NERVATERRA
Estratègies constructives per al
traçat d’instal·lacions cablejades
pel terra dels edificis.
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*Paral·lelament a aquest treball de recerca, el gener de 2010 es va realitzar a l’ETSAV l’assignatura intensiva ToSCA
(Taller de sol·lucions constructives arquitectòniques) impartida pel professor Joan Lluís Zamora i amb la col·laboració
com a becari d’en Josep Mª Nogué. Prenent NERVATERRA com a tema de desenvolupament en aquesta edició es
part d’aquest document es va utilitzar com a informació prèvia i posteriorment es van obtenir treballs realitzats pels
alumnes que complementen aquesta recerca i als quals es fa referència en diferents apartats d’aquest document.

1. Objectius
Nervaterra te com a objectiu investigar sobre les possibilitats que ofereix la tecnologia aplicada a la construcció en un aspecte cada cop
mes complex en els edificis actuals com es el traçat d’instal·lacions, que tendeixen a ser mes nombroses i complexes.
En concret estudiar les possibilitats del traçat d’instal·lacions cablejades pels terres dels edificis, com a alternativa al col·lapse que es
produeix actualment als cel rasos i els paraments verticals.
En el panorama de l’arquitectura actual es tendeix a flexibilitzar els espais per la condició canviant i evolució constant dels seus usos i
necessitats. Així doncs, no es planteja només com una alternativa, sinó que, també com una oportunitat per a flexibilitzar les
instal·lacions i alhora facilitar-ne el registre i manteniment.

2. Àmbit de la recerca
Hi ha prou àmbits de l’arquitectura interior en els quals el pas d’instal·lacions per terra ha estat sempre el més desitjat, però
inevitablement el paviment ha estat l’últim dels paraments interiors en incorporar-les degut a que és el parament que ha de fer front a
més exigències.

2. Àmbit de la recerca
Tot i que els edificis d’oficines i comercials han estat els primers en afrontar aquesta necessitat, l’arquitectura contemporània ha tendit a
generar interiors diàfans i amb sostres alts també en altres tipus d’edificis. Per la qual cosa, el fet de passar les instal·lacions pel sostre
quan, sigui quina sigui la geometria de l’espai, els punts d’ús sempre es situen més propers al paviment, mostren les deficiències del
sistema a l’hora d’arribar a l’usuari i l’interès en aprofundir en aquest àmbit de recerca.

2. Àmbit de la recerca
Davant les majors exigències dels paviments respecte altres paraments cal tenir en compte que en els espais en els quals s’han
desenvolupat més son els espais exteriors tot i que les exigències son majors. Per tant, cal pensar que les perspectives son bones i en
tot cas son altres els condicionants que no han ajudat a la seva major implantació.
També la senyalització és una de les possibilitats que pot oferir el terra en edificis com aeroports en els quals el col·lapse de
senyalització es evident, tenint en compte que per ser eficient la informació ha de competir cada cop més amb la publicitat.

3. Interès del tema
Nervaterra proposa establir estratègies i criteris que haurien d’aportar noves perspectives per tal de desenvolupar sistemes que permetin
el traçat de les instal·lacions de cablejat per terra de forma flexible i econòmica amb la finalitat de fer front a aquestes necessitats i
exigències en diferents tipus d’edificis i sectors potencials com la rehabilitació.

És difícil en ple segle XXI imaginar espais idílics com una sala de lectura o una biblioteca diàfana, així com la rehabilitació d’edificis
històrics sense que l’usuari pugui connectar-se amb aparells electrònics.

3. Interès del tema
Actualment, una pràctica habitual és la utilització dels cel rasos per a passar totes les instal·lacions, tot i el seu col·lapse, així doncs es
obligat a l’hora d’apropar els punts de connexió a l’usuari fer-ho de forma descendent generant obstacles.
Tot i això, ja podem apreciar en alguns projectes com els interiors de les oficines de la torre Agbar de Barcelona, algunes pràctiques que
pretenen fer front al col·lapse dels cel rasos els quals es limiten a instal·lacions de climatització, il·luminació i extinció d’incendis. Així
doncs les instal·lacions que requereixen una major interacció amb l’usuari (electricitat, telecomunicacions,...)es passen per terra, el
parament més proper, i s’apropen als punts de consum de forma ascendent.

3. Interès del tema
El marc de l’actual normativa acústica planteja una nova forma de pensar les soleres i paviments dels edificis, introduint làmines de
protecció en front al soroll aeri i d’impacte, inevitablement fa pensar que les soleres es dessolidaritzen de la base de suport pel qual
possiblement es tendeix a sistemes de paviments flotants (no adherits) i d’aplicació en sec. Aquest aspecte pot ajudar a integrar
sistemes que permetin el cablejat d’instal·lacions per terra.
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3. Interès del tema
Davant la proliferació dels sistemes wirless tant per a transmissió de dades i experimentalment electricitat amb sistemes d’inducció
electromagnètica poden posar en dubte la necessitat de desenvolupar tècniques per a cablejar per terra, però la realitat es que ens
trobem en la situació oposada. Els sistemes de transmissió de dades han evolucionat a un nivell més aviat domèstic ja que la qualitat de
la senyal es deficient i te el risc de patir interferències, tenint en compte que les xarxes de dades son les que requereixen un major
nombre de cables. A més un dels sectors que ens ho confirma es la televisió que ha evolucionat cap al cable per tal d’oferir millor
qualitat.

3. Interès del tema
Característiques mínimes de la connexió. A mode d’exemple, característiques determinades per les exigències habituals en un lloc de
treball d’oficina.

3. Interès del tema _ caçadors ToSCA_2010
Caçadors és exercici que es va desenvolupar a l’assignatura tosca i que tenia com a objectiu sortir al carrer a caçar fotografies, per tal
de nodrir-se de la realitat i d’evidenciar la necessitat del pas d’instal·lacions per terra en diferents tipus d’edificis d’ús públic, així com el
carrer.
Detectar aquelles necessitats de pas per terra resoltes de forma deficient o ben resoltes, observar estratègies en fase de projecte,
evidenciar oportunitats de cablejat per terra perdudes que haguessin aportat una millor solució i detectar nous sectors d’oportunitat en el
cablejat d’instal·lacions per terra.
D’alguna forma també ha de servir per assumir com les condicions de les instal·lacions en usos públics evolucionen constantment i per
tant cal establir mecanismes que permetin flexibilitzar-les i fer-les perfectibles.
Metodologia:
Aprofitant que l’escola es troba en una ciutat mitjana com Sant Cugat del Vallés, ens va donar la possibilitat en poc temps de visitar un
ventall prou divers d’edificis i espais públics. Per tant, es realitza una sortida de dues hores, per tal de realitzar fotografies de tot allò que
els cridi l’atenció sobre cablejat d’instal·lacions per terra.
Un cop realitzada la tasca de caçadors, els alumnes en arribar a l’escola van triar 10 fotografies per grup, aquelles que van considerar
més significatives per tal d’exposar-les i comentar-les a classe.

3. Interès del tema _ caçadors ToSCA_2010

3. Interès del tema _ caçadors ToSCA_2010

3. Interès del tema _ caçadors ToSCA_2010

3. Interès del tema _ estudi per usos
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Un anàlisi general del marc actual de l’arquitectura interior classificant els edificis per usos, ens permet entendre en quins tipus d’edificis
està més consolidada aquesta pràctica constructiva, quins tenen poc potencial d’integrar-les i quines tenen un major potencial per a
integrar sistemes de cablejat per terra en funció de les seves exigències.

3. Interès del tema _ usos potencials
Els aparcaments són un tipus d’edificis que en els últims anys han experimentat certa electrificació degut a les deficiències d’espai
d’aparcament a l’espai públic i l’augment dels nombre de vehicles. Les tendències de la societat actual cap a una mobilitat més
sostenible fan que un dels usos més potencials sigui l’aparcament, per la proliferació recent dels vehicles elèctrics. Això significarà la
electrificació dels aparcaments i per lògica dels terres.

3. Interès del tema _ estudi dels processos
Actualment el sector de la construcció marca una tendència cap a sistemes industrialitzats. Això doncs, es mostra com una oportunitat
per millorar les eines projectuals dels arquitectes per tal de realitzar projectes amb més precisió i control econòmic. Per altra banda,
també pot ajudar a millorar el procés de posada en obra que permet afrontar noves exigències i per reduir els residus d’obra i millorar
les condicions de seguretat.

- Projecte
- Obra
- Us

Analitzant els processos des de el punt de vista de les exigències, és una pràctica habitual centrar-se en les exigències d’ús (resultat
final) ja que són més les que cal garantir, però fent un anàlisi a fons, és evident que l’èxit d’aquestes va molt vinculat a les exigències
d’obra i projecte, ja que en aquests processos si no es prenen les decisions adequades els resultats difícilment són els previstos.

3. Interès del tema _ exigències

-

Seguretat (al foc, a l’aigua, elèctrica, de manipulació, d’obstaculitzar)

-

Manteniment (fàcil accés, sectorització, fàcil modificació, perfectible/ampliable)

- Funcionalitat (compatibilitat, no interferència, multi ús / configuració, neutre, no afecta a la
resta)

- Ergonomia / universalitat
- Durabilitat (mínima però recuperable, de construcció, d’impacte)
-

Cost (econòmic/viable, sostenible)

3. Interès del tema _ processo - exigències
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3. Interès del tema _ exigències d’ús
Les exigències d’us són les que prenen més importància, ja que, avaluaran el resultat final per part de l’usuari, per al qual s’ha construït
un espai interior i poden exigir major responsabilitat en aquest aspecte. Per tant, són molt nombroses i afecten a tots els aspectes ja
siguin, estètics, funcionals, de seguretat,...
Però cal ser molt rigorosos, per exemple en oficines que és el tipus d’edificis en els quals s’ha consolidat més el pas d’instal·lacions per
terra, s’ha realitzat de forma majoritària utilitzant paviments tècnics elevats. Davant les exigències de sobrecàrregues sobre els paviments
tècnics aquests s’han realitzat en molts casos amb llosetes metàl·liques i en alguns casos amb acabat vist. Una opció interessant a nivell
estètic i d’estalvi de materials, però posteriorment s’han observat resultats inesperats. Últimament s’ha donat alguns casos en els quals
apareix una exigència de seguretat d’ús inesperada, ja que en alguns llocs de treball s’ha fet palès que els treballadors patien
afectacions de salut per la càrrega d’electricitat estàtica del paviment i sobre els quals ha calgut prendre mesures a posteriori.

3. Interès del tema _ exigències d’ús
D’altra banda, davant les exigències d’us i com s’ha comentat anteriorment el pas d’instal·lacions per terra ens aporta millores sobre les
exigències d’ús, ja que, els paviments són el parament més propers al màxim de punts d’utilització i a més la majoria dels elements de
mobiliari que utilitzem es recolzen sobre els paviments, difícilment estan penjats del sostre o de les parets.
Per tant, també cal tenir en compte, les nombroses possibilitats que ens ofereixen els elements de mobiliari per integrar instal·lacions
cablejades i d’aquesta forma apropar-les de forma més precisa, als punts de consum més habituals de l’usuari.

3. Interès del tema _ exigències d’obra
Les exigències d’obra son moltes, però cal tenir en compte la elecció dels processos d’obra en relació amb les sol·lucions adoptades
per tal de garantir l’èxit del resultat final. Durant el procés d’obra es poden produir nombroses afectacions que acabin per inhabilitar el
sistema de pas d’instal·lacions emprat, ja que en l’obra hi intervenen diferents grups de treball els quals no sempre son conscients dels
riscos que poden afectar als processos realitzats anteriorment i acabar inhabilitant el resultat final.

3. Interès del tema _ exigències d’obra
Tot això, perquè a l’obra es fa ús de maquinaria i eines que produeixen pols, fum, vibracions, cops, aixafaments, escalfaments,
humitats,... A més cal coordinar els replantejos per tal de que cada treball no produeixi modificacions inesperades i mal resoltes sobre
les estratègies adoptades. Per això, cal tenir en compte que per al par de les instal·lacions per terra, han de prendre molta importància
els processos industrialitzats i de construcció en sec, per tal d’evitar aquests riscos i poder verificar constantment la correcta execució.

3. Interès del tema _ exigències d’obra

3. Interès del tema _ exigències de projecte
En tot cas, queda palès en el resultat si les exigències en fase de projecte no han permès l’elecció dels sistemes constructius adequats i
per tant, cal optar per sistemes constructius improvitzats en fase d’obra, per la qual cosa no sempre s’obté el resultat final esperat i per
tant no es farà front a les exigències d’us de la forma més adequada. En aquests casos, es reafirma que les exigències de projecte
haurien de ser tantes i amb tanta importància com les exigències d’ús.

3. Interès del tema _ exigències de projecte
Si es fa front a aquestes exigències en fase de projecte és evident que els resultats són molt més eficients no només a nivell d’usuari
sinó també a nivell de manteniment, ja que les estratègies els sistemes constructius emprats poden esdevenir elements estructuradors
dels sistema que milloren també la seva eficiència i seguretat.

4. Estat de l’art
El treball de recerca es basa en analitzar totes les fonts que ens poden aportar un punt de vista sobre l’estat de la
qüestió en el moment actual, així com entendre cap on pot evolucionar en un futur pròxim.

Anàlisi de fonts d’informació ( metodologia: llistes interactives )
- Llibres i revistes:

aquestes ens aporten una visió general i poc actual sobre classificació dels paviments i pas
d’instal·lacions en els edificis, també les primeres aportacions sobre el pas d’instal·lacions per terra, però clarament des de el punt de
vista de fa uns anys, la informació més actualitzada es troba en revistes.

4. Estat de l’art
- Normatives:

Les normatives actuals li donen poc valor i no son prou clares en aquest tema, actualment algunes normes a
nivell europeu han normativitzat qüestions concretes sobre el cablejat d’instal·lacions per terra però des del punt de vista de regular allò
existent i en tot cas no deixen massa lloc a la creativitat.

4. Estat de l’art
- Webs i productes al mercat: en aquest àmbit és en el qual trobem més informació sobre les
possibilitats actuals en aquest àmbit, així com les perspectives frustrades d’alguns prototips i les
noves tendències de futur per les que aposta el sector.
Els àmbits de referència presos són els anomenats paviments tècnics elevats, paviments tècnics
compactes i les soleres elevades en general. També altres àmbits els quals poden ser referents per a
nous sistemes de cablejat com són els paviments de col·locació en sec, els sistemes de canalització
de cablejat i sistemes de calefacció per terra radiant tant tèrmic com elèctric.

4. Estat de l’art _ Sistemes constructius
Paviments tècnics o elevats (totalment registrables)
Tècniques que permeten múltiples possibilitats i molta flexibilitat, actualment és la tècnica més utilitzada però només implantada en
edificis d’oficines i d’ús públic que no s’han adoptat en altres usos pel seu elevat cost econòmic i per les limitacions d’alçada lliure en
determinats usos. Tot i això en oficines es justifiquen bàsicament per la necessitat de passar tubs de climatització de majors dimensions.

Paviments tècnics o elevats (registrables puntualment)

Soleres elevades

Paviments tècnics compactes
Tècniques que malgrat oferir més possibilitats en tot tipus d’edificis no han tingut bona acceptació al sector i fins i tot alguns prototips
han fracassat. Bàsicament per la seva dificultat constructiva i el cost econòmic però el gran problema ve donat pel fet de que tot i
permetre el pas de cables que en definitiva tenen poc gruix, la problemàtica està en els mecanismes que necessiten un gruix mínim de
5cm i per tant habitualment es disposen de forma superficial. En el cas d’estar encastats i acceptar un gruix de paviment superior
aquests continuen depenent d’una tècnica constructiva humida per realitzar el reblert, cosa que els converteix en sistemes rígids poc
flexibles i no recuperables.

Paviments de col·locació en sec
Sistemes de referència que estan proliferant i ens ofereixen noves possibilitats a l’hora de pensar en passar instal·lacions de cablejat.

Sistemes de canalització superficials i mecanismes
Les empreses dedicades a materials per a instal·lacions, ens ofereixen diferents possibilitats per a canalitzar les instal·lacions i diferents
tipus de mecanismes que ens poden servir de referència per a projectar les instal·lacions i ofereixen idees de referència per a plantejar
nos sistemes.

Sistemes de climatització per terra radiant
En aquest cas és un sector que ens ofereix uns sistemes de referència consolidats i per tant una certa experiència en passar
instal·lacions per terra, en especial els sistemes elèctrics.

Altres sistemes de referència
Tècniques de referència d’altres industries que poden oferir noves possibilitats. Gels segelladors, cables plans, llosetes fotovoltaiques
interconectades.

Altres sistemes de referència
També les noves perspectives com els sistemes per inducció electromagnètica que ens ofereixen possibilitats de connexió per a aparells
de baix voltatge i que obren un nou camp.

4. Estat de l’art _ Classificació per sistemes constructius
lliures
- Sota paviment

paviment tècnic elevat
canalitzades

canalitzades
- Interior paviment

paviment tècnic compacte
encastades

canalitzades
- Superficials

canalització superficial
lliures

Fer una classificació simplificada dels sistemes constructius que permeten el pas d’instal·lacions cavlejades per terra, ens permet
avaluar les seves possibilitats i per tant, establir quins estan més consolidats o bé tenen poc interès de desenvolupar, quins tenen poc
potencial d’integrar-los i quins tenen un major potencial per a investigar i evolucionar-los a l’hora de fer front al cablejat per terra.

5. Conclusions (Línies guia d’investigació)
Com a resultat del treball de recerca realitzat sobre el cablejat d’instal·lacions per terra en el marc actual i les possibilitats que ofereix, es
possible establir unes línies guia d’investigació en diferents aspectes. Alguns d’aquests més vinculats a la pròpia arquitectura i altres
més lligats a l’enginyeria/tecnologia elèctrica i de telecomunicacions, però tots ells ofereixen un ampli ventall de possibilitats i
perspectives molt prometedores de cara a un futur pròxim. Aquestes línies guia s’han estructurat en els diferents grups:

Tipologies d’edificis amb potencial d’incorporar instal·lacions de cablejat per terra:
- Aparcaments
Investigar sobre els sistemes de connexió que s’estan desenvolupant paral·lelament als vehicles elèctrics per incorporar-los com a
eines projectuals per a configurar els aparcaments dels futur, ja que, podria canviar totalment la configuració d’aquests espais. Els
aparcaments possiblement deixin de ser només espais d’estacionament i passin a ésser també punts de càrrega.

Estratègies en els diferents processos arquitectònics:
- sistemes i estratègies projectuals

Establir estratègies projectuals més directament lligades a les instal·lacions i sistemes constructius, per tal de que el pas
d’instal·lacions cablejades deixi de ser una opció secundària que cal resoldre només en aquells casos en que siguin més nombroses.
Involucrar tots els elements constructius, fins i tot estructurals, per tal de fer que aquestes siguin més perfectibles i accessibles al
manteniment i renovació.

- sistemes de posada en obra
Establir quins sistemes de posada en obra aporten millors condicions a l’hora de passar instal·lacions cablejades per terra tenint en
compte el paper que juga cada colla que realitza treballs en obra, per tal de que aquests tinguin una major conscienciació sobre les
exigències del pas de cablejat i s’involucrin en la qualitat i les garanties que ha d’oferir el resultat final de la instal·lació. Evitar que les
males pràctiques per desconeixement provoquin deficiències que inhabilitin els sistemes de pas d’instal·lacions durant el procés
d’obra.

- sistemes i estratègies de replanteig

Establir estratègies de replanteig que facilitin el desenvolupament dels diferents processos establint les relacions de replanteigs de
les instal·lacions i la resta de sistemes constructius per tal de que aquests processos no es superposin i minvin els avantatges de les
instal·lacions de cablejat per terra.

- estratègies de deconstrucció i reutilització
Establir estratègies pertinents a cadascun dels processos constructius per tal de millorar les condicions de deconstrucció posteriors i
reutilització de materials i sistemes, ja que els interiors dels edificis són cada cop més susceptibles de modificacions i renovacions en
els temps actuals.

Millora i evolució dels sistemes constructius:
- paviments elevats organitzadors i canalitzadors
Investigar per tal d’evolucionar els sistemes de paviments tècnics elevats, de forma que no continuïn sent generadors d’espais per a
les instal·lacions sinó que esdevinguin per si mateixos elements estructuradors de les diferents instal·lacions. Per tal d’evitar
afectacions per interferències, afectacions per altres agents externs com la presència d’aigua o bé evitar que puguin ésser manipulats
de forma incorrecta a l’hora de compartir espai amb altres instal·lacions.

- paviments tècnics compactes
Investigar per tal d’evolucionar els sistemes de paviments tècnics compactes. Per tal d’estudiar i donar resposta a aquells prototips
que no ha tingut èxit i podríen oferir moltes possibilitats en camps com la rehabilitació. Tenint en compte també la proliferació de
paviments de col·locació en sec els últims temps.

- traçat d’instal·lacions en paviments de col·locació en sec
La proliferació dels paviments de col·locació així com la nova normativa acústica del CTE ens obren un nou camp per indagar en el
pas de les instal·lacions cablejades per terra, ja que estem davant uns sistemes constructius que es composen de diversos nivells i
capes. En aquest aspecte cal indagar en quins d’aquests nivells o capes així com elements de fixació i juntes poden ajudar a
incorporar instal·lacions de cablejat, tenint en compte el poc gruix dels cables aquests semblen sistemes compatibles.

- sistemes estructurals que organitzen les instal·lacions

Investigar en els sistemes estructurals dels edificis per tal de potenciar l’aprofitament dels espais buits que generen les estructures i
que podríen ser utilitzats per al pas d’instal·lacions de cablejat.

Incorporació de nous materials i tecnologies en l’àmbit de l’arquitectura:
- cables plans ( integració en la base de paviments, elements superficials, paviments que integren
el cablejat ...)
Estudiar les possibilitats que podrien oferir els cables plans que s’utilitzen ja en instal·lacions industrials així com en informàtica per
incorporar-los a sistemes constructius de paviments compactes i fins hi tot integrar-los en els propis paviments.

- mecanismes i connexions
Es evident que en tots els sistemes constructius tenen potencial per a la integració d’instal·lacions cablejades pel reduït gruix
d’aquests, però el gran tema a resoldre es troba en els mecanismes i connexions, els quals per un tema d’estandarització i seguretat
requereixen un major gruix. En aquest aspecte l’arquitectura ha de fer un esforç per aportar idees a la investigació de la tecnología en
l’àmbit de la enginyeria elèctrica per tal d’incentivar la evolució d’aquest aspecte que no ha estat un problema a l’hora d’integrar-los
als paraments verticals però que minva les possibilitats dels paviments a l’hora d’integrar instal·lacions de cablejat.

- nous materials (paviments, gels segelladors, materials conductors...)
La investigació de nous materials que s’estan desenvolupant en altres àmbits i per a altres usos, per tal d’incorporar-los a
l’arquitectura, podria aportar noves possibilitats a la integració d’instal·lacions de cablejat per terra i especialment a l’hora de garantir
les exigències de seguretat a les quals està sotmès aquest sistema.

6. Annex: Treballs ToSCA_2010

Conclusions sobre els treballs de ToSCA_2010
Els projectes resultants d’aquest taller ens ofereixen un ampli ventall de propostes diferents que podríem dir que van
des de les propostes més “soft” que proposen afrontar el tema de forma molt superficial i sofisticada, pel que fa a
tecnologies sobre les quals s’està investigant, i propostes més “hard” que proposen afrontar el tema des de el
sistema constructiu i estructural per tal de repensar-los aprofitant les oportunitats que aquests ofereixen. D’aquesta
manera algunes d’aquestes propostes són molt innovadores i fins hi tot utòpiques en l’actualitat, les altres són molt
realistes i aplicables en el moment actual, per la qual cosa en conjunt és una bona i àmplia mostra d’oportunitats per
afrontar el cablejat d’instal·lacions per terra en els edificis.

