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 1.1.- Previsió de càrrega de la nau industrial 
sense coeficient de simultaneïtat 
 

a) Maquinària 
 

 

Taula 1. Previsió de càrrega de la maquinària 

 

Maquinària Unitats Potència per 
unitat (W) 

Potència 
instal·lada (W) 

Filmadora tèrmica de 
fotolits 

1 450 450 

Màquina per fer planxes 
d’impressió offset, YG-

400 

1 1.500 1.500 

Impressora Heidelberg 
Speed Master SM 74 

2 33.000 66.000 

Plastificadora MOD. 
1100 

2 2.000 4.000 

Maker 2512 1 2.200 2.200 

Troqueladora Ibèrica 
LM-55 

1 16.400 16.400 

Mercury ‘93 2 125 250 

Hang 101-50 2 150 300 

Impressora de codi de 
barres, Avery AP5.4 

2 50 100 

Guillotina, EBA 551 NT 2 1.500 3.000 

Màquins de fils 2 500 1.000 

Retractiladora Ecospir 
A/ID 

1 800 800 

Ordinadors 12 100 1.200 

Ascensor 1 6.000 6.000 
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Muntacàrregues 1 18.700 18.700 

TOTAL: 121.900 W 

 

b) Ventilació 

 

Taula 2. Previsió de càrrega de la ventilació 

 

Estància Ventiladors Potència del 
ventilador (W) 

Potència 
instal·lada (W) 

Extractor 2 2.220 4.440 

Recuperador de calor 1 750 750 

Zona de producció 

Taller 1 (Planta 
baixa) 

1 370 370 

Taller 2 (Planta 
baixa) 

1 180 180 

Taller 1 (1ª planta) 1 180 180 

Taller 2 (1ª planta) 1 180 180 

Zona d’oficines, recepció i lavabos 

Recepció 1 90 90 

Lavabo (Planta baixa) 3 25 75 

Sala de reunions 1 25 25 

Despatx del director 1 25 25 

Oficines 2 25 50 

Arxiu 1 14 14 

Lavabo 1 (1ª Planta) 3 25 75 

Lavabo 2 (1ª Planta) 1 25 25 

TOTAL: 6.479 W 
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c) Il·luminació 

 

Taula 3. Previsió de càrrega de la il·luminació 

 

Estància Lluminàries Potència per 
lluminària 

(W) 

Potència 
instal·lada 

(W) 

Taller 1 (Planta baixa) 8 400 3.200 

Taller 2 (Planta baixa) 4 400 1.600 

Lavabo del taller (Planta 
baixa) 

1 150 150 

Recepció 4 150 600 

Lavabo (Planta baixa) 6 150 900 

Zona d’escales i 
muntacàrregues 

2 300 600 

Taller 1 (1ª planta) 4 400 1.600 

Taller 2 (1ª planta) 4 400 1.600 

Lavabo del taller (Primera 
planta) 

1 150 150 

Sala de reunions 8 72 576 

Despatx del director 6 72 432 

Oficines 10 72 720 

Arxiu 3 72 216 

Lavabo 1 (1ª Planta) 6 150 900 

Lavabo 2 (1ª Planta) 2 150 300 

Passadís 15 24 360 

Zona d’escales i 
muntacàrregues 

2 300 600 

TOTAL: 14.504 W 
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d) Força 

 

Taula 4. Previsió de càrrega de la força 

 

Estància Tomes instal·lades Potència 
instal·lada (W) 

Zona de producció 

Taller 1 (Planta 
baixa) 

1 quadre Cetac 
(32A/400V + 
16A/230V) 

25.850 

Taller 2 (Planta 
baixa) 

1 quadre Cetac 
(32A/400V + 
16A/230V) 

25.850 

Taller 1 (1ª planta) 1 quadre Cetac 
(32A/400V + 
16A/230V) 

25.850 

Taller 2 (1ª planta) 1 quadre Cetac 
(32A/400V + 
16A/230V) 

25.850 

Zona d’oficines, recepció i lavabos 

Recepció 16A/230V 3.680 

Lavabo (Planta baixa) 16A/230V 3.680 

Sala de reunions 16A/230V 3.680 

Despatx del director 16A/230V 3.680 

Oficines 16A/230V 3.680 

Arxiu 16A/230V 3.680 

Lavabo 1 (1ª Planta) 16A/230V 3.680 

Lavabo 2 (1ª Planta) 16A/230V 3.680 

TOTAL: 132.840 W 
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e) Suma de potències 
 

La previsió de càrrega serà la suma de totes les potències de la nau 
industrial sense el factor de simultaneïtat. 

 

Taula 5. Previsió de càrrega total 

 

 Potència (W) 

Maquinària 121.900 

Ventilació 6.479 

Il·luminació 14.504 

Força 132.840 

TOTAL 275.723 W 

 

 

 1.2.- Previsió de càrrega de la nau industrial 
amb coeficient de simultaneïtat 
 

La potència total instal·lada en la nau industrial serà la suma de la potència 
amb un factor de simultaneïtat. 

 

a) Maquinària 

 

En la maquinària el factor de simultaneïtat és de 1, ja que les màquines 
funcionen permanentment. 

 

Així, la previsió de càrrega amb el factor de simultaneïtat és de 121,9 KW.  

 

b) Ventilació 

 

En la ventilació el factor de simultaneïtat és de 1, ja que els ventiladors 
funcionen permanentment. 
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Així, la previsió de càrrega amb el factor de simultaneïtat és de 6.479 W.  

 

c) Il·luminació 
 
 
Taula 6. Previsió de càrrega de la il·luminació amb factor de simultaneïtat 

 

Estància Lluminà
ries 

Potència 
per 

lluminàri
a (W) 

Potèn
cia 

(W) 

Factor 
de 

simulta
neïtat 

Potència 
instal·lada 

(W) 

Taller 1 (Planta 
baixa) 

8 400 3.200 1 3.200 

Taller 2 (Planta 
baixa) 

4 400 1.600 1 1.600 

Lavabo del taller 
(Planta baixa) 

1 150 150 1 150 

Recepció 4 150 600 1 600 

Lavabo (Planta 
baixa) 

6 150 900 1 900 

Zona d’escales i 
muntacàrregues 

2 300 600 1 600 

Taller 1 (1ª 
planta) 

4 400 1.600 1 1.600 

Taller 2 (1ª 
planta) 

4 400 1.600 1 1.600 

Lavabo del taller 
(Primera planta) 

1 150 150 1 150 

Sala de reunions 8 72 576 1 576 

Despatx del 
director 

6 72 432 1 432 

Oficines 10 72 720 1 720 

Arxiu 3 72 216 0,8 172,8 

Lavabo 1 (1ª 6 150 900 1 900 
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Planta) 

Lavabo 2 (1ª 
Planta) 

2 150 300 1 300 

Passadís 15 24 360 1 360 

Zona d’escales i 
muntacàrregues 

2 300 600 1 600 

TOTAL: 14.460,8 W 

 

d) Força 
 
 

Taula 7. Previsió de càrrega de la força amb factor de simultaneïtat 

 

Estància Tomes 
instal·lades 

Potència 
(W) 

Factor de 
simultaneïtat 

Potència 
instal·lada 

(W) 

Zona de producció 

Taller 1 
(Planta baixa) 

1 quadre Cetac 
(32A/400V + 
16A/230V) 

25.850 0,4 10.340 

Taller 2 
(Planta baixa) 

1 quadre Cetac 
(32A/400V + 
16A/230V) 

25.850 1 25.850 

Taller 1 (1ª 
planta) 

1 quadre Cetac 
(32A/400V + 
16A/230V) 

25.850 1 25.850 

Taller 2 (1ª 
planta) 

1 quadre Cetac 
(32A/400V + 
16A/230V) 

25.850 1 25.850 

Zona d’oficines, recepció i lavabos 

Recepció 16A/230V 3.680 1 3.680 

Lavabo (Planta 
baixa) 

16A/230V 3.680 0,5 1.840 

Sala de 
reunions 

16A/230V 3.680 1 3.680 
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Despatx del 
director 

16A/230V 3.680 1 3.680 

Oficines 16A/230V 3.680 1 3.680 

Arxiu 16A/230V 3.680 0,4 1.472 

Lavabo 1 (1ª 
Planta) 

16A/230V 3.680 0,5 1.840 

Lavabo 2 (1ª 
Planta) 

16A/230V 3.680 0,5 1.840 

TOTAL: 109.602 W 

 

La previsió de la potència instal·lada serà la suma de les potències de la nau 
industrial amb el factor de simultaneïtat. 

 

Taula 8. Previsió de càrrega total amb factor de simultaneïtat 

 

 Potència (W) 

Maquinària 121.900 

Ventilació 6.479 

Il·luminació 14.460,8 

Força 109.602 

TOTAL 252.441,8 W 

 

La potència a instal·lar és de 252.441,8 W. 
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 1.3.- Càlcul de la pressa de terra 
 

Per calcular la quantitat de piques que necessitem per la pressa de terra, 
tindrem que buscar la resistència mitjançant la fórmula següent: 

 � = ����                                                                  (1) 

 

On: 

R = Resistència en Ω. 

Vc = Tensió de contacte en V. 

Is = Sensibilitat del diferencial en A. 

 

En aquest cas, la Vc = 50V degut a que es tracta d’un local sec i la Is = 
300mA. 

 

� = ���,
 = 166,66Ω                                                     (2) 

 

Recolzant-se en la fórmula de càlcul aproximat de piques verticals: 

 � = ��                                                      (3) 

On: 

 

 R = Resistència en Ω 

 Ρ = Resistivitat del terreny en Ω·m 

 L = Longitud de les piques en m. 

 

Es considera que la resistivitat del terreny és de 500 Ω·m, corresponent a 
un terreny de sorra argilosa de mala qualitat. Així, substituint a la fórmula 
anterior: 

 

� = �� = ������,�� = 3�                                          (4) 
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Degut a que la longitud de les piques és una distància normalitzada de 2m, 
s’hauran de posar dues piques de 2m cadascuna per fer un total de 4m: 

 

� = �� = ���� = 125Ω                                                    (5) 

 �� = �� · � = 0,3 · 125 = 7,5�                                   (6) 

 

 1.4.- Càlcul de la caixa general de protecció 
 

Per determinar la CGP hem utilitzat la potència de 245.833 W, que és la 
potència sense el factor de simultaneïtat, ja que així si existeix alguna 
futura ampliació en la nau industrial no s’ha de canviar la CGP. 

 

La intensitat que circula es calcula a partir de la fórmula: 

 � =  √
·�·�"��                                                (7) 

 

On: 

 

 P = Càrrega total de l’empresa. 

 V = Tensió de la xarxa 

 I = Intensitat màxima permesa 

 

La càrrega total de l’empresa és de 245.833 W, la intensitat total que 
circula segons la fórmula 7 serà de: 

 

� =  √
·�·�"�� = #$�.$#
&√
·����·�,'� = 418,92 =+ 419	-                             (8) 

 

D’això, es dedueix que s’haurà d’utilitzar una caixa de protecció CGP-9-630, 
és a dir, de 630A. 

 

Malgrat això, els fusibles aniran dimensionats segons la potència instal·lada 
de la nau industrial que és de 252.441,8 W. 
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� =  √
·�·�"�� = #�#.���,..	&√
·����·�,'� = 383,55 =+ 384-                              (9) 

 

Per calibrar el fusible es tindrà que multiplicar com a mínim per un factor de 
1,6 la intensitat nominal: 

 �/ = 384 · 1,6 = 614,4-                                    (10) 

 

D’això es dedueix que els fusibles ha instal·lar han de ser de 630 A. 

 

És considerat el factor de potència de 0,95 ja que en la nau industrial es va 
instal·lar una bateria de condensadors que en el següent apartat podem 
veure. 

 

 

 1.5.- Càlcul de la bateria de condensadors 
 

Per realitzar aquest càlcul necessitem saber la potència instal·lada, el factor 
de potència que tenim i el factor de potència al que volem arribar. 

 

En el nostre cas, tenim una potència de 247.251,8 W, el cos ρ inicial és de 
0,85 i el cos ρ final de 0,95. 

 

Per calcular-ho utilitzarem la següent fórmula: 

 0� = 1� · 2                                          (11) 

 1� = 3456� − 3456#                                    (12) 

 

On: 

 QC = Potència del condensador en kVA 

 KC = Diferència entre angles 

 P = Potència instal·lada 

 ρ1 = Angle inicial 

ρ2 = Angle final 
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La diferència entre angles (K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08 =
 

Tindrem de posar una bateria de condensadors de 7
kVA no es fabriquen, i agafem la immediatament superior.

 

 

 

 

 

La diferència entre angles (KC), serà extreta de la següent taula:

Taula 9. Diferència entre angles  

KC = 0,291                                         

= 18 · 2 = 0,291 � 252.441,8 � 73.460,56�-                 

bateria de condensadors de 75 kVA, ja que de 73,46
kVA no es fabriquen, i agafem la immediatament superior. 

), serà extreta de la següent taula: 

                                      (13) 

                 (14) 

5 kVA, ja que de 73,46 
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 1.6.- Càlcul del centre de transformació 
 

Per el càlcul del transformador realitzarem el sumatori de totes les 
potències de la nau industrial, d’aquesta manera podrem realitzar els càlculs 
per el dimensionat del transformador. 

 

Per realitzar el dimensionat del transformador haurem de tenir en compte la 
normativa de companyia que realitza el càlcul de potència aparent amb un 
cosρ de 0,95 i exigeix que es dimensioni el transformador per que el seu 
nivell de saturació sigui pròxim com a màxim al 60-70%. 

 

Una vegada definits els següents paràmetres realitzem els càlculs següents: 

 

9 =  �"��                                             (15) 

 

On: 

 

 S = Potència activa en VA 

 P = Potència de la nau industrial en W 

 cosρ = Factor de potència 

 

9 = #$�.$#
	�,'� = 290.234,73	�-                                (16) 

 

Com podem observar, el consum és d’uns 290 kVA i el transformador ideal 
normalitzat per aquesta instal·lació és de 400 kVA funcionant en un 73% i 
tenint en compte la normativa anteriorment definida procedim a instal·lar 
un de 630 kVA igualment normalitzat i treballant en un 46% complint amb 
la normativa de companyia.    
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 1.7.- Càlcul de la secció dels conductors 
 

La secció dels conductors que s’utilitzaran en les instal·lacions interiors de la 
nau industrial es determina que la caiguda de tensió entre l’origen de la 
instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització sigui menor del 3% en el cas 
d’enllumenat, per el cas de línies que alimenten altres usos, la caiguda de 
tensió màxima ha de ser menor del 5% segons la ITC-BT-19 del REBT. 

 

∆ = Factor de correcció                               (17) 

 

Aquest factor de correcció de les làmpades de descàrrega és de 1,8 vegades 
la potència de la làmpada segons la ITC-BT-44 del REBT, i en el cas dels 
motors és de 1,25 vegades la potència nominal del motor segons la ITC-BT-
47 del REBT, i per dimensionar els cables dels subquadres hem utilitzat un 
factor de correcció de 1,2 vegades la potència nominal del subquadre.  

 

Per les caigudes de tensió entre els subquadres s’ha pres un valor de l’1%. 

 

Per el càlcul de les corrents que consumeixen els receptors utilitzarem les 
fórmules següents: 

 

- Trifàsic 

 

� =  ·:√
·���·�"��                                       (18) 

 

- Monofàsic 

 

� =  ·:#
�·�"��                                        (19) 

 

On: 

 

 I = Corrent 

 P = Potència consumida per l’aparell 

 cosρ = Factor de potència 

 ∆ = Factor de correcció 
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Per calcular la secció dels conductors en funció de la caiguda de tensió 
(cdt), s’utilitza: 

 

- Trifàsic 

 

9 = �· ·∆8·<·�                                                                   (20) 

 

- Monofàsic 

 

9 = �· ·#·∆8·<·�                                                       (21) 

 

On: 

 

 S = Secció del cable 

 C = Conductivitat (en el cas del coure, Cu = 56) 

 e = Caiguda de tensió respecte de la nominal d’alimentació. 

 L = Longitud del tram 

 V = Tensió 

 ∆ = Factor de correcció 

 

Per calcular la caiguda de tensió dels conductors en funció de la secció, 
s’utilitza: 

 

- Trifàsic 

 

= = �· ·∆8·>·�                                                                    (22) 

 

- Monofàsic 

 

= = �· ·#·∆8·>·�                                            (23) 
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Per calcular la caiguda de tensió des del punt inicial fins el final, s’utilitza la 
següent fórmula: 

 

=? = ∑ =AB/CDB/B�BCD                                                                (24) 

 

On: 

 

 et = Caiguda de tensió total 

 e = Caiguda de tensió per trams 

 

Després d’això, per passar la caiguda de tensió total de volts a tant per 
cent, s’utilitza la següent fórmula: 

 

- Trifàsic i monofàsic 

 =% = <F� · 100                                         (25) 

 

On: 

 

 et =Caiguda de tensió total 

 e% = Caiguda de tensió en % 

 V = Tensió 

 

Per calcular la secció dels conductors s’ha escollit la potència sense aplicar 
la simultaneïtat, ja que és el pitjor dels casos que ens podem trobar. 

 

Llavors, buscarem la caiguda de tensió des de la CGP, fins a un receptor, a 
mode d’exemple, com pot ser el ventilador que  fins el receptor V8, que és 
el ventilador del despatx del director. 

 

Per buscar aquesta caiguda de tensió, tindrem que buscar la caiguda de 
tensió de la LGA més la caiguda de tensió fins el CGBT, més la caiguda de 
tensió del subquadre SQ3, més la caiguda de tensió del receptor. 

 

Sumant totes aquestes caigudes de tensió, no pot superar en el cas de 
línies que alimenten altres usos, la caiguda de tensió màxima ha de ser 
menor del 5% segons la ITC-BT-19 del REBT. 
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- Caiguda de tensió de la LGA: 

 

La potència és de 275.723 W i el cosρ=0,95. 

 

Busquem la intensitat que passarà pel conductor, amb un factor de 
correcció de 1: 

 

� =  √
·���·�"�� = #$�.$#
√
·���·�,'� = 418,92-                          (26) 

 

Busquem la secció del conductor: 

 

9 = �· 8·<·� = �·#$�.$#
��·#·��� = 24,62��#                                          (27) 

 

Mitjançant aquesta fórmula ens recomana que utilitzem un conductor de 
24,62mm2, escollirem la immediatament superior que és de 25mm2. 
Aquesta canalització anirà soterrada i si anem a la taula de la ITC-BT-07 
ens diu que la intensitat màxima del conductor és de 150A, com que han de 
passar 418,92A, cremaríem el cable. Mitjançant la taula de la ITC-BT-07 
escollirem un conductor tetrapolar XLPE de 185mm2, que la seva intensitat 
màxima és de 450A. 

 

Busquem la nova caiguda de tensió: 

 

= = �· 8·>·� = �·#$�.$#
��·�.�·��� = 0,26�                                (28) 

 

=% = <� · 100 = �,#���� · 100 = 0,065%                          (29) 

 

La caiguda de la LGA ha de ser menor de 0,5%, això podem veure que 
complim perfectament amb aquest conductor. 

 

 

 

 

- Caiguda de tensió des de la TMF-10 fins el CGBT: 
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� =  √
·���·�"�� = #$�.$#
√
·���·�,'� = 418,92-                         (30) 

 

Busquem la secció del conductor: 

 

9 = �· 8·<·� = �·#$�.$#
��·�·��� = 18,46��#                                          (31) 

 

Mitjançant aquesta fórmula ens recomanen que utilitzem un conductor de 
18,46mm2 escollirem la immediatament superior que és de 25mm2, aquesta 
canalització anirà soterrada i si anem a la taula de la ITC-BT-07 ens diu que 
la intensitat màxima del conductor és de 150A, com que tenen que passar 
418,92A, cremaríem el cable. Mitjançant la taula de la ITC-BT-07 escollirem 
un conductor tetrapolar XLPE de 185mm2, que la seva intensitat màxima és 
de 450A. 

 

Busquem la nova caiguda de tensió: 

 

= = �· 8·>·� = �·#$�.$#
��·�.�·��� = 0,39�                                 (32) 

 

Sumem les caigudes de tensió de la LGA i la anteriorment calculada: 

 =? = =�GH + = = 0,26	 + 0,39 = 0,65�                          (33) 

 

=% = <� · 100 = �,����� · 100 = 0,16%                                       (34) 

  

La caiguda de tensió ha de ser menor d’un 1%, així complim perfectament 
amb aquest conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

- Caiguda de tensió des de la CGBT fins el SQ3: 
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� =  ·:√
·���·JKL� = 
�.'..·�,#√
·���·� = 53,67-                            (35) 

 

Agafem ∆=1,20 com a coeficient d’ampliació. 

 

Busquem la secció del conductor: 

 

9 = �· ·:8·<·� = ��·
�.'..·�,#��·�·��� = 6,23��#                                 (36) 

 

Mitjançant aquesta fórmula ens recomana que utilitzem un conductor de 
6,23mm2, escollirem la immediatament superior que és de 10mm2, aquesta 
canalització anirà en safata subterrània registrable i mirant la taula de la 
ITC-BT-19 escollim el sistema B2 i PVC, que ens diu que la intensitat 
màxima del conductor és de 40A, com que tenen que passar 53,67A, 
cremaríem el cable. Mitjançant la taula de la ITC-BT-19 escollim un 
conductor tetrapolar PVC de 25mm2 que la seva intensitat màxima és de 
70A. 

 

Busquem la nova caiguda de tensió: 

 

= = �· ·∆8·>·� = ��·
�.'..·�,#��·#�·��� = 0,99�                            (37) 

 

Sumem les caigudes de tensió de la LGA i la línia del CGBT anteriorment 
calculada: 

 =? = =�GH + =8GMN + = = 0,26 + 0,39 + 0,99 = 1,64�                 (38) 

 

=% = <� · 100 = �,����� · 100 = 0,41%                            (39) 

 

La caiguda de tensió ha de ser menor de l’1%, així complim perfectament 
amb aquest conductor. 

 

 

 

 

- Caiguda de tensió des de la SQ3 fins el receptor V8: 
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� =  ·∆#
�·�"�� = #�·�,#�#
�·� = 0,14-                            (40) 

 

Agafem ∆=1,25 com a coeficient de correcció, hem considerat el ventilador 
com un motor i segons la ITC-BT-47 s’ha de dimensionar un 125% de la 
potència nominal. 

 

Busquem la secció del conductor: 

 

9 = �· ·#·∆8·<·� = ��·#�·#·�,#���·#�·#
� = 0,01��#                          (41) 

 

Mitjançant aquesta fórmula, ens recomana que utilitzem un conductor de 
0,01mm2 escollim la immediatament superior que és de 1,5mm2, aquesta 
canalització anirà en safata aèria registrable, i mirant la taula de la ITC-BT-
19 escollim el sistema B2 i PVC ens diu que la intensitat màxima del 
conductor és de 13,5A, com que han de passar 0,14 A, aquest conductor 
ens serviria, però per a altres usos els conductors han de ser de 2,5mm2 
com a mínim. Mitjançant la taula de la ITC-BT-19 escollim un conductor 
tetrapolar PVC de 2,5 mm2 que la seva intensitat màxima és de 18,5 A. 

 

Busquem la nova caiguda de tensió: 

 

= = �· ·#·∆8·>·� = ��·#�·#·�,#���·#,�·#
� = 0,02�                             (42) 

 

Sumem les caigudes de tensió de la LGA i la línia del CGBT anteriorment 
calculada: 

 =? = =�GH + =8GMN + =>O
 + = = 0,26 + 0,39 + 0,99 + 0,02 = 1,66�      (43) 

 

=% = <� · 100 = �,��#
� · 100 = 0,72%                          (44) 

 

La caiguda de tensió ha de ser menor de l’5%, així complim perfectament 
amb aquest conductor. 

A continuació s’exposen unes taules amb els càlculs anteriors per a totes les 
línies de la instal·lació: 
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Taula 10. Secció dels conductors del CGBT 

 

Línia Potència 

(W) 

Coef. Ic (A) Densitat 

(A/mm2) 

Longitud 

(m) 

Secció calculada 

(mm2) 

Secció 

instal·lada 

(mm2) 

Ae 

parcial 

(V) 

Ae 

total 

(V) 

Ae 

total 

(%) 

Característiques 

conductor 

Cos Circuit 

LGA 275723 1 419,41 2,27 4 24,62 185 0,27 0,27 0,07 XLPE 0,6/1kV 0,95 Trifàsic 

Derivació 

individual 

275723 1 419,41 2,27 6 18,46 185 0,40 0,67 0,17 XLPE 0,6/1kV 0,95 Trifàsic 

CGBT 

SQ1 47530 1,2 82,42 1,65 28 17,82 50 1,43 2,09 0,52 XLPE 0,6/1kV 1 Trifàsic 

SQ2 55260 1,2 95,83 1,92 44 32,56 50 2,61 3,27 0,82 XLPE 0,6/1kV 1 Trifàsic 

SQ3 30988 1,2 53,74 2,15 15 6,23 25 1,00 1,66 0,42 XLPE 0,6/1kV 1 Trifàsic 

Bateria de 

condensadors 

75000 1,5 170,92 4,88 5 6,28 35 0,72 0,72 0,18 XLPE 0,6/1kV 0.95 Trifàsic 

CETAC 1 25850 1 37,36 3,74 21 1,21 10 2,42 3,09 0,77 XLPE 0,6/1kV 1 Trifàsic 

Ascensor 6000 1,25 12,75 2,13 7 0,12 6 0,39 1,06 0,26 XLPE 0,6/1kV 0,85 Trifàsic 

Ventilació 

recepció (V2) 

90 1,25 0,58 0,23 8 0,01 2,5 0,06 0,72 0,31 PVC 0,6/1kV 0,85 Monofàsic 
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Endolls 

recepció (F1) 

3680 1 16,00 6,40 20 0,57 2,5 4,57 5,24 2,28 PVC 0,6/1kV 1 Monofàsic 

Il·luminació 

recepció (I1) 

600 1,8 4,70 1,88 19 0,16 2,5 1,27 1,94 0,84 PVC 0,6/1kV 1 Monofàsic 

Ventilació 

lavabo 1 (V3) 

75 1,25 0,48 0,19 16 0,01 2,5 0,09 0,76 0,33 PVC 450/750V 0,85 Monofàsic 

Endolls 

lavabo 1 (F2) 

3680 1 16,00 6,40 10 0,29 2,5 2,29 2,95 1,28 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Il·luminació 

lavabo 1 (I3) 

900 1,8 7,04 2,82 15 0,19 2,5 1,51 2,17 0,95 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Ventilació 

taller 1 (V3) 

370 1,25 2,37 0,95 29 0,10 2,5 0,83 1,50 0,65 PVC 0,6/1kV 0,85 Monofàsic 

Il·luminació 

taller 1 (I3) 

3200 1,8 8,32 3,33 37 0,48 2,5 3,81 4,47 1,12 PVC 0,6/1kV 1 Trifàsic 
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Taula 11. Secció dels conductors del SQ1 

 

Línia Potència 

(W) 

Coef. Ic (A) Densitat 

(A/mm2) 

Longitud 

(m) 

Secció 

calculada 

(mm2) 

Secció 

instal·lada 

(mm2) 

Ae 

parcial 

(V) 

Ae 

total 

(V) 

Ae 

total 

(%) 

Característiques 

conductor 

Cos Circuit 

CETAC 2 25850 1 37,36 3,74 9 0,52 10 1,04 3,13 0,78 XLPE 0,6/1kV 1 Trifàsic 

Ventilació taller 2 

(V4) 

180 1,25 1,15 0,46 25 0,04 2,5 0,35 2,44 1,06 PVC 0,6/1kV 0,85 Monofàsic 

Il·luminació taller 3 

(I4) 

1600 1,8 4,16 1,66 18 0,12 2,5 0,93 3,02 0,75 PVC 0,6/1kV 1 Trifàsic 

Il·luminació escales 

(I5) 

1200 1,8 9,39 3,76 15 0,25 2,5 2,01 4,10 1,78 PVC 0,6/1kV 1 Monofàsic 

Muntacàrregues 18700 1,25 39,74 6,62 5 0,26 6 0,87 2,96 0,74 XLPE 0,6/1kV 0,85 Trifàsic 
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Taula 12. Secció dels conductors del SQ2 

 

Línia Potència 

(W) 

Coef. Ic (A) Densitat 

(A/mm2) 

Longitud 

(m) 

Secció 

calculada 

(mm2) 

Secció 

instal·lada 

(mm2) 

Ae 

parcial 

(V) 

Ae 

total 

(V) 

Ae 

total 

(%) 

Característiques 

conductor 

Cos Circuit 

CETAC 3 25850 1 37,36 3,74 5 0,29 10 0,58 3,85 0,96 XLPE 0,6/1kV 1 Trifàsic 

CETAC 4 25850 1 37,36 3,74 12 0,69 10 1,38 4,66 1,16 XLPE 0,6/1kV 1 Trifàsic 

Ventilació taller 3 

(V5) 

180 1,25 1,15 0,46 11 0,02 2,5 0,15 3,42 1,49 PVC 0,6/1kV 0,85 Monofàsic 

Il·luminació taller 3 

(I6) 

1600 1,8 4,16 1,66 19 0,12 2,5 0,98 4,25 1,06 PVC 0,6/1kV 1 Trifàsic 

Ventilació taller 4 

(V6) 

180 1,25 1,15 0,46 27 0,05 2,5 0,38 3,65 1,59 PVC 0,6/1kV 0,85 Monofàsic 

Il·luminació taller 4 

(I7) 

1600 1,8 4,16 1,66 22 0,14 2,5 1,13 4,40 1,10 PVC 0,6/1kV 1 Trifàsic 
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Taula 13. Secció dels conductors del SQ3 

 

Línia Pot. 

(W) 

Coef. Ic (A) Densita

t 

(A/mm

2) 

Longitu

d (m) 

Secció 

calculad

a 

(mm2) 

Secció 

instal·l

ada 

(mm2) 

Ae 

parci

al (V) 

Ae 

total 

(V) 

Ae 

total 

(%) 

Característiqu

es conductor 

Cos Circuit 

Ventilació sala de reunions (V7) 25 1,25 0,16 0,06 6 0,00 2,5 0,01 1,67 0,73 PVC 450/750V 0,85 Monofàsic 

Endolls sala de reunions (F3) 3680 1 16,00 6,40 19 0,54 2,5 4,34 6,00 2,61 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Il·luminació sala de reunions (I8) 576 1,8 4,51 1,80 13 0,10 2,5 0,84 2,50 1,09 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Ventilació despatx director (V8) 25 1,25 0,16 0,06 11 0,00 2,5 0,02 1,68 0,73 PVC 450/750V 0,85 Monofàsic 

Endolls despatx director (F4) 3680 1 16,00 6,40 11,5 0,33 2,5 2,63 4,29 1,87 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Il·luminació despatx director (I9) 432 1,8 3,38 1,35 14 0,08 2,5 0,68 2,34 1,02 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Ventilació lavabo 2 (V9) 25 1,25 0,16 0,06 9 0,00 2,5 0,02 1,68 0,73 PVC 450/750V 0,85 Monofàsic 

Endolls lavabo 2 (F5) 3680 1 16,00 6,40 8,5 0,24 2,5 1,94 3,60 1,57 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Il·luminació lavabo 2 (I10) 300 1,8 2,35 0,94 9,5 0,04 2,5 0,32 1,98 0,86 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Ventilació oficina (V10) 50 1,25 0,32 0,13 16 0,01 2,5 0,06 1,72 0,75 PVC 450/750V 0,85 Monofàsic 

Endolls oficina (F6) 3680 1 16,00 6,40 31 0,89 2,5 7,09 8,75 3,80 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Il·luminació oficina (I11) 720 1,8 5,63 2,25 32 0,32 2,5 2,58 4,24 1,84 PVC 450/750V 1 Monofàsic 
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Ventilació arxiu (V11) 14 1,25 0,09 0,04 11,5 0,00 2,5 0,01 1,67 0,73 PVC 450/750V 0,85 Monofàsic 

Endolls arxiu (F7) 3680 1 16,00 6,40 16 0,46 2,5 3,66 5,32 2,31 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Il·luminació arxiu (I12) 216 1,8 1,69 0,68 12 0,04 2,5 0,29 1,95 0,85 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Ventilació lavabo 3 (V12) 75 1,25 0,48 0,19 10 0,01 2,5 0,06 1,72 0,75 PVC 450/750V 0,85 Monofàsic 

Endolls lavabo 3 (F8) 3680 1 16,00 6,40 11 0,31 2,5 2,51 4,18 1,82 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Il·luminació lavabo 3 (I13) 900 1,8 7,04 2,82 13 0,16 2,5 1,31 2,97 1,29 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Il·luminació passadís (I14) 360 1,8 2,82 1,13 33 0,17 2,5 1,33 2,99 1,30 PVC 450/750V 1 Monofàsic 

Extractor 1 2220 1,25 4,72 0,79 6 0,04 6 0,12 1,79 0,45 XLPE 0,6/1kV 0,85 Trifàsic 

Extractor 2 2220 1,25 4,72 0,79 7 0,04 6 0,14 1,81 0,45 XLPE 0,6/1kV 0,85 Trifàsic 

Recuperador de calor 750 1,25 1,59 0,27 11 0,02 6 0,08 1,74 0,43 XLPE 0,6/1kV 0,85 Trifàsic 
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 1.8.- Càlcul de la intensitat de curtcircuit 
 

Per a calcular la impedància del sistema, utilitzarem la següent fórmula: 

 

P�B�?<QC = �R>SS                                         (45) 

 

On: 

 

Zsistema = Impedància del sistema en Ω. 

V = Tensió del secundari del transformador en V. 

SCC = Potència de curtcircuit en VA. 

 

Per calcular la impedància del transformador utilitzarem la següent fórmula: 

 

P?TCA" = �R> · U��                                        (46) 

 

On: 

 

Ztrafo = Impedància del transformador en Ω.                      

S = Potència del transformador en VA. 

UCC= Tensió de curtcuit en %. 

 

Per calcular la impedància total utilitzarem la següent fórmula: 

 

ZTOTAL = ZSISTEMA + ZTRAFO                               (47) 

 

Per calcular la ICC, utilitzarem la següent fórmula: 

 

�88 = �√
·VWXWYZ                                                   (48) 
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On: 

 

ICC = Intensitat de curtcircuit en A. 

V = Tensió en V. 

ZTOTAL= Impedància en Ω. 

 

Per calcular la impedància d’un conductor utilitzarem la següent fórmula: 

 P�Í\�H = ]� + ^_` · �                                     (49) 

 

On: 

 

ZLÍNIA = Impedància de la línia en Ω. 

R = Resistència del conductor en Ω/km. 

X= Reactància del conductor en Ω/km. 

L = Longitud en m. 

 

Tant la R com la X són dades que ens les aporta el fabricant dels 
conductors. 

 

Per a calcular la ICC des del transformador fins a un subquadre o element 
receptor, utilitzarem la següent fórmula: 

 

ZTOTAL_2 = ZTOTAL + ZLÍNIA
                                  (50) 

 

On: 

 

ZTOTAL_2 = Impedància total des del principi de la línia fins a l’element 
receptor. 

 

Una vegada obtenim la ZTOTAL_2 fem el mòdul, ja que té part real i una altre 
part imaginària. 

 |P| = b�# + ^_#                                        (51) 
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On: 

 

Z = Impedància total en Ω. 

R = Part real en Ω. 

X = Part imaginària en Ω. 

 

Per a realitzar el càlcul de la ICC utilitzem la següent fórmula: 

 

�88 = �√
·|V|                                                                  (52) 

 

On: 

 

ICC = Intensitat de curtcircuit en A. 

V = Tensió en V. 

Z = Impedància en Ω. 

 

En el cas d’aquesta instal·lació, tenim un transformador de 630KVA, una UCC 
del 4% i una PCC de 500MVA. 

 

- Càlcul de la impedància del sistema: 

 

P>�>NcdH = ���R���·��e = 0,00032Ω = 230mΩ                        (53) 

 

- Càlcul de la impedància del transformador: 

 

PN�Hhi = ���R�
�.��� · 0,04 = 0,010Ω                                   (54) 

 

- Càlcul de la impedància total: 

 PNiNH� = P>�>NcdH + PN�Hhi = 0,010 + 0,00032 = 0,0105Ω           (55) 
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- Càlcul de la ICC del transformador: 

 

��� = �√
·VWXWYZ = ���√
·�,���� = 22038-                         (56) 

 

 

La ICC és de 22kA, aquesta ICC no està estandarditzada, per això, haurem de 
posar una ICC de 25kA. 

 

- Càlcul de la ICC del subquadre SQ1 

 

Per a calcular la ICC del subquadre primer hem de buscar la ZLÍNIA i després 
sumar-li la ZTOTAL. 

 

Per a poder realitzar els càlculs per a trobar la impedància hem de saber la 
longitud del conductor i la seva secció. Anem a les taules del conductor i 
ens diu que per a una secció de 50mm2, que és la que tenim instal·lada, la 
R=0,483Ω/km i X=0,0799Ω/km. 

 P��\�H = ]� + ^_` · � = ]0,483 · 10j
 + ^0,0799 · 10j
` · 28           (57) P��\�H = 0,0135 + ^0,0022Ω                              (58) 

 

Seguidament, busquem el valor de la ZTOTAL_2: 

 PNiNH�R = P��\�H + PNiNH� = ]0,0135 + k0,0022`Ω + k0,0105Ω          (59) PNiNH�R = ]0,0169 + k0,0127`Ω                             (60) 

 

Una vegada fet això, busquem el mòdul de la ZTOTAL_2: 

 |P| = b�# + ^_# = b0,0169# + 0,0127# = 0,021Ω                (61) 

 

Busquem la ICC del subquadre SQ1: 

 

��� = �√
·VWXWYZ = ���√
·�,�#� = 10.997,15-                      (62) 
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La ICC de 10.997,15A no és estàndard, llavors haurem d’escollir la 
immediatament superior que és de 15kA. 

 

Els resultats del càlcul de tots els subquadres de la nau industrial, seguint el 
mateix procediment anteriorment descrit, es troben a la següent taula de 
resultats: 

 

Taula 14. Intensitats de curtcircuit 

 

Línia Secció 

(mm2) 

R X Long. 

(m) 

r J J total z Icc Icc 

normalitzada 

SQ1 50 0,483 0,0799 28 0,0135 0,00224 0,0127 0,0186 12430,97 15kA 

SQ2 50 0,483 0,0799 44 0,0213 0,00352 0,0140 0,0255 9071,59 10kA 

SQ2 25 0,907 0,0813 15 0,0136 0,00122 0,0117 0,0180 12860,95 15kA 

CETAC 

1 

10 2,27 0,0861 21 0,0477 0,00181 0,0123 0,0492 4690,73 6kA 

CETAC 

2 

10 2,27 0,0861 9 0,0204 0,00077 0,0113 0,0233 9896,85 10kA 

CETAC 

3 

10 2,27 0,0861 5 0,0114 0,00043 0,0109 0,0158 14655,90 15kA 

CETAC 

4 

10 2,27 0,0861 12 0,0272 0,00103 0,0115 0,0296 7807,06 10kA 

 

 

 1.9.- Càlcul de les canalitzacions 
 

Per a calcular les canalitzacions on aniran els conductors, hem utilitzat la 
ITC-BT-21, canalitzacions encastades i de superfície. 
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A continuació, es mostra una taula de les canalitzacions de superfície: 

 

Taula 15. Canalitzacions de superfície 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més de 5 conductors per tub o per a conductors aïllats o cables de 
seccions diferents a instal·lar en el mateix tub, la seva secció interior serà, 
com a mínim, igual a 2,5 vegades la secció ocupada per els conductors. 

 

A continuació, es mostra una taula de les canalitzacions encastades: 

 

Taula 16. Canalitzacions encastades 
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Per a més de 5 conductors per tub o per a conductors o cables de seccions 
diferents a instal·lar en el mateix tub, la seva secció interior serà, com a 
mínim, igual a 3 vegades la secció ocupada per els conductors. 

 

Exemple 1: 

 

Es realitza a mode d’exemple el dimensionat del tub que portarà els cables 
pel despatx del director: 

Per els endolls de les oficines van 3 conductors de 2,5mm2 en tub encastat 
a la paret, mirant la taula anterior podem observar que el tub a instal·lar és 
de 20mm de diàmetre exterior. 

 

Exemple 2: 

 

A mode d’exemple, per a l’alimentació del subquadre SQ1, per el qual 
passen 5 conductors de 10mm2, 11 conductors de 2,5mm2 i 5 conductors de 
6mm2. 

 

Taula 17. Secció de les canalitzacions 

 

Secció del 
conductor 
(mm2) 

Número de 
conductors 

Secció total (mm2) 

10 5 50 

11 2,5 27,5 

5 6 30 

Total: 107,5 

 

Fórmula a aplicar: 

 

9?"?CD = l · ]���m�`��� · 9                                  (63) 
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On: 

K = Coeficient corrector (1,8 en cas de conductors 0,6/1kV) 

R = % reserva per a ampliacions  

S = Secció total dels cables 

 

Càlculs: 

 

9?"?CD = 1,8 · ]���m
�`��� · 107,5 = 251,55��#                   (64) 

 

Així doncs, la canal resultant a instal·lar és de 40x90mm. 
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CAPÍTOL 2: 
 

INSTAL·LACIÓ DE 
VENTILACIÓ
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 2.1.- Mètode empleat 
 

Les dades requerides per el disseny de la instal·lació de la ventilació de la 
industrial són les següents: 

- Dimensions del recinte a ventilar: amplada, longitud i altura. 
- Número de renovacions d’aire per hora: El valor del qual es troba 

tabulat en funció de l’activitat a desenvolupar en el local. 
- Tipus de ventilador: La seva elecció vindrà determinada en funció de 

les característiques requerides pel local i la normativa aplicable. 
- Nombre de ventiladors a instal·lar: Vindrà donat segons les 

característiques de la zona a ventilar i el caudal que es requereix per 
tal de complir amb les condicions de ventilació apropiades. 

 

Càlculs a realitzar: 

 

• Càlcul del volum de la zona en estudi: 

 

V (m3) = altura · àrea                            (65) 

 

• Caudal necessari: 

 

Q (m3/h) = V · no de renovacions d’aire                (66) 

 

 

 2.2.- Càlcul de caudals d’aire 
 

2.2.1. Planta baixa 

 

2.2.1.1. Taller 1 

 

El taller 1 de la planta baixa de la nau industrial té unes dimensions de 23m 
de llargada per 10m d’amplada, amb una superfície total de 180m2. L’altura 
de la secció és de 5m. 
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• Càlcul del volum del local: 

 

V = 180 · 5 = 900 m3                                (67) 

 

• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 
7,5: 

 

Q = 900 · 7,5 = 6.750 m3/h                            (68) 

 

 

2.2.1.2. Taller 2 

 

El taller 2 de la planta baixa de la nau industrial té unes dimensions de 19m 
de llargada per 4m d’amplada, amb una superfície total de 73m2. L’altura de 
la secció és de 5m. 

 

• Càlcul del volum del local: 

 

V = 73 · 5 = 365 m3                                (69) 

 

• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 
10: 

 

Q = 365 · 10 = 3.650 m3/h                           (70) 

 

El taller disposa d’un lavabo de 3m2, 2m de llargada per 1,5m d’amplada. 
L’altura de la secció és de 2,5m. 

 

• Càlcul del volum del local: 

 

V = 3 · 2,5 = 7,5 m3                               (71) 

 

• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 
15: 

 

Q = 7,5 · 15 = 112,5 m3/h                           (72)  
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2.2.1.3. Recepció 

 

La recepció de la nau industrial té unes dimensions de 8m de llargada per 
5m d’amplada, amb una superfície total de 40m2. L’altura de la secció és de 
2,5m. 

 

• Càlcul del volum del local: 

 

V = 40 · 2,5 = 100 m3                              (73) 

 

• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 
6: 

 

Q = 100 · 6 = 600 m3/h                             (74) 

 

2.2.1.4. Lavabo 

 

El lavabo de la nau industrial té unes dimensions de 2,5m de llargada per 
4m d’amplada, amb una superfície total de 10m2. L’altura de la secció és de 
2,5m. 

 

• Càlcul del volum del local: 

 

V = 10 · 2,5 = 25 m3                              (75) 

 

• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 
15: 

 

Q = 25 · 15 = 375 m3/h                           (76) 
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2.2.2. Primera planta 

 

2.2.2.1. Taller 1 

 

El taller té unes dimensions de 9m de llargada per 10m d’amplada, amb una 
superfície total de 90m2. L’altura de la secció és de 5m. 

 

• Càlcul del volum del local: 

 

V = 90 · 5 = 450 m3                             (77) 

 

• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 
10: 

 

Q = 450 · 10 = 4.500 m3/h                        (78) 

 

2.2.2.2. Taller 2 

 

El taller 2 de la primera planta de la nau industrial té unes dimensions de 
19m de llargada per 4m d’amplada, amb una superfície total de 73m2. 
L’altura de la secció és de 5m. 

 

• Càlcul del volum del local: 

 

V = 73 · 5 = 365 m3                             (79) 

 

• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 
10: 

 

Q = 365 · 10 = 3.650 m3/h                         (80) 

 

El taller disposa d’un lavabo de 3m2, 2m de llargada per 1,5m d’amplada. 
L’altura de la secció és de 2,5m. 
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• Càlcul del volum del local: 

 

V = 3 · 2,5 = 7,5 m3                                 (81) 

 

• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 
15: 

 

Q = 7,5 · 15 = 112,5 m3/h                            (82) 

 

2.2.2.3. Sala de reunions 

 

La sala de reunions té unes dimensions de 3,5m de llargada per 6m 
d’amplada, amb una superfície total de 21m2. L’altura de la secció és de 
2,5m. 

 

• Càlcul del volum del local: 

 

V = 21 · 2,5 = 52,5 m3                             (83) 

 

• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 
6,5: 

 

Q = 52,5 · 6,5 = 341,25 m3/h                        (84) 

 

 

2.2.2.4. Despatx del director 

 

El despatx té unes dimensions de 3,5m de llargada per 4m d’amplada, amb 
una superfície total de 14m2. L’altura de la secció és de 2,5m. 

 

• Càlcul del volum del local: 

 

V = 14 · 2,5 = 35 m3                              (85) 
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• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 
6,5: 

 

Q = 35 · 6,5 = 227,5 m3/h                           (86) 

 

 

2.2.2.5. Oficines 

 

Les sala d’oficines té unes dimensions de 9m de llargada per 4,5m 
d’amplada, amb una superfície total de 36m2. L’altura de la secció és de 
2,5m. 

 

• Càlcul del volum del local: 

 

V = 36 · 2,5 = 90 m3                             (87) 

 
• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 

6,5: 

 

Q = 90 · 6,5 = 585 m3/h                           (88) 

 

 

2.2.2.6. Arxiu 

 

L’arxiu té unes dimensions de 3,5m de llargada per 4m d’amplada, amb una 
superfície total de 14m2. L’altura de la secció és de 2,5m. 

 

• Càlcul del volum del local: 

 

V = 14 · 2,5 = 35 m3                             (89) 

 

• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 
0,25: 

 

Q = 35 · 0,25 = 8,75 m3/h                         (90) 
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2.2.2.7. Lavabo 1 

 

El lavabo de la nau industrial té unes dimensions de 2,5m de llargada per 
4m d’amplada, amb una superfície total de 10m2. L’altura de la secció és de 
2,5m. 

 

• Càlcul del volum del local: 

 

V = 10 · 2,5 = 25 m3                              (91) 

 

• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 
15: 

 

Q = 25 · 15 = 375 m3/h                             (92) 

 

 

2.2.2.8. Lavabo 2 

 

El lavabo té unes dimensions de 1,5m de llargada per 2,5m d’amplada, amb 
una superfície total de 3,75m2. L’altura de la secció és de 2,5m. 

 

• Càlcul del volum del local: 

 

V = 3,75 · 2,5 = 9,375 m3                            (93) 

 

• Caudal necessari per a un nombre de renovacions d’aire per hora de 
15: 

 

Q = 9,375 · 15 = 140,625 m3/h                         (94) 
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 2.3.- Elecció dels ventiladors 
 

2.3.1. Zona de producció 

 

Els ventiladors escollits es troben recollits en el catàleg de Novovent, i la 
seva elecció ha complert els requisits mínims establerts per a cada 
establiment, nivell de sonoritat en zona industrial i caudal mínim calculat.  

Així, s’opta pel model AXI BOX 4-450M 40 de la marca Novovent, per 
ventilar el taller gran de la planta baixa, ja que és l’establiment de la nau 
industrial amb major caudal d’aire, i model AXI BOX 4-450M 30 de la marca 
Novovent, per a la resta de tallers de la nau. Aquest model de ventilador és 
aparentment igual a l’anterior, amb la diferència de potència corresponent, 
on aquest obté un consum menor, compleix amb les renovacions d’aire 
necessàries, i així obtenim un menor cost econòmic de la instal·lació. 

 

2.3.2. Zona d’oficines, recepció i lavabos 

 

Els ventiladors escollits es troben recollits en el catàleg de Novovent, i la 
seva elecció ha complert els requisits mínims establerts per a cada 
establiment, nivell de sonoritat en zona industrial i caudal mínim calculat.  

Per a escollir els ventiladors també s’ha tingut en compte el concepte estètic 
de la instal·lació. 

Així, podem dividir aquesta elecció en tres grups: 

- A la recepció s’instal·la un ventilador del model AXIPLUS 4-315M 34 
de la marca Novovent, ja que compleix amb els requisits mínims de 
la instal·lació. 

- A tota l’àrea d’oficines, despatx del director i sala de reunions 
s’instal·len ventiladors del model PANEL 150 de la marca Novovent, 
mentre que a l’arxiu del model PANEL 100 de la marca Novovent, 
d’igual aparença de l’anterior però de menor consum. Tots ells 
ofereixen una estètica correcta d’acord amb les activitats que es 
duran a terme en aquest establiments. 

- Als lavabos, el tipus de ventilador utilitzat és del model BAÑO 120 de 
la marca Novovent, que com indica el seu nom, són ventiladors 
destinats a la utilització en aquestes zones de la nau industrial. 
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 2.4.- Comparativa de mercat 
 

Per a realitzar l’elecció dels ventiladors a instal·lar es fa una comparativa de 
mercat, per tal de realitzar un projecte el més econòmic possible, sempre i 
quan, es compleixi completament amb les necessitats de cada recinte. 

Les empreses que han entrat en aquesta comparativa són tres: Novovent, 
Sodeca i Casals, totes elles disposen d’una ampla gamma de ventiladors i 
s’han escollit de cadascuna els que més s’adapten a les necessitats de 
l’emplaçament.  

 

2.4.1. Característiques tècniques 

 

En aquest apartat s’estudien les característiques tècniques dels ventiladors 
de les diferents marques en estudi, per tal de poder determinar quins són 
els que millor s’adapten a les nostres necessitats. Els paràmetres en estudi 
seran la potència del ventilador, la corrent i nivell de soroll de cada aparell. 

 

Taula 18. Novovent. Característiques tècniques 

 

Marca Novovent 

Model Potència 
(kW) 

Corrent (A) Soroll (dB) 

AXI BOX 4-450M 40 0,37 2,91 62 

AXI BOX 4-450M 30 0,18 1,55 60 

AXIPLUS 4-315M 34 0,09 0,83 52 

PANEL 150 0,025 0,122 53 

PANEL 100 0,014 0,122 47 

BAÑO 120 0,025 0,122 47 
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Taula 19. Sodeca. Característiques tècniques 

 

Marca Sodeca 

Model Potència 
(kW) 

Corrent (A) Soroll (dB) 

CJHCH – 56 – 6T – 0,33 0,25 1,85 59 

CJHCH – 56 – 6M – 0,5 0,25 1,47 59 

HEP – 25 – 4T/H 0,087 0,69 52 

HCD – 25 – 4M 0,041 0,25 43 

HCD – 20 – 4M 0,036 0,21 38 

MF – 120 0,02 0,05 34,4 

 

Taula 20. Casals. Característiques tècniques 

 

Marca Casals 

Model Potència 
(kW) 

Corrent (A) Soroll (dB) 

BOX HB 45 M4 0,37 0,37 2,77 68 

BOX HB 40 M4 0,25 0,25 2,02 61 

HJRE 35 M4 0,15 0,68 52 

DHS 190 0,03 0,05 42 

DHS 160 0,02 0,05 40 

DB – 12 0,02 0,05 43 

 

Una vegada es disposa de les característiques dels ventiladors de totes les 
marques en estudi, es realitza una taula comparativa, amb els valors totals 
de cada característica en estudi, per tal de poder determinar quins 
ventiladors seran els escollits a la nostra instal·lació. 
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Per a la realització de la taula, s’ha tingut en compte el nombre de 
ventiladors a instal·lar de cada model. 

 

Taula 21. Comparativa per les característiques tècniques 

 

Marca Potència (kW) Corrent (A) Soroll (dB) 

Novovent 1,289 9,854 882 

Sodeca 1,427 8,51 738,8 

Casals 1,55 10,11 812 

 

Observant les dades obtingudes, Novovent és la marca que ens ofereix un 
menor consum de potència, malgrat el seu major nivell de soroll, i Sodeca 
ens ofereix una menor corrent a circular per posar en marxa els ventiladors, 
i una reducció del nivell de soroll. Malgrat això, les característiques en 
estudi són similars per a les tres marques, la decisió quedarà pendent del 
tema econòmic. 

 

2.4.2. Característiques econòmiques 

 

El tema econòmic és el motiu principal a l’hora d’escollir els ventiladors a 
instal·lar, per tant, es fa una comparativa de preus de les tres marques 
estudiades en l’apartat anterior per fer la tria definitiva dels ventiladors. 
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Taula 22. Novovent. Característiques econòmiques 

 

Marca Novovent 

Model Unitats Preu (€) 

AXI BOX 4-450M 40 1 627,95 

AXI BOX 4-450M 30 3 615,65 

AXIPLUS 4-315M 34 1 297,66 

PANEL 150 4 90,31 

PANEL 100 1 36,19 

BAÑO 120 7 43,32 

 Total: 3.473,23 € 

 

Taula 23. Sodeca. Característiques econòmiques 

 

Marca Sodeca 

Model Unitats Preu (€) 

CJHCH – 56 – 6T – 0,33 1 794,30 

CJHCH – 56 – 6M – 0,5 3 837,40 

HEP – 25 – 4T/H 1 261,90 

HCD – 25 – 4M 4 111,00 

HCD – 20 – 4M 1 93,60 

MF – 120 7 47,40 

 Total: 4.437,80 € 
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Taula 24. Casals. Característiques econòmiques 

 

Marca Casals 

Model Unitats Preu (€) 

BOX HB 45 M4 0,37 1 778,40 

BOX HB 40 M4 0,25 3 758,30 

HJRE 35 M4 1 255,60 

DHS 190 4 58,60 

DHS 160 1 54,60 

DB – 12 7 51,80 

 Total: 3.960,50 € 

 

Els ventiladors a instal·lar en la nau industrial seran de la marca Novovent, 
ja que són els que surten més econòmics. 

 

 

 2.5.- Recuperació del calor de l’aire 
d’extracció 
 

Des del punt de vista del benestar e higiene en el RITE es marca el caudal 
d’aire exterior mínim de ventilació amb la finalitat de mantenir una qualitat 
acceptable de l’aire ambient interior en els locals ocupats, i que el portar-lo 
a les condicions ambientals de confort representa un percentatge d’energia 
molt important respecte del total de la demanda tèrmica de climatització. 
Aquesta mateixa quantitat d’aire és pràcticament la mateixa que s’ha 
d’expulsar a l’exterior una vegada tractat i el RITE, en el context d’exigència 
d’eficiència energètica, contempla la obligatorietat de la recuperació de 
calor d’aquest aire d’extracció a partir de 1.800 m3/h.  

Així doncs, la nau industrial ha de disposar d’un sistema de recuperació de 
calor, degut a que el projecte sobrepassa el límit establert pel RITE de 
caudal d’aire d’extracció a l’exterior. 
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2.5.1. Categoria qualitat de l’aire interior (IDA) 

 

En funció de l’edifici o local, en aquest cas, l’extracció de l’aire és destinada 
a la zona d’oficines i recepció, la categoria de qualitat de l’aire interior serà 
de bona qualitat (IDA 2). 

 

2.5.2. Aire d’extracció 

 

L’aire d’extracció és classificat en diferents categories segons el seu nivell 
de contaminació, en aquest cas, l’aire extret és del tipus AE 1, ja que conté 
un baix nivell de contaminació. Només l’aire de categoria AE 1, sense fum 
de tabac, pot ser retornat als locals. 

 

2.5.3. Descripció de la instal·lació 

 

Donades les característiques i l’ús del local es considerarà la ventilació 
mecànica per a la renovació d’aire consistent en un sistema d’extracció i un 
altre d’impulsió d’aire repartint el més uniformement possible l’aire extret 
sense crear al mateix temps corrents que poguessin resultar incòmodes. 

Es dissenya dues xarxes d’extracció per conductes, una per planta. 
S’instal·laran, per sobre d’un fals sostre, els conductes d’extracció. 
D’aquesta manera s’assegura la renovació en cadascun dels recintes així 
com a l’entrada d’aire de l’ambient climatitzat. 

S’introduirà aire exterior de renovació per conductes que desembocaran en 
la zona d’extracció de la nau industrial, previ pas per un recuperador de 
calor. 

Als lavabos es disposarà d’una xarxa independent per extracció d’aire sobre 
els inodors portada pel fals sostre fins la sortida de la teulada, que entrarà 
en funcionament a l’encendre la llum. 

Es disposarà d’un sistema automàtic per el control de l’aportació d’aire 
exterior, en funció de les hores del dia que ha d’estar en funcionament. 
També es podrà iniciar el funcionament de manera manual. 

S’escullen dues caixes de ventilació de Novovent model RECU-NOVO 190, 
de caudal màxim 2.200 m3/h. 
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 3.1.- Mètode empleat 
 

Les dades requerides per el disseny de tota instal·lació d’il·luminació interna 
són les següents: 

- Dimensions i característiques constructives del recinte a il·luminar: 
amplada, longitud, altura, colors de sostre, parets i plans de treball 
(índexs de reflexió) i activitat a realitzar en el mateix.  

- Tipus de font lluminosa: Vindrà determinada en funció de l’altura del 
local i de l’activitat a desenvolupar. 

- Tipus de lluminària: La seva elecció serà en funció de la làmpada 
utilitzada. 

- Coeficient de conservació: El valor del qual es fixa considerant el 
tipus de lluminària (oberta o tancada) i el grau de manteniment a 
realitzar sobre la instal·lació. 

- Nivell medi d’il·luminació: Estarà d’acord amb l’activitat a realitzar i el 
seu valor es troba tabulat en funció de la mateixa. En funció de les 
característiques del local calculem l’índex del local (K) amb la següent 
fórmula: 

 

1 = �·CnúFpq·]�mC`                                        (95) 

 

On: 

K = Índex del local 

L = Longitud (m) 

a = amplada (m) 

hútil = altura útil (distància de la lluminària al pla de treball) (m) 

 

Una vegada trobat aquest índex, i coneixent els índexs de reflexió 
considerats, mitjançant les taules dels factors d’utilització de lluminària 
trobarem el coeficient d’utilització (Cu). 

Seguidament, es calcularà el flux lluminós (ɸt), mitjançant la següent 
fórmula: 

 

ɸ? = cstu·>8u·8v                                         (96) 
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On: 

ɸt = Flux lluminós total (lm) 

Emed = Nivell mig d’il·luminació (lux) 

S = Superfície (m2) 

Cd = Coeficient de conservació 

Cu = Coeficient d’utilització 

 

Posteriorment, per conèixer el número de làmpades (Np) necessitarem el 
flux lluminós necessari i el flux emès per la làmpada: 

 

wx = ɸFɸq                                          (97) 

 

On: 

Np = Nombre de làmpades 

ɸt = Flux lluminós total 

ɸl = Flux lluminós làmpada 

 

La distància mínima des de la paret a la primera lluminària es calcula 
mitjançant la següent fórmula: 

 

= = yz#                                                           (98) 

 

= = y{#                                              (99) 

 

On: 

e = Distància entre lluminàries i paret 

Dx = Distància entre lluminàries (m) 

Dy = Distància entre lluminàries (m) 

 

Finalment, per calcular la distribució de les lluminàries es determina la 
distància entre elles mitjançant la següent fórmula: 
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|} = �\~                                      (100) 

 

|� = H\~                                              (101) 

 

On: 

Dx = Distància entre lluminàries (m) 

Dy = Distància entre lluminàries (m) 

L = Distància de llargada de l’emplaçament (m) 

A = Distància d’amplada de l’emplaçament (m) 

N0 = Número de lluminàries per fila 

 

 3.2.- Càlculs 
 

3.2.1. Planta baixa 

 

3.2.1.1. Taller 1 

 

El taller 1 de la planta baixa de la nau industrial té unes dimensions de 23m 
de llargada per 10m d’amplada, amb una superfície total de 180m2. L’altura 
de la secció és de 5m, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

 

Càlculs a realitzar, a partir de les fórmules expressades en l’apartat 
anterior: 

 

• Càlcul de l’índex del local: 

 

1 = #
·���,��·]#
m��` = 1,68                              (102) 
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• Taula del coeficient d’utilització: 

 

Taula 25. Coeficient d’utilització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A partir de la taula anterior, calculem el coeficient d’utilització per 
mitjà de la interpolació: 
 �� = 0,39 + ]1,68 − 1,5` · ]�,��j�,
'`]#j�,�` = 0,41                (103) 

 

• Càlcul del flux lluminós: 

 

ɸ? = $��·�.��,.·�,�� = 411.585,36	��                      (104) 

 

• Valor del flux lluminós de la làmpada: 

 ɸD = 55.500	��                                (105) 

 

• Càlcul del nombre de lluminàries a instal·lar: 

 

wx = ����.�,
������ = 7,41 → 8	�����5à��=�               (106) 
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La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Il·luminació taller 

 

• Càlcul de les distàncies mínimes des de les parets a la primera 
lluminària: 

 

=} = ]#
 �� `# = 2,3�                                   (107) 

 

=� = ]�� #� `# = 2,5�                                   (108) 

 

• Càlcul de les distàncies màximes entre lluminàries: 

 

|} = #
� = 4,6�                                    (109) 

 |� = ��# = 5�                                      (110) 
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• Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribució lluminàries del taller 

 

Taula 26. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 2,3 2,5 5 

2 6,9 2,5 5 

3 11,5 2,5 5 

4 16,1 2,5 5 

5 20,7 2,5 5 

6 12,58 -2,5 5 

7 16,75 -2,5 5 

8 20,92 -2,5 5 
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3.2.1.2. Taller 2 

 

El taller 2 de la planta baixa de la nau industrial té unes dimensions de 19m 
de llargada per 4m d’amplada, amb una superfície total de 73m2. L’altura de 
la secció és de 5m, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 4. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Il·luminació taller 

 

Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 2,38m ; Dy = 2m                            (111) 

 

Les distàncies màximes entre lluminàries són de: 

 

Dx = 4,75m                                    (112) 
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Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribució lluminàries del taller 

 

Taula 27. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 2,38 2 5 

2 7,13 2 5 

3 11,88 2 5 

4 16,63 2 5 

 

 

El taller disposa d’un lavabo de 3m2, 2m de llargada per 1,5m d’amplada, el 
qual també es realitzen els càlculs pertinents per tal d’obtenir una 
il·luminació apte. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és d’1. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 
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Figura 5. Il·luminació del lavabo del taller 

 

Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 1m ; Dy = 0,75m                             (113) 

 

Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribució lluminàries del lavabo 

 

Taula 28. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 1 0,75 2,5 
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3.2.1.3. Recepció 

 

La recepció de la nau industrial té unes dimensions de 8m de llargada per 
5m d’amplada, amb una superfície total de 40m2. L’altura de la secció és de 
2,5m, ja que disposa d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 
0,85m. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 4. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Il·luminació recepció 

 

Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 2m ; Dy = 1,25m                           (114) 

 

Les distàncies màximes entre lluminàries són de: 

 

Dx = 4m ; Dy = 2,5m                            (115) 

 

 

 

 

 



Instal·lació elèctrica, ventilació, projecte d’il·luminació i seguretat contra incendis d’una nau 
industrial destinada a la producció d’etiquetes 

 

65 
 

Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribució lluminàries recepció 

 

Taula 29. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 2 3,75 2,5 

2 6 3,75 2,5 

3 2 1,25 2,5 

4 6 1,25 2,5 

 

 

3.2.1.4. Lavabo 

 

El lavabo de la nau industrial té unes dimensions de 2,5m de llargada per 
4m d’amplada, amb una superfície total de 10m2. L’altura de la secció és de 
2,5m, ja que disposa d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 
0,85m. 

Per a la realització de la il·luminació dels lavabos s’ha dividit el sector en 
tres parts diferenciades, ja que es troben separats per parets que fan que la 
llum no passi d’un sector a un altre. Així doncs, es divideix en: WC homes, 
WC dones i la part mixta. 
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WC homes 

 

La superfície té unes dimensions d’1m de llargada per 3m d’amplada, amb 
una superfície total de 3m2. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 2. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Il·luminació lavabo homes 

 

Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 0,5m ; Dy = 0,75m                         (116) 

 

Les distàncies màximes entre lluminàries són de: 

 

Dy = 1,5m                                    (117) 
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Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribució lluminàries lavabo homes 

 

Taula 30. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 0,5 0,75 2,5 

2 0,5 2,25 2,5 

 

WC dones 

 

La superfície té unes dimensions d’1,5m de llargada per 3m d’amplada, amb 
una superfície total de 4,5m2. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 2. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 
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Figura 11. Il·luminació lavabo dones 

 

Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 0,75m ; Dy = 0,75m                        (118) 

 

Les distàncies màximes entre lluminàries són de: 

 

Dy = 1,5m                                    (119) 

 

Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribució lluminàries lavabo dones 
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Taula 30. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 0,75 0,75 2,5 

2 0,75 2,25 2,5 

 

WC zona comú 

 

La superfície té unes dimensions d’2,5m de llargada per 1m d’amplada, amb 
una superfície total de 2,5m2. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 2. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Il·luminació lavabo zona comú 
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Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 0,625m ; Dy = 0,5m                       (120)  

 

Les distàncies màximes entre lluminàries són de: 

 

Dx = 1,25m                                   (121) 

 

Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distribució lluminàries lavabo zona comú 

 

Taula 31. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 0,625 0,5 2,5 

2 1,875 0,5 2,5 

 

 

3.2.1.5. Zona d’escales i muntacàrregues 

 

La zona de pas de la nau industrial té unes dimensions de 4m de llargada 
per 4m d’amplada, amb una superfície total de 16m2. L’altura de la secció 
és de 5m, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 2. 

 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 
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Figura 15. Il·luminació zona d’escales 

 

Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 1m ; Dy = 2m                              (122) 

 

Les distàncies màximes entre lluminàries són de: 

 

Dx = 2m                                      (123) 

 

Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Distribució lluminàries zona d’escales 
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Taula 32. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 1 3* 5 

2 3 3,5 5 

 

(*) En aquest cas veiem que no compleix amb la distància mínima des de la 
primera lluminària a la paret, però la distribució està feta d’aquesta manera 
per aprofitar al màxim els punts de llum de la sala, ja que no és necessari 
que la zona on es troba el muntacàrregues sigui il·luminada, ja que 
comportaria una pèrdua de llum innecessària. 

 

3.2.2. Primera planta 

 

3.2.2.1. Taller 1 

 

El taller té unes dimensions de 9m de llargada per 10m d’amplada, amb una 
superfície total de 90m2. L’altura de la secció és de 5m, i es considera una 
altura de treball de 0,85m. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 4. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instal·lació elèctrica, ventilació, projecte d’il·luminació i seguretat contra incendis d’una nau 
industrial destinada a la producció d’etiquetes 

 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Il·luminació taller 

 

 

Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 2,25m ; Dy = 2,5m                          (124) 

 

Les distàncies màximes entre lluminàries són de: 

 

Dx = 4,5m ; Dy = 5m                            (125) 

 

Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Distribució lluminàries taller 
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Taula 33. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 2,25 7,5 5 

2 6,75 7,5 5 

3 2,25 2,5 5 

4 6,75 2,5 5 

 

3.2.2.2. Taller 2 

 

El taller en estudi és exactament igual al taller de la planta baixa, de 
l’apartat 2.1.2., així les lluminàries a instal·lar i la seva distribució seran les 
mateixes. 

 

3.2.2.3. Sala de reunions 

 

La sala de reunions té unes dimensions de 3,5m de llargada per 6m 
d’amplada, amb una superfície total de 21m2. L’altura de la secció és de 
2,5m, ja que disposa d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 
0,85m. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 8. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 
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Figura 19. Il·luminació sala de reunions 

 

Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 0,88m ; Dy = 0,75m                        (126) 

 

Les distàncies màximes entre lluminàries són de: 

 

Dx = 1,75m ; Dy = 1,5m                         (127) 

 

Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Distribució lluminàries sala de reunions 
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Taula 34. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 0,875 5,25 2,5 

2 2,625 5,25 2,5 

3 0,875 3,75 2,5 

4 2,625 3,75 2,5 

5 0,875 2,25 2,5 

6 2,625 2,25 2,5 

7 0,875 0,75 2,5 

8 2,625 0,75 2,5 

 

 

3.2.2.4. Despatx del director 

 

El despatx té unes dimensions de 3,5m de llargada per 4m d’amplada, amb 
una superfície total de 14m2. L’altura de la secció és de 2,5m, ja que 
disposa d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 6. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 
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Figura 21. Il·luminació despatx 

 

Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 0,58m ; Dy = 1m                             (128) 

 

Les distàncies màximes entre lluminàries són de: 

 

Dx = 1,17m ; Dy = 2m                             (129) 

 

Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Distribució lluminàries despatx 
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Taula 35. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 0,58 3 2,5 

2 1,75 3 2,5 

3 2,92 3 2,5 

4 0,58 1 2,5 

5 1,75 1 2,5 

6 2,92 1 2,5 

 

 

3.2.2.5. Oficines 

 

Les sala d’oficines té unes dimensions de 9m de llargada per 4,5m 
d’amplada, amb una superfície total de 36m2. L’altura de la secció és de 
2,5m, ja que disposa d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 
0,85m. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 10. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 
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Figura 23. Il·luminació oficines 

 

Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 1,125m ; Dy = 0,75m                        (130) 

 

Les distàncies màximes entre lluminàries són de: 

 

Dx = 2,25m ; Dy = 1,5m                         (131) 

 

Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Distribució lluminàries oficines 
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Taula 36. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 1,125 2,625 2,5 

2 3,375 2,625 2,5 

3 5,625 2,625 2,5 

4 7,875 2,625 2,5 

5 1,125 0,875 2,5 

6 3,375 0,875 2,5 

7 5,625 0,875 2,5 

8 7,875 0,875 2,5 

9 5,625 -0,5 2,5 

10 7,875 -0,5 2,5 

 

 

3.2.2.6. Arxiu 

 

L’arxiu té unes dimensions de 3,5m de llargada per 4m d’amplada, amb una 
superfície total de 14m2. L’altura de la secció és de 2,5m, ja que disposa 
d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 3. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 

 

 

 

 

 

 



Instal·lació elèctrica, ventilació, projecte d’il·luminació i seguretat contra incendis d’una nau 
industrial destinada a la producció d’etiquetes 

 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Il·luminació arxiu 

 

Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 1,75m ; Dy = 0,66m                      (132) 

 

Les distàncies màximes entre lluminàries són de: 

 

Dy = 1,33m                                 (133) 

 

Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Distribució lluminàries arxiu 
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Taula 37. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 1,75 3,33 2,5 

2 1,75 2 2,5 

3 1,75 0,66 2,5 

 

3.2.2.7. Lavabo 1 

 

El lavabo en estudi és exactament igual al lavabo de la planta baixa, de 
l’apartat 2.1.4., així les lluminàries a instal·lar i la seva distribució seran les 
mateixes. 

 

3.2.2.8. Lavabo 2 

 

El lavabo té unes dimensions de 1,5m de llargada per 2,5m d’amplada, amb 
una superfície total de 3,75m2. L’altura de la secció és de 2,5m, ja que 
disposa d’un fals sostre, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 2. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 
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Figura 27. Il·luminació lavabo 

 

Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 0,75m ; Dy = 0,625m                        (134) 

 

Les distàncies màximes entre lluminàries són de: 

 

Dy = 1,25m                                    (135) 

 

Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Distribució lluminàries lavabo 
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Taula 38. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 0,75 1,875 2,5 

2 0,75 0,625 2,5 

 

 

3.2.2.9. Passadís 

 

El passadís de la primera planta de la nau industrial té una superfície total 
de 41,25m2. L’altura de la secció és de 2,5m, ja que disposa d’un fals 
sostre,  i es considera una altura de treball de 0,85m. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 15. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Il·luminació passadís 
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Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Distribució lluminàries passadís 

 

Taula 39. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 0,75 0,83 2,5 

2 0,75 2,5 2,5 

3 0,75 4,16 2,5 

4 2,25 0,83 2,5 

5 2,25 2,5 2,5 

6 2,25 4,16 2,5 

7 3,75 0,875 2,5 

8 3,75 2,625 2,5 

9 0,75 7 2,5 

10 1 5,75 2,5 

11 3 5,75 2,5 

12 5 5,75 2,5 

13 5,5 4,75 2,5 

14 7,5 4,75 2,5 

15 9,5 4,75 2,5 



Rubén González Casas 

 

 

3.2.2.10. Zona d’escales i muntacàrregues 

 

La zona de pas de la nau industrial té unes dimensions de 4m de llargada 
per 4m d’amplada, amb una superfície total de 16m2. L’altura de la secció 
és de 5m, i es considera una altura de treball de 0,85m. 

Realitzant els mateix càlculs que en l’apartat 2.1.1. obtenim que el número 
de lluminàries a instal·lar és de 2. 

La distribució de les lluminàries i les corbes isolux per a la zona en estudi 
que s’obtenen del programa Dialux són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Il·luminació escales 

 

Les distàncies mínimes des de les parets a la primera lluminària són: 

 

Dx = 1m ; Dy = 2m                             (136) 

 

Les distàncies màximes entre lluminàries són de: 

 

Dx = 2m                                     (137)  
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Coordenades de les lluminàries: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Distribució lluminàries escales 

 

Taula 40. Coordenades de les lluminàries 

 

Nº Posició (m) 

X Y Z 

1 1 3* 5 

2 3 2 5 

 

(*) En aquest cas veiem que no compleix amb la distància mínima des de la 
primera lluminària a la paret, però la distribució està feta d’aquesta manera 
per aprofitar al màxim els punts de llum de la sala, ja que no és necessari 
que la zona on es troba el muntacàrregues sigui il·luminada, ja que 
comportaria una pèrdua de llum innecessària. 
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CAPÍTOL 4: 
 

SEGURETAT CONTRA 
INCENDIS
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 4.1.- Càlcul del nivell de risc intrínsec 
 

Per al càlcul de nivell de risc intrínsec, es realitzarà tal com s’exposa al 
capítol 5 de la memòria del present projecte. Es seguirà l’Annex I del 
RSCIEI. 

Per a calcular el nivell de risc intrínsec de cada zona s’efectuarà mitjançant 
la següent expressió: 

 

0> = ∑ Gp�p8pp� H �C	 (MJ/m2) o (Mcal/m2)                   (138) 

 

La descripció de cada paràmetre de l’expressió anterior està definida en el 
capítol 5 de la memòria del present projecte.  

Els valors que figuren a l’expressió anterior, s’obtindran de les taules que 
figuren en l’Annex I del RSCIEI. Les taules que s’utilitzaran seran les 
següents: 

- Per a obtenir els valors de qsi i Ra s’utilitzarà la Taula 1.2. 
- Per a obtenir el valor de Ci s’utilitzarà la Taula 1.1. 
- Per a determinar el nivell de risc intrínsec s’utilitzarà la Taula 1.3. 

segons el valor obtingut de Qs. 

 

4.1.1. Càlcul del nivell de risc intrínsec de la planta baixa 

 

Utilitzant l’expressió anterior i els valors dels diferents paràmetres que 
obtenim mitjançant les taules anteriorment mencionades, el nivell de risc 
intrínsec a la planta baixa de la nau industrial és el següent: 
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Taula 41. Risc intrínsec de la planta baixa 

 

PLANTA BAIXA 

 G (kg) q 
(Mcal/kg) 

C G x q x C 

Taller 1 

Màquines elèctriques     

 Impressora + Ordinador (2 
unit.) 

48 4 1 192 

 Màquines de fils (2 unit.) 640 4 1 2.560 

 Guillotina (2 unit.) 700 4 1 2.800 

 Màquina de forats (2 unit.) 50 4 1 200 

 Màquina d’ullets (2 unit.) 30 4 1 120 

 Retractiladora 430 4 1 1.720 

Prestatgeria metàl·lica 200 3 1 600 

Matèria prima (cartró) 1.000 4 1,3 5.200 

Arxius i documents 100 4 1,3 520 

Fils 25 4 1,3 130 

Portes (fusta) 210 4 1,3 1.092 

Material d’escriptori 10 5 1,3 65 

Taula 250 4 1,3 1.300 

Cadires 50 4 1,3 260 

Palets 1.250 4 1,3 7.150 

Material de neteja (amoníac) 10 4,5 1 45 

Olis lubricants 5 9 1,3 58,5 

Caixes (cartró) 25 4 1,3 130 
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Taller 2 

Màquines elèctriques     

 Impressora Speed Master 15.000 4 1 60.000 

 Plastificadora 200 4 1 800 

Prestatgeria metàl·lica 300 3 1 900 

Mobiliari 400 4,4 1,3 2.288 

Arxius i documents 100 4 1,3 520 

Matèria prima (paper) 250 4 1,3 1.300 

Portes (fusta) 70 4 1,3 364 

Lavabo 100 3 1 300 

Olis lubricants 5 9 1,3 58,5 

Recepció 

Ordinador 20 4 1 80 

Mobiliari 250 3 1 750 

Arxius i documents 25 4 1,3 130 

Portes (fusta) 70 4 1,3 364 

Material d’escriptori 5 5 1,3 32,5 

Cadires 20 4 1,3 104 

Ascensor 1.000 4 1 4.000 

Lavabo 400 3 1 1.200 

Muntacàrregues 1.000 4 1 4.000 

 Total (Mcal) 101.333,5 

 Àrea del sector (m2) 322 

 R (Risc d’activació) 1 

 QS (Mcal/m2) 314,7 
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4.1.2. Càlcul del nivell de risc intrínsec de la zona de tallers de la 
primera planta 

 

Utilitzant l’expressió anterior i els valors dels diferents paràmetres que 
obtenim mitjançant les taules anteriorment mencionades, el nivell de risc 
intrínsec de la zona de tallers de la primera planta de la nau industrial és el 
següent: 

 

Taula 42. Risc intrínsec de la primera planta 

 

ZONA DE TALLERS DE LA PRIMERA PLANTA 

 G (kg) q 
(Mcal/kg) 

C G x q x C 

Taller 1 

Màquines elèctriques     

 Maker 2512 1.200 4 1 4.800 

 Troqueladora Ibèrica 13.000 4 1 52.000 

 Ordinador 15 4 1 60 

Prestatgeria metàl·lica 175 3 1 525 

Arxius i documents 25 4 1,3 130 

Matèria prima (fusta) 1.000 4,1 1,3 5.330 

Portes (fusta) 105 4 1,3 546 

Taula (2 unit.) 125 4 1,3 650 

Cadira 15 4 1,3 78 

Material d’escriptori 5 5 1,3 32,5 

Olis lubricants 5 9 1,3 58,5 

Caixes (cartró) 10 4 1,3 52 
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Taller 2 

Màquines elèctriques     

 Impressora Speed Master 15.000 4 1 60.000 

 Plastificadora 200 4 1 800 

Prestatgeria metàl·lica 300 3 1 900 

Mobiliari 400 4,4 1,3 2.288 

Arxius i documents 100 4 1,3 520 

Matèria prima (paper) 250 4 1,3 1.300 

Portes (fusta) 70 4 1,3 364 

Lavabo 100 3 1 300 

Olis lubricants 5 9 1,3 58,5 

Muntacàrregues 1.000 4 1 4.000 

 Total (Mcal) 134.792,5 

 Àrea del sector (m2) 182 

 R (Risc d’activació) 1 

 QS (Mcal/m2) 740,62 

 

4.1.3. Càlcul del nivell de risc intrínsec de la zona d’oficines 

 

Utilitzant l’expressió anterior i els valors dels diferents paràmetres que 
obtenim mitjançant les taules anteriorment mencionades, el nivell de risc 
intrínsec de la zona d’oficines de la primera planta de la nau industrial és el 
següent: 
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Taula 43. Risc intrínsec de la zona d’oficines 

 

ZONA D’OFICINES DE LA PRIMERA PLANTA 

 G (kg) q 
(Mcal/kg) 

C G x q x C 

Sala de reunions 

Televisor 27,6 4 1 110,4 

Mobiliari 250 4,4 1,3 1.430 

Taula 250 4 1,3 1.300 

Arxius i documents 50 4 1,3 260 

Cadires (7 unit.) 105 4 1,3 546 

Despatx del director 

Ordinador 15 4 1 60 

Mobiliari 400 4,4 1,3 2.288 

Taula 100 4 1,3 520 

Cadira 15 4 1,3 78 

Arxius i documents 300 4 1,3 1.560 

Oficines 

Ordinadors + impressores 70 4 1 280 

Mobiliari 450 4,4 1,3 2.574 

Taula (4 unit.) 200 4 1,3 1.040 

Cadira (4 unit.) 60 4 1,3 312 

Arxius i documents 350 4 1,3 1.820 

Material d’escriptori 10 5 1,3 65 

Arxiu 
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Mobiliari 300 4,4 1,3 1.716 

Prestatgeria metàl·lica (2 unit.) 400 3 1 1.200 

Arxius i documents 1.000 4 1,3 5.200 

Lavabos 400 3 1 1.200 

Ascensor 1.000 4 1 4.000 

 Total (Mcal) 27.559,4 

 Àrea del sector (m2) 140 

 R (Risc d’activació) 1 

 QS (Mcal/m2) 196,85 
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CAPÍTOL 5: 
 

INSTAL·LACIÓ  
D’AIGUA
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 5.1.- Subministrament d’aigua freda i aigua 
calenta sanitària (ACS) 
 

5.1.1. Aigua freda 

 

Dades de partida de la instal·lació: 

- Pressió de la xarxa = 20 kPa (equival a 2 kg/cm2) 
- Velocitat màxima de l’aigua pels conductes = 1,5 m/seg. 

Consums: 

- Rentamans = 0,05 dm3/s. 
- Sanitari = 0,10 dm3/s. 
- Bidet = 0,10 dm3/s. 
- Escalfador = 0,175 dm3/s. 

Càlcul del consum màxim i per trams de la instal·lació: 

 

- Per a realitzar els càlculs pertinents, s’utilitzen les següents fórmules: 
 

1 = �√/j�                                       (139) 

 

�4��4�	�=���3453	 ���
 �=�� � = l · �4��4�	�5�345345�	 ���
 �=�� � (140) 

 
 

- Taula de resultats: 
 

Taula 44. Caudal màxim 

 

Tram Caudal instantani (dm3/s) Núm. 
Aparells 

K Caudal 
resultant 
(dm3/s) 

A-B 0,05 1 1 0,05 

B-C 0,05 + 0,1 = 0,15 2 1 0,15 
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D-E 0,05 1 1 0,05 

E-C 0,05 + 0,1 = 0,15 2 1 0,15 

C-F 0,05 + 0,1 + 0,05 + 0,1 = 0,3 4 0,58 0,17 

G-H 0,1 1 1 0,10 

H-I 0,1 + 0,175 = 0,275 2 1 0,275 

I-J 0,1 + 0,175 + 0,05 = 0,325 3 0,7 0,23 

J-K 0,1 + 0,175 + 0,05 + 0,1 = 
0,425 

4 0,58 0,25 

K-F 0,1 + 0,175 + 0,05 + 0,1 + 0,1 
=0,525 

5 0,5 0,26 

F-L (0,05 · 3) + (0,1 · 5) + 0,175 = 
0,825 

9 0,35 0,29 

M-N 0,1 1 1 0,10 

N-O 0,1 + 0,175 = 0,275 2 1 0,275 

O-P 0,1 + 0,175 + 0,05 = 0,325 3 0,7 0,23 

P-Q 0,1 + 0,175 + 0,05 + 0,1 = 
0,425 

4 0,58 0,25 

Q-L 0,1 + 0,175 + 0,05 + 0,1 + 0,1 
=0,525 

5 0,5 0,26 

L-R (0,05 · 4) + (0,1 · 6) + (0,1 · 2) 
+ (0,175 · 2) = 1,35 

14 0,28 0,37 

S-T 0,05 1 1 0,05 

T-R 0,05 + 0,1 = 0,15 2 1 0,15 

R-U (0,05 · 5) + (0,1 · 7) + (0,1 · 2) 
+ (0,175 · 2) = 1,5 

16 0,26 0,39 

 

Consum màxim a considerar a la instal·lació = 0,39 dm3/s. 

 

Càlcul del dimensionat per trams i pèrdues de càrrega en els conductes: 

- Els conductes són de coure. 
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- Les pèrdues de càrrega i la velocitat de l’aigua són extrets de l’àbac 
de pèrdues de càrrega. 

Taula 45. Pèrdues de càrrega per tram 

 

Tram Consum 
(dm3/s) 

Diàmetre 
(mm) 

Pèrdues de càrrega 
(kPa) 

Velocitat 
(m/s) 

A-B 0,05 12 0,035 · 1,5 = 0,0525 0,47 

B-C 0,15 12 0,200 · 7,5 = 1,500 1,30 

D-E 0,05 12 0,035 · 3,5 = 0,123 0,47 

E-C 0,15 12 0,200 · 3 = 0,600 1,30 

C-F 0,17 12 0,275 · 4,5 = 1,238 1,60 

G-H 0,10 12 0,110 · 6 = 0,660 0,90 

H-I 0,275 20 0,060 · 2 = 0,120 0,92 

I-J 0,23 20 0,058 · 2 = 0,116 0,88 

J-K 0,25 20 0,059 · 1,2 = 0,071 0,90 

K-F 0,26 20 0,060 · 1 = 0,060 0,91 

F-L 0,29 20 0,065 · 5 = 0,325 0,95 

M-N 0,10 12 0,110 · 6 = 0,660 0,90 

N-O 0,275 20 0,060 · 2 = 0,120 0,92 

O-P 0,23 20 0,058 · 2 = 0,116 0,88 

P-Q 0,25 20 0,059 · 1,2 = 0,071 0,90 

Q-L 0,26 20 0,060 · 1 = 0,060 0,91 

L-R 0,37 20 0,100 · 7,5 = 0,750 1,25 

S-T 0,05 12 0,035 · 3,5 = 0,123 0,47 

T-R 0,15 12 0,200 · 1 = 0,200 1,30 

R-U 0,39 20 0,105 · 4 = 0,420 1,30 

 

*Com es pot observar a la taula de resultats, cap velocitat supera els 2 m/s 
aconsellables. 
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Càlcul aproximat de les pèrdues de càrrega: 

 

- Tram A-U = (A-B + B-C + C-F + F-L + L-R + R-U) = 0,0525 + 1,5 + 
1,238 + 0,325 + 0,75 + 0,42 = 4,28 kPa 

- Tram D-U = (D-E + E-C + C-F + F-L + L-R + R-U) = 0,123 + 0,6 + 
1,238 + 0,325 + 0,75 + 0,42 = 3,46 kPa 

- Tram G-U = (G-H + H-I + I-J + J-K + K-F + F-L + L-R + R-U) = 0,66 
+ 0,12 + 0,116 + 0,071 + 0,06 + 0,325 + 0,75 + 0,42 = 2,52 kPa 

- Tram M-U = (M-N + N-O + O-P + P-Q + Q-L + L-R + R-U) = 0,66 + 
0,12 + 0,116 + 0,071 + 0,06 + 0,75 + 0,42 = 2,20 kPa 

- Tram S-U = (S-T + T-R + R-U) = 0,123 + 0,2 + 0,42 = 0,74 kPa 

Donat que el tram A-U és el tram més desfavorable, el prendrem per a 
calcular les pèrdues de càrrega addicionals i totals: 

 

- Elements existents en el tram A-U: 
 
a) 2 claus de pas de 3/8” 
b) 1 clau de pas de 3/8” 
c) 1 comptador de 1 ½ ” 

 

Càlculs a realitzar en els elements de la instal·lació: 

 

a) En el tram A-U hi ha dues claus de pas de 3/8”, el caudal de les 
quals és de 0,39 dm3/s. 
 
Pèrdua de càrrega d’una clau = 0,075 kPa 
Pèrdua de càrrega en les dues claus = 0,075 · 2 = 0,15 kPa 
 
El valor de la pèrdua de càrrega en una clau és extret de les 
taules del reglament de pèrdues de càrrega en aixetes i claus. 
 

b) En el tram A-U només hi ha una clau de pas de 3/8”, el caudal de 
la qual és de 0,15 dm3/s. 
 
Pèrdua de càrrega de la clau = 0,055 kPa 
 
El valor de la pèrdua de càrrega en una clau és extret de les 
taules del reglament de pèrdues de càrrega en aixetes i claus. 
 

c) En el tram A-U hi ha un comptador de 1½” en el qual la pèrdua de 
càrrega serà la següent: 
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1½” ≈ 40mm (10 m3)                                 (141) 

Q = 0,39 dm3/s = 1,4 m3/h                             (142) 

 

Pèrdua de càrrega del comptador = 0,2 kPa 

 

La pèrdua de càrrega total en el tram A-U serà: 

 

PA-U = Pèrdues conductes+Pèrdues claus de pas+Pèrdues comptador  (143) 

PA-U = 4,28 + 0,15 + 0,055 + 0,2 = 4,69 kPa                  (144) 

 

Donat que en principi disposem d’una xarxa de 20 kPa i necessitem 5 kPa 
per a superar els cinc metres d’alçada més 4,69 kPa per a la instal·lació, 
tindrem: 

 

5 kPa + 4,69 kPa = 9,69 kPa                               (145) 

20 kPa – 9,69 kPa = 10,31 kPa                             (146) 

 

Pressió residual en un extrem = 1,031 Kg/cm2 

 

Es considera que una pressió de 10,31 kPa en el punt més desfavorable és 
suficient, així que no caldrà fer cap tipus de correcció en el diàmetre dels 
conductes de la instal·lació. 

 

5.1.2. Aigua calenta sanitària (ACS) 

 

Dades de partida de la instal·lació: 

- Pressió de la xarxa = 20 kPa (equival a 2 kg/cm2) 
- Velocitat màxima de l’aigua pels conductes = 1,5 m/s. 

Consums: 

- Rentamans = 0,05 dm3/s. 
- Bidet = 0,10 dm3/s. 
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Càlcul del consum màxim i per trams de la instal·lació: 

 

- Per a realitzar els càlculs pertinents, s’utilitzen les següents fórmules: 
 

1 = �√/j�                                                  (147) 

 

�4��4�	�=���3453	 ���
 �� � = l · �4��4�	�5�345345�	 ���
 �� �      (148) 

 
 

- Taula de resultats: 
 

Taula 46. Caudal resultant per tram 

 

Tram Caudal instantani (dm3/s) Núm. 
Aparells 

K Caudal 
resultant 
(dm3/s) 

A-B 0,03 1 1 0,03 

C-D 0,03 1 1 0,03 

D-E 0,03 + 0,1 = 0,13 2 1 0,13 

E-B 0,03 + 0,1 + 0,03 = 0,16 3 0,7 0,11 

B-F 0,03 + 0,1 + 0,03 + 0,03 = 0,19 4 0,58 0,11 

G-H 0,03 1 1 0,03 

H-I 0,03 + 0,1 = 0,13 2 1 0,13 

I-F 0,03 + 0,1 + 0,03 = 0,19 3 0,7 0,11 

F-J (0,03 · 5) + (0,1 · 2) = 0,35 7 0,41 0,14 

 

Consum màxim a considerar a la instal·lació = 0,14 dm3/s. 
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Càlcul del dimensionat per trams i pèrdues de càrrega en els conductes: 

 

- Els conductes són de coure. 
- Les pèrdues de càrrega i la velocitat de l’aigua són extrets de l’àbac 

de pèrdues de càrrega. 

 

Taula 47. Pèrdues de càrrega per tram 

 

Tram Consum 
(dm3/s) 

Diàmetre 
(mm) 

Pèrdues de càrrega 
(kPa) 

Velocitat 
(m/s) 

A-B 0,03 12 0,015 · 10 = 0,15 0,29 

C-D 0,03 12 0,015 · 10 = 0,15 0,29 

D-E 0,13 12 0,180 · 2 = 0,36 1,15 

E-B 0,11 12 0,135 · 3 = 0,405 0,95 

B-F 0,11 12 0,135 · 5 = 0,675 0,95 

G-H 0,03 12 0,015 · 10 = 0,15 0,29 

H-I 0,13 12 0,180 · 2 = 0,36 1,15 

I-F 0,11 12 0,135 · 3 = 0,405 0,95 

F-J 0,14 20 0,016 · 13,5 = 0,216 0,43 

 

*Com es pot observar a la taula de resultats, cap velocitat supera els 2 m/s 
aconsellables. 

 

Càlcul aproximat de les pèrdues de càrrega: 

 

- Tram A-J = (A-B + B-F + F-J) = 0,15 + 0,675 + 0,216 = 1,041 kPa 
- Tram C-J = (C-D + D-E + E-B + B-F + F-J) = 0,15 + 0,36 + 0,405 + 

0,675 + 0,216 = 1,806 kPa 
- Tram G-J = (G-H + H-I + I-F + F-J) = 0,15 + 0,36 + 0,405 + 0,216 

= 1,131 kPa 
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Donat que el tram C-J és el tram més desfavorable, el prendrem per a 
calcular les pèrdues de càrrega addicionals i totals: 

 

- Elements existents en el tram C-J: 
 
a)  2 claus de pas de 1/2” 
b) 1 clau de pas de 3/8” 
c) 1 comptador de 1” 

 

Càlculs a realitzar en els elements de la instal·lació: 

 

a) En el tram C-J hi ha dues claus de pas de 1/2”, el caudal de les quals 
és de 0,14 dm3/s. 

 

Pèrdua de càrrega d’una clau = 0,4 kPa 

Pèrdua de càrrega en les dues claus = 0,4 · 2 = 0,8 kPa 

 

El valor de la pèrdua de càrrega en una clau és extret de les taules 
del reglament de pèrdues de càrrega en aixetes i claus. 

 
b) En el tram C-J només hi ha una clau de pas de 3/8”, el caudal de la 

qual és de 0,11 dm3/s. 
 

Pèrdua de càrrega de la clau = 1 kPa 

 

El valor de la pèrdua de càrrega de la clau és extret de les taules del 
reglament de pèrdues de càrrega en aixetes i claus. 

 

c) En el tram C-J hi ha un comptador de 1” en el qual la pèrdua de 
càrrega serà la següent: 

 

1” ≈ 20mm (5 m3)                                   (149) 

Q = 0,14 l dm3/s = 0,51 m3/h                         (150) 

 

Pèrdua de càrrega del comptador = 0,12 kPa 
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La pèrdua de càrrega total en el tram C-J serà: 

 

PC-J = Pèrdues conductes+Pèrdues claus de pas+Pèrdues comptador  (151) 

PC-J = 1,806 + 0,8 + 1 + 0,12 = 3,73 kPa                    (152) 

 

Donat que en principi disposem d’una xarxa de 20 kPa i necessitem 5 kPa 
per a superar els cinc metres d’alçada més 3,73 kPa per a la instal·lació, 
tindrem: 

 

5 kPa + 3,73 kPa = 8,73 kPa                             (153) 

20 kPa – 8,73 kPa = 11,27 kPa                           (154) 

 

Pressió residual en un extrem = 1,127 Kg/cm2 

 

Es considera que una pressió de 11,27 kPa en el punt més desfavorable és 
suficient, així que no caldrà fer cap tipus de correcció en el diàmetre dels 
conductes de la instal·lació. 

 

 5.2.- Dimensionat de la xarxa d’evacuació 
 

5.2.1. Aigües residuals 

 

5.2.1.1. Branques de desguàs 

 

Per a determinar el diàmetre de les branques de desguàs d’aigua, s’utilitza 
la següent taula per a determinar els diàmetres mínims per a cada aparell 
per unitats de descàrrega: 
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Taula 48. UDs corresponents als diferents aparells sanitaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la taula anterior, obtenim el diàmetre de totes les branques de 
desguàs i unitats de descàrrega de cada aparell de la instal·lació, expressat 
a la taula següent: 

 

Taula 49. UDs dels aparells 

 

Tram Punt 
de 

servei 

Aparell UD Diàmetre 

A-C A Rentamans 1 32 mm 

B Sanitari 4 100 mm 

D-C D Rentamans 1 32 mm 

E Sanitari 4 100 mm 

G-F G Sanitari 4 100 mm 

I Rentamans 1 32 mm 

J Bidet 2 40 mm 
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K Sanitari 4 100 mm 

M-L M Sanitari 4 100 mm 

O Rentamans 1 32 mm 

P Bidet 2 40 mm 

Q Sanitari 4 100 mm 

S-R S Rentamans 1 32 mm 

T Sanitari 4 100 mm 

 

Σ UD = 37 UD                                    (155) 

 

5.2.1.2. Col·lector d’aparells 

 

Per a determinar el diàmetre dels col·lectors s’utilitza la taula següent: 

 

Taula 50. Diàmetres dels ramals col·lectors 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els diàmetres a instal·lar són els següents: 

 

Taula 51. Diàmetres a instal·lar 

 

Tram UD Aparells Diàmetre 

A-C 5 Rentamans 50 mm 

Sanitari 

D-C 5 Rentamans 50 mm 
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Sanitari 

G-F 11 Sanitari 63 mm 

Rentamans 

Bidet 

Sanitari 

M-L 11 Sanitari 63 mm 

Rentamans 

Bidet 

Sanitari 

S-R 5 Rentamans 50 mm 

Sanitari 

 

5.2.1.3. Baixant d’aigües residuals 

 

El diàmetre de les baixants d’aigües residuals s’obté a partir de la taula 4.4. 
del reglament, com el major dels valors obtinguts considerant el màxim 
nombre de UD en la baixant i el màxim nombre de UD en cada ramal en 
funció del número de plantes. Així doncs, per a una empresa de dues 
plantes i un nombre màxim de 37 UD, el diàmetre de la baixant és de 
90mm. 

 

5.2.1.4. Col·lector horitzontal principal 

 

El diàmetre del col·lector horitzontal, per a una pendent del 2%, és extret 
de la taula 52, en aquest cas, per a un nombre total de 37 UD, el diàmetre 
a instal·lar és de 75mm. 

 

φ = 75 mm.                                         (156) 
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Taula 52. Diàmetre dels col·lectors horitzontals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Aigües pluvials 

 

5.2.2.1. Embornals 

 

L’empresa disposa d’una superfície de 644m2, així doncs, segons les dades 
aportades per la taula 53, s’haurà d’instal·lar un embornal per cada 150m2 
de superfície. 

 

644 / 150 = 4,29 = 5 embornals                      (157) 

 

Taula 53. Nombre d’embornals 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2. Canalons 

 

Per trobar el diàmetre nominal del canaló es seguiran els següents passos: 

 

- Dividir la superfície de l’empresa entre el número d’embornals a 
instal·lar: 
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644 m2 / núm. Embornals = 644 / 5 = 128,8 m2            (158) 

 
- S’aplica un factor de correcció degut a que la intensitat pluviomètrica 

és diferent a 100 mm/h: 

 

f = i / 100 = 128,8 / 100 = 1,288                     (159) 

 

- Per determinar el diàmetre, es multiplica la superfície pel factor de 
correcció: 

 

Superfície · f = 128,8 · 1,288 = 165,89 m2              (160) 

 

- Finalment i per mitjà de la taula 54, s’obté, per a una pendent del 
2%, el diàmetre: 

 

Diàmetre = 150 mm.                              (161) 

 

Taula 54. Diàmetre del canaló 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.3. Baixant d’aigües pluvials 

 

El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, al igual 
que per el càlcul del canaló, es multiplica la superfície per el factor de 
correcció d’intensitats pluviomètriques: 

 

Superfície · f = 644 · 1,288 = 829,47 m2                (162) 

 

Mitjançant la taula 55, trobem el diàmetre adequat per a la instal·lació, que 
és de 160 mm. 
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Taula 55. Diàmetre de les baixants d’aigües pluvials 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4. Col·lectors d’aigües pluvials 

 

Al igual que per el càlcul del canaló i les baixants, es multiplica la superfície 
per el factor de correcció d’intensitats pluviomètriques: 

 

Superfície · f = 644 · 1,288 = 829,47 m2                          (163) 

 

Mitjançant la taula 56 es troba el diàmetre adequat per a la instal·lació, que 
és de 160 mm. 

 

Taula 56. Diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


