior a la que circula per ell. 
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Taula  11.3. Secció dels conductors. 

 

11.6.2 Caiguda de tensió. 
 
Per a que la tensió que arriba a les instal·lacions receptores disposi d’un grau 
acceptable, la caiguda de tensió màxima permesa per el reglament és del 5 % en 
el cas de maquines i endolls i del 3% en el cas de la llum. Aquesta caiguda de 
tensió contempla la distància des de l’armari de protecció i mesura fins als punts 
de consum. 
 
Per a calcular la caiguda de tensió en un cable, aplicarem la següent formula: 
 
Per a línies trifàsiques: 
 
 

CxS

xLxIx
e

)cos(3 α=  

 
O en cas de línies monofàsiques: 
 

CxS

xLxIx
e

)cos(2 α=  

 
On: 
e= Caiguda de tensió en V 
V =Tensió en V. 
α= Angle de desfasament entre tensió i intensitat. 
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I =Intensitat en A. 
C=Conductivitat del coure a 20º, 56 m/Ωmm2 
S = Secció del cable en mm2. 
 
La tensió en tant per cent serà: 
 

V

ex
u

100=  

11.6.3 Dimensionat del cable de connexió amb els pu nts de 
consum. 

 
Per alimentar les màquines, endolls, llums, i punts de consum en general, en la 
zona industrial, es farà mitjançant safates perforades de P.V.C, enganxades a la 
paret, o per un conducte enterrat a 20 cm de terra. 
 
Els cables seran trifàsics, de P.V.C o de XPLE, amb un aïllament de 450/750 V o 
superior, del tipus multiconductor dins de conductes subterranis (Fila B2).  
 
Els cables monofàsics seran conductors aïllats de P.V.C, empotrats en parets 
aïllants (Fila A). 
 
Per a les llums de descàrrega, s’ha d’aplicar un coeficient de seguretat de l’1,8 ja 
que consumeixen molta més corrent de la habitual en el moment de la 
arrancada. 
 
En els motors, la intensitat s’ha d’augmentar en un coeficient de  1,25, posat que 
també consumeixen molt més corrent en el moment de la arrancada. 
 
El cable que comunica cada llum amb el cable de línea de llums, és de 1,5 mm2, 
al igual que el cable que comunica cada endoll amb la línea de endolls, que és 
de 2,5 mm2. 
 
La línea de llum de la botiga és trifàsica, i es penjarà 1/3 del total de cada llum a 
cada una de les 3 fases, per a repartir la càrrega. 
 
El resum de seccions, tèrmics i diferencials és el indicat en la taula 11.4: 
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P(kW) V(V) f.d.p Simultaneitat K I (A) S (mm2) Tèrmic (A) Diferencial (A) Tipus de cable
Rètol Exterior 0,116 230 0,8 1 1,8 1,135 1,5 16 25 C. Aïllat 2xP.V.C
Acumulador 15l 1,500 230 0,9 1 1 7,246 1,5 16 25 C. Aïllat 2xP.V.C
Bomba de calor 0,840 230 0,8 1 1 4,565 1,5 16 25 C. Aïllat 2xP.V.C
Ventilació 0,460 230 0,8 1 1,25 3,125 1,5 16 25 C. Aïllat 2xP.V.C
Circuit d'endolls botiga 19,800 230 0,8 0,2 1 21,522 4 25 40 C. Aïllat 2xP.V.C
Circuit de llums botiga 9,396 400 0,8 1 1,8 30,515 10 40 63 C. Multicond  3xP.V.C
Circuit d'endolls oficina 23,100 230 0,8 0,2 1 25,109 6 40 63 C. Aïllat 2xP.V.C
Circuit de llums oficina 0,688 230 0,8 1 1,8 6,730 1,5 16 25 C. Aïllat 2xP.V.C
Transelevador 1 6,000 400 0,8 1 1,25 13,532 2,5 16 25 C. Multicond  3xP.V.C
Transelevador 2 6,000 400 0,8 1 1,25 13,532 2,5 16 25 C. Multicond  3xP.V.C
Sistema d'anàlisi visió 1,000 400 0,8 1 1 1,804 1,5 16 25 C. Multicond  3xP.V.C
Rodets de transport 3,000 400 0,8 1 1,25 6,766 1,5 16 25 C. Multicond  3xP.V.C
Etiquetadora i encintadora 7,000 400 0,8 1 1,25 15,787 4 25 40 C. Multicond  3xP.V.C
Acumulador 150l 2,200 400 0,9 1 1 3,528 1,5 16 25 C. Multicond  3xP.V.C
Bombes caldera 0,500 400 0,8 1 1,25 1,128 1,5 16 25 C. Multicond  3xP.V.C
Circuit endolls magatzem 1 46,200 400 0,8 0,2 1 16,671 4 25 40 C. Multicond  3xP.V.C
Circuit endolls magatzem 2 42,900 400 0,8 0,2 1 15,481 4 25 40 C. Multicond  3xP.V.C
Llums exteriors 0,945 400 0,8 1 1,8 3,069 1,5 16 25 C. Multicond  3xP.V.C
Llums magatzem 14,682 400 0,8 1 1,8 47,683 16 63 80 C. Multicond  3xXPLE
Talladora Pont 25,000 400 0,8 1 1,25 56,384 16 63 80 C. Multicond  3xXPLE
Contornejadora 17,000 400 0,8 1 1,25 38,341 16 40 63 C. Multicond  3xP.V.C
Polidora de cantonades 12,200 400 0,8 1 1,25 27,515 10 40 63 C. Multicond  3xP.V.C
Compressor d'aire 4,000 400 0,8 1 1,25 9,021 1,5 16 25 C. Multicond  3xP.V.C
Acumulador solar 5,600 400 0,9 1 1 8,981 1,5 16 25 C. Multicond  3xP.V.C
Ventilació 8,000 400 0,8 1 1,25 18,043 4 25 40 C. Multicond  3xP.V.C
Circuit endolls producció 1 99,000 400 0,8 0,2 1 35,725 16 40 63 C. Multicond  3xP.V.C
Circuit endolls producció 2 99,000 400 0,8 0,2 1 35,725 16 40 63 C. Multicond  3xP.V.C
Circuit endolls producció 3 26,400 230 0,8 0,2 1 28,696 10 40 63 C. Aïllat 2xP.V.C
Llums producció 23,966 400 0,8 1 1,8 77,834 35 80 100 C. Multicond  3xXPLE
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Taula  11.4. Resum de seccions.. 

 
 

11.6.4 Caiguda de tensió. 
 
La caiguda de tensió que provoquen els cables d’aquesta secció, en els trams 
que comuniquen els receptors amb els subquadres és el indicat en la taula 11.5: 
 

V(V) f.d.p I (A) S (mm2) L(m) e(V) u(%)
Rètol Exterior 230 0,8 1,135 1,5 38 0,821 0,357
Acumulador 15l 230 0,9 7,246 1,5 10 1,553 0,675
Bomba de calor 230 0,8 4,565 1,5 14 1,217 0,529
Ventilació 230 0,8 3,906 1,5 1,5 0,112 0,049
Circuit d'endolls botiga 230 0,8 21,522 4 36 5,534 2,406
Circuit de llums botiga 400 0,8 15,260 10 52 1,963 0,491
Circuit d'endolls oficina 230 0,8 25,109 6 25 2,989 1,300
Circuit de llums oficina 230 0,8 3,360 1,5 25 1,600 0,696
Transelevador 1 400 0,8 13,532 2,5 30 4,018 1,004
Transelevador 2 400 0,8 13,532 2,5 40 5,357 1,339
Sistema d'anàlisi visió 400 0,8 1,804 1,5 40 1,190 0,298
Rodets de transport 400 0,8 6,766 1,5 45 5,022 1,256
Etiquetadora i encintadora 400 0,8 15,787 4 35 3,418 0,854
Acumulador 150l 400 0,9 3,528 1,5 3 0,196 0,049
Bombes caldera 400 0,8 1,128 1,5 16 0,298 0,074
Circuit endolls magatzem 1 400 0,8 16,671 4 43 4,434 1,109
Circuit endolls magatzem 2 400 0,8 15,481 4 37 3,543 0,886
Llums exteriors 400 0,8 1,500 1,5 80 1,979 0,495
Llums magatzem 400 0,8 23,850 16 40 1,475 0,369
Talladora Pont 400 0,8 56,384 16 20 1,744 0,436
Contornejadora 400 0,8 38,341 16 13 0,771 0,193
Polidora de cantonades 400 0,8 27,515 10 20 1,362 0,340
Compressor d'aire 400 0,8 9,021 1,5 42 6,250 1,563
Acumulador solar 400 0,9 8,981 1,5 35 5,833 1,458
Ventilació 400 0,8 18,043 4 6 0,670 0,167
Circuit endolls producció 1 400 0,8 35,725 16 30 1,657 0,414
Circuit endolls producció 2 400 0,8 35,725 16 25 1,381 0,345
Circuit endolls producció 3 230 0,8 28,696 10 40 3,280 1,426
Llums producció 400 0,8 38,917 35 45 1,238 0,310
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Taula  11.5. Caigudes de tensió.. 

 
En el cas de les llums i els endolls, hem de contar que hi ha un tram general de 
llums, i un tram individual menor secció i intensitat. Hem agafat sempre la 
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distància al receptor més allunyat del subquadre, ja que serà el que presenta 
més caiguda de tensió. 
 
En les línies de llums, posat que la intensitat va disminuint a mesura que s’arriba 
al tram final degut al repartiment de intensitat, la intensitat de la línea mitja serà 
aproximadament la meitat de la intensitat màxima del circuit.  
 
La caiguda de tensió total serà la indicada en la taula 11.6: 
 

Quadre P (%) Subquadres (%) Receptors (%) u (%)
Rètol Exterior 0,01 0,875 0,357 1,242 OK
Acumulador 15l 0,01 0,875 0,675 1,560 OK
Bomba de calor 0,01 0,875 0,529 1,414 OK
Ventilació 0,01 0,875 0,039 0,924 OK
Circuit d'endolls botiga 0,01 0,875 2,406 3,291 OK
Circuit de llums botiga 0,01 0,875 0,491 1,376 OK
Circuit d'endolls oficina 0,01 0,875 1,300 2,185 OK
Circuit de llums oficina 0,01 0,875 0,696 1,581 OK
Transelevador 1 0,01 0,053 1,004 1,067 OK
Transelevador 2 0,01 0,053 1,339 1,402 OK
Sistema d'anàlisi visió 0,01 0,053 0,298 0,361 OK
Rodets de transport 0,01 0,053 1,256 1,319 OK
Etiquetadora i encintadora 0,01 0,053 0,854 0,917 OK
Acumulador 150l 0,01 0,053 0,049 0,112 OK
Bombes caldera 0,01 0,053 0,074 0,137 OK
Circuit endolls magatzem 1 0,01 0,053 1,109 1,172 OK
Circuit endolls magatzem 2 0,01 0,053 0,886 0,949 OK
Llums exteriors 0,01 0,053 0,495 0,558 OK
Llums magatzem 0,01 0,053 0,369 0,432 OK
Talladora Pont 0,01 0,620 0,436 1,066 OK
Contornejadora 0,01 0,620 0,193 0,823 OK
Polidora de cantonades 0,01 0,620 0,340 0,970 OK
Compressor d'aire 0,01 0,620 1,563 2,193 OK
Acumulador solar 0,01 0,620 1,458 2,088 OK
Ventilació 0,01 0,620 0,167 0,797 OK
Circuit endolls producció 1 0,01 0,620 0,414 1,044 OK
Circuit endolls producció 2 0,01 0,620 0,345 0,975 OK
Circuit endolls producció 3 0,01 0,620 1,426 2,056 OK
Llums producció 0,01 0,620 0,310 0,940 OK
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Taula  11.6 Caigudes de tensió totals. 
 

11.7 Quadres elèctrics. 
 
Mitjançant el programa de disseny de quadres elèctrics facilitat per la empresa 
“Schneider elèctric” SISpro building 2.0. Hem realitzat el disseny dels diferents 
quadres i subquadres elèctrics de la nau, amb els resultats mostrats en les 
figures 11.4, 11.5, 11.6 i 11.7: 
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Figura  11.4 Quadre Principal (Tancat) 

 

 
Figura  11.5 Subquadre Botiga/Oficines (Tancat) 
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Figura  11.6 Subquadre Magatzem (Enbarrat obert) 

 
Figura  11.7 Subquadre Producció (Completament obert) 

 


