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ANNEX F: Els vidres 

F.1. Característiques del vidres 

F.1.1. Característiques lumíniques, energètiques i tèrmiques dels vidres 

El Sol és un objecte calent amb una temperatura superficial de 5.780 graus Kelvin. És la 

major font natural d’energia radiant i emet radiacions en un espectre continu amb una 

amplitud d’unes vint micres. La Figura F.1 mostra la distribució d’energia solar rebuda a 

nivell del mar per a les diferents longituds d’ona. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.1: Distribució de l’energia solar rebuda per la Terra a nivell del mar. Corba de Parry-Moon 

Les radiacions ultraviolades tenen entre 0,3 y 0,38 µm de longitud d’ona i representen el 1% 

del total que arriba a la terra. Les radiacions visibles corresponen a ones de longitud entre 

0,38 y 0,78 µm i representen el 53%. El 46% restant correspon a la radiació infraroja i està 

format per ones amb unes longituds compreses entre 0,78 y 2,2 µm. (Valors corresponents a 

una latitud mitja, en un dia clar, amb el Sol a 30 graus d’alçada sobre l’horitzó i amb 

incidència perpendicular).  

Quan una radiació incideix sobre un vidre, una part el reflexa, una és absorbida per el vidre i 

l’altre és transmesa. Les relacions de cadascuna d’aquestes tres parts sobre la radiació 

incident defineixen els factors de reflexió, absorció i transmissió del vidre.  

F.1.1.1. Propietats lumíniques 

Factors de transmissió i reflexió lumínica 

Els factors de transmissió i reflexió lumínica es poden obtenir tenint en compte únicament 

les radiacions visibles. La transmissió lumínica (T) és la part de la radiació que no ha sigut 
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reflectida ni absorbida i que ha passat a través del vidre. La reflexió lumínica (R) és la part 

de la radiació incident retornada (reflectida) al exterior. 

Factor de llum diürna 

El factor de transmissió lumínica resulta necessari per el càlcul del factor de llum diürna que 

permet conèixer la il·luminació d’un local a partir de la il·luminació exterior. En efecte, la 

relació entre la il·luminació interior en un punt determinat d’un local i la il·luminació exterior 

mesurada en un pla horitzontal es constant, a qualsevol hora del dia.  

F.1.1.2. Propietats energètiques 

Factors energètics 

Són les relacions entre la energia reflectida, transmesa i absorbida respecte la incident. La 

transmissió energètica directe (T) és la quantitat d’energia que és transmesa directament a 

través del vidre. La reflexió energètica (R) és la part d’energia reflectida per el vidre cap a 

l’exterior. L’absorció energètica (A), part de la radiació que incideix en el vidre és absorbida 

per les partícules materials que el componen, el que comporta un augment de temperatura. 

Aquesta energia absorbida serà retransmesa cap a l’interior (Ai) o cap a l’exterior (Ae) en 

quantitats variables segons les característiques dels vidres o les temperatures interiors o 

exteriors.  

La Figura F.2 mostra el comportament de la radiació solar incident (Ig) sobre un vidre. 

Es pot observar a la figura com tota la radiació absorbida es readmesa per el vidre, part cap 

a l’exterior i part cap al interior (si no fos així, la temperatura del vidre augmentaria de forma 

indefinida). 

 

 

           

 

 

Figura F.2: Comportament de la radiació solar incident sobre un vidre 
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Factor solar 

És la relació entre l’energia total que passa a través del vidre i l’energia solar incident. Com 

hem vist a la figura anterior, l’energia total que penetra a través del vidre, és la suma de la 

transmesa i de la readmesa cap al interior. 

L’energia readmesa depèn de l’absorció i dels coeficients de canvi de les superfícies interior 

i exterior del vidre. 

Els factors solars es presenten (segons la norma UNE-EN 410: Vidrio en la edificación. 

Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos) en funció 

dels factors de transmissió i absorció energètica, considerant convencionalment que: 

 La posició del vidre es vertical; 

 Superfície exterior: la velocitat del vent = 4 m/s i la emissivitat corregida = 0,837; 

 Superfície interior: convecció natural, emissivitat per fixar; 

En aquestes condicions el coeficient de canvi cap a l’exterior es de 23 W/(m2·K) i cap al 

interior es de 3,6+4,4·εi /0, 837), (si εi = 0,837 tenim que hi = 8 W/(m2·K)). 

Coeficient d’ombra 

Alguns fabricants indiquen aquest coeficient i no el factor solar. Aquest coeficient es calcula 

dividint el factor solar per 0,87, que és el factor solar d’un vidre clar de 3 mm. Aquest 

coeficient és: l’energia que passa a través d’un vidre entre l’energia que passa a través 

d’una lluna clara de 3 mm. 

F.1.1.3. Propietats tèrmiques 

Mecanismes de transmissió de calor 

La transmissió de calor succeeix entre cossos que es troben a diferent temperatura. El calor 

va del cos calent al cos fred, aquest flux de calor desapareix quan s’han igualat les dos 

temperatures. Existeixen tres possibles mecanismes de transmissió de calor: 

 Conducció: el calor es transmet per conducció a través d’un medi material (sòlid, 

líquid o gasós). La conductivitat tèrmica (λ) d’un material ens indica els W. 

transmesos per conducció, entre dos punts separats per un metre d’aquest material i 

amb una diferència de temperatura d’un grau. La resistència tèrmica (R) al pas de 
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calor per conducció a través d’un medi homogeni serà: R=e/λ, on e és el gruix del 

medi en metres. La conductivitat tèrmica del vidre és de 1,0 W/(m·K) 

 Convecció: aquesta forma de transmissió de calor és pròpia de líquids i gasos. És la 

transferència entre la superfície d’un sòlida i un fluid líquid o gasos. La diferència de 

temperatura provoca diferencies de densitat que donen lloc a moviments en el fluid; 

el més calent puja i es substituït per un altre de més fred. 

 Radiació: en aquest cas el cos calent transmet el calor al fred per mitjà de la radiació 

electromagnètica. Aquest mecanisme no precisa del contacte material, té lloc fins i 

tot a través del buit. 

Emissivitat 

És un característica de la superfície del cossos. Quan més baixa és la emissivitat, menor és 

la transferència de calor per radiació. L’emissivitat normal εn del vidre és 0,89. Alguns vidres 

poden estar recoberts d’una capa de baixa emissivitat, en aquest cas εn pot ser inferior a 

0,10. L’emissivitat corregida ε s’obté multiplicant la εn per la relació que figura a la taula A.2 

de la norma UNE-EN 673: Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de 

transmisión térmica, U. Método de cálculo.  

Coeficients de canvi 

Per a cadascun dels anteriors mecanismes es pot definir un coeficient que expressa la 

quantitat de calor transmesa a través d’un m2 de superfície, en una hora, entre dos punts 

amb una diferència de temperatura d’un grau. 

Coeficient de canvi per conducció λ/e                                                            

Coeficient de canvi per convecció hc                                                                                               

Coeficient de canvi per radiació hr 

Així el flux de calor (calor transmès per m2 i hora) entre dos punts amb temperatures t1 i t2 

serà:       

Per conducció   q = (λ/e) · (t1 – t2)                                                                          

Per convecció   q = hc · (t1 – t2)                                                                                  

Per radiació   q = hr · (t1 – t2) 

Coeficient U 

Coeficient de transmissió tèrmica d’un medi, determinat per la quantitat de calor, expressada 
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en W., transmesa a través d’un m2 de superfície per cada grau de diferencia entre el interior i 

el exterior. (Antic coeficient K, des de l’aplicació de les normes europees). 

El seu valor convencional ha estat establert per a coeficients d’intercanvi superficial he i hi 

definits anteriorment. Es calcula segons la norma UNE-EN 673: Vidrio en la construcción. 

Determinación del coeficiente de transmisión térmica, U. Método de cálculo. 

Els coeficients de canvi interior i exterior varien amb les condicions ambientals, però de 

manera general s’adopten els següents valors: 

 hi = 8 W / m2 · K                                                                                                

 he = 23 W / m2 · K 

F.1.2. Característiques mecàniques 

El vidre pot estar sotmès a esforços mecànics de diferents classes: tracció, torsió, impacte i 

penetració. La resistència real del vidre sempre està per sota de la resistència teòrica degut 

als defectes microscòpics. Els assaigs proporcionen els següents ressultats: 

Resistència a la compressió 

El trencament del vidre a compressió es pràcticament impossible ja que la seva resistència 

és molt elevada (10.000 kg/cm2). 

Resistència a la tracció 

Vidre recuit: 400 kg/cm2. Vidre temperat: 1.000 kg/cm2. 

Resistència a la flexió 

En aquest cas es té una càrrega que provoca un gradient de tensions, a tracció i 

compressió, sobre la secció del material. La resistència al trencament serà de: vidre recuit 

sense defectes visibles: 400 kg/cm2. Vidre temperat: 1.000 kg/cm2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexos. Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB                                 Pág. 7 
  

 

Tensions de treball admissibles (daN/cm2) 
 
 

 Posició vertical Posició 
inclinada 

Posició 
horitzontal 

Posició 
horitzontal 

 
Vidre no sotmès a 

tensions 
permanents. 

Vidre sotmès 
parcialment a 

tensions 
permanents. 

Vidre sotmès a 
tensions 

permanents. 
Ambient humit. 

Vidre sotmès a 
tensions 

permanents. 
Ambient humit. 

Piscines. 

Recuit 200 150 100 60 

Temperat 500 375 250 250 

Semi-temperat 350 260 175 175 

Temperat 
Serigrafiat 350 260 175 - 

Laminat 200 150 100 100 

Colat recuit 180 135 90 90 

Colat temperat 400 300 200 200 

Armat 160 120 80 - 
 
(1 daN/cm2 = 10 5 Pa =14.5 PSI) 
 

Taula F.1: Tensions de treball admissibles segons diferents processos de transformació 

(Font: Ariño) 

 

F.1.3. Altres característiques físiques i mecàniques del vidre 

Característiques Símbol Valor numèric i unitat (*) 
Densitat (a 18 ºC) ρ 2.500 kg/m3 

Duresa  6 unitats (escala de Mohs) 

Mòdul de Young E 7x1010 Pa 

Índex de Poisson µ 0,2 

Calor específic c 0,72x103 J/(kg·K) 

Coeficient mitjà de dilatació linial entre 
20 i 300 ºC  9x10-6 K-1 

Conductivitat tèrmica λ 1 W/(m·K) 

Índex de refracció mitjà en l’espectre 
visible (380 nm i 780 nm) n 1,5 

Taula F.2: Característiques físiques i mecàniques. Símbol i valor numèric. 

(Font: Ariño) 

(*) Aquests valors numèrics son valors generalment acceptats per als càlculs quan no 

s’exigeix una gran precisió. 
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F.2. Estudi comparatiu de la transmissió de calor a través d’un vidre monolític i d’un 
doble vidre 

Transmissió de calor a través d’un vidre monolític. La Figura F.3 representa els principals 

mecanismes de transmissió de calor a través d’un sol vidre. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.3: Transmissió de calor a través d’un vidre simple 

Es defineixen els coeficients de canvi de les superfícies interior i exterior com la suma dels 

coeficients de canvi per radiació i per convecció: 

hi = hr + hc,  he = hr + hc 

La resistència tèrmica total serà:   

Rt = 1/hi + 1/(λv/e) + 1/he 

El coeficient de transmissió tèrmica ”U” serà l’invers de la resistència tèrmica total: 

U = 1/ Rt = 1/(1/hi + e/λv  + 1/he) 

De manera que el flux de calor a través del vidre serà: 

q = U·(ti – te) 

El calor que passa a través del vidre ha de ser el mateix que traspassa la superfície interior, 

així doncs: 

U·(ti – te) = hi·( ti – tsi) 
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Per tant la temperatura de la superfície interior del vidre serà: 

tsi = ti – (U/hi)·(ti – te) 

S’ha suposat un vidre de 4 mm, semblant a l’actual. En els períodes d’hivern es té una 

temperatura exterior mínima de 4,4 ºC (277,4 K), com s’observa a l’Annex B en el mes de 

Gener i la temperatura de l’interior es pot suposar de 20 ºC (293 K). Es té doncs: 

U = 1/ Rt = 1/(1/8 + 0,004/1 + 1/23) =  5,8  W / m2 · K 

q = 5,8 · (293 – 277,4) = 90,8  W / m2 

tsi = 293 – (5,8/8) · (293 – 277,4) =   281,7 K = 8,7 ºC 

Transmissió de calor a través d’un vidre amb cambra. La Figura F.4 representa els principals 

mecanismes de transmissió de calor a través d’un doble vidre. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.4: Transmissió de calor a través d’un vidre doble 

S’ha suposat un doble vidre constituït per un vidre clar de 6 mm., una cambra d’aire de 12 

mm. i un altre vidre clar de 4 mm. La temperatura exterior de 4,4 ºC, la interior de 20 ºC i la 

de la cambra de 12 ºC. S’ha suposat una emissivitat corregida del vidre normal de 0,834. 

Amb aquestes condicions es té: 

U = 1/ Rt = 1/(1/hi + e1/λv  + 1/hs + e2/λv  + 1/he) 

El coeficient de canvi hs consta únicament de dos sumands, com el gruix de la cambra és 

petit no transmet calor per convecció.   
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hs = hr + λaire/d 

hr = 4·σ·T3·εr  (σ és la constant de Stefan-Boltzman de valor 5,67·10-8 W/m2·K4; T és la 

temperatura mitja de la cambra mesurada en ºK (Tm = t ºC + 273); εr  és l’emissivitat 

resultant de les emissions de les cares 2 i 3; εr = 1/(1/ε2 + 1/ε3 -1). 

Tm = 10ºC + 273 = 283 K 

hr = 4·5,67·10-8 ·(10 + 273)3· 1/(1/0,834 + 1/0,834 -1) = 3,8  W/(m2·K) 

λaire = 2,496·10-2 W/(m2·K) 

hs = hr + 0,02496/0,012 =  5,88 W/(m2·K) 

U = 1/Rt = 1/(1/8 + 0,006/1 + 1/5,88 + 0,004/1 + 1/23) = 2,869  W/(m2·K) = 2,9 W/(m2·K) 

q = 2,9 · (293 – 277,4) = 45,2  W/m2 

tsi = 293 – (2,9/8) · (293 – 277,4) = 287,3 K = 14,3 ºC 

Si es suposa ara les mateixes condicions que en el exemple anterior, però amb un 

tractament de baixa emissivitat  a la cara 3 s’obté: 

ε 2 = 0,834 ; ε3 = 0,06 

hr = 4·5,67·10-8 ·(10 + 273)3· 1/(1/0,834 + 1/0,06 -1) =  0,3 W/(m2·K) 

hs = hr + 0,02496/0,012 =2,38  W/(m2·K) 

U = 1/Rt = 1/(1/8 + 0,006/1  + 1/2,38 + 0,004/1  + 1/23) =  1,67 W/(m2·K) = 1,7 W/(m2·K) 

q = 1,7 · (293 – 277,4) = 26,5  W/m2  

tsi = 293 – (1,7/8) · (293 – 277,4) =  289,69 K = 16,69 ºC 

S’observa doncs, que amb un vidre amb cambra (i més si és amb un tractament de baixa 

emissivitat) es redueix de manera apreciable la pèrdua de calor i s’augmenta 

considerablement la temperatura de la cara interior; reduint el rics de condensació i 

augmentant la sensació de confort a prop de la finestra. Al hivern, amb un baix coeficient U, 

la temperatura de la cara interior del vidre serà més elevada i disminuirà l’efecte de “paret 

freda”, a més a més les pèrdues de calor cap a l’exterior seran molt inferiors. Tanmateix, a 

l’estiu els guanys de calor a través dels vidres seran molt inferiors. 
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F.3. Tractament de baixa emissivitat  

Tal i com s’ha comentat el tractament de baixa emissivitat en una cara del doble vidre 

redueix de forma notable el coeficient de transmissió tèrmica “U”. Quan menor sigui aquest 

coeficient major serà l’estalvi energètic per radiacions tèrmiques. 

Cal posar atenció a la finalitat energètica del vidre, és a dir, un vidre amb tractament de 

baixa emissivitat pot aïllar del fred o del calor depenent de la cara o es faci el tractament. 

Si la cara tractada es col·loca de manera que la capa metàl·lica estigui situada en el vidre 

interior i orientada cap a la cambra d’aire, Figura F.5, s’aconsegueix que 2/3 parts de les 

radiacions solars siguin aprofitades al interior de l’espai. L’energia solar (ones curtes) roman 

a l’interior desprès de transformar-se en calor (ones llargues), actuant d’aquesta manera 

como una calefacció gratuïta. 

 

 
     
 
 
 

 

Figura F.5 Doble vidre amb tractament de baixa emissivitat a la cara 3 

Per a que un vidre amb tractament de baixa emissivitat pugui aïllar del fred i de la calor la 

capa metàl·lica a més a més d’incorporar un alt contingut en plata incorpora uns altres òxids 

metàl·lics que augmenten els seu poder de reflexió. La cara tractada es col·loca de manera 

que la capa metàl·lica estigui situada en el vidre exterior i orientada cap a la cambra d’aire, 

Figura F.6. Aquesta capa evita també l’intercanvi de radiacions tèrmiques entre els dos 

vidres, reduint la transmissió de calor del conjunt. Convé doncs, utilitzar aquesta tipologia de 

vidres. 

 

 
 
 
 
 

 

Figura F.6 Doble vidre amb tractament de baixa emissivitat a la cara 2 
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F.4. Dades del vidres seleccionats 

Per tal d’elaborar un pressupost més detallat i verificar els coneixements i criteris de selecció 

establerts en la memòria per la selecció dels diferents vidres, s’ha optat per establir un 

contacte directe amb el departament tècnic de diverses empreses especialitzades en el 

sector del vidre.  

Les empreses consultades han estat: Vitro CristalGlass, Saint Gobain Cristalería Española, 

Interpane i DUGLASS-ARIÑO. 

Degut a la gran varietat de tipologies de vidres en el mercat, en la memòria no s’ha 

especificat cap marca, tot i així, a continuació es mostren les fitxes tècniques dels vidres 

seleccionats de la casa Vitro CristalGlass. 

F.4.1. Vidres per a les façanes ENE i OSO interiors B i per a la façana d’orientació SSE 

Es mostren a continuació les dues opcions plantejades per als vidres d’aquestes façanes, 

una amb un vidre reflentant (Solarlux® Blue i l’altre amb un vidre absorbent (Solarlux® 

Natucolor). Es pot observar que la millor opció en relació al coeficient “U” i a la transmissió 

lumínica és la opció del vidre absorbent, tot i que el factor solar sigui una mica superior es 

manté dins dels valors acceptats (inferior al 35% segons [6]). 

F.4.2. Vidres per a la doble façana 

Es mostren a continuació les quatre opcions plantejades per als vidres de la doble façana: 

Opció a) Per la pell exterior vidre reflectant, temperat i laminat (8+8). Per la pell interior doble 

vidre sense tractament de baixa emissivitat (6+12+6). 

Opció b) Per la pell exterior vidre reflectant, temperat i laminat (8+8). Per la pell interior doble 

vidre amb tractament de baixa emissivitat cara 2(6+12+6). 

Opció c) Per la pell exterior vidre absorbent, temperat i laminat (8+8). Per la pell interior 

doble vidre sense tractament de baixa emissivitat (6+12+6). 

Opció d) Per la pell exterior vidre absorbent, temperat i laminat (8+8). Per la pell interior 

doble vidre amb tractament de baixa emissivitat cara 2 (6+12+6). 

Per a cada opció es calcula els gruixos i les característiques lumíniques, energètiques, 

tèrmiques i acústiques.  



Annexos. Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB                                 Pág. 13 
  

 

 



Pàg. 14                                                                   Annexos: Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB 

 

 



Annexos. Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB                                 Pág. 15 
  

 

 



Pàg. 16                                                                   Annexos: Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB 

 

 



Annexos. Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB                                 Pág. 17 
  

 

 



Pàg. 18                                                                   Annexos: Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB 

 

 



Annexos. Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB                                 Pág. 19 
  

 

 



Pàg. 20                                                                   Annexos: Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB 

 

 



Annexos. Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB                                 Pág. 21 
  

 

 



Pàg. 22                                                                   Annexos: Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB 

 

 


