
Condicionament d'un túnel de carretera: Instal·lacions de ventilació, electricitat, comunicacions, seguretat i control. Pàg. 1 

 

Resum 

El present treball ha estat realitzat amb caràcter de projecte executiu i tracta les instal·lacions 
d’un túnel de carretera. Com a projecte executiu estarà format, principalment, per una 
memòria justificativa amb càlculs, uns plànols descriptius i un pressupost. 

En quan a les instal·lacions necessàries per condicionar correctament un túnel, han quedat 
separades en tres capítols: Mecàniques, elèctriques i el grup format per comunicacions, 
seguretat i control, a vegades anomenat senyals febles. Les instal·lacions mecàniques 
engloben els equips de ventilació, els aparells d’avaluació de les condicions ambientals, tant 
en l’interior com en l’exterior del túnel, i la detecció i extinció d’incendis. La instal·lació 
elèctrica comença en el subministrament de Mitja Tensió i continua amb la descripció de la 
Baixa Tensió amb la corresponent alimentació a tots els receptors, per finalment dedicar dos 
apartats per l’enllumenat i la senyalització. El darrer capítol, comunicacions, seguretat i 
control, defineix el circuit tancat de televisió, els sistemes de veu (pals d’auxili, megafonia, 
telefonia i cable radiant), la semaforia i el control mitjançant autòmates programables, per 
acabar agrupant-ho tot plegat, en la Sala de Control, on la Gestió Tècnica Centralitzada 
permet que un operador pugui supervisar  el túnel i els seus accessos. 

Un túnel és una singularitat en una via de trànsit rodat, ja que pels conductors suposa un 
canvi brusc de l’entorn i pels cossos de seguretat és un punt de difícil accés en cas de 
produir-se una emergència. Per aquest motiu l’estudi de les instal·lacions en túnels és, 
alhora, força particular, i es barregen les característiques d’una via descoberta (control del 
trànsit, enllumenat en horari nocturn, ...) amb les d’un espai tancat ocupat per vehicles i 
persones (ventilació, enllumenat en horari diürn,  senyalització d’evacuació, ...). Hi ha 
diferents classes de túnels en funció de la seva longitud, intensitat del trànsit i entorn. En el 
present projecte s’ha escollit un túnel tipus on siguin necessàries la majoria de les 
instal·lacions per túnels, doncs, per túnels curts i amb poc trànsit no són necessàries moltes 
de les instal·lacions esmentades en el paràgraf anterior. Per tant, el projecte no correspon a 
un túnel real, i tots els plànols són esquemes, no hi ha plànols de planta topogràfics. De totes 
maneres, i pot ser una avantatja, els supòsits del túnel del present projecte, permetria aplicar 
les seves instal·lacions a molts túnels reals. 

El projecte justifica la necessitat de les instal·lacions esmentades, tot descrivint les 
particularitats en la seva aplicació pels supòsits del túnel. La seguretat, dins dels límits 
tècnics i econòmics, és finalment el gran objectiu, i en el projecte es fa ús de diverses 
recomanacions i normatives, que malgrat no suposar una normativa comuna global a nivell 
europeu, marquen requeriments sobre la seguretat en túnels de carretera. 
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1. Glossari 

BIE. Boca d’Incendis Equipada. 

CETU. Centre d’Etudes des Tunnels. Centre d’Estudis de Túnels creat a França després del 
greu accident del Túnel de Montblanc. 

DAI. Detecció automàtica d’incidents. Sistema de computació que detecta anomalies del 
trànsit a partir de l’anàlisi de les imatges. 

DGT. Dirección General de Tráfico. Direcció General de Trànsit. 

ETD. Estació de Toma de Dades. 

Ethernet. Tecnologia de xarxa d’àrea local més emprada actualment. La norma IEEE 802.3 
defineix les regles per configurar una xarxa Ethernet. 

GTC. Gestió Tècnica Centraliltzada. 

IMD. Intensitat Mitja Diària. Nombre de vehicles que circulen per una via en un dia. 

PIARC. Permanent International Association of Road Congresses. Associació Internacional 
de Carreteres. 

PLC. Programmable Logic Controller. Autòmata Programable. 

PMV. Panell de Missatges Variables. 

SAI. Sistema d’Alimentació Ininterrumpuda. 

SCADA. Software per a la supervisió i visualització de processos automàtics i intercanvi 
dinàmic de dades. 

TCP/IP. Protocol de control de transmissió / Protocol d’Internet. 

UPS. Uninterruptable Power Supply. Sistema d’Alimentació Ininterrumpuda. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

La seguretat en túnels va ser tema de multitud d’articles des dels greus accidents en túnels 
europeus. Aquests esdeveniments, juntament amb el futur increment de vies subterrànies, va 
obrir el debat sobre la millora de les instal·lacions en els túnels existents i la reglamentació 
per a l’execució de les instal·lacions en els nous túnels. 

Els accidents més greus en els darrers anys han estat en el Túnel de Mont Blanc, entre Itàlia 
i França, amb 39 morts i 34 vehicles destruïts, i el del Tauern a Àustria, amb 12 morts, 49 
ferits i 40 vehicles destruïts. Un incendi en el túnel que va per sota del Canal de la Mànega 
va afectar 540 m, amb temperatures fins a 1.000 ˚C i emissions de 500 MW [9]. 

L’augment en la construcció de kilòmetres de túnels és degut a la millora en les tècniques i 
en la maquinària de perforació, a part de la conscienciació social per la reducció dels 
impactes ambientals (un túnel per l’interior d’una muntanya té menys impacte ambiental que 
una autovia oberta per la mateixa muntanya). Fa pocs anys va entrar en funcionament el 
túnel de Somport, entre Espanya i França, de 8,6 km, i aquest any entrarà en servei el nou 
túnel de Vielha de 5,2 km [9] [10]. 

Als nous túnels, han estat d’aplicació les darreres recomanacions que han sorgit en diversos 
països. Així, a l’any 1987 l’Associació Mundial de la Carretera (PIARC) va elaborar unes 
recomanacions sobre les mesures de seguretat que haurien de ser disposades en els túnels 
de carretera. A França, existeix la circular 81.109 de l’any 1981, mentre que al Estats Units, 
hi ha la NFPA-502 des del 1975. Des de finals de 1998, a Espanya, es va publicar la 
instrucció pel projecte, construcció i explotació de les obres subterrànies pel transport 
terrestre, IOS-98 (B.O.E. 1 desembre de 1998) [1]. 

2.2. Motivació 

Segons dades relatives a nombre d’accidents indiquen que la circulació pels túnels és més 
segura que el tràfec per vies obertes. Malgrat aquestes dades, quan es produeix un incident 
a l’interior d’un túnel, sol tenir conseqüències més greus, i és molt més complicat l’actuació 
dels equips de rescat. Les vies d’evacuació són reduïdes, la visibilitat és menor, hi ha major 
concentració de fums i gasos tòxics, i en cas d’incendi augmenta dràsticament la 
temperatura. 
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Per tant, la seguretat preventiva mitjançant les instal·lacions en els túnels, ha passat a ser  
un assumpte prioritari en el capítol de les xarxes de carreteres. Així els nous túnels estan 
dotats de: Pals d’auxili, enllumenat, circuit tancat de televisió, senyalització variable, detecció 
d’incendis, ventilació, subministrament elèctric, extintors i sortides d’evacuació. És molt més 
rentable, en tots els aspectes, la inversió en les instal·lacions de seguretat en els túnels en la 
seva execució, que realitzar reformes a posteriori o enfrontar-se a incidents sense els mitjans 
adients.. 

2.3. Requeriments previs 

Els principals factors de disseny i construcció per a la seguretat en els túnels són [4]: Traçat 
en planta i en alçat; Secció transversal. Tipus de paviment o de plataforma; Intensitat, 
composició del trànsit i tipus de circulació; Tipus de revestiment; Subministrament d’energia 
elèctrica; Enllumenat (nivells lumínics); Ventilació (natural, longitudinal, transversal, 
semitransversal); Elements de seguretat (nínxols de seguretat, nínxols contraincendis, 
refugis, galeries de retorn, aparcaments d’emergència, galeries d’evacuació); Senyalització 
horitzontal i vertical (semàfors, panells de senyalització variable, barreres); Comunicacions 
(telefonia, radiocomunicacions, megafonia); Circuit tancat de televisió (CCTV) i detecció 
automàtica d’incidents (DAI); Equipaments bàsics (xarxa d’aigua contra incendis, conductes 
d’aire a pressió, sistema de recollida d’abocaments contaminants, detectors d’incendis, de 
CO, opacímetres, luminancímetres, aforament, control de gàlib, estació meteorològica); 
Equipaments complementaris (servei contra incendis, servei sanitari, grua, heliport). 

Totes les instal·lacions i elements de seguretat han de ser supervisats des d’un centre de 
control, ubicat en un lloc proper a les boques del túnel i amb comunicació amb els serveis 
exteriors d’emergència (policia, bombers, sanitat) i amb protecció civil. El centre de control 
disposarà del Manual d’Explotació del Túnel que contindrà un Pla d’Emergència, el qual 
donarà una guia a les diverses situacions que es puguin donar. 

La informàtica aplicada a les instal·lacions del túnel i integradora de totes elles, permetrà 
automatitzar les actuacions en cas d’emergència i supervisar les fallades dels equips per tal 
que hi hagi una conservació de les mateixes instal·lacions. Quan es produeixi un incendi a 
l’interior del túnel, la seqüència d’actuacions serà: Avís als operadors del centre de control; 
augmentar el nivell d’enllumenat; senyalitzar el tancament del túnel per evitar que continuïn 
entrant vehicles; determinar el tipus de vehicle incendiat i el punt on es troba per activar la 
ventilació més adient; avisar a bombers, a protecció civil al servei de carreteres; tancar 
l’accés al túnel mitjançant les barreres; muntar rutes alternatives; actuar per apagar l’incendi; 
i buidar el túnel per, posteriorment, obrir-lo al trànsit. Els protocols d’emergència són usuals 
en moltes indústries. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del present projecte és el condicionament d’un túnel de carretera de 1.200 metres 
de longitud, mitjançant el disseny, el càlcul i les especificacions de les instal·lacions 
necessàries, per tal que el trànsit per l’interior del túnel sigui segur, segons les normatives i 
recomanacions existents, i segons l’experiència adquirida en els projectes d’altres túnels.  

3.2. Abast del projecte 

El túnel objecte del projecte, serà un túnel fictici, destinat al trànsit rodat. Aquest túnel tindrà 
unes característiques i unes especificitats que serviran de partida per a la presa de decisions 
de quines i com han de ser les instal·lacions necessàries. 

Es considerarà un túnel format per dos tubs unidireccionals, un per cada sentit de circulació, i 
dos carrils per tub. Els tubs estaran excavats en la roca, travessant una muntanya, tindran 
secció de volta, i laterals acabats en formigó projectat. La cota màxima de la clau sobre la 
calçada serà de 8,50 m, i l’ampla de la calçada serà de 12 m, dividit en els dos carrils de 3,5 
m, un voral dret de 3,25 m i un voral esquerra de 1,75 m. El gàlib permès serà de 5 m. Per 
tant, els vehicles tindran un pas lliure format per un rectangle de 12 x 5 m, i totes les 
instal·lacions (ventilació, semàfors, safates, llums, ...) hauran de quedar fora d’aquest 
rectangle. Les calçades tindran una lleugera pendent cap a la dreta on hi hauran uns 
embornals que conduiran les aigües a un col·lector soterrat. 

A l’interior dels  túnels, als laterals drets de cada tub, existeixen nínxols, en intervals de 50 m, 
per encabir els equips d’extinció d’incendis i els pals SOS. Els nínxols tindran 2,20 m 
d’alçada, 1,80 m d’amplada i 1 m de profunditat. Tal i com es reflectirà en la present 
documentació, tots els nínxols estaran convenientment senyalitzats. Una altra singularitat del 
interior dels túnels, serà un aparcament a 700 m de la boca d’entrada de cada tub, consistent 
en una ampliació de la calçada que permeti realitzar una aturada d’emergència. 

Els túnel tindrà orientació oest – est. La sortida oest estarà més elevada, de manera que el 
tub 1, sentit oest – est, serà descendent amb un pendent del 3 %, mentre que el tub 2, sentit 
est – oest, serà ascendent amb un pendent del 3 %. Tal i com es veurà en la memòria 
justificativa, la dada de l’orientació serà important per l’enllumenat interior, mentre que el 
pendent serà molt rellevant en la ventilació dels túnels. 
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En quan a les característiques del trànsit, la IMD (intensitat mitja diària) de vehicles en 
ambdues calçades serà de 18.000, és a dir, 9.000 vehicles diaris per carril. El tràfec de 
vehicles pesats correspondrà a un 10 % del total. La velocitat de circulació dels vehicles per 
l’interior dels túnels no sobrepassarà els 80 km/h, aquesta és l’anomenada velocitat de 
disseny. 

Segons les instruccions de la Nota de Servei Sobre Equipaments en els Túnels en Servei i 
de Nova Construcció de la Xarxa de Carreteres de l’Estat (RCE) Gestionada per la Direcció 
General de Carreteres, els objectius a assolir són els següents [3]: 

1. Homogeneïtzar els equipaments i les condicions de seguretat per túnels de 
característiques semblants. 

2. Tenir en compte la normativa internacional sobre equipaments de túnels, les 
conseqüències obtingudes en greus incidents recents i l’experiència en la vialitat dels 
existents en la Xarxa de Carreteres de l’Estat. 

Per tot això es determinen uns equipaments mínims per cada tipus de túnel en funció de les 
característiques del túnel. Els túnels queden agrupats per categories. El túnel objecte del 
present projecte correspon al següent grup: 1.a.- Túnels interurbans que com a mínim un 
dels tubs mesuri igual o més de 1.000 metres per qualsevol IMD. 

Els túnels dins d’aquesta categoria han d’estar equipats amb el que segueix [3]: 

1. Galeries d’evacuació entre tubs, o com alternativa sortides d’evacuació a l’exterior. 

2. Centre de Control 

3. Circuit tancat de televisió. Càmares exteriors orientables i amb zoom. Monitors per 
detecció d’incidents, accidents, incendis, així com comprovació de velocitat i 
separació de vehicles. 

4. Programa informàtic d’extracció de fums, automàtic i manual. 

5. Enllumenat i sistemes d’alimentació ininterrumpuda (SAI). 

6. Enllumenat d’emergència. 

7. Ventilació i extracció de fums per un incendi tipus, d’un camió amb una potència de 
30 MW i cabal de fums de 120 m3/s, així com ventilació independent en les galeries. 

8. Grup electrogen o doble subministrament elèctric. 

9. Detectors de CO 
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10. Opacímetres. 

11. Cable per a la detecció d’incendis. 

12. Detecció automàtica d’incidents. 

13. Extintors. 

14. Senyals d’emergència fotoluminscents per indicar les portes de les galeries 
d’evacuació i la distància a la més propera. 

15. Pals SOS. 

16. Senyalització segons la Norma 8.1-IC [6]. 

17. Panells de senyalització variable en els accessos i en l’interior. 

18. Dispositius per tallar el trànsit en les boques (semàfors i barreres). 

19. Megafonia. 

20. Xarxa d’hidrants. 

21. També s’evitaran els sostre plans amb bigues, i en els túnels bidireccionals les 
calçades hauran de ser estanques. 

Per tal de complir amb el primer punt, els dos tubs estan units per dues galeries d’evacuació 
a 400 m i a 800 m de les boques oest. Les galeries tindran una longitud de 20 m, una 
amplada de 5 m i una alçada de 4 m. Per accedir a l’interior de la galeria des d’un dels tubs 
hi haurà una porta resistent al foc, un vestíbul previ i una segona porta resistent al foc. Les 
portes estaran dotades de barres antipànic per ambdós costats. En cas d’incendi en un tub, 
les galeries serviran de ruta d’evacuació, ja que tal com es reflectirà en el projecte, les 
galeries estaran convenientment condicionades, i alhora, les galeries serviran de punt 
d’accés pels equips de rescat al tub on hi ha l’incident, des de l’altre tub. 

En quan al segon punt, els túnels seran supervisats des d’un Centre de Control a uns 900 m 
de carretera, a l’oest de la boca oest dels túnels. El Centre de Control es descriu àmpliament 
en el darrer capítol de la present memòria. 

La resta d’equipaments quedaran justificats en els diversos capítols, on es classificaran 
segons el tipus d’instal·lació: Mecàniques, elèctriques i, comunicacions, seguretat i control. 

La Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre requeriments mínims de seguretat 
per túnels de la xarxa transeuropea de carreteres, del 2002 [2], en el seu Annex I, classifica 
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els túnels en cinc classes, segons si el túnel té un tub bidireccional o dos tubs 
unidireccionals, el volum del trànsit i la longitud del túnel. En funció de la classe del túnel es 
defineix una llista d’equipaments obligatoris, recomanats i opcionals. 

El túnel del present projecte, format per dos tubs unidireccionals, amb 9.000 vehicles diaris 
per carril i una longitud igual o superior al kilòmetre, serà de classe I, que és la classe amb 
més requeriments d’equipaments. Els equipaments obligatoris coincideixen amb els 
enumerats anteriorment en aquest apartat. 

En la mateixa Directiva, dins dels annexes, també s’indiquen criteris sobre els equipaments i, 
sobre la senyalització fixa i variable. 
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4. Descripció de les instal·lacions mecàniques 

4.1. Sistema de ventilació 

4.1.1. Objectiu del sistema de ventilació dels túnels 

Alhora de justificar la necessitat del sistema de ventilació en un túnel es consideren dos tipus 
d’escenaris: 

 Escenaris de servei 

 Escenaris excepcionals 

En situació de servei, en els túnels urbans i interurbans, hi ha una emissió continuada, per 
part dels vehicles, de gasos nocius. Degut a aquest factor, és possible que en un túnel amb 
una ventilació deficient aquests gasos quedin en el túnel, donant lloc, fonamentalment, a dos 
tipus de problemes: 

 Acumulació en el ambient de productes tòxics que formen part dels gasos 
d’escapament dels vehicles. El principal agent contaminant és el CO, el qual  és 
especialment perillós degut a que té molta afinitat amb la hemoglobina de la sang i 
substitueix al oxigen en la mateixa. Els altres agents perjudicials són els òxids de 
nitrogen (NOx), encara que la seva presència és menor que el CO, que és l’agent 
limitant. 

 Disminució de la visibilitat per la presència de fums que provenen essencialment dels 
gasos d’escapament dels vehicles dièsel. Aquest fet provoca que una mala ventilació 
del túnel pugui produir un augment en el risc d’accident i que baixi la velocitat i el 
confort de conducció. 

Per tant, per assolir un correcte funcionament del trànsit en els túnels de carretera, s’ha de 
mantenir per sota d’uns valors màxims admissibles la concentració de CO i la de fums (que 
es produeixen de forma continua al llarg del temps degut al tràfec de vehicles), aportant una 
quantitat suficient d’aire mitjançant un sistema de ventilació adient, tenint sempre en compte 
que el cabal mínim de ventilació haurà de ser el donat per les 5 renovacions horàries. 

Els escenaris excepcionals corresponen a la interrupció total de la calçada amb foc, o sigui, 
un incendi en el interior d’un túnel. En aquest cas, s’ha de aconseguir una velocitat de l’aire 
en el interior del túnel suficient com per a evacuar ràpidament tot el fum generat, de manera 
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que no suposi un perill per aquelles persones que han quedat en el interior del túnel i veuen 
obstaculitzada la seva normal circulació. 

4.1.2. Sistema proposat de ventilació i metodologia de càlcul 

Els càlculs depenen del tipus sistema de ventilació que s’hagi decidit utilitzar. Els tipus de 
ventilació més usuals són: 

 Ventilació longitudinal: L’aire és fa circular per l’interior del túnel, i en la mateixa 
direcció, de manera que l’aire entra per una boca  i s’extreu per l’altra boca. 

 Ventilació transversal: L’aire és extret o impulsat en direcció perpendicular a la 
circulació del túnel. Un sistema molt utilitzat en grans túnels de muntanya és extreure 
l’aire per una o diverses xemeneies perforades en la muntanya. 

La principal limitació per a la elecció d’un sistema de ventilació és la velocitat de l’aire en el 
interior del túnel. Aquesta no hauria de ser massa elevada, ja que provocaria que la 
conducció no seria suficientment còmoda i segura, a més a més, se produirien unes pèrdues 
de pressió per fricció excessives. L’experiència recomana que aquesta velocitat no superi els 
10 m/s. 

De l’estudi de túnels ja construïts es desprèn que, fins a una longitud de 2 km, el sistema 
més adient és, en general, el longitudinal. Aquest sistema té un correcte funcionament per 
aquest tipus d’obra, alhora que és més econòmic que la resta de sistemes. 

El sistema de ventilació proposat pels túnels d’aquest projecte és el longitudinal mitjançant 
ventiladors tipus jet reversibles, fixats al sostre per ancoratges i distribuïts per parelles. Tal i 
com es justificarà en l’apartat de dimensionat del sistema de ventilació, en el túnel 1 o tub 
descendent s’instal·laran 18 ventiladors, i en el túnel 2 o tub ascendent s’instal·laran 14 
ventiladors. 

Tal i com es detallarà en un apartat posterior d’aquest capítol, el sistema de mesura 
d’opacitat i CO, a instal·lar en el túnel, regularà el funcionament dels ventiladors,  sempre 
amb la supervisió del sistema de control, augmentant o reduint el seu règim de funcionament 
segons la situació del trànsit i de les condicions meteorològiques, conservant en tot moment 
la concentració de contaminants per sota dels límits màxims admissibles. 

En situació d’emergència, el procediment consistirà, de forma general, en la connexió de tots 
els ventiladors bufant en el sentit del trànsit per evitar el retorn de la capa de fums. És molt 
important tenir en compte en aquest punt l’efecte xemeneia produït per la generació de fums 
calents i el fort pendent existent. 
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Serà necessari que els ventiladors siguin reversibles per tal de poder cobrir altres possibles 
escenaris com, per exemple, la utilització temporal d’un túnel en doble sentit per reparació de 
l’altre tub. Els ventiladors reversibles també poden facilitar les tasques dels serveis 
d’emergència ja que, un cop han sortit els usuaris del túnel situats aigües amunt del incendi, 
una inversió del núvol de fums pot ajudar a l’accés al túnel. 

El primer pas per projectar el sistema de ventilació, en situació de servei, és el càlcul del 
cabal necessari. En aquest càlcul s’ha d’estudiar tres cabals: El cabal necessari per diluir el 
CO fins a límits admissibles de toxicitat, el cabal necessari per diluir els fums fins a que el 
grau d’opacitat sigui suficientment reduït com per a no interferir negativament en la seguretat 
dels usuaris de la via, i finalment, el cabal mínim de ventilació haurà de ser el donat per les 5 
renovacions per hora. El cabal de càlcul escollit serà el del cas més desfavorable. 

El segon pas serà calcular l’empenta necessària, que han d’aportar els ventiladors, per fer 
circular el cabal d’aire, determinat anteriorment, al llarg del túnel. Els factors que formen part 
de l’empenta total necessària a vèncer són: 

1. Pèrdua de càrrega per la fricció del pas de l’aire amb les parets del túnel. 

2. Pèrdua de càrrega deguda a les singularitats del túnel. 

3. Diferència de pressió entre boques per condicions atmosfèriques. 

4. Pèrdua de càrrega o increment de pressió degut a l’efecte èmbol. L’empenta ha de  
vèncer la circulació dels vehicles. Els automòbils, camions i d’altres vehicles que 
transiten per la via, en desplaçar-se, mouen gran quantitat d’aire. Aquest efecte pot 
anar a favor o en contra de la ventilació del túnel, però en tot cas és necessari 
considerar-lo, i presenta encara més importància en haver-hi un sentit únic de 
circulació per tub. 

Finalment, s’ha de realitzar l’estudi de la ventilació pel cas de que es produeixi un incendi 
d’un vehicle en l’interior del túnel. En tenir tubs amb sistemes de ventilació longitudinals i 
trànsit en un únic sentit de circulació, el cabal de ventilació necessari, per al control del núvol 
de fums en cas d’incendi, és el corresponent a una velocitat de l’aire de 3 m/s que impediria 
el retorn del núvol de fums cap els vehicles situats aigües amunt del incendi. Aquesta 
velocitat mínima, és el resultat de les recomanacions derivades dels assaigs d’incendi 
realitzats en els Estats Units dins del projecte del Memorial Tunnel. 

Per tant, les pautes d’actuació consistiran en que un cop detectat l’incendi i comprovat que 
els vehicles situats aigües avall del mateix han sortit del túnel, es procedirà a la connexió de 
tots els ventiladors, que bufaran en el sentit del trànsit, expulsant el fum aigües avall del 
incendi, a una velocitat com a mínim de 3 m /s. 
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A més a més, segons les recomanacions de PIARC (Permanent International Association of 
Road Congresses) [11], serà necessari, pels túnels que tinguin les boques a la mateixa cota i 
la distància entre parets contigües menor de 1 m, evitar la possible recirculació dels fums. 
Per aquest motiu, s’hauran de connectar els ventiladors del tub contigu bufant en el mateix 
sentit que els del tub en el s’hagi produït l’accident, per tal d’impedir la entrada del núvol de 
fums. 

Per tal de calcular l’empenta necessària en un escenari d’incendi, caldrà afegir un factor a 
vèncer, a part dels ja comentats en l’escenari de servei. Aquest factor és la diferència de 
pressió per efecte xemeneia. En túnels amb pendent considerable, en cas de produir-se un 
incendi, els gasos calents es mouen en sentit ascendent. En el cas del túnel ascendent 
l’efecte xemeneia afavoreix la actuació dels ventiladors, ja que tenen el mateix sentit (el de la 
circulació), però en el cas del túnel descendent, l’efecte xemeneia s’oposa a la actuació dels 
ventiladors. 

Coneixent  l’empenta total necessària en cada situació i l’empenta real del ventilador escollit, 
podrem calcular els ventiladors necessaris en cada cas, i finalment, seleccionarem el pitjor 
dels casos, de manera que el sistema calculat cobreixi tots els escenaris. 

4.1.3. Dimensionat del sistema de ventilació 

Les característiques dels túnels són les especificades a continuació: 
Sentit del trànsit: unidireccional
Nombre de carrils: 2
Secció: 80 m2

Perímetre: 35 m
Pendent: 3 %
Percentatge vehicles pesats: 10 %
Altitud: 800 m
Long. Túnel 1 - descendent: 1200 m
Long. Túnel 2 - ascendent: 1200 m

Per al dimensionat es consideren els equips JZR 10-30/4 de les següents característiques: 
Diàmetre interior: 1 m
Velocitat de sortida: 33,5 m/s
Cabal: 26,3 m3/s
Empenta: 1004 N
Potència motor: 30 kW
Tipus de ventilador: reversible

Les hipòtesis per al càlcul del dimensionat de la ventilació han seguit els criteris marcats per 
la PIARC (Permanent International Association Of Road Congresses) [11] i pel CETU (Centre 
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d’Etudes des Tunnels). Segons aquests organismes, els límits admissibles per a les 
concentracions de CO i fums són: 

 Emissió de CO: En túnels no son aconsellables concentracions superiors a 250 ppm 
per condicions de trànsit dens i de 150 ppm per condiciones de trànsit normals. 

 Emissió de fums: El coeficient d’opacitat (k) varia entre 0,0075 m-1 en condicions 
normals de circulació, fins els 0,009 m-1 en el cas de tràfic congestionat. En cap cas 
no ha d’excedir dels 0,012 m-1, valor que obligaria al tancament del túnel. 

En situació de servei, per cadascuna de les velocitats possibles (0-80 km/h) es determinaran 
les emissions produïdes pels vehicles. Les expressions i la nomenclatura utilitzada 
corresponen a les recomanacions de la PIARC [11]. 

L’emissió de CO de tots els vehicles existents en el túnel es determina per: 

Qemés: Emissió de CO total de tots els vehicles (m3/h). 

qco: Emissió de CO per vehicle lleuger a 60 Km/h en terreny pla i a nivell del mar (m3/h). 

fv: Factor de correcció per velocitat. 

fi: Factor de correcció per pendent. 

fhCO: Factor de correcció per altitud. 

DL: Densitat de vehicles lleugers (veh/Km.carril). 

L: Longitud del tram a ventilar (Km). 

n: Nombre de carrils. 

En quan a l’emissió de fums de tots els vehicles existents en el túnel es determina per: 

Qemés: Emissió de fums total de tots els vehicles (m2/h). 

nLDfffqQ LhCOivCO
CO
emés ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  (Eq.  4.1)

nLDffmqQ Phfumsivfums
fums
emés ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  (Eq.  4.2)
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qfums: Emissió de fums per Tm de vehicle a 60 Km/h en terreny pla a nivell del mar (m2/h.Tm). 

m: Massa per vehicle pesat (Tm). 

fiv: Factor de correcció per pendent velocitat. 

fhfums: Factor de correcció por altitud. 

DP: Densitat de vehicles pesats (veh/Km.carril). 

L: Longitud del tram a ventilar (Km). 

n: Nombre de carrils. 

El cabal de ventilació necessari ha d’assegurar que la concentració en el túnel no superi en 
cap punt els límits admissibles de CO i fums. Els cabals d’aire per diluir cadascun dels 
contaminants es calcularan mitjançant les següents expressions: 

Qv: Cabal de ventilació necessari per diluir el CO (m3/s). 

COadm: Concentració màxima de CO admissible (ppm). 

Qv: Cabal de ventilació necessari per diluir els fums (m3/s). 

klím: Coeficient d’opacitat límit (m-1). 

A partir de les taules i gràfics extrets de les recomanacions de la PIARC [11] i del CETU, 
s’han confeccionat les següents taules que relacionen els factors de les expressions 
anteriors per al escombrat de velocitats dels vehicles: 

Velocitat 
circulació qCO Fv fi fi fh Densitat 

circulació 
vehicles 
lleugers CO adm 

(km/h) (m3/h)  +3% -3% CO (veh/km·via) (%) (ppm) 
0 0,7 0,55 1,15 0,90 1,60 150 90 250 
10 0,7 0,70 1,15 0,90 1,60 100 90 250 
20 0,7 0,80 1,15 0,90 1,60 67 90 150 

lím

fums
emés

fums
V k

QQ 1
3600

1
⋅⋅=  (Eq.  4.3) 

adm

CO
emés

CO
V CO

QQ
610

3600
1

⋅⋅=  (Eq.  4.4) 
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40 0,7 0,88 1,15 0,90 1,60 40 90 150 
60 0,7 1,00 1,15 0,90 1,60 30 90 150 
80 0,7 1,10 1,15 0,90 1,60 20 90 150 

 
Velocitat 
circulació qfums massa veh. 

pesat fiv fiv fh Densitat 
circulació 

vehicles 
pesats k límit 

(km/h) (m2/h·Tm) (Tm) +3% -3% fums (veh/km·via) (%) (m-1) 
0 16 15 0,20 0,20 1,70 150 10 0,0090 
10 16 15 0,70 0,28 1,70 100 10 0,0090 
20 16 15 0,70 0,28 1,70 67 10 0,0075 
40 16 15 1,45 0,42 1,70 40 10 0,0075 
60 16 15 2,85 0,44 1,70 30 10 0,0075 
80 16 15 3,00 0,44 1,70 20 10 0,0075 

Segons aquests valors i després d’aplicar les expressions anteriors, s’obtenen els cabals 
d’emissió de contaminants i els cabals d’aire per ventilació, per cadascuna de les velocitats 
de circulació. Els resultats queden detallats en les següents taules i figures: 

Cabals d’emissió de CO i cabals de ventilació per CO del Túnel 1 (descendent): 

v veh qCO fv fi fh DL Q CO 
emés CO adm Q aire 

CO v aire 

(km/h) (m3/h)  -3% CO (veh/km.c
) (m3/h) (ppm) (m3/s) (m/s) 

0 0,7 0,55 0,90 1,60 135 179,63 250 199,58 2,49 
10 0,7 0,70 0,90 1,60 90 152,41 250 169,34 2,12 
20 0,7 0,80 0,90 1,60 60 116,70 150 216,12 2,70 
40 0,7 0,88 0,90 1,60 36 76,64 150 141,93 1,77 
60 0,7 1,00 0,90 1,60 27 65,32 150 120,96 1,51 
80 0,7 1,10 0,90 1,60 18 47,90 150 88,70 1,11 

Cabals d’emissió de fums i cabals de ventilació per fums del Túnel 1 (descendent): 

v veh qfums m fiv fh DP Q fums 
emés k límit Q aire 

fums v aire 

(km/h) (m2/h.Tm) (Tm) -3% fums (veh/km.c
) (m2/h) (m-1) (m3/s) (m/s) 

0 16 15 0,20 1,70 15 2.937,60 0,0090 90,67 1,13 
10 16 15 0,28 1,70 10 2.741,76 0,0090 84,62 1,06 
20 16 15 0,28 1,70 7 1.836,98 0,0075 68,04 0,85 
40 16 15 0,42 1,70 4 1.645,06 0,0075 60,93 0,76 
60 16 15 0,44 1,70 3 1.292,54 0,0075 47,87 0,60 
80 16 15 0,44 1,70 2 861,70 0,0075 31,91 0,40 

En la següent figura es pot observar gràficament els resultats obtinguts en les taules 
anteriors. Així, pel Túnel 1 i en condicions de servei, la màxima demanda d’aire de ventilació 
es dóna per diluir el CO amb una velocitat del trànsit de 20 km/h.  
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Cabals d’emissió de CO i cabals de ventilació per CO del Túnel 2 (ascendent): 

v veh qCO fv fi fh DL Q CO 
emés CO adm Q aire 

CO v aire 

(km/h) (m3/h)  3% CO (veh/km.c
) (m3/h) (ppm) (m3/s) (m/s) 

0 0,7 0,55 1,15 1,60 135 229,52 250 255,02 3,19 
10 0,7 0,70 1,15 1,60 90 194,75 250 216,38 2,70 
20 0,7 0,80 1,15 1,60 60 149,12 150 276,15 3,45 
40 0,7 0,88 1,15 1,60 36 97,93 150 181,35 2,27 
60 0,7 1,00 1,15 1,60 27 83,46 150 154,56 1,93 
80 0,7 1,10 1,15 1,60 18 61,21 150 113,34 1,42 

Cabals d’emissió de fums i cabals de ventilació per fums del Túnel 2 (ascendent): 

v veh qfums m fiv fh DP Q fums 
emés k límit Q aire 

fums v aire 

(km/h) (m2/h.Tm) (Tm) 3% fums (veh/km.c
) (m2/h) (m-1) (m3/s) (m/s) 

0 16 15 0,20 1,70 15 2.937,60 0,0090 90,67 1,13 
10 16 15 0,70 1,70 10 6.854,40 0,0090 211,56 2,64 
20 16 15 0,70 1,70 7 4.592,45 0,0075 170,09 2,13 
40 16 15 1,45 1,70 4 5.679,36 0,0075 210,35 2,63 
60 16 15 2,85 1,70 3 8.372,16 0,0075 310,08 3,88 
80 16 15 3,00 1,70 2 5.875,20 0,0075 217,60 2,72 

Al igual que en el cas anterior, es representa gràficament els resultats obtinguts en les taules. 
Com es pot observar, pel Túnel 2 en condicions de servei, la màxima demanda d’aire de 
ventilació serà per diluir els fums per una velocitat dels vehicles de 60 km/h.  

Fig. 4.1. Cabals d’aire de ventilació pel Túnel 1 segons el trànsit 
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Com s’ha comentat en l’apartat anterior, a més d’assegurar la dilució de contaminants, el 
cabal de ventilació ha de garantir una renovació de l’aire en el interior del túnel igual a 5 
renovacions per hora i per quilòmetre de túnel. Aquesta xifra, presa del informe PIARC 
(Montreal, 1995) [11] i recomanada per CETU (Dossier Pilote des Tunnels de Ventilacion), 
està relacionada amb la capacitat de reacció del sistema de ventilació davant una demanda 
ràpida de cabal. Aleshores, essent S la secció del túnel en m2 i L la longitud en m, i tenint en 
compte que el resultat és el mateix pels dos tubs: 

De manera que la velocitat de l’aire mínima per renovació serà de 1,67 m/s. 

Per calcular l’empenta necessària dels ventiladors, per cadascuna de les velocitats dels 
vehicles i per cada túnel, s’utilitzarà la velocitat de l’aire màxima de cada cas. Expressant els 
resultats en forma de taula s’obté: 

 
  Túnel 1      Túnel 2   

v veh v aire 5 
renov 

v aire 
CO 

v aire 
fums 

v aire 
màx  v veh v aire 5 

renov 
v aire 
CO 

v aire 
OP 

v aire 
màx 

smLSQrenovació /33,133120080
3600

15
3600

15 3=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  (Eq.  4.5)

Fig. 4.2. Cabals d’aire de ventilació pel Túnel 2 segons el trànsit 
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(km/h) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)  (km/h) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s) 
0 1,67 2,49 1,13 2,49  0 1,67 3,19 1,13 3,19 
10 1,67 2,12 1,06 2,12  10 1,67 2,70 2,64 2,70 
20 1,67 2,70 0,85 2,70  20 1,67 3,45 2,13 3,45 
40 1,67 1,77 0,76 1,77  40 1,67 2,27 2,63 2,63 
60 1,67 1,51 0,60 1,67  60 1,67 1,93 3,88 3,88 
80 1,67 1,11 0,40 1,67  80 1,67 1,42 2,72 2,72 

Una vegada obtinguts els cabals i les velocitats de càlcul, el segon pas serà calcular 
l’empenta a realitzar pels ventiladors en els escenaris de servei. Els ventiladors hauran 
d’aportar l’empenta suficient per contrarestar les pèrdues existents en tot el túnel 
(equació d’equilibri). 

Fvent: Empenta a vèncer pels ventiladors (N) 

∆Pfricció: Pèrdua de càrrega per fricció de l’aire amb les parets del túnel (Pa). 

∆Psingular: Pèrdua de càrrega degut a singularitats del túnel (Pa). 

∆Pmeteor: Diferència de pressió entre boques per condicions atmosfèriques (Pa). 

∆Pèmbol: Pèrdua de càrrega o increment de pressió degut a l’efecte èmbol (Pa). 

S: Àrea de la secció transversal del túnel (m2). 

La pèrdua de càrrega per fricció es calcularà mitjançant la següent expressió: 

λ: Coeficient de fricció (túnel sense revestiment: 0,04). 

L: Longitud del túnel (m). 

Dh: Diàmetre hidràulic equivalent (m), igual a 4·Secció / Perímetre. 

va: Velocitat de l’aire de ventilació (m/s). 

ρ: Densitat de l’aire (1,23 kg/m3). 

Per a obtenir la pèrdua de càrrega per singularitats del túnel s’utilitza l’expressió: 

)( sin èmbolmeteorgularfriccióvent PPPPSF ∆+∆+∆+∆⋅=  (Eq.  4.6) 
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ξ: coeficient de pèrdues localitzades en el interior del túnel (1,5). 

va: Velocitat de l’aire de ventilació (m/s). 

ρ: Densitat de l’aire (1,23 kg/m3). 

La diferència de pressió per condicions atmosfèriques inclou el fenomen del efecte xemeneia 
en condicions de servei (és a dir, sense foc en l’interior) degut a la diferència de temperatura 
entre l’interior i exterior del túnel, juntament amb la diferència de cotes entre boques, les 
diferències baromètriques i l’efecte del vent. Aquests efectes són responsables del tir natural 
i, val a dir que, hi ha diferents opinions en la literatura tècnica en la manera d’avaluar-los. 
Generalment, són introduïts en els càlculs com a contrapressions a vèncer pel sistema de 
ventilació. En el túnel que és objecte del present projecte s’ha considerat una contrapressió 
màxima de 60 Pa actuant en el sentit més desfavorable per a la hipòtesis de càlcul (sentit 
oposat al trànsit). 

La pèrdua de càrrega per efecte èmbol no sempre s’oposa a l’empenta dels ventiladors. 
Segons com està expressat en la equació d’equilibri, l’efecte èmbol tindrà un signe positiu 
quan el seu efecte s’oposi al dels ventiladors i signe negatiu quan els ajudi. Si els vehicles 
circulen en un únic sentit, l’efecte èmbol és favorable quan el sentit de la ventilació coincideix 
amb el de circulació dels vehicles, excepte en el cas de que els vehicles circulin a una 
velocitat menor que l’aire de ventilació, ja que en aquest cas els vehicles frenarien l’aire de 
ventilació. L’efecte és sempre desfavorable quan els vehicles circulen en contra de la 
ventilació. L’expressió per calcular l’efecte èmbol és la que segueix: 

CX: Coeficient aerodinàmic dels vehicles (L: lleugers i P: pesats). 

SL: Àrea frontal dels vehicles lleugers (m2). 

SP: Àrea frontal dels vehicles pesats (m2). 

S: Àrea de la secció transversal del túnel (m2). 

DL: Densitat de vehicles lleugers (veh/Km.carril). 
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DP: Densitat de vehicles pesats (veh/Km.carril). 

L: Longitud del túnel (km). 

n: Nombre de carrils. 

ρ: Densitat de l’aire (1,23 kg/m3). 

vveh: velocitat dels vehicles (m/s). 

va: velocitat de l’aire de ventilació (m/s). 

En el túnel que ens ocupa, s’han considerat els coeficients aerodinàmics i les àrees 
d’arrossegament, dels diferents tipus de vehicles, que es mostren en la següent taula: 

 CX Àrea frontal 
vehicles lleugers 0,4 2 
vehicles pesats 1 7 

Una vegada s’obtingui l’empenta a vèncer pels ventiladors (Fvent) per a les diverses 
condicions del trànsit, es calcularà el nombre de ventiladors necessaris a partir de l’empenta 
unitària del ventilador escollit i aplicant un factor de correcció. Aquest factor és degut a que 
l’empenta real del ventilador està condicionada per l’entorn en que treballa. Les expressions 
a utilitzar seran les següents: 

k: Coeficient de correcció. 

vvent: Velocitat de l’aire en boca del ventilador (pel model escollit: 33,5 m/s). 

va: Velocitat de l’aire de ventilació (m/s). 

n: Nombre de ventiladors. 

Fvent: Empenta a vèncer pels ventiladors (N). 
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Funitari: Empenta unitària del ventilador (pel model escollit: 1004 N). 

Una vegada s’han presentat les expressions i les dades de partida per calcular el nombre de 
ventiladors, es mostren els resultats en forma de taules. 

Aplicació de l’equació d’equilibri, en escenari de servei, pel Túnel 1 (descendent): 

v veh v veh v aire 
màx 

AP 
fricció 

AP 
singular 

AP 
èmbol 

AP 
meteor F vent k n 

(km/h) (m/s) (m/s) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (N)   
0 0,00 2,49 20,10 5,74 12,23 60 7.845,88 1,27 10 

10 2,78 2,12 14,47 4,13 -0,57 60 6.242,67 1,26 8 
20 5,56 2,70 23,57 6,73 -7,15 60 6.652,23 1,28 9 
40 11,11 1,77 10,17 2,90 -45,68 60 2.191,04 1,24 3 
60 16,67 1,67 8,97 2,56 -88,42 60 -1.351,01 1,24 <= 0 
80 22,22 1,67 8,97 2,56 -110,70 60 -3.133,18 1,24 <= 0 

Aplicació de l’equació d’equilibri, en escenari de servei, pel Túnel 2 (ascendent): 

v veh v veh v aire 
màx 

AP 
fricció 

AP 
singular 

AP 
èmbol 

AP 
meteor F vent k n 

(km/h) (m/s) (m/s) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (N)   
0 0,00 3,19 32,82 9,37 19,97 60 9.773,06 1,30 13 

10 2,78 2,70 23,63 6,75 -0,01 60 7.229,66 1,28 10 
20 5,56 3,45 38,48 10,99 -3,88 60 8.447,26 1,31 12 
40 11,11 2,63 22,33 6,38 -37,70 60 4.080,86 1,28 6 
60 16,67 3,88 48,52 13,86 -64,29 60 4.647,05 1,33 7 
80 22,22 2,72 23,90 6,83 -99,64 60 -713,95 1,28 <= 0 

Segons els resultats obtinguts de l’estudi d’escenaris de servei, el cas més desfavorable pel 
Túnel 1 seria amb el trànsit aturat i el túnel ple de vehicles emetent contaminants, essent 
necessària una velocitat de l’aire de 2,49 m/s, corresponent , per una secció de 80 m2, a un 
cabal de ventilació de 199,58 m3/s. Aquest cabal és el de dilució de CO, la qual cosa sembla 
lògica en haver considerat que el trànsit majoritari és de vehicles lleugers de benzina. El 
nombre resultant de ventiladors necessaris és de 10, per tal de cobrir tots els escenaris de 
trànsit. També es pot observar que el Túnel 1 s’autoventila a partir d’una velocitat dels 
vehicles de 60  km/h (tenint en compte la diferència de pressió per condicions atmosfèriques 
més desfavorable). 

En el Túnel 2, en situacions de servei, el cas més desfavorable també seria amb el trànsit 
aturat i el túnel ple de vehicles emetent contaminants. La velocitat de l’aire haurà de ser de 
3,19 m/s, corresponent a un cabal, també per dilució de CO, de 255,02 m3/s. Per assolir 
aquest cabal de ventilació seran necessaris 13 ventiladors del model detallat anteriorment. El 
Túnel 2 es ventila, gràcies a l’efecte èmbol, a partir d’una velocitat dels vehicles de 80 km/h. 
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Al llarg de tot l’estudi, s’ha aplicat el criteri de que, sigui quina sigui la velocitat a assolir, el 
sentit de l’aire serà el mateix que el del trànsit. Aquest raonament no és estrictament 
necessari des del punt de vista de dilució de contaminants, ja que serien vàlids els dos 
sentits de circulació de l’aire. El principal motiu per ventilar sempre en el sentit de circulació 
està relacionat amb el sistema de control de la ventilació. En situació de servei, els equips de 
mesura d’opacitat i CO indicaran la necessitat d’augmentar la ventilació quan s’assoleixin 
uns nivells predeterminats. Per aquest motiu, en cas de trànsit fluid els túnels seran ventilats 
pel propi trànsit i només per velocitats menors serà necessari ajudar amb els ventiladors. 
Plantejar un doble sentit de ventilació en funció dels valors de la diferència de pressió entre 
boques no es aconsellable per la dificultat de la regulació. Per un altre costat, en cas de 
d’incendi i estar ventilant en el sentit contrari a la circulació del trànsit, la inèrcia provocaria 
que el núvol de fums es desplacés sobre els vehicles aturats. 

Segons s’ha comentat anteriorment, en un escenari d’incendi, en túnels de carretera, es 
considera suficient una velocitat de l’aire en el interior del túnel de 3 m/s per una perfecta 
evacuació de fums. Una velocitat inferior permetria que els fums envaïssin la secció del túnel, 
si be no és aconsellable velocitats superiors, donat que una velocitat excessiva facilitaria les 
turbulències i la propagació del fum per tot el túnel, a més de generar un sobredimensionat 
de la instal·lació. 

Per a realitzar el dimensionat del sistema de ventilació utilitzarem l’equació d’equilibri, però 
tal com s’ha comentat anteriorment, caldrà afegir un fenomen addicional: l’efecte xemeneia. 
Així, l’expressió de l’equació d’equilibri en un escenari excepcional d’incendi serà: 

∆Pxemeneia: Diferència de pressió per efecte xemeneia degut al foc en túnel amb pendent (Pa). 

Generalment, en produir-se un incendi en l’interior del túnel, el núvol de fums generarà un 
efecte de tir fins a la boca de cota major. Aquest efecte de tir serà més gran quan més 
longitud de túnel hi hagi amb fum. Per un altre costat, els vehicles aturats aigües amunt de 
l’incendi provocaran un efecte èmbol (suposarem que els vehicles aigües avall de l’incendi 
han sortit del túnel). L’objectiu de la ventilació és assolir una corrent d’aire de 3 m/s en el 
sentit de la circulació, i que s’oposarà tant a l’efecte xemeneia com a l’efecte èmbol. 

Considerarem, per tant, el càlcul de l’efecte de l’incendi en règim permanent. En aquest 
projecte es fixa una potència de l’incendi de 30 MW (superior als 20 MW recomanats per 
PIARC [11] com a potència calorífica màxima en un incendi d’un camió o autobús). Per 

)( sin xemeneiaèmbolmeteorgularfriccióvent PPPPPSF ∆+∆+∆+∆+∆⋅=  (Eq.  4.12) 
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l’experiència en túnels similars, es pot considerar que un incendi d’aquesta magnitud 
implicarà una diferència de pressió de 50 Pa. 

En el cas del Túnel 1 (descendent), la posició més desfavorable d’un incendi seria en el 100 
% de la seva longitud, o sigui en la boca de sortida. Per aquesta posició el túnel estaria ple 
de vehicles aturats, efecte èmbol màxim, i l’efecte xemeneia seria de sentit contrari al sentit 
de l’aire de ventilació. Aplicant l’equació d’equilibri s’obté: 

v veh v veh v aire 
incendi 

AP 
fricció 

AP 
singular

AP 
èmbol 

AP 
meteor 

AP 
xemen F vent k n 

(km/h) (m/s) (m/s) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (N)   
0 0,00 3,00 29,07 8,30 17,68 60 50 13.204,37 1,29 17 

Aleshores, pel Túnel 1 seran necessaris 17 ventiladors per assolir la velocitat de l’aire 
necessària en cas d’un incendi. Aquest valor és més gran que l’obtingut en el escenari de 
servei més desfavorable. Per tant, en el Túnel 1, la situació dimensionant del sistema de 
ventilació serà l’escenari d’incendi. 

En el Túnel 2 (ascendent), la posició més desfavorable d’un incendi també seria en el 100 % 
de la seva longitud, ja que el túnel estaria ple de vehicles aturats (efecte èmbol màxim) i 
l’efecte xemeneia no afavoriria la ventilació. Aplicant l’equació d’equilibri s’obté: 

v veh v veh v aire 
incendi 

AP 
fricció 

AP 
singular

AP 
èmbol 

AP 
meteor 

AP 
xemen F vent k n 

(km/h) (m/s) (m/s) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (N)   
0 0,00 3,00 29,07 8,30 17,68 60 0 9.204,37 1,29 12 

Com es pot observar en la taula de resultats, pel Túnel 2 seran necessaris 12 ventiladors per 
arribar als 3 m/s de ventilació en el cas d’incendi. En aquest cas, el nombre de ventiladors és 
menor que els 13 ventiladors necessaris en situació de servei. Per tant, en el Túnel 2, la 
situació dimensionant serà un escenari de servei. 

4.1.4. Conclusions del sistema de ventilació dels túnels 

El gàlib dels túnels permetrà la ubicació dels ventiladors en el sostre. Per un altre costat, la 
distància mínima que cal deixar entre els equips és dmín = 10·Dh, per aconseguir un flux d’aire 
uniforme, de manera que els ventiladors funcionin a ple rendiment. En el cas dels túnels 
objecte del present projecte: 
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Donat aquest resultat es decideix instal·lar els ventiladors en parelles cada 100 m. En cas 
d’incendi és precís considerar que com a mínim un ventilador podria quedar danyat per la 
proximitat del focus, pel que s’ha augmentat en un el nombre de ventiladors a instal·lar per 
tub. Així doncs, es considera que és necessari instal·lar un total de: 

 18 ventiladors pel Túnel 1 (descendent). 

 14 ventiladors pel Túnel 2 (ascendent). 

Tots els ventiladors seran de les característiques anteriorment exposades, i tal com s’ha 
comentat anteriorment, hauran de ser reversibles al 100 % (iguals prestacions en ambdós 
sentits de funcionament). A més a més, donat que els ventiladors extrauran fums calents en 
cas d’incendi, aquests hauran d’estar preparats per suportar 200 ˚C durant un període de 2 
hores. 

Per a la seva instal·lació, els ventiladors disposaran de quatre anelles per l’ancoratge del 
ventilador al sostre del túnel i incorporarà esmorteïdors de vibració amb la suficient robustesa 
com per suportar àmpliament les arrancades del ventilador, fins i tot la inversió del sentit de 
gir. Incorporarà també dues anelles addicionals, com element de seguretat, amb una 
cadena, que en cas de ruptura dels ancoratges principals, eviti la caiguda del ventilador a la 
calçada.  

En situació de servei es té un mínim consum energètic, ja que la autoventilació creada per 
l’efecte èmbol dels vehicles quan el trànsit és fluid, és suficient. En cas de trànsit lent o 
aturat, els equips mesuradors de CO i opacitat, indicaran al sistema de control la necessitat 
de connectar ventiladors. 

Per un altre costat, les pautes d’actuació fixaran les decisions a prendre des del Centre de 
Control davant la hipòtesis de que es produeixi un accident amb foc en l’interior del túnel. 
L’enorme avantatge que es presenta en tenir un sistema de ventilació de tipus longitudinal 
amb trànsit unidireccional és la senzillesa del principi d’actuació: Un cop detectat l’incendi i 
comprovat que els vehicles situats aigües avall han abandonat el túnel, es connectaran tots 
els ventiladors en el sentit del trànsit. 

mDdm
P
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4.1.5. Ventilació de galeries 

Els greus esdeveniments ocorreguts en túnels de carretera ha provocat l’estudi del 
comportament dels fums en cas d’incendi cap a solucions més rigoroses i completes, amb 
l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris que es trobin en el seu interior.  

A aquests efectes, en túnels interurbans de mitja longitud s’estableix la necessitat d’un 
sistema de ventilació per a l’extracció de fums en cas d’incendi (tal i com s’ha detallat en els 
apartats anteriors), així com l’execució de galeries de comunicació entre tubs paral·lels o 
sortides d’emergència al exterior, per tal de minimitzar el temps d’exposició als fums. 

L’execució d’aquestes galeries de comunicació presenta, en primer terme, el problema del 
retorn d’aire viciat entre els dos tubs. En cas d’incendi, la comunicació entre túnels és fa més 
rellevant donada la possibilitat de propagació de fums cap al túnel no afectat, i augmenta el 
risc d’intoxicació, tant pels usuaris que evacuen per la galeria com pels que es troben en el 
tub paral·lel. 

Per evitar aquest problema, les galeries han d’estar ventilades, de manera que es generi una 
sobrepressió que impedeixi l’entrada de fums. Un sistema molt freqüent és l’aïllament de les 
galeries mitjançant portes tallafocs en els seus extrems, per tal que en cap cas el fum pugui 
passar d’un tub a l’altre. L’espai entremig haurà de ser ventilat per equips auxiliars, mantenint 
en tot moment una sobrepressió que aporti aire fresc i impedeixi l’entrada de fums. La 
instal·lació disposarà de sistemes idèntics en ambdues boques de cada galeria: ventiladors, 
comportes tallafocs i comportes de sobrepressió. 

En cas d’emergència, els usuaris passaran d’un túnel a l’altre a través d’una de les galeries 
d’evacuació, accedint per la porta del tub accidentat i quedant en un recinte estanc i previst 
de ventilació forçada. A més a més, els equips de socors podran accedir al túnel accidentat a 
través de les galeries des del túnel paral·lel. 

En els túnels que són objecte del present projecte, s’han construït dues galeries de 
comunicació amb secció de volta entre els dos tubs paral·lels, amb una interdistància de 400 
m. En cadascuna de les galeries s’instal·larà un pals SOS per trucades de socors, càmeres 
del circuit tancat de televisió, i la senyalització corresponent. Les galeries quedaran tancades 
en els dos extrems amb un mur de fàbrica de bloc arrebossat,  formant una zona de refugi 
d’uns 90 m2. Per l’accés de les persones a cada galeria, es projecten portes metàl·liques 
tallafocs RF-90, de dimensions 1,1 x 2,5 m, i que incorporen un element de vidre transparent 
tallafoc de forma circular a la alçada de la vista. Les portes disposaran d’obertura antipànic 
cap endins. 

Les característiques geomètriques de les dues galeries de comunicació es mostren en la 
següent taula: 
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Galeria Secció Perímetre Dh Longitud 
 (m2) (m) (m) (m) 
1 18 16 4,5 20 
2 18 16 4,5 20 

Per calcular les necessitats de ventilació quan es tanquen les galeries amb portes tallafocs, 
es considera que les galeries són un recinte tancat i es segueix la normativa CPI-96 [8], 
referent a les condicions de protecció contra incendis en edificis. Segons l’article 18 del 
capítol 4 (Instal·lacions generals i locals de risc especial), es dimensionarà la ventilació de 
manera que sigui capaç de realitzar 6 renovacions per hora. A partir d’aquest criteri i de les 
dades geomètriques s’obtindran els cabals de ventilació que es detallen en forma de taula: 

Galeria Secció Longitud Volum Renovacions Cabal 
 (m2) (m) (m3) (ren/h) (m3/h) 
1 18 20 360 6 2.160 
2 18 20 360 6 2.160 

Per tal de generar una sobrepressió en l’interior del recinte, es considera necessari 
sobredimensionar els cabals calculats en un 20%: 

Galeria Cabal Coeficient Cabal Total 
 (m3/h)  (m3/h) 
1 2.160 1,2 2.592 
2 2.160 1,2 2.592 

Els equips escollits seran ventiladors axials d’un esglaó, de 1,5 kW de potència i un cabal  de 
3.000 m3/h.  Alhora s’instal·larà una comporta de regulació de cabal y pressió,  en cadascun 
dels extrems de la galeria. Tant els ventiladors com les comportes de regulació, tindran 
acoblada una comporta tallafocs pel tancament automàtic de la secció d’incendi amb 
accionament per dispar d’un fusible tèrmic. Les comportes de regulació tindran, a més, una 
comporta de sobrepressió per a la evacuació d’aire en el local: Quan la instal·lació està 
funcionant i assoleix una determinada pressió, les lames de les reixes es mantenen en la 
posició oberta, i en aturar la instal·lació o baixar la pressió, les lames es tanquen 
automàticament. Les comportes estan dimensionades per tal que l’aire sorti a una velocitat 
aproximada de 4 - 5 m/s, valors recomanats per a vèncer la pressió exercida pels fums. 

S’ instal·laran dos sistemes idèntics per galeria, un en cadascuna de les boques, per garantir 
que sempre hi haurà un ventilador impulsant aire des del túnel no afectat. 

Aquest sistema estarà controlat de manera que sigui possible la seva posta en marxa 
automàticament davant la detecció d’un incendi en un dels túnels, i quedarà integrat en el 
sistema de Gestió Tècnica Centralitzada dels Túnels. 
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4.2. Sistema de detecció de CO i opacitat 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat de ventilació, el nivell de CO i la visibilitat a l’interior del 
túnel és de gran importància per a la seguretat del trànsit. Per tant, han de ser mesurats i 
utilitzats per a controlar la ventilació forçada. 

El dispositiu escollit és el VICOTEC  414 optoelectrònic, de la marca Sick,  dissenyat per a  
efectuar  mesures permanents i instantànies de la visibilitat i de la concentració de CO en 
túnels de carreteres. Són sensors robusts i compactes, i actuen com a dispositius de mesura 
in situ sense contacte. 

L’equip es composa de: Una unitat transmissora, una unitat receptora, una unitat d’avaluació 
RCU 410, suports de fixació, cable per connectar el transmissor i el receptor i cable per 
connectar la unitat RCU 410 i el receptor. 

 

Fig. 4.3. Elements principals del dispositiu VICOTEC 410 
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Cada parella de sensors en un punt de mesura conté dos dispositius de mesura 
optoelectrònics que proporcionen els valors de visibilitat i concentració de CO independents 
un de l’altre. La unitat de mesura de CO (unitat IR) integra un transmissor infraroig i un 
receptor infraroig. El monitor de visibilitat (unitat VIS), format per una unitat de transmissor/ 
receptor i un reflector triple, està muntada en paral·lel a la unitat de mesura de CO. 

Cada dispositiu de mesura disposa d’una unitat d’avaluació RCU 410. La RCU 410 
proporciona les dades de mesura com senyals analògiques i digitals, i realitza les següents 
funcions: 

 Funcionament del sistema de mesura. 

 Unitat de font d’alimentació pels sensors. 

 Avaluació i sortida de les senyals mesurades. 

 Interfaces con la RCU 410: 3 relés (anomalia de visibilitat, anomalia de CO i 
manteniment), 2 sortides de corrent 0 – 20 mA (visibilitat i CO) i 1 entrada digital. 

 També disposa d’un port RS 422 per proporcionar totes les dades mesurades i 
missatges d’estat. 

La distància de muntatge entre la unitat transmissora i la receptora haurà d’estar en el 
interval de 9,5 i 10,5 m. 

La visibilitat es mesura pel mètode d’autocolimació. En aquest mètode, la llum emesa pel 
transmissor es reflexa cap al receptor mitjançant el reflector, i forma d’aquesta manera la 
distància de mesura (20 m). La llum, atenuada per les partícules de pols, sutge del 
combustible diesel, existents en la atmosfera del túnel, és registrada pel receptor. Aquest 
valor brut es processa en la unitat d’avaluació i passa a ser un valor mesurat. El VICOTEC 
414 compensa qualsevol factor que pugui falsejar la mesura, com ara, la contaminació o les 
derives de llarga durada dels components dels dispositius. 

El principi de mesura de la concentració de CO està basat en la absorció específica de la 
longitud d’ona que presenta la llum infraroja (correlació negativa de filtre de gas) pel monòxid 
de carboni (CO). En el interval de longituds d’ona des de 4,5 fins a 4,9 nanometres, el CO 
posseeix un espectre d’absorció que agafa una varietat de línies d’absorció de tipus pics. La 
forma i posició de l’espectre d’absorció són característiques del monòxid de carboni. 
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Resum de les característiques tècniques del VICOTEC 414: 

Variables mesurades: Coeficient d’extinció (valor K) 
Concentració de CO (ppm)  

Principi de mesura CO:  Transmisiometria CO 
Principi de mesura VIS: Correlació negativa gas  
Distància de mesura: 10 m (±0,5 m)  
Límits de mesura VIS: 0 fins a 15 km-1  
Límits de mesura CO: 0 fins a 300 ppm  
Precisió de la mesura VIS: VIS: ±1,35% transmissió 

Precisió de la mesura CO: 0-150 ppm: ±7,5 ppm 
150-300 ppm: ±12 ppm  

Grau de protecció: IP 65 

Els punts de mesura seleccionats depenen principalment dels següents criteris: 

 Amb ventilació transversal, es recomana una distribució uniforme al llarg de tot el 
túnel, amb un mínim de dos punts de mesura per cada tram de ventilació. 

 Segons les Directives per Equipament i Explotació de Túnels de Carreteres, RABT 
de la República Federal d’Alemanya, els túnels amb ventilació longitudinal hauran de 
disposar de com a mínim 3 punts de mesura, un aproximadament a una distància de 
150 m de cada boca del túnel i com a mínim un altre en el centre del túnel. 

 Si existeix risc d’entrada de boira al túnel, hauran d’instal·lar-se sensors de boira a 
una distància màxima de 10 m de la boca del túnel. L’efecte de la boira pot 
intensificar-se, ja que les partícules de pols actuen com partícules de condensació 
addicionals. Les gotes de boira augmenten l’opacitat provocada por les partícules de 
pols. Gràcies a l’ús de sensors, la boira es detecta immediatament. Conseqüentment, 
el sistema de control de ventilació pot impedir l’entrada de boira. 

 Si la carretera presenta corbes, el feix de mesura entre els diversos sensors no ha de 
ser interromput per la paret del túnel, les llumeneres o els vehicles que travessin el 
túnel. 

En el cas dels túnels que són objecte del present projecte, s’instal·laran 3 dispositius de 
mesura de visibilitat i CO per cadascun dels dos sentits de circulació. Dins de cada tub 
estaran separats per una distància aproximada de 400 m. S’ubicaran en el mur dret per 
facilitar les tasques de manteniment. 

Normalment, la concentració de partícules en un túnel de carretera presenta una distribució 
molt uniforme a través de tota la secció transversal del seu perfil. Els fluxos del trànsit i 
longitudinals provocats per la ventilació natural, així com l’efecte èmbol dels vehicles en els 
túnels importants amb sentits de circulació independents, fan que l’aire a l’interior del túnel es 
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barregi ràpidament. Aquest efecte augmenta per les turbulències que es formen darrera dels 
vehicles. Donat que l’aire està ben barrejat, l’alçada no és un criteri important. Per regla 
general, els dispositius s’instal·len a una alçada entre 3,5 i 4,5 m. 

En quan a la disposició de la parella de sensors, mirant directament a la paret del túnel, el 
transmissor estarà situat a l’esquerra i el receptor a la dreta. 

4.3. Anemòmetres interiors i estacions meteorològiques 

4.3.1. Anemòmetres interiors 

Els paràmetres de velocitat i direcció de l’aire a l’interior del túnel, són dades de gran interès 
per un millor coneixement dels diferents efectes, tant meteorològics com del trànsit (efecte 
èmbol) sobre la ventilació del túnel. 

En el cas del present projecte, en existir una ventilació longitudinal, és necessària la 
instal·lació d’anemòmetres, el quals permeten conèixer el comportament del sistema general 
de ventilació davant de diferents condicions meteorològiques i de funcionament, reflectint 
alhora la eficàcia de la ventilació. Per tant, els anemòmetres interiors són de gran interès per 
a avaluar i controlar la ventilació forçada. 

Les variacions de velocitat de l’aire, originades per l’efecte èmbol de la circulació de vehicles 
a l’interior del túnel i la turbulència que es presenta en passar un vehicle pel lloc en que està 
situat l’anemòmetre, són efectes indesitjables i difícils d’eliminar. Requereixen una integració 
de les senyals que a posteriori realitzarà el servidor del Sistema de Control. 

Els anemòmetres subministren una senyal analògica 4 - 20 mA corresponent a velocitats de 
l’aire entre -20 m/s i 20 m/s, per un rang de temperatures entre -30 ˚C i +80 ˚C. Donat que es 
tracta d’anemòmetres d’hèlice, la inversió del sentit de l’aire equival a un canvi de polaritat en 
la senyal de sortida. D’aquesta manera la senyal porta immanent també el sentit de l’aire, 
que només es mou en la direcció longitudinal del túnel. 

El cable flexible de sortides de senyal quedarà connectat al cable de senyal en una caixa de 
connexió estanca. Aquest cable transportarà la senyal de cada anemòmetre al node del 
Sistema de Control més proper.  

Els anemòmetres disposen d’un generador taquimètric. Els anemòmetres hauran de ser de 
roda alada amb teleemissor de corrent contínua per mesurar corrents d’aire dirigides lliures 
de torsions i turbulències. L’arbre de la roda alada estarà acoblat al generador de corrent 
contínua amb un engranatge reductor. El rotor serà un induït lleuger de campana sense ferro 
i de baixa inèrcia. La tensió de mesura segons el nombre de revolucions de la roda alada 
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serà presa per un col·lector de metall anticorrosiu per tal de ser transmesa al Sistema de 
Control. 

L’hèlice estarà fabricada amb duralumini anodizat superficialment. L’eix girarà sobre 
rodaments de boles de baixa fricció protegides de l’entrada de pols i agents externs 
mitjançant juntes laberíntiques. L’execució de carcassa, cubs, caixa de l’alternador i rodet 
seran de fabricació lleugera d’alumini amb acabats de qualitat, del tipus pintures al forn, 
anodizats o similars. 

Els anemòmetres aniran suportats per un ancoratge rígid, però desmuntable, en el sostre 
dels túnels, mitjançant perns d’expansió. 

S’instal·larà un anemòmetre interior en cadascun dels tubs, aproximadament en el punt mig 
de la seva longitud, i en la clau. Els anemòmetres quedaran allunyats d’altres elements del 
sostre dels túnels, com ara ventiladors o senyalització, que puguin provocar lectures 
incorrectes d’aquests dispositius. La seva ubicació pot observar-se en els plànols. 

4.3.2. Estacions meteorològiques 

Les condicions meteorològiques en les boques dels túnels són de gran interès, sobretot en 
túnels de muntanya, ja que condiciona de manera notable el funcionament de la ventilació 
del túnel i la seguretat del trànsit. 

Per aquest motiu s’instal·larà una estació meteorològica propera a cadascuna de les boques. 
Cada estació disposarà dels elements per a la mesura dels paràmetres fonamentals de la 
meteorologia. Aquests elements seran els següents: 

 Anemòmetre de cassoleta. 

 Sensor de direcció del vent. 

 Sensor exterior de temperatura i humitat. 

 Pluviòmetre 

 Baròmetre.   

L’anemòmetre de cassoleta permet el control de la velocitat de l’aire a l’exterior del túnel. 
Aquest emetrà una senyal proporcional a la velocitat del vent independentment de la direcció 
de l’aire, ja que a diferència de l’interior del túnel, pot bufar en qualsevol direcció. Els 
anemòmetres hauran de situar-se en punts on es puguin mesurar els efectes del vent a les 
respectives boques, però evitant les interferències de l’aire extret o aspirat per les boques del 
túnel. Aquests anemòmetres subministren, mitjançant un generador de corrent contínua, una 
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senyal 4 - 20 mA corresponent a velocitats del vent entre 0 i 40 m/s. Estarà construït amb un 
aliatge lleuger lacat, adient per ambients agressius. Incorporarà un calefactor pels casos de 
gel i neu. 

El sensor de direcció del vent consistirà en un penell d’alumini anoditzat que girarà sobre un 
coixinet de boles. Estarà basat en un sistema òptic binari per codi Gray amb un convertidor 
optoelectrònic. Aquest sensor emetrà una senyal analògica 4 - 20 mA per un rang de mesura 
de 0 a 360 graus. Com en el cas de l’anemòmetre, incorporarà un calefactor pels casos de 
gel i neu. 

El sensor exterior de temperatura i humitat relativa estarà format per un sistema de mesura 
de la temperatura per Pt100 i per un sistema de mesura de la humitat del tipus capacitiu. Una 
pantalla metàl·lica en acabat blanc brillant reflectirà la radiació solar. D’aquest sensor 
s’obtindran dues senyals 4 - 20 mA  corresponents a un rang de temperatura de -20 a +80 ˚C 
i a una humitat relativa del 0 al 100 %. 

El pluviòmetre automàtic estarà basat en el sistema de mesura per bàscula Joss - Tognini. 
Incorporarà un calefactor per tal de mesurar precipitacions tant sòlides com líquides. La 
senyal de sortida és per polsos. Amb un superfície de recollida de 200 cm2 realitza un bolc 
per 0,1 mm de precipitació, emetent un pols de 50 ms. 

El baròmetre transmetrà una senyal 4 - 20 mA  per un rang de mesura de 800 a 1.100 mbar. 
Estarà basat en un sensor piezoresistiu. 

Els elements de cadascuna de les estacions meteorològiques estaran suportats per la 
corresponent torreta de gelosia amb pal fins a 5,5 m d’alçada, fixada a una sabata de 
formigó. Un cofre estanc subjectat a la torreta contindrà les proteccions, fonts d’alimentació, 
borns i accessoris. Els cables de transmissió de les senyals aniran convenientment protegits 
fins el node del Sistema de Control més proper. La Gestió Tècnica Centralitzada dels túnels 
emmagatzemarà les dades per a la realització d’històrics, alhora que activarà esdeveniments 
i alarmes quan algun paràmetre tingui un valor fora del marge establert com a normal.  

4.4. Sistemes de detecció d’incendis 

4.4.1. Detecció d’incendi a l’interior dels túnels 

Un dels esdeveniments més transcendents en un túnel és el del foc. Per aquest motiu 
l’equipament dels túnels ha de tenir els elements necessaris per a la detecció i avís de foc. 

Els sistemes clàssics de detecció d’incendis en edificis, o són inadequats per a la seva 
utilització en túnels pel seu principi de funcionament, o bé requereixen un manteniment 
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excessiu per l’ambient hostil existent en els túnels.  A més a més, els detectors clàssics 
cobreixen àrees petites i caldria un nombre molt elevat de dispositius per cobrir tot el túnel.  

Una solució eficaç i econòmica, és el sistema de detecció de tipus lineal mitjançant la 
col·locació d’un cable sensor a la clau dels túnels que serà analitzat per una unitat de 
processament encarregada de gestionar les senyals que provenen del cable i que estarà 
integrada amb la Gestió Tècnica Centralitzada dels túnels. 

El model escollit, de la marca LISTEC, és el cable sensor de temperatura LIST (Linear 
Sensing of Temperature) amb la central SCU (Sensor Control Unit). 

El cable sensor SEC 20/08, segellat hermèticament, conté petits circuits híbrids, disposats 
cada 8 metres. Els híbrids, que es composen d’un circuit integrat que els identifica i un 
sensor de temperatura semiconductor, estan connectats per un cable pla flexible. 

El cable pla i els punts de mesura estan recoberts per un farcit que, a més, està protegit per 
una pantalla d’alumini per tal de fer-lo immune a les interferències electromagnètiques, i 
acabat amb una coberta externa ignífuga i lliure d’halògens, la qual completa l’estructura 
segellada del cable sensor. El cable, un cop instal·lat, no necessita manteniment. 

El cable mesura temperatures des de -40 °C fins a +85 °C, amb una resolució de 0,1°C. 

Un extrem del cable sensor de cadascun dels túnels es connectarà a una caixa de connexió 
que contindrà un mòdul per a empalmar amb un cable de senyal de 2 x 2 x 0,8 mm2 que 
conduirà a la unitat de control o processament. Aquest mòdul de connexió també contindrà 
un circuit de protecció contra sobrecàrregues. 

Els sensors de temperatura són interrogats (testats) per la unitat de control a intervals de 10 
segons. La unitat de control pel cable, encarregada del test dels sensors, realitza l’anàlisi de 
les mesures de temperatura obtingudes mitjançant diferents criteris programables per 
l’usuari, i permet fins a 32 zones d’alarma. 

Els 2.400 metres de túnel en total queden, per tant, independitzats en 32 sectors que 
cobreixen 75 metres de longitud de túnel, de manera que cada zona disposa de 9 ó 10 punts 
de mesura.  

La unitat de control quedarà instal·lada en un armari mural rack de 19” i 3 unitats d’alçada, en 
l’interior d’una de les casetes tècniques de les boques dels túnels i estarà comunicada 
mitjançant una interfície sèrie RS-232 amb el node del sistema de control més proper. 

Un estat anormal del sistema, per fallada o manteniment, produirà una senyalització òptica i 
audible, i donarà un contacte d’alarma al sistema de control. En rebre la central una alarma 
per foc, es produiran immediatament les següents accions: 
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 S’il·luminaran els pilots indicadors corresponents. 

 S’indicaran en pantalla la localització del foc i el número de zona i detector. 

 Actuaran les alarmes acústiques corresponents. 

 S’efectuaran les operacions de control programades que es precisin. 

La central SCU 2000/230/72h, com a unitat de control dels sensors, tindrà un bloc composat 
per un transformador / rectificador de corrent alterna a continua i un acumulador amb una 
autonomia mínima de 72 hores. La alimentació procedent de la xarxa permetrà assegurar 
simultàniament el funcionament de la central i la recarrega de l’acumulador en un temps no 
superior a 24 hores. 

La SCU disposa de dos criteris d’alarma per determinar un cas d’incendi: 

 Quan la temperatura mesurada per un dels sensors supera la temperatura màxima 
predefinida per l’usuari (a part, hi ha una prealarma quan s’assoleix el 90 %). 

 Quan s’excedeix un diferencial preestablert de temperatura en poc temps.  

La instal·lació del cable sensor es realitzarà mitjançant clips de niló amb cargols inoxidables i 
suport de niló de mida 6, model MDP 20, distanciats 1 metre com a màxim (el cable té un 
pes de 0,5 kg/m i un diàmetre exterior de 18 mm ). 

Les corbes del cable es realitzaran amb un radi de curvatura mínim de 30 cm. El cable no 
podrà ser instal·lat a temperatures menors de 10 °C. Els extrems del cable de detecció 
quedaran dins del túnel a una distància mínima de 10 metres a les boques. 

4.4.2. Detecció d’incendi en els locals tècnics 

En l’exterior del túnels i en cadascun dels seus dos extrems, s’ubicaran tres casetes 
prefabricades que tindran la funció de locals tècnics per habilitar convenientment 
l’aparamenta de Mitja Tensió, grups electrògens, Baixa Tensió i control. Aquests sistemes 
són molt importants pel funcionament dels túnels, alhora que queden distants del Centre de 
Control, per tot això quedaran dotats d’un sistema de detecció d’incendis. 

Cada extrem, és a dir cada agrupació de tres casetes, disposarà d’una centraleta analògica 
de detecció d’incendis d’un llaç, el qual comunicarà sis detectors analògics (dos per local) i 
tres polsadors. En cas d’existir un incendi en l’interior d’algun dels locals tècnics, la centraleta 
activarà una sirena òptic - acústica  i una senyal per comunicar la corresponent alarma al 
Centre de Control. 
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La marca escollida és Kilsen del grup General Electric. Les centraletes analògiques seran del 
model KSA701 d’un llaç amb una capacitat màxima de 125 elements. Tindrà diverses 
sortides de comunicacions, teclat, pantalla i una bateria per funcionament en cas de fallada 
de l’alimentació elèctrica. 

Els detectors seran del tipus iònic de fums analògic, model KL700A. El seu funcionament es 
basa en el desequilibri del seu sensor iònic en presència de fums, de manera que detecta un 
incendi en el seus inicis, quan encara no hi ha flames. Incorpora un microprocessador per a 
la mesura i comunicació. Es muntarà superficialment en el sostre mitjançant un sòcol. 

El polsador d’alarma KAL-450 té un indicador lluminós i clau de comprovació. Serà un punt 
d’activació d’alarma manual. 

El cable de connexió serà de 2 x 1,5 mm2 trenat i apantallat, model KAL21A. S’instal·larà 
sota tub d’acer galvanitzat de 13 mm. 

4.5. Sistemes d’extinció d’incendis 

4.5.1. Boques d’incendi equipades (BIE) 

Els túnels estaran dotats de boques d’incendi equipades (BIE) segons UNE-23.091, amb 
mànega de 45 mm de diàmetre i 20 m de longitud. No hi haurà una distància superior a 50 m 
entre els dos equips més propers, i hi haurà una BIE propera a cadascuna de les boques. 
Les BIE es col·locaran en paraments verticals, dins de nínxols, a una alçada de 1,5 m. 

Les BIE donaran 3,5 kg/cm2 (350 kPa) de pressió mínima en punta de llança i un cabal de 
200 l/min (3,33 l/s).  

S’instal·laran un total de 46 boques d’incendi equipades, 23 per tub, repartides en tota la 
longitud dels túnels tal i com s’ha indicat en el paràgraf anterior i que quedarà reflectit en la 
documentació gràfica.  

Els equips estaran composats per: 

 Armari metàl·lic de superfície de 720 x 580 x 262 mm, fabricat en xapa de 1 mm 
(pintada en vermell), amb marc i porta metàl·liques, i inscripció. 

 Debanadora circular radial en llautó. 

 Mànega sintètica amb revestiment interior, estanca a una pressió de prova de 15 
kg/cm2, de  45 mm de  diàmetre i una longitud de 20 m, amb racord de llautó de 1 
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1/2" tipus B. En qualsevol cas les característiques de la mànega hauran d’estar 
d’acord amb la norma UNE 23.091. 

 Vàlvula de bola de 1 1/2" en llautó, amb racord tipus B i manòmetre. 

 Manòmetre escala 0 - 16 kg/cm2. 

 Llança de tres efectes, amb racord tipus B de 1 1/2", resistent als esforços mecànics i 
a la corrosió. 

 Derivació en T de 4”. 

 Peça de reducció de 4” a  1 1/2". 

 Peces reductores de pressió, en aquelles BIE en les que sigui necessari per una 
pressió excessiva,  donada les característiques de la xarxa de distribució. 

4.5.2. Hidrants 

Els túnels també estaran equipats amb hidrants instal·lats cada 200 m, de manera que quedi 
cobert la totalitat de la superfície de cada túnel, i de manera que hi hagi un hidrant en 
cadascuna de les boques. 

S’instal·laran un total de 14 hidrants repartits al llarg dels dos sentits de circulació, 7 per cada 
tub i cada 200 m. 

Aquests hidrants seguiran la norma UNE-23.405 i tindran una pressa de connexió ràpida de  
100 mm de diàmetre, i dues de 70 mm,  per un cabal de 500 l/min (8,33 l/s) i una pressió de 
sortida de 7 kg/cm2 (700 kPa). Els hidrants aniran  col·locats en els paraments verticals dels 
nínxols, a una alçada del terra de 0,55 m. 

Els equips estaran composats per: 

 Cos de columna d’acer estirat sense soldadura de 100 mm de diàmetre i eix d’acer 
inoxidable. La superfície estarà pintada de color vermell. 

 Derivació d’acer estirat sense soldadura amb vàlvula de bola de llautó de 80 mm. 

 Racord de connexió ràpida de 80 mm segons norma UNE-23.400-80. 

4.5.3. Abastament i xarxa d’aigua 

Per a l’abastament i conducció exclusiva d’aigua en la protecció contra incendis, s’instal·larà 
una xarxa de distribució en anell, compartida per hidrants i BIES, de tub d’acer estirat ISO 65, 
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de 6“ (152,4 mm) de diàmetre, amb capacitat de suportar una pressió màxima de 15 kg/cm2 
(1.500 kPa) en muntatge soterrat, dotat de vàlvules de tall, que assegurin la màxima eficàcia 
en cas d’avaries.  

En els punts més baixos i en la zona exterior, s’instal·laran claus amb racord de desguàs, per 
a la renovació periòdica de l’aigua de la xarxa. 

Els diàmetres estaran dissenyats per a subministrar dues boques d’incendi equipades i dos 
hidrants,  simultàniament. 

Els tubs no es posaran en contacte amb guix humit, oxiclorurs i runa. Els tubs seran tallats 
exactament segons les mides establertes a peu d’obra, i es col·locaran al lloc corresponent 
sense necessitat de forçar-los. 

La velocitat a la xarxa no ha de superar els 2 m/s. 

De la xarxa d’aigua contra incendis es necessari conèixer el cabal, el diàmetre del tub i la 
pèrdua de càrrega. Per a obtenir el cabal es suposa, tal i com hem comentat anteriorment, el 
funcionament simultani de dues BIE més dos hidrants. Per tant: 

 

Per obtenir el diàmetre del tub, primer s’obtindrà la secció necessària. La velocitat de disseny 
escollida serà de 1,5 m/s (menor al límit comentat de 2 m/s): 
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El diàmetre normalitzat superior és el de 6”, o sigui, 152,4 mm. Per aquest diàmetre caldrà 
recalcular la velocitat: 

 

La pèrdua de càrrega del sistema serà la corresponent a la suma de les  pèrdues de càrrega 
per fregament i accessoris del tram que dóna servei al punt d’aigua més allunyat, considerant 
alhora el funcionament simultani de dues BIE més dos hidrants. La expressió per obtenir 
aquesta pèrdua de càrrega serà la següent: 

∆P: Pèrdua de càrrega del tram (mcda). 

F: Coeficient de rugositat (0,00074 per a tubs d’acer). 

v: velocitat (1,28 m/s). 

D: Diàmetre del tub (0,1524 m) 

Leq: Longitud equivalent del tram tenint en compte els accessoris (m) 
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L’anell de la xarxa té una longitud total de 2.600 m. El tram fins el punt d’aigua més 
desfavorable serà la meitat, 1.300 m, i considerant un augment del 20 % per la pèrdua 
singular dels accessoris, la longitud equivalent del tram serà de 1.560 m. 

Utilitzant l’expressió anterior, la pèrdua càrrega a considerar serà 18,67 mcda (186,7 kPa). 

En els túnels del present projecte es fa el supòsit que els serveis públics d’abastament no 
poden garantir les condicions necessàries de subministrament, per la qual cosa, serà 
necessari instal·lar una bassa d’aigua amb capacitat suficient i equips de bombeig per 
garantir les condicions de pressió i cabal. 

L’abastament d’aigua a  la instal·lació s’efectuarà  des de una bassa d’emmagatzematge i 
reserva, que garantirà la utilització de dos hidrants i dues BIE simultàniament durant un 
mínim de dues hores. Per tant, la capacitat mínima de la bassa serà: 

 

La bassa finalment escollida pel projecte serà de 250 m3 (superior als 168 m3 calculats), que 
garantirà el subministrament esmentat, i que pel cabal calculat anteriorment de 84 m3/h  
(23,33 l/s) implicarà quasi 3 hores de funcionament sense reposició d’aigua. 

En quan al grup de pressió, estarà format pels següents elements: 

 Bomba jockey per un cabal de 6 m3/h (1,67 l/s) i 80 mcda (800 kPa), potència 4 CV 
(2,94 kW). 

 Un grup electrobomba principal per un cabal de 84 m3/h (23,33 l/s) i 75 mcda (750 
kPa) de pressió i potència 50 CV (36,80 kW). 

 Un grup motobomba d’emergència diesel per un cabal de 84 m3/h (23,33 l/s) i 75 
mcda (750 kPa) de pressió i potència 62 CV (45,63 kW). 
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 Col·lector d’impulsió i d’instruments. 

 Col·lector d’aspiració de bombes. 

 Grup de pressostats per arrancada automàtica per caiguda de pressió. 

 Acumulador  de membrana de 50 l. 

 Dispositiu de parada manual. 

 Quadre de control de maniobres segons norma UNE 23-500-90. 

 Vàlvules de purga, tall i retenció necessàries pel correcte funcionament de l’equip. 

 Vàlvules de cabal conduït de 1”. 

El grup de pressió quedarà instal·lat en un local específic amb suficient ventilació. Estarà 
construït amb materials incombustibles, mínim RF-60, i estarà alhora, protegit per una xarxa 
de ruixadors de  ½”. Les dimensions mínimes del local seran de 6,2 x 5,0 m, tindrà una 
finestra de 1,0 x 1,0 m i una porta d’accés de 1,5 m d’ample amb reixes de ventilació de 500 
x 500 mm. El local estarà ubicat en el exterior del túnel, en una caseta, proper a la bassa. 

4.5.4. Extintors 

En l’interior dels túnels i cada 50 m, s’instal·larà un extintor de pols polivalent ABC de 6 kg 
amb manòmetre, mànega i difusor (eficàcia 34A-233C). L’extintor estarà col·locat dins d’un 
armari de xapa galvanitzada, pintat i homologat, amb un contacte magnètic a la porta per a la 
monitorització de l’ús de l’extintor per part del sistema de control. Així, quan per algun motiu 
s’obri la porta d’un dels armaris hi haurà una alarma al Centre de Control i un dels monitors 
de la Sala visualitzarà la zona de la incidència mitjançant l’enclavament de la càmera 
corresponent. En total hi haurà 48 extintors interiors, 23 per cadascun dels tubs més 2 per 
cascuna de les galeries d’evacuació. 
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5. Descripció de les instal·lacions elèctriques 

5.1. Mitja Tensió i Centres de Transformació 

5.1.1. Descripció general de la instal·lació de Mitja Tensió 

Els túnels del present projecte disposaran d’una instal·lació elèctrica de Mitja Tensió a 25 kV, 
formada per una xarxa elèctrica d’alimentació a dos centres de transformació, amb una 
potència total instal·lada de 2.000 kVA, per tal de subministrar energia elèctrica a  400/230 V, 
necessària per a la xarxa d’enllumenat viari, ventilació, control i seguretat dels túnels. 

Per a aquesta instal·lació s’han considerat les disposicions legals següents: 

 Real Decret 3275/1982 de 12 de novembre sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. 

 Decret 3151/1968 de novembre pel que s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques 
d’Alta Tensió. 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Real Decret 842/2002 de 2 d’agost de 
2002 (B.O.E. núm. 224 de 12 setembre de 2002) [7]. 

 Ordre del 2 de febrer de 1990 pel que s’aprova el Procediment d’Actuació 
Administrativa per a l’aplicació dels Reglaments Electrotècnics per Alta Tensió en 
Instal·lacions Privades. 

Les Autoritats de Carreteres recomanen que el subministrament elèctric pels túnels es 
realitzi, quan sigui viable, mitjançant una doble escomesa. En els dos extrems dels túnels, 
estaran ubicats els centres de transformació CT-1 i CT-2, els quals estaran connectats de 
manera que quedi garantida la continuïtat del servei en cas de fallada del subministrament 
en una de les dues línies. 

Les escomeses als centres de transformació esmentats, es realitzaran mitjançant un tram de 
línia aèria i soterrada des del pal final de les línies elèctriques aèries de 25.000 V, 
construïdes per la empresa  subministradora. 

Els dos centres de transformació quedaran connectats per una línia soterrada de Mitja 
Tensió a 25.000 V, que s’instal·larà per una de les voreres dels túnels degudament 
senyalitzada i distanciada dels altres serveis. 
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Els consums d’energia seran mesurats en Mitja Tensió a 25.000 V en els CT-1 i CT-2, on 
alhora hi haurà les escomeses elèctriques, de tal manera que el total dels consums serà 
facturat com a un únic abonat. 

En cadascun dels centres de transformació s’instal·laran els equips de seccionament, 
maniobres i commutació per a ús exclusiu de la companyia subministradora. 

Segons les característiques i necessitats de la instal·lació elèctrica pels túnels es considera 
instal·lar 2 Centres de Transformació idèntics de  1 x 1.000 kVA (CT-1 i CT-2), amb un total 
de 2.000 kVA de potència instal·lada en servei.  

Totes les unitats seran de relació de transformació: 25 kV +/- 5%, +/- 1% / 3 x 400 - 230 V. 

La instal·lació quedarà composada per les següents parts: 

1. Escomeses L1 i L2 per a l’alimentació dels centres CT-1 i CT-2. Les escomeses estaran 
formades per un tram de línia soterrada de Mitja Tensió a 25.000 V, des de la connexió 
en el pal, fins a l’entrada del centre de transformació corresponent. S’utilitzarà conductor 
del tipus DHZ1 18/30 kV de 3(1 x 150 mm2) de secció en alumini. 

2. Centres de Transformació: 

a) CT-1 amb transformador T1 de 1000 kVA,  comptatge en Mitja Tensió, muntatge en 
interior d’edifici prefabricat de formigó, utilitzant cabines metàl·liques prefabricades 
modulars. 

b) CT-2 amb transformador T1 de 1000 kVA,  comptatge en Mitja Tensió, muntatge en 
interior d’edifici prefabricat de formigó, utilitzant cabines metàl·liques prefabricades 
modulars. 

3. Connexió dels centres de transformació CT-1 i CT-2, formada per  1.400 m de línia 
soterrada de Mitja Tensió a 25.000 V, utilitzant conductor del tipus DHZ1 18/30 kV de 3(1 
x 150 mm2) de secció en alumini. 

5.1.2. Càlculs justificatius de les línies i dels Centres de Transformació 

En el present apartat s’inclouen els càlculs per tal de justificar els conductors per les línies 
d’alimentació en Mitja Tensió, els conductors per les línies de Baixa Tensió que faran de pont 
entre el secundari dels transformadors i els corresponents quadres generals de distribució, 
les característiques dels interruptors generals dels esmentats quadres i, finalment, la 
ventilació dels centres de transformació. 
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Tal i com s’ha comentat anteriorment, cadascun dels dos centres de transformació té una 
potència instal·lada de 1.000 kVA, i la alimentació en Mitja Tensió és trifàsica, a 50 Hz i amb 
una tensió nominal de 25 kV. 

El valor adient del corrent nominal de les línies d’alimentació en Mitja Tensió als centres de 
transformació correspondrà a la potència global de pas per a l’alimentació dels equips. 

La potència total podrà arribar a un valor de: Sn = 2.000 kVA, corresponent als dos 
transformadors de 1.000 kVA. A partir d’aquesta dada es pot obtenir el corrent nominal: 

Per tal de determinar el conductor de la línia de Mitja Tensió, a part del corrent nominal, serà 
necessari determinar el corrent de circuit. En aquest càlcul la dada de partida és la potència 
de curtcircuit, aportada per la Companyia Subministradora, que serà de: Scc = 500 MVA. 
Aleshores el valor eficaç del corrent de curtcircuit serà: 

Tal i com s’ha comentat en els apartats anteriors, el cable de la línia de Mitja Tensió serà del 
tipus DHZ1 de 18/30 kV, unipolar, apantallat, en alumini aïllat a base d’aïllant sec i de 1 x 150 
mm2 de secció. Serà necessari comprovar que les característiques d’aquest conductor són 
les adients respecte els càlculs anteriors: 

1. La intensitat d’aquest cable en instal·lació a l’aire i soterrat és de 337 A, segons els 
fulls tècnics del fabricant, valor superior al corrent nominal calculat de 46,19 A. 

2. La intensitat que suporta aquest cable durant un curtcircuit de 1 s és de 13,8 kA, 
segons els fulls tècnics del fabricant, valor superior al corrent de curtcircuit calculat de 
11,55 kA. 

En quan a la part de Baixa Tensió, el càlcul del corrent de curtcircuit permet dimensionar el 
poder de tall de les proteccions a la sortida de cadascun dels transformadors. Així, si es 
considera un curtcircuit en barres del quadre general de distribució de Baixa Tensió, a la 
sortida d’un transformador de 1.000 kVA, la potència de curtcircuit serà: 
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Scc: Potència de curtcircuit, en aquest cas en el costat de Baixa Tensió. 

Sn: Potència nominal del transformador. 

e(%): Tensió percentual de curtcircuit del transformador (segons el fabricant). 

Per tant, el corrent de curtcircuit en el costat de Baixa Tensió serà: 

Els interruptors a instal·lar a la sortida de cadascun dels transformadors tindran un poder de 
tall superior als 25,20 kA calculats. 

Per tal de dimensionar el conductor que unirà la part de Baixa Tensió del transformador amb 
el corresponent quadre general de distribució, serà necessari calcular el corrent nominal de 
Baixa Tensió en el secundari del transformador de 1.000 kVA: 

Per realitzar el pont de Baixa Tensió s’utilitzarà conductor de coure de 240 mm2 de secció 
amb aïllament de XLPE (polietilè reticular) 0,6/1 kV. Segons el REBT, aquest conductor pot 
suportar fins a 515 A en galeria ventilada. Això implica que caldrà instal·lar un nombre n de 
conductors en paral·lel. Tenint en compte un coeficient k de 0,8 per agrupament de cables, el 
nombre de conductors serà: 

Aleshores, s’utilitzaran 4 conductors de coure de 240 mm2 per fase, de manera que la línia 
de Baixa Tensió a la sortida del transformador serà: 3 x (4 x 1 x 240) + 1 x (2 x 1 x 240) mm2. 

Segons els càlculs obtinguts en la part de Baixa Tensió, els interruptors generals, de 
cadascun dels quadres generals de distribució, tindran una intensitat nominal de 1.600 A 
amb un poder de tall de 30 kA. 
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Un càlcul important del centre de transformació és la ventilació de l’edifici. Les pèrdues 
produïdes en el transformador han de ser evacuades per evitar que s’escalfi, i d’aquesta 
manera aconseguir el màxim rendiment del transformador.  De fet, el transformador està 
dotat d’una sonda de temperatura que, en un primer nivell, dóna una prealarma i si la 
temperatura arriba a un segon nivell desconnecta la càrrega, o sigui, provoca el dispar del 
interruptor general del quadre de Baixa Tensió que alimenta. La temperatura assolida pel 
transformador ve donada per les seves característiques, la intensitat, les condicions 
ambientals i la refrigeració. Com més elevada sigui la temperatura, pitjor funcionarà el 
transformador, a la vegada que disminuirà la seva vida útil. 

En el cas del present projecte, els dos centres de transformació disposaran de ventilació 
natural mitjançant reixes inferiors i superiors, per a l’entrada i sortida de l’aire, en els edificis 
prefabricats. Per al càlcul de la superfície mínima de reixa s’utilitza la següent expressió: 

A: Àrea mínima de la reixa d’entrada per ventilació. 

PCu + PFe: Pèrdues en el coure i en el ferro del transformador. 

k: Coeficient de la reixa (en aquest cas s’ha considerat 0,4). 

h: Distància vertical entre els dos centres de les reixes. 

∆T: Diferència de temperatura entre l’interior i l’exterior del recinte. 

El recinte del transformador disposa de tres reixes inferiors i tres reixes superiors. La 
superfície total de cada conjunt de tres reixes és, aproximadament, 2 m2, per tant superior a 
la superfície mínima calculada de 1,20 m2. 

5.1.3. Càlcul del sistema de posta a terra 

Segons com s’ha comentat en la descripció dels centres de transformació, s’instal·laran dos 
sistemes de posta a terra independents a cadascun dels dos centres de transformació: La 
posta a terra de protecció i la posta a terra de servei. Donat que els dos centres són idèntics, 
els següents càlculs i descripcions serveixen per tots dos. Per al present projecte es farà el 
supòsit que el terreny on s’instal·laran els centres de transformació té una resistivitat mitja 
superficial de 50 Ω·m. 
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El neutre de la xarxa de distribució en Mitja Tensió està connectat rígidament a terra. Per 
aquest motiu, la intensitat màxima de defecte dependrà de la resistència de posta a terra de 
protecció de l’edifici, així com de les característiques de la xarxa de Mitja Tensió. 

Per a un valor de resistència de posta a terra del centre de transformació de 3,7 Ω, la 
intensitat màxima de defecte a terra és 300 A i el temps d’eliminació del defecte és inferior a 
0,6 s, segons dades de la Companyia Elèctrica Subministradora. Els valors de K i n per 
calcular la tensió màxima de contacte aplicada, segons MIE-RAT 13, en el temps de defecte 
indicat per la Companyia seran K = 72  i  n = 1. 

Pels càlculs s’utilitzaran les expressions i procediments del Mètode de càlcul i projecte 
d’instal·lacions de posta a terra per a centres de transformació de tercera categoria, editat 
per UNESA, conforme a las característiques del centre de transformació. 

A la terra de protecció es connectaran les parts metàl·liques de la instal·lació que no estiguin 
en tensió normalment, però que puguin estar-ho degut a avaries o d’altres, és a dir, els 
xassís i bastidors dels aparells de maniobra, envolvents metàl·lics de les cabines 
prefabricades i carcasses dels transformadors. Per a la terra de protecció s’escull el sistema 
de les següents característiques: 

 Identificació: codi 5/62 del mètode de càlcul de terres de UNESA. 

 Paràmetres característics: Kr = 0,073 Ω/(Ω·m), Kp = 0,012 V/(Ω·m·A). 

La terra de protecció estarà constituïda per 6 piques en fila unides per un conductor 
horitzontal de coure nu de 50 mm2 de secció. Les piques tindran un diàmetre de 14 mm i una 
longitud de 2 m. S’enterraran verticalment a una profunditat de 0,5 m i la separació entre 
cada pica i la següent serà de 3 m. Amb aquesta configuració, la longitud de conductor des 
de la primera pica fins a la última serà de 15 m. La connexió des del centre de transformació 
fins a la primera pica es realitzarà amb cable de coure aïllat de 0,6/1 kV protegit contra danys 
mecànics. 

A la terra de servei es connectaran el neutre del transformador, així com la terra dels 
secundaris dels transformadors de tensió i intensitat de la cel·la de mesura. Les 
característiques de les piques seran les mateixes que les indicades per a la terra de 
protecció. La configuració escollida serà: 

 Identificació: codi 5/62 del mètode de càlcul de terres de UNESA. 

 Paràmetres característics: Kr = 0,073 Ω/(Ω·m), Kp = 0,012 V/(Ω·m·A). 
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La terra de servei estarà constituïda per 6 piques en fila unides per un conductor horitzontal 
de coure nu de 50 mm2 de secció. Les piques tindran un diàmetre de 14 mm i una longitud 
de 2 m. S’enterraran verticalment a una profunditat de 0,5 m i la separació entre cada pica i 
la següent serà de 3 m. Amb aquesta configuració, la longitud de conductor des de la 
primera pica fins a la última serà de 15 m. La connexió des del centre de transformació fins a 
la primera pica es realitzarà amb cable de coure aïllat de 0,6/1 kV protegit contra danys 
mecànics. 

El valor de la resistència de posta a terra haurà de ser inferior a 37 Ω. Amb aquest criteri 
s’aconsegueix que un defecte a terra en Baixa Tensió protegida contra contactes indirectes 
per un interruptor diferencial de sensibilitat 650 mA, no provoqui en l’elèctrode de posta a 
terra una tensió superior a 24 V = 37 Ω · 0,650 A. 

Respecte a la terra de protecció, per al càlcul de la resistència de la posta a terra de les 
masses del centre de transformació Rt, i la tensió de defecte corresponent Ud, s’utilitzaran 
les següents expressions: 

L’aïllament de les instal·lacions de Baixa Tensió del centre de transformació haurà de ser 
més gran o igual que la tensió màxima de defecte calculada, per la qual cosa s’escull que 
l’aïllament sigui com a mínim de 2.000 V. Amb això s’aconsegueix evitar que les 
sobretensions per un defecte en Mitja Tensió puguin produir un deteriorament en els 
elements de Baixa Tensió. 

En quan a la terra de servei es comprova que és inferior a 37 Ω: 

Per tal d’evitar tensions de contacte elevades en l’exterior del centre de transformació, les 
portes i reixes de ventilació metàl·liques que donin a l’exterior no tindran contacte elèctric 
amb masses conductores que, per algun defecte o avaria, poguessin quedar en tensió. 

Ω=⋅Ω⋅
⋅Ω
Ω

=⋅= 7,350073,0 m
m

KrRt σ  (Eq.  5.8)

VARtIdUd 10957,3300 =Ω⋅=⋅=  (Eq.  5.9)

Ω=⋅Ω⋅
⋅Ω
Ω

=⋅= 7,350073,0 m
m

KrRt σ  (Eq.  5.10)
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Per un altre costat, la tensió de pas en l’exterior vindrà donada per les característiques de 
l’elèctrode i la resistivitat del terreny, segons la següent expressió: 

El sòl del centre de transformació estarà constituït per una malla electrosoldada amb ferros 
de diàmetre no inferior a 4 mm, formant una retícula de 0,30 x 0,30 m, o menor. Aquesta 
malla es connectarà com a mínim en dos punts oposats a la posta a terra de protecció de 
l’edifici. D’aquesta manera, una persona que hagi d’accedir a una part que pugui estar en 
tensió eventualment, estarà sobre una superfície equipotencial, amb la qual cosa desapareix 
el risc a la tensió de contacte i de pas interior. La malla estarà coberta per una capa de 
formigó de 10 cm d’espessor com a mínim. 

L’edifici prefabricat de formigó estarà construït de tal manera que el seu interior sigui una 
superfície equipotencial. Totes les barres metàl·liques embegudes en el formigó que 
constitueixin la armadura del sistema equipotencial estaran unides per soldadura elèctrica. 
Aquesta armadura equipotencial es connectarà al sistema de terres de protecció, excepte, tal 
i com s’ha comentat anteriorment, portes i reixes, que estaran aïllades de la armadura amb 
una resistència igual o superior a 10.000 Ω. Per tot això, les tensions interiors de pas i 
contacte, són pràcticament nul·les. 

Degut a la malla equipotencial connectada al elèctrode de terra, la tensió de pas d’accés és 
equivalent al valor de la tensió de defecte, per tant: 

És necessari comprovar que les tensions de pas exterior i d’accés, calculades, són inferiors 
als valors màxims admissibles. Per obtenir aquests valors màxims s’utilitzen les següents 
expressions: 

VAm
Am

VIdKpexteriorUp 18030050012,0)( =⋅⋅Ω⋅
⋅⋅Ω

=⋅⋅= σ  (Eq.  5.11) 

VARtIdUdaccésUp 10957,3300)( =Ω⋅=⋅==  (Eq.  5.12) 
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Up: Tensions de pas (V). 

t: Duració de la falta (0,6 s). 

σ: Resistivitat mitja del terreny (50 Ω·m). 

σh: Resistivitat del formigó (3.000 Ω·m). 

Substituint els valors s’obté una tensió de pas exterior màxima de 1.560 V, superior a la 
calculada de 180 V, mentre que, la tensió de pas en l’accés màxima serà de 12.180 V, 
també superior als 1.095 V calculats anteriorment. 

Per tal de garantir que el sistema de posta a terra de servei no assoleix tensions elevades, 
en el cas que es produís un defecte, hi haurà una distància de separació mínima, entre els 
elèctrodes dels sistemes de posta a terra de protecció i de servei, segons la següent 
expressió: 

5.2. Baixa Tensió 

5.2.1. Descripció general de la instal·lació de Baixa Tensió 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat de Mitja Tensió, des del secundari de cada 
transformador trifàsic s’alimentarà el corresponent Quadre General de Baixa Tensió (els 
QGBT es denominaran QGB1 i QGB2) en cadascun dels Centres de Transformació (CT-1 i 
CT-2). 

Els Quadres Generals de Baixa Tensió estaran instal·lats en les corresponents casetes 
prefabricades de cadascuna de les boques, dedicades a Baixa Tensió i Control, les quals 
seran independents de les casetes de Mitja Tensió i de les casetes pels grups electrògens. 
Cada QGBT serà ampliable per ambdós extrems. 

Cada quadre elèctric estarà format per envolvents modulars de xapa metàl·lica pintada, 
estarà equipat amb xassís, perfils, plaques i dotat de porta transparent amb tanca 
normalitzada. Disposarà dels embarrats i dels dispositius de protecció, comandament i 
control indicats en el diagrames unifilars de la documentació gràfica del projecte. 

mAmIdDmín 39,2
2000

30050
2000

=
⋅
⋅⋅Ω

=
⋅

⋅
=

ππ
σ

 (Eq.  5.15)
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Per a la correcció del factor de potència s’instal·larà, a cada QGBT, una bateria de 
condensadors de diverses etapes amb regulació automàtica, de tal manera que es garanteixi 
un cos φ de 0,98. 

A partir de cada Quadre General de Baixa Tensió sortiran les escomeses als corresponents 
quadres secundaris que alimentaran els diferents consums elèctrics. El QGB1 donarà servei 
a l’accés i primera meitat del tub 1, i la meitat de sortida del tub 2 (és a dir la zona oest dels 
túnels), mentre que el QGB2 alimentarà els receptors de l’accés i primera meitat del tub 2, i 
la meitat de sortida del tub 1 (la zona est dels túnels). 

Els cables de les escomeses als quadres secundaris seran unipolars o multipolars de coure, 
del tipus RZ1-0,6/1 kV, segons les característiques que es descriuen en un apartat d’aquest 
capítol. 

Els quadres de les galeries d’evacuació seran armaris estancs amb sòcol. La línia 
d’alimentació arribarà des dels tubs enterrats, mentre que tindrà les sortides per la part 
superior del quadres, on les línies cap els receptors de les galeries, principalment enllumenat 
i ventiladors, transcorreran per safates. 

Els quadres i subquadres seran metàl·lics, amb porta transparent, de muntatge en superfície 
sobre el terra o mural, segons dimensions. 

Els quadres i subquadres, en general, disposaran de sistemes per tal que, manualment o per 
telecomandament, sigui possible actuar sobre tots els elements de maniobra i control, 
mitjançant els selectors i enclavaments corresponents.  

Les característiques d’intensitat i poder de tall de cadascun dels elements dels quadres 
estarà en relació amb els consums de cada circuit i amb la xarxa de distribució d’energia. 

Estaran dotats d’interruptors magnetotèrmics en capçalera i en circuits de sortida, així com 
interruptors diferencials, que seran de 30 mA de sensibilitat per l’enllumenat i les preses de 
corrent. 

Principalment, els circuits d’alimentació estan destinats als motors dels ventiladors, 
l’enllumenat, les preses de corrent i els dispositius de control. Aquests circuits estaran 
formats per cables amb conductors de coure i del tipus RZ1-0,6/1 kV, unipolars o multipolars 
i de secció en funció de la sol·licitud de potència o intensitat, caiguda de tensió , etc. Per 
aquells serveis que hagin de continuar funcionant en cas d’incendi, com és el cas dels 
ventiladors dels túnels, els cables hauran de ser resistents al foc, del tipus RZ1-0,6/1 kV 
(AS+). 
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Les safates i tubs s’instal·laran en trams horitzontals o verticals que s’han previst per ús 
exclusiu d’aquesta instal·lació. Els tubs seran registrables en caixes estanques de superfície 
del mateix material que els tubs. 

En galeries d’evacuació i locals tècnics, l’enllumenat es realitzarà mitjançant llumeneres 
fluorescents estanques superficials, amb tubs de 26 mm de diàmetre i equip electrònic 
incorporat. L’enllumenat autònom de senyalització i emergència tindrà una autonomia 
mínima d’una hora. 

El control de l’enllumenat serà realitzat mitjançant el sistema de control centralitzat de les 
instal·lacions, per tal de facilitar l’explotació dels túnels i minimitzar el consum energètic. 

S’han previst una sèrie de preses de corrent monofàsiques i trifàsiques perimetrals en locals 
tècnics, galeries d’evacuació i en punts estratègics de l’interior dels túnels. 

S’establirà un sistema equipotencial de posta a terra (Mitja Tensió, neutre de transformadors 
i de Baixa Tensió o general de masses). La connexió entre piques d’un mateix grup es 
realitzarà amb cable de coure nu. 

Els QGBT i els quadres secundaris de cada servei es connectaran a terra amb cable de 
coure aïllat de 50 mm² de secció, mitjançant arqueta o caixa de posta a terra amb pont de 
connexió des de cada malla. 

Els motors, preses de corrent, llumeneres, safates i d’altres elements metàl·lics es posaran a 
terra mitjançant conductor de coure groc - verd. Aquests conductors aniran paral·lels als 
cables d’alimentació corresponents. 

El telecomandament i senyalització estarà connectat amb el sistema de control centralitzat 
d’instal·lacions mitjançant l’aparamenta corresponent inclosa en els quadres elèctrics, per 
exemple contactors, contactes auxiliars, relés electrònics, etc. 

Com a resum, el telecomandament i senyalització previst per a la instal·lació elèctrica, que es 
detallarà en el capítol de control, serà el següent: 

 Control d’enllumenat. 

 Senyalització d’estat i defectes de l’aparellatge de Mitja Tensió. 

 Connexió, tancament i senyalització d’estat dels interruptors automàtics dels quadres 
de Baixa Tensió.  

 Discriminació en cada QGBT i en els quadres secundaris de càrregues connectades 
en general. 
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 Comandament i senyalització d’equips de ventilació, bombes, etc. 

5.2.2. Potència de càlcul 

Per al càlcul de la potència necessària per cadascun dels quadres i per a la potència total 
sol·licitada pel túnel, es tindrà en compte la suma de les potències de tots els receptors i,  
donat els escenaris crítics que poden esdevenir en un túnel, es considerarà un factor de 
simultaneïtat igual a la unitat. 

La potència prevista a cadascuna de les línies, que alimenten els diversos receptors 
d’enllumenat, força i equips mecànics, s’indiquen en els fulls de càlcul justificatius de les 
línies elèctriques i en els plànols dels esquemes unifilars elèctrics, adjunts en l’annex de 
càlculs i en la documentació gràfica, respectivament. 

En la caseta de Baixa Tensió de la boca oest s’instal·larà el Quadre General de Baixa Tensió 
QGB1 que distribuirà potència als següents quadres secundaris: 

QUADRE DESCRIPCIÓ SUBMINISTRAMENT POTÈNCIA (W) 
QV01-N Ventilació meitat oest dels túnels. 

Alimentació ventiladors. 
Normal 480.000 

QE01-N Enllumenat meitat oest dels túnels. Llum 
núvol, sol i exterior, i preses nínxols.  

Normal 69.200 

QGA1 Galeria d’evacuació 1. Llum, preses i 
ventiladors de la galeria 1. 

Normal 17.308 

QCBC Caseta bombes contraincendis. 
Alimentació llum, preses i bombes. 

Normal 50.834 

QV01-S Ventilació meitat oest dels túnels. 
Alimentació maniobres ventiladors. 

SAI 1.600 

QE01-S Enllumenat meitat oest dels túnels. Llum 
base, emergència, senyalització i balises. 

SAI 28.744 

QCS1 Control i seguretat meitat oest dels túnels. 
Equips de mesura i comunicacions. 

SAI 11.730 

QLT1 Locals tècnics boca oest. Llum, preses i 
climatització casetes MT, BT i grup. 

SAI 20.378 

La potència total distribuïda des del QGB1 serà de 679.794 W. Per tant, el transformador de 
1000 kVA (800 kW) escollit pel CT-1, permetrà donar servei als receptors alimentats des de 
la boca oest, i fins i tot, futures ampliacions.  

En la caseta de Baixa Tensió de la boca est s’instal·larà el Quadre General de Baixa Tensió 
QGB2 que distribuirà potència als següents quadres secundaris: 

QUADRE DESCRIPCIÓ SUBMINISTRAMENT POTÈNCIA (W) 
QV02-N Ventilació meitat est dels túnels. 

Alimentació ventiladors. 
Normal 480.000 

QE02-N Enllumenat meitat est dels túnels. Llum 
núvol, sol i exterior, i preses nínxols.  

Normal 69.200 
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QGA2 Galeria d’evacuació 2. Llum, preses i 
ventiladors de la galeria 2. 

Normal 17.308

QV02-S Ventilació meitat est dels túnels. 
Alimentació maniobres ventiladors. 

SAI 1.600

QE02-S Enllumenat meitat est dels túnels. Llum 
base, emergència, senyalització i balises. 

SAI 28.744

QCS2 Control i seguretat meitat est dels túnels. 
Equips de mesura i comunicacions. 

SAI 11.130

QLT2 Locals tècnics boca est. Llum, preses i 
climatització casetes MT, BT i grup. 

SAI 20.378

La potència total distribuïda des del QGB2 serà de 628.360 W. Per tant, el transformador de 
1000 kVA (800 kW) escollit pel CT-2, permetrà donar servei als receptors alimentats des de 
la boca est.  

La potència total del conjunt de receptors dels túnels, objecte del present projecte, suma 
1.308.154 W. 

Tal i com es detallarà en el següent apartat, s’instal·larà un grup electrogen a cada boca per 
donar servei d’emergència, en cas de fallada del subministrament a la xarxa de Baixa 
Tensió, als receptors crítics, que en el cas d’aquests túnels seran: Enllumenat, la meitat dels 
ventiladors d’un tub més dos ventiladors de l’altre tub, i la totalitat dels elements de 
comunicacions, seguretat i control. El cas més desfavorable és el tub 1, ja que és el que té 
més ventiladors, un total de 18. Amb aquesta hipòtesi, la potència mínima dels grups serà: 

GRUP ELECTROGEN 1 (BOCA OEST) GRUP ELECTROGEN 2 (BOCA EST) 
QV01-N 330.000 QV02-N 330.000
QE01-N 69.200 QE02-N 69.200
QGA1 17.308 QGA2 17.308
QCBC 50.834 QV02-S 1.600

QV01-S 1.600 QE02-S 28.744
QE01-S 28.744 QCS2 11.130
QCS1 11.730 QLT2 20.378
QLT1 20.378  

Potència Grup 1 529.794 W Potència Grup 2 478.360 W

Com s’observarà en el següent apartat, els grups electrògens escollits tindran una potència 
en servei d’emergència de 730 kVA (584 kW), que permetrà cobrir les potències mínimes de 
la taula anterior. 

Per alguns dels receptors dels túnels, a part de ser crítics, és necessari garantir la continuïtat 
de l’alimentació elèctrica sense interrupció. Per aquests receptors s’instal·larà un SAI 
(sistema d’alimentació ininterrompuda) en cada caseta de Baixa Tensió, boca oest i boca est. 
Cada SAI donarà servei als quadres secundaris que en la taula de descripció dels quadres 
tenen subministrament SAI, i que, en general, corresponen a maniobres, enllumenat base i 
d’emergència, i elements de comunicacions, control i seguretat. Per tant, la potència mínima 
necessària dels SAI serà: 
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SAI 1 (BOCA OEST) SAI 2 (BOCA EST) 
QV01-S 1.600 QV02-S 1.600 
QE01-S 28.744 QE02-S 28.744 
QCS1 11.730 QCS2 11.130 
QLT1 20.378 QLT2 20.378 

Potència SAI 1 62.452 W Potència SAI 2 61.852 W 

Els SAI a instal·lar en les casetes de Baixa Tensió de cadascuna de les boques, tindran una 
potència de 80 kVA. 

La potència de compensació, que aportaran les bateries de condensadors, per cadascuna 
de les boques, s’ha calculat en base a la potència del transformador amb un cos φ inicial de 
0,80, és a dir, 1000 x 0,80 = 800 kW, per passar a un cos φ final de 0,98, i segons la següent 
equació: 

5.2.3. Càlculs justificatius de les línies elèctriques 

Els cables elèctrics de Baixa Tensió han estat calculats pels criteris de densitat de corrent i 
per caiguda de tensió, i aplicant els factors de correcció corresponents al tipus d’instal·lació i 
al tipus de receptor. Es complirà tot allò assenyalat a la Norma UNE 20.460-3. 

Pel primer criteri, la secció de cadascuna de les fases s’ha dimensionat respectant la 
intensitat màxima de corrent admissible marcada a la ITC-BT-07 i la ITC-BT-19 corregida 
amb un factor de depreciació de 0,8 degut a la agrupació de conductors en canals [7]. 

La secció del conductor neutre i del conductor de protecció, en tots els casos, s’ha 
dimensionat segons les ITC-BT-08 i ITC-BT-19 [7]. 

En quan al segon criteri, la secció dels conductors serà tal que la caiguda de tensió màxima, 
de l‘origen fins el receptor final sigui: 

 Enllumenat: 4,5 % 

 Altres usos: 6,5 % 

Aquests valors són pel cas d’instal·lacions industrials que s’alimenten directament en alta 
tensió mitjançant un transformador de distribució propi, tal com indica la ITC-BT-19 [7]. 

kVArtgtgPQc finalinicial 6,437547,0800)( =⋅=−⋅= ϕϕ  (Eq.  5.16) 
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En el cas dels circuits d’enllumenat que alimenten làmpades fluorescents o de descàrrega en 
general, s’ha considerat una càrrega en VA igual a 1,8 vegades la suma de la potència de las 
làmpades, tal i com indica la ITC-BT-44. En el cas dels motors, el factor sobre la intensitat 
nominal aplicat en el dimensionat del cablejat, per que la posta en marxa no provoqui un 
sobreescalfament del mateix, ha estat de 1,25 tal com indica la ITC-BT-47 [7]. 

Els fulls de càlcul, que han servit pel dimensionat de la instal·lació elèctrica descrita en la 
present memòria, i que s’adjunten en l’annex de càlculs, estan formats per unes columnes i 
uns sistemes de càlcul que es descriuen a continuació: 

CODI: Denominació de la línia. 

DESCRIPCIÓ: Quadre o receptor alimentat per la línia. 

P (W): Suma de potències nominals en W dels receptors alimentats per la línia. 

K:  Factor a aplicar al càlcul de la intensitat nominal, degut al tipus de receptor. Així en el cas 
de làmpades fluorescents o de descàrrega, K serà 1,8, mentre que en el cas de motors, K 
tindrà per valor 1,25. En els altres casos, K serà igual a la unitat. 

L (m): Longitud des del quadre fins el receptor en recorregut real del conductor o, en el cas 
de múltiples receptors, fins el centre de gravetat aproximat de les càrregues, o sigui, punt 
hipotètic, on la caiguda de tensió d’un únic receptor de tota la potència, seria la mateixa que 
la caiguda de tensió de l’origen fins el receptor amb valor de caiguda de tensió més 
desfavorable.  

TENSIÓ (V): Tensió nominal d’alimentació del circuit. Si el valor de la tensió es 230 V 
s’entendrà que el circuit elèctric és monofàsic, si és 400 V s’entendrà que el circuit elèctric és 
trifàsic. 

F.P.: Factor de potència de la càrrega. 

In (A): Intensitat nominal que es calcularà per les següents expressions segons el tipus de 
càrrega i tensió d’alimentació: 

ϕcos⋅
⋅=
U
PKImonofàsica  (Eq.  5.17)

ϕcos3 ⋅⋅
⋅=

U
PKItrifàsica  (Eq.  5.18)
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P: Potència del receptor en W. 

U: Tensió nominal en V. 

cos ϕ: Factor de potència. 

I: Intensitat nominal en A. 

CABLE: Definició del nombre conductors, seccions de fase, neutre i protecció, i aïllament. 

U / T: Tipus de distribució del cablejat. U indicarà que cada fase és un conductor amb 
coberta pròpia, és a dir, cables unipolars, mentre que, T indicarà que el conjunt fase, neutre i 
protecció s’agrupen en una única coberta, és a dir, cables multipolars. El tipus de distribució 
influirà en el valor de la intensitat admissible del conductor. 

n: Nombre de conductors per fase. 

SECCIÓ (mm2):  Secció de cada fase de la línia. 

F.C.: Factor de correcció de la intensitat màxima admissible del conductor, segons el tipus 
d’agrupació dels conductors en canals, tubs o altres elements de distribució. 

Imàx (A): Intensitat màxima admissible de la línia, segons taules de valors de la ITC-BT-07 i 
de la ITC-BT-19, corregida amb el factor de correcció i el nombre de conductors per fase [7]. 

∆Uparcial: Caiguda de tensió del circuit expressat en % de la tensió nominal, que es 
calcularà segons les següents expressions, per la longitud fins el receptor, indicada en la 
columna L: 

 

∆U: Caiguda de tensió de la línia en % respecte la tensió nominal U. 

P: Potència de càlcul de la línia en W. 

UUS
LPUmonofàsic

1002
⋅

⋅⋅
⋅⋅

=∆
γ

 (Eq.  5.19) 

UUS
LPUtrifàsic

100
⋅

⋅⋅
⋅

=∆
γ

 (Eq.  5.20) 
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L: Longitud de la línia en m. 

S: Secció en mm2 del conductor. 

γ: Conductivitat del coure comercial (56). 

U: Tensió nominal entre fases del circuit (400/230 V). 

∆Uant: Caiguda de tensió anterior del circuit expressat en % de la tensió nominal, aigües 
amunt de la línia, és a dir, des de la sortida de Baixa Tensió del transformador fins el quadre 
del qual surt la línia. 

∆Utotal: Caiguda de tensió total acumulada fins el receptor, suma de la caiguda de tensió 
parcial més la caiguda de tensió anterior,  expressat en % de la tensió nominal. 

Tal i com ja ha estat comentat, en l’annex de càlculs s’adjunten els fulls de càlcul justificatius 
del dimensionat de totes les línies elèctriques del present projecte. 
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5.3. Enllumenat 

5.3.1. Enllumenat interior de túnels llargs 

Els criteris per a l’enllumenat del túnels seguiran les Recomanacions per a la il·luminació de 
carreteres i túnels de la Direcció General de Carreteres [5]. La problemàtica fonamental de 
conduir un vehicle per un túnel, durant el dia, és la diferència entre els elevats nivells de llum 
a l’exterior i els baixos nivells de llum a l’interior.  

Per una determinada distribució de lluminàncies, l’ull humà no pot veure un obstacle amb 
una lluminància molt inferior a la de la distribució. Aquest és l’efecte del forat negre. Durant el 
dia, un conductor no pot distingir l’interior del túnel quan encara es troba a una determinada 
distància de la boca del túnel. 

Per a l’estudi de l’enllumenat d’un túnel es distingeixen diverses zones: Accés, entrada 
(formada per la zona de llindar més la zona de transició), interior i sortida. La zona de llindar 
és just a l’entrada del túnel i tindrà una longitud igual a la distància de seguretat, la qual 
dependrà de la velocitat de disseny del túnel. L’enllumenat de la zona de llindar es 
dimensionarà de manera que, durant el dia, quedi assegurada la visibilitat d’un objecte  situat 
a sobre de la calçada. La següent zona és la de transició, la longitud de la qual també depèn 
de la velocitat de disseny, tindrà un enllumenat que permeti l’adaptació de l’ull del conductor 
des de l’elevada lluminància de la zona llindar cap a la lluminància de la zona interior. 

La zona d’accés és el tram anterior a la boca d’entrada del túnel i tindrà una longitud igual a 
la distància de seguretat, distància a la que un conductor que s’apropa ha de poder veure 
l’interior del túnel. La distància de seguretat (DS) serà tan més llarga com més gran sigui la 
velocitat màxima permesa de circulació en el túnel, també anomenada velocitat de disseny 
del túnel. Això, a la vegada implica una major longitud de la zona de llindar i un nivell més 
elevat d’enllumenat, en conclusió, una despesa econòmica més gran. 

Per a l’enllumenat, els túnels llargs es classifiquen en funció de la intensitat, la velocitat i 
composició del trànsit, el guiat visual i la comoditat per a la conducció. Cadascun d’aquests 
factors s’avaluaran numèricament per tal d’obtenir un valor per classificar el túnel i poder així, 
determinar les lluminàncies de cada zona pels túnels que són objecte d’aquest projecte. Hi 
ha una relació entre la intensitat del trànsit i el risc d’accidents, que pot ser reduït, en part, 
augmentant el nivell de llum en el túnel. El factor de ponderació en funció de la intensitat del 
trànsit es detalla en la següent taula [5]: 
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INTENSITAT DE TRÀNSIT (veh / hora carril) 

Unidireccional Bidireccional 

FACTOR DE 
PONDERACIÓ 

< 60 < 30 0 
60 – 100 30 – 60 1 
100 – 180  60 – 100 2 
180 – 350 100 – 180 3 
350 – 650 180 – 350 4 

650 – 1.200 350 – 650 5 
> 1.200 650 – 1.200 6 

 > 1.200 7 

Els túnels objecte d’aquest projecte són unidireccionals (hi ha un túnel o tub independent per 
cadascun dels dos sentits de circulació) i es considera un volum del trànsit màxim de 9.000 
vehicles per dia i carril, el que suposa 375 vehicles per hora i carril. Segons la taula anterior, 
això suposa un factor de ponderació per intensitat de trànsit igual a 4. 

La composició del trànsit també influeix en el disseny de l’enllumenat dels túnels en els 
aspectes de: Percentatge de camions, presència de motocicletes i bicicletes, i la limitació del 
pas de mercaderies perilloses. Es requerirà un millor enllumenat quan les condicions siguin 
més difícils o més perilloses. El factor de ponderació en funció de la composició del trànsit 
serà segons la següent taula [5]: 

COMPOSICIÓ DEL TRÀNSIT FACTOR DE PONDERACIÓ 
Trànsit motoritzat 0 
Trànsit motoritzat (percentatge camions > 15%) 1 
Trànsit mixt 2 

En els túnels del projecte, el trànsit és únicament motoritzat amb un percentatge de camions 
del 10 %, i per tant, en aquest cas el factor de ponderació és 0. 

El conductor d’un vehicle necessita informació en circular per l’interior del túnel. És important 
doncs, augmentar la visibilitat de la calçada i de la senyalització vertical i horitzontal. El guiat 
visual es millora amb diferents superfícies de contrast entre parets i sostre, instal·lació de 
balises lluminoses, dispositius reflectants en parets i calçada, i d’altres. Els factors de 
ponderació en funció del guiat visual són els següents [5]: 

GUIAT VISUAL FACTOR DE PONDERACIÓ 
Guiat visual bo 0 
Guiat visual pobre 2 

Els túnels del present projecte disposaran de balises i reflectors, amb la qual cosa es 
considera que el guiat visual serà bo, i per tant, el factor de ponderació serà 0. 
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La comoditat en la conducció d’un vehicle en un túnel té relació amb l’enllumenat, ja que un 
correcte nivell de llum facilita la recepció d’informació a l’usuari. En aquest cas, els factors de 
ponderació en funció de la comoditat en la conducció es detallen en la següent taula [5]: 

COMODITAT EN LA CONDUCCIÓ FACTOR DE PONDERACIÓ 
Es requereix una baixa comoditat 0 
Es requereix una comoditat mitja 2 
Es requereix una comoditat elevada 4 

Es considera una comoditat mitja en la conducció dels vehicles en el túnels, de manera que 
el factor de ponderació serà igual a 2. 

La suma dels factors de ponderació obtinguts segons les taules anteriors és 6. A partir 
d’aquest valor s’obté la classe d’enllumenat per túnels llargs mitjançant la següent taula [5]: 

SUMA DE FACTORS DE PONDERACIÓ CLASSE D’ENLLUMENAT 
0 – 3 1 
4 – 5 2 
6 – 7 3 
8 – 9 4 

10 – 11 5 
12 – 13 6 
14 - 15 7 

Per tant, la classe d’enllumenat pels túnels del projecte serà 3. 

En la següent figura [5] es mostra la secció longitudinal d’un túnel llarg unidireccional, en el 
qual es detallen les diverses zones d’enllumenat i la variació dels nivells de lluminància: 

 

Fig. 5.1. Secció longitudinal amb les diverses zones d’enllumenat 
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La nomenclatura serà la següent: 

L20: Lluminància en la zona d’accés. 

Lth: Lluminància en la zona de llindar. 

Ltr: Lluminància en la zona de transició. 

Lin: Lluminància en la zona del interior. 

Lex: Lluminància en la zona de sortida. 

La determinació de la lluminància a la zona d’accés L20 predeterminarà el nivell d’enllumenat 
en la zona de llindar. Els mètodes per conèixer la lluminància de la zona d’accés es detallen 
en l’Annex III de les  Recomanacions per a la il·luminació de carreteres i túnels [5].  Donat el 
conjunt de supòsits pels túnels del projecte, es decideix utilitzar el mètode exacte, més 
recomanable, encara que necessita de més dades. L’expressió a utilitzar és la següent: 

LC = Lluminància del cel = 12 kcd/m2 a = % de cel = 4 % 
LR = Lluminància de la carretera = 4 kcd/m2 b = % de carretera = 35 % 
LE = Lluminància de l’entorn = 2 kcd/m2 c= % dels entorns = 50 % 

Els valors anteriors s’obtenen utilitzant les taules i figures de l’Annex III de les 
Recomanacions, on s’ha suposat una direcció de conducció est – oest, un entorn de 
muntanya sense neu i secció de volta, que deixa veure poc cel i molta muntanya. Substituint 
els valors en l’expressió anterior resulta una lluminància a la zona d’accés de 2,88 kcd/m2. 
Malgrat tot, aquest és un mètode empíric simplificat i es decideix que el valor assignat a la 
lluminància a la zona d’accés L20, pels túnels del projecte, serà de 3.000 cd/m2. 

El nivell de lluminància Lth a l’inici de la zona de llindar, durant el dia, és un percentatge de la 
lluminància de la zona d’accés L20, de manera que: Lth = k·L20. El factor k depèn del sistema 
d’enllumenat, la distància de seguretat (DS) i la classe d’enllumenat. En la següent taula es 
detalla els valors de k·103 per la zona de llindar, en funció dels factors esmentats [5]: 

ERC LcLbLaL ⋅+⋅+⋅=20  (Eq.  5.21)
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SISTEMA 
D’ENLLUMENAT 

CONTRAFLUX SIMÈTRIC 

Distància de Seguretat (DS) Distància de Seguretat (DS) Classe 
d’enllumenat 60 m 100 m 160 m 60 m 100 m 160 m 

1 10 15 30 15 20 35 
2 15 20 40 20 25 40 
3 20 30 45 25 35 45 
4 25 35 50 30 40 50 
5 30 40 55 35 50 65 
6 35 45 60 40 55 80 
7 40 50 70 50 60 100 

En el present projecte, els túnels estaran dotats d’un sistema d’enllumenat simètric (les 
llumeneres tenen una distribució simètrica respecte un pla vertical perpendicular al eix del 
túnel), la velocitat de disseny serà de 80 km/h que implica una distància de seguretat (DS) de 
100 m (les DS de 60, 100 i 160 m equivalen respectivament a velocitats de disseny de 60, 80 
i 100 km/h), i la classe d’enllumenat, tal i com s’ha calculat anteriorment a partir dels factors 
de ponderació, és 3. A partir de totes aquestes dades i de la taula anterior, es conclou que el 
valor de k serà igual a 0,035, i per tant: 

Tal i com ja s’ha comentat, la zona de llindar tindrà una longitud igual a la distància de 
seguretat (DS). En la primera meitat la lluminància serà igual a Lth, i a partir de la meitat la 
lluminància disminuirà fins a 0,4·Lth que correspondrà a la lluminància a l’inici de la zona de 
transició Ltr, i per tant: 

La reducció de lluminància a la zona de llindar es pot realitzar amb dos esglaons, de manera 
que estarà subdividida en zona de llindar 1 i zona de llindar 2. La lluminància a la zona de 
transició haurà de disminuir des de 42 cd/m2 fins la lluminància de la zona de l’interior (que 
tal com es comentarà posteriorment serà de 3 cd/m2), disminució que, com en el cas anterior, 
es realitzarà amb dos esglaons: zona de transició 1 i zona de transició 2. En qualsevol punt 
del túnel, la lluminància de la superfície de la calçada, durant el dia, haurà de ser igual o 
superior a la lluminància de la corba de la següent figura [5]: 

2
20 /1053000035,0 mcdLkLth =⋅=⋅=  (Eq.  5.22) 

2/421054,04,0 mcdLL thtr =⋅=⋅=  (Ec.  5.23) 
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En aquesta figura també es poden observar els quatre esglaons, que s’han establert en 
aquest projecte, per la zona d’entrada.  La zona llindar 2 tindrà una longitud de 40 m, amb un 
nivell de lluminància del 80 % de la zona llindar 1. Per una velocitat de disseny de 80 km/h, la 
zona de transició tindrà una longitud total de 220 m, dividida en dos trams de 80 m i 140 m. A 
la zona de transició les reduccions en els nivells de lluminància seran del 40 % i del 9 %.  

Els nivells de lluminància obtinguts s’aplicaran a la zona d’entrada per a les hores diürnes 
amb temps solellat. Per un temps núvol, es considerarà una reducció a la meitat dels nivells 
d’enllumenat a cadascuna de les zones. 

La zona de l’interior és la part següent a la zona de transició. El nivell de lluminància Lin de la 
zona de l’interior de túnel serà constant i dependrà de la classe d’enllumenat, segons la 
següent taula de lluminàncies de la zona de l’interior en cd/m2 [5]: 

Fig. 5.2. Lluminància mínima a la zona d’entrada 
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DISTÀNCIA DE SEGURETAT (DS) CLASSE 
D’ENLLUMENAT 60 m 100 m 160 m 

1 0,5 2 3 
2 1 2 4 
3 2 3 5 
4 2 3 6 
5 2 4 6 
6 3 5 8 
7 3 6 10 

Per una classe d’enllumenat 3 i una distància de seguretat (DS) igual a 100 m, la lluminància 
interior del túnels d’aquest projecte serà de 3 cd/m2. El nivell d’enllumenat de la zona interior 
s’assoleix a tot el llarg del túnel, fins i tot a la zona d’entrada on hi ha un reforçament de 
l’enllumenat, per la qual cosa aquest enllumenat  també es denomina enllumenat base. 

En el cas de túnels llargs unidireccionals on la classe d’enllumenat sigui 5 o menor, com és 
el cas del present projecte, la zona de sortida tindrà la mateixa lluminància que la zona 
d’interior del túnel, per tant Lex = Lin = 3 cd/m2.   

Respecte a l’enllumenat nocturn, o base reduït, el valor mínim de lluminància per classes 
d’enllumenat 3 o majors, serà de 1 cd/m2.  

Com a resum del tractat sobre l’enllumenat de túnels llargs aplicat al cas del present projecte, 
es mostra, en forma de taula, les lluminàncies mínimes, en cd/m2, a assolir de les diverses 
zones del túnel en funció de les diferents condicions de llum a l’exterior: 

ZONES DEL TÚNEL 

Llindar 1 Llindar 2 Transició 1 Transició 2 Interior 
CONDICIONS LLUM 

EXTERIOR 
60 m 40 m 80 m 140 m 880 m 

Solellat 105 84 42 10 3 
Núvol 53 42 21 3 3 

Base o crepuscular 3 3 3 3 3 
Base reduït o nocturn 1 1 1 1 1 

5.3.2. Models de llumeneres 

Les llumeneres a utilitzar per a l’enllumenat interior dels túnels, seran projectors d’enllumenat 
públic especialment indicats per la seva instal·lació en túnels. S’han escollit dos models de la 
sèrie PRA fabricats per Carandini, amb grau de protecció IP-65, que tenen les següents 
característiques tècniques: 
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 Cos: Armadura en extrusió d’alumini. Tapes laterals de fosa injectada d’alumini. 
Caixa de connexió amb una entrada per prensaestopes Pg-13,5. 

 Reflector: Asimètric de secció parabòlica i d’alumini anoditzat. 

 Tancament: Vidre trempat i junta de silicona. Tancament articulats en extrusió 
d’alumini. 

 Fixació: Forquilla de duralumini. 

 Acabat: Armadura central anoditzada i tapes laterals de color negre. 

Els dos models escollits es diferencien per la potència de les làmpades, i per tant dels 
corresponents equips. Aquesta diferència de potències i les distàncies entre llumeneres, són 
els factors que permetran obtenir els diferents nivells d’enllumenat que s’han detallat en 
l’apartat anterior. En ambdós casos les làmpades seran de vapor de sodi d’alta pressió 
(VSAP). Els models de llumeneres són els següents: 

1. PRA-404/D VSAP 150 W: Enllumenat base i base reduït, a tot el llarg dels túnels.  

2. PRA-404/D VSAP 400 W: Enllumenat de reforç a les zones d’entrada. 

5.3.3. Descripció del sistema d’enllumenat interior 

Un cop conegudes les lluminàncies mínimes a assolir en cada tram del túnel, tenint en 
compte que caldrà controlar diverses enceses en funció de les condicions de llum a l’exterior, 
queda decidir on es col·locaran els projectors. 

Per tal de tenir una bona uniformitat de l’enllumenat i tenir una bona lluminositat en els 
laterals, la qual cosa permet una correcta lectura de la senyalització vertical a l’interior del 
túnel, es decideix que la distribució de l’enllumenat sigui la bilateral en oposició, és a dir, per 
cada tub hi haurà dues fileres de projectors de manera que quedin enfrontats els ubicats en 
el mateix punt kilomètric. La distribució serà simètrica respecte a l’eix del túnel. Les fileres de 
projectors es col·locaran de manera que quedin a 6 m d’alçada sobre la rasant  i que el pla 
vertical de cada filera estigui a una distància de 3,25 m, mesurat sobre la mateixa rasant, 
respecte el corresponent lateral. En la documentació gràfica del present projecte hi ha una 
secció del túnel on es pot observar la col·locació de les llumeneres. 

L’enllumenat base reduït o nocturn, que correspondrà a les hores de la nit en les que 
pràcticament no hi ha trànsit, estarà format per projectors de 150 W en la filera del lateral 
dret, respecte el sentit de conducció, o fila A, amb interdistàncies de 20 m. Aquest 
enllumenat es pot considerar permanent. 



Pàg. 72  Memòria 

 

Per assolir l’enllumenat base o crepuscular, es connectaran els projectors del base reduït 
més  els simètrics de la fila B, o filera del lateral esquerra, que també seran de 150 W. 
Aquest tipus d’enllumenat s’aplicarà en les hores en que falti la llum de dia a l’exterior, però 
encara hi hagi trànsit. 

Quan a l‘exterior sigui de dia, però amb núvols, ja serà necessari adaptar la lluminositat de 
l’exterior a la zona interior del túnel de manera progressiva. Es col·locaran projectors de 400 
W en ambdós laterals i simètricament, que reforçaran l’enllumenat base i base reduït. La 
cadència dependrà de la zona. Així, en la zona llindar 1, s’afegiran 5 projectors en ambdós 
laterals per cada 20 m (repartits uniformement entre els projectors de 150 W); en la zona 
llindar 2, s’afegiran 4 projectors per lateral cada 20 m; i, en la zona de transició 1, s’afegiran 2 
projectors per lateral i per cada 20 m. 

En el cas d’un dia solellat, quan la lluminositat exterior és més alta, caldrà reforçar les 
enceses núvol, base i base reduït. Per això s’instal·laran projectors de 400 W, també en 
ambdós laterals i de manera simètrica. En la zona llindar 1 s’afegiran 6 projectors més per 
lateral i per cada 20 m (aquests projectors s’intercalaran uniformement entre els projectors de 
reforç núvol); en la zona llindar 2 s’afegiran 5 projectors més, a cada lateral, per tram de 20 
m; en la zona transició 1 seran 2 projectors més per lateral i per 20 m; i, finalment, en la zona 
transició 2, caldrà afegir 1 projector més, a cada lateral i per cada 20 m. 

La distribució dels projectors en planta, amb la numeració de cada llumenera, està reflexada 
en la documentació gràfica adjunta en el present projecte. 

Tal i com es detallarà en el següent apartat, referent als resultats dels càlculs lumínics, la 
distribució de llumeneres que s’ha descrit donarà les lluminàncies mínimes necessàries, a 
cada tram de túnel, per les diferents condicions de llum a l’exterior. 

Les línies elèctriques d’alimentació de l’enllumenat interior dels túnels sortiran dels quadres 
QE01 i QE02, ubicats en els casetes de Baixa Tensió de les boques oest i est, 
respectivament. Cada quadre alimentarà l’enllumenat dels dos mitjos tubs més propers, és a 
dir, del quadre QE01 sortiran les línies del tub 1 i tub 2 meitat oest, mentre que al quadre 
QE02 correspondran les meitats est. 

Els dos quadres, tal i com s’ha detallat en el capítol de Baixa Tensió, disposaran d’embarrat 
de subministrament normal i embarrat de subministrament SAI. Les línies elèctriques 
corresponents a enceses de reforç núvol i reforç solellat, sortiran de l’embarrat normal, 
mentre que les línies de les enceses base i base reduït sortiran de l’embarrat SAI. 

En la següent taula es detallen les línies elèctriques per quadre, tub i fila, que cal connectar 
per obtenir els nivells d’enllumenat solellat, núvol, base i base reduït. 
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Meitat oest dels túnels: 

TUB 1 TUB 2 BOCA OEST 

QE01 FILA A FILA B FILA B FILA A 
 

Reforç solellat 

A114 
A113 
A112 
A111 

A118 
A117 
A116 
A115 

- - - 

Reforç núvol 
A107 
A106 
A105 

A110 
A109 
A108 

- - - 

Reforç base - A104 
A103 

A122 
A121 - Reforç base 

Base reduït A102 
A101 - - A120 

A119 Base reduït 

Meitat est dels túnels: 

TUB 1 TUB 2 
 

FILA A FILA B FILA B FILA A 

BOCA EST 

QE02 

- - - 

A218 
A217 
A216 
A215 

A214 
A213 
A212 
A211 

Reforç solellat 

- - - 
A210 
A209 
A208 

A207 
A206 
A205 

Reforç núvol 

Reforç base - A222 
A221 

A204 
A203 - Reforç base 

Base reduït A220 
A219 - - A202 

A201 Base reduït 

Les línies sortiran dels corresponents quadres de forma soterrada, en l’interior de tubs de 
PVC de doble capa i 160 mm de diàmetre, fins a la boca del túnel. Per una finestra 
practicada en el sostre del túnel, els cables passaran a la corresponent safata de varilla 
metàl·lica, galvanitzada en calent, de 500 mm d’amplada i 100 mm d’ala. Els cables es 
distribuiran per les safates i seran derivats per alimentar cada llumenera mitjançant caixes 
estanques subjectades a l’ala interior de la safata. 

Els cables de les línies d’enllumenat interior seran conductors multipolars de coure, del tipus 
RZ1-0,6/1 kV, en distribució trifàsica amb neutre i terra, i secció 6 mm2, és a dir, tots el cables 
seran 5x6 mm2 RZ1-0,6/1 kV. Cada línia tindrà protecció magnetotèrmica tetrapolar de 16 A i 
protecció diferencial de 30 mA de sensibilitat. Per la connexió de les enceses, cada línia 
tindrà un contactor tetrapolar. En la porta del quadre elèctric s’ubicaran selectors on-off-
remot, que permetran l’encesa de les línies localment, des de la casetes de Baixa Tensió, o 
bé, des del Centre de Control. La posició remot serà la usual. 
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La Gestió Tècnica Centralitzada dels túnels tindrà la capacitat de controlar automàticament 
les enceses de l’enllumenat, basant-se en les lectures del nivell de lluminositat en l’exterior 
aportades per dos sensors, un a cada boca, i dels valors preprogramats en el SCADA de 
Control. El sistema automàtic connectarà tot l’enllumenat en cas d’incendi a l’interior del túnel 
per tal de millorar la visibilitat i ajudar a l’evacuació. Els operadors del Centre de Control 
també podran connectar les línies d’enllumenat de manera manual des del SCADA, la qual 
cosa podrà ser útil per tasques de manteniment. 

5.3.4. Càlcul de l’enllumenat interior 

La lluminància de la calçada és la magnitud luminotècnica que està relacionada amb la 
visibilitat dels objectes, i el seu valor mig determina l’adaptació de l’ull de l’observador. La 
lluminància té en compte la sensació visual de la reflexió sobre les superfícies que reben el 
flux lluminós. Per tant, la lluminància és el criteri més adient per conèixer la qualitat de 
l’enllumenat públic. 

La lluminància dependrà de la posició de l’observador (conductor), del tipus de paviment i de 
la posició, tipus i distribució de les llumeneres. La lluminància en un punt del paviment és la 
intensitat lluminosa per unitat de superfície reflexada per aquest paviment en la direcció de 
l’ull de l’observador, i tal com ha estat utilitzat en el apartats anteriors del present projecte, el 
seu símbol és L i la seva unitat la candela per metre quadrat (cd/m2). 

Per una sèrie de n llumeneres, la lluminància en un punt P serà [5]: 

l(ci, γi): Intensitat lluminosa (en candeles) d’una llumenera i en la direcció del punt P, en 
funció dels angles c(azimut) i γ(inclinació). 

h: Alçada de la llumenera. 

q(βi, γi): Coeficient de lluminància per una superfície determinada, en funció dels angles 
γ(inclinació) i β(angle entre el pla vertical d’incidència de llum i el pla vertical d’observació). 

Per tal de facilitar els càlculs per ordinador, es defineix el coeficient de lluminància reduït r: 

∑
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 (Eq.  5.24) 
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Les característiques fotomètriques de cada tipus de paviment s’expressen per una matriu de 
doble entrada β i tg γ, per obtenir el corresponent valor de r, i finalment la expressió a utilitzar 
serà: 

En el present projecte, i tal com es pot observar en el fulls de càlcul dels nivells de llum, les 
parets seran de superfície classe R2 (paviment poc especular) i la calçada de superfície 
classe R3 (paviment mitjanament especular). La Comissió Internacional d’Il·luminació ha 
establert en les seves publicacions CIE número 30.2 i 66, les matrius de reflexió per a les 
diverses classes de paviments. 

S’establirà una retícula de càlcul, o conjunt de punts on es calcularan els valors de 
lluminància. A partir dels valors de lluminància en cada punt de la retícula s’obtindrà la 
lluminància mitja, mínima i màxima, així com les uniformitats. 

Pel càlcul de la lluminància es considerarà un factor de manteniment, que té en compte la 
depreciació de lluminositat per l’envelliment de la làmpada i l’acumulació de brutícia, de 0,8. 

Els fulls de càlcul dels nivells de llum, adjunts en el  present projecte, detallen les dades i els 
resultats per les diferents zones dels túnels i per les diferents enceses. Els càlculs s’han 
realitzat utilitzant una eina informàtica del mateix industrial que comercialitza els projectors 
emprats per l’enllumenat interior dels túnels del projecte (LUMCAL-WIN V.01 de Carandini). 
Els resultats es detallen en la següent taula resum, on es compara la lluminància mitja 
obtinguda respecte la lluminància mínima necessària, expressades en cd/m2: 

ZONES DEL TÚNEL 

Llindar 1 Llindar 2 Transició 1 Transició 2 Interior 
CONDICIONS LLUM 

EXTERIOR 
60 m 40 m 80 m 140 m 880 m 

Solellat 114 / 105 89 / 84 46 / 42 15 / 10 4,1 / 3 
Núvol 54 / 53 42 / 42 24 / 21 4,1 / 3 4,1 / 3 

Base o crepuscular 4,1 / 3 4,1 / 3 4,1 / 3 4,1 / 3 4,1 / 3 
Base reduït o nocturn 1,3 / 1 1,3 / 1 1,3 / 1 1,3 / 1 1,3 / 1 

Tal i com es pot observar, en tots els casos s’assoleix la lluminància mínima necessària, i per 
tant la distribució dels projectors a l’interior del túnel compleix amb els criteris establerts en el 
primer subapartat de l’apartat d’enllumenat. 
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Pàg. 76  Memòria 

 

5.3.5. Enllumenat exterior 

Resulta convenient que les zones d’accés al túnel tinguin el mateix nivell d’enllumenat que 
l’interior del túnel, en les hores que falti la llum del sol, és a dir, quan en l’interior del túnel hi 
ha connectades les enceses base reduït i base. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la zona d’accés és la zona anterior al túnel de longitud 
igual a la distància de seguretat, en el cas del present projecte aquesta distància són 100 m. 
Aquesta seria la longitud mínima a tractar, i per experiència en d’altres túnels, s’ha decidit 
il·luminar els 200 m anteriors i posteriors a cadascun del dos tubs. 

Per a les zones exteriors, s’emprarà alguna de les tipologies d’enllumenat per carreteres 
descobertes. Un dels mètodes d’implantació dels punts de llum en trams rectes més utilitzat i 
que dóna una bona uniformitat, és el bilateral al portell. Els punts de llum estaran a ambdós 
costats de la via en ziga-zaga. Els punts de llum d’un mateix lateral mantindran una 
separació de 40 m i el lateral simètric tindrà la mateixa seqüència amb un desplaçament de 
20 m. 

Els punts de llum estaran formats per columnes troncocòniques de 10 m d’alçada, amb 
braços de 2 m de longitud, i projectors típics d’enllumenat públic de vapor de sodi d’alta 
pressió (VSAP) de 250 W. S’ha escollit el model JCH-250/CC-L VSAP 250 W fabricat per 
Carandini, amb grau de protecció IP-66, que té les següents característiques tècniques: 

 Cos: Armadura i tapa superior en fossa injectada d’alumini. 

 Reflector: Alumini d’una peça, anoditzat. 

 Tancament: Vidre pla termoresistent. 

 Fixació: Lateral. Acoblament per tub de 42, 48 ó 60 mm de diàmetre. 

 Acabat: Color de l’armadura gris RAL 7039, i tapa de color blanc. 

Les línies d’alimentació de l’enllumenat exterior sortiran de l’embarrat normal dels quadres 
QE01 i QE02. Al quadre QE01 li correspondrà l’entrada del tub 1 i la sortida del tub 2, és a 
dir, la zona oest, mentre que al quadre QE02 li correspondrà la zona est. Els cables aniran 
de forma soterrada, en l’interior de tubs de PVC de doble capa i 160 mm de diàmetre, pels 
laterals de les vies. 

Els cables de les línies d’enllumenat exterior seran conductors multipolars de coure, del tipus 
RV-0,6/1 kV, en distribució trifàsica amb neutre i terra, i secció 6 mm2. Cada línia tindrà 
protecció magnetotèrmica tetrapolar de 16 A, protecció diferencial de 30 mA de sensibilitat i 
contactor tetrapolar. La porta del quadre elèctric disposarà selectors on-off-remot, que 
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permetran l’encesa de les línies localment, o bé remotament des de la Gestió Tècnica 
Centralitzada. 

De la mateixa manera que en el cas del càlcul de la lluminància de l’interior dels túnels, es 
considerarà un factor de manteniment de 0,8. Els càlculs també s’han realitzat utilitzant el 
programa LUMCAL-WIN V.01 de Carandini, amb la seva aplicació específica per vials. El 
resultats ha estat es una lluminància mitja de 4,1 cd/m2, que coincideix amb l’enllumenat 
interior del túnel en horari crepuscular. 

Els fulls de càlcul dels nivells de llum exterior s’adjunten en un annex del  present projecte. 

5.4. Emergències, senyalització i balisament 

5.4.1. Llum d’emergència. Emergència laterals i permanent nínxols 

L’interior del túnel disposarà d’enllumenat d’emergència autònom. S’instal·laran emergències 
en els dos laterals dels dos tubs. Les emergències es col·locaran cada 17 metres, 
aproximadament, i per tant,  donat que el túnel està modulat en intervals de 50 metres, hi 
haurà 3 emergències a cada lateral per mòdul. Quedaran instal·lades a una alçada de 60 cm 
respecte la línia d’intersecció de la paret lateral amb la rasant, i tal com es descriu més 
endavant en aquest mateix capítol, estaran en la vertical de la corresponent balisa de leds. 

L’enllumenat d’emergència tindrà doble alimentació. Una línia alimentarà els llums per que 
funcionin com a enllumenat d’emergència i mantindran les bateries carregades, mentre que 
la segona línia permetrà encendre els llums de manera permanent. Així en cas d’operacions 
de manteniment o d’incendi a l’interior del túnel es podrà connectar l’enllumenat 
d’emergència com a reforç. A més a més, els llums d’emergència disposaran de sistema 
d’autocomprovació i senyalització de leds per tal de que el personal de manteniment tingui 
coneixement que el llum està avariat. 

Els llums d’emergència seran per muntatge en superfície, de doble aïllament autoextingible, 
estancs IP-65, tindran una autonomia mínima de 1 hora i donaran un flux mínim de 600 
lúmens. Per complir tots aquest requisits s’ha escollit el model DOMINA-ACTIVA 
U224SA/1NC de la marca Lledó. 

A cada nínxol s’instal·larà un llum d’emergència autònom de les mateixes característiques. 
També s’utilitzaran els mateixos llums d’emergència a les galeries d’evacuació, tant a 
l’interior com a les portes de les galeries.   
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5.4.2. Rètols senyalització evacuació i contraincendis. Banderoles 

En el lateral dret de cadascun dels dos tubs es col·locaran panells de senyalització 
fotoluminiscents per a la indicació d’evacuació. Aquests rètols tindran una capa 
fotoluminiscent una base ceràmica instal·lada sobre un marc d’acer inoxidable, i tindran unes 
dimensions de 1.604x506 mm. Compliran la norma DIN 67510. Estaran col·locats cada 50 m, 
en el punt mig entre nínxols, a una alçada de 70 cm, coincidint amb una emergència que 
quedarà 10 cm per sota. 

Els rètols portaran un pictograma amb una persona que corre cap a la distància més curta, 
fletxes d’evacuació a dreta i esquerra, i les distàncies a les sortides en cadascun dels dos 
sentits. La ubicació dels rètols i el detall del pictograma es reflecteix en la documentació 
gràfica adjunta. 

Sobre cada nínxol s’instal·larà una banderola per indicar els elements contraincendis que es 
podran trobar els usuaris en l’interior del nínxol. Aquestes banderoles estaran formades per 
un rètol de 500x300 mm amb llum interior de 2 làmpades de 20 W. Les banderoles seran 
vermelles i tindran suports i ancoratges inoxidables. Hi haurà tres tipus de banderoles, tal i 
com està indicat en la documentació gràfica: Extintor i BIE; extintor, BIE i hidrant; i finalment, 
extintor, BIE i pal d’auxili SOS. 

També hi haurà banderoles sobre les quatres entrades a les galeries d’evacuació. Aquestes 
banderoles també estaran formades per un rètol de 500x300 mm amb llum interior de 2 
làmpades de 20 W, però en aquest cas seran verdes i portaran un pictograma indicatiu de 
sortida d’emergència. 

5.4.3. Senyalització entrades galeries evacuació 

Amb l’objectiu de ressaltar al màxim possible les galeries d’evacuació, sobretot en el cas d’un 
incendi on hi ha una reducció de la visibilitat i es pot crear un certa desorientació quan els 
usuaris dels túnels es veuen obligats a baixar dels seus vehicles, s’utilitzaran diversos 
mitjans per marcar les entrades, a part de les banderoles que s’han esmentat anteriorment. 
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Les entrades s’emmarcaran amb una xapa metàl·lica acabada amb pintura reflectant en verd 
i blanc. En el llindar s’instal·larà un enllumenat permanent consistent en 3 focus estancs de 
70 W. En cadascun del dos laterals del marc es col·locaran 3 llums destellants de xenó que 
s’encendran en cas d’incident, bé de manera programada des de la Gestió Tècnica 
Centralitzada, o bé manualment per un operari del Centre de Control. L’efecte d’aquest marc 
pot observar-se en la següent figura: 

 

5.4.4. Balises de leds 

En passar per l’interior d’un túnel, és necessari que el conductor d’un vehicle rebi informació 
adient que el guiï visualment, sobretot en túnels llargs. Un sistema per assolir-ho és 
mitjançant superfícies de contrast, com per exemple, col·locant revestiments clars en les 
parets o laterals interiors dels túnels. També és interessant la instal·lació addicional de 
dispositius reflectants en les parets i en la superfície de la calçada, així com balises de 
diodes fotoemissors de llum. 

En els túnels que són objecte del present projecte, s’instal·laran balises de leds en ambdós 
laterals de cadascún dels dos tubs. Les balises es col·locaran cada 17 metres, 
aproximadament, de manera que, tenint en compte que el túnel està modulat en intervals de 
50 metres, hi haurà 3 balises a cada lateral per mòdul. Quedaran instal·lades a una alçada 

Fig. 5.3. Exemple de senyalització d’una galeria d’evacuació 
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de 70 cm respecte la línia d’intersecció de la paret lateral amb la rasant, és a dir, 10 cm per 
sobre de l’emergència autònoma col·locada en el mateix punt kilomètric. 

Les balises de leds seran estanques IP-67 i estaran formades per una semiesfera de 
policarbonat transparent termoconformat classe M2, adherida a una caixa de polièster 
estanca que servirà com a punt de connexionat dels conductes dels cables d’alimentació i on 
s’ubicarà la font d’alimentació dels leds. Els leds s’instal·laran en les cares d’una placa 
semicircular col·locada perpendicularment en l’interior de la semiesfera transparent. Hi haurà 
dos tipus de balises: El primer tipus tindrà una cara amb 24 leds blancs i l’altra amb 24 leds 
grocs, mentre que el segon tipus tindrà les dues cares amb 24 leds blaus. Els leds seran 
d’alta lluminositat, 5.000 cd, i una durabilitat de 200.000 hores. 

Les balises del lateral dret, on hi els nínxols, les balises es col·locaran de manera que la cara 
de leds grocs sigui visible pels conductors segons el sentit del trànsit, mentre que la cara 
blanca serà la que podrà observar el conductor a través dels retrovisors. En el lateral 
esquerra, la col·locació serà a l’inrevés, el conductor podrà observar la cara blanca en el 
sentit del trànsit. Tant en el lateral dret com en el de l’esquerra un de cada sis leds serà blau, 
amb la qual cosa les balises amb leds de color blau marcaran els trams de 100 metres. 

Tal i com es descriu en els esquemes unifilars elèctrics, les balises seran alimentades des de 
l’embarrat de SAI dels quadres d’enllumenat ubicats en les casetes de Baixa Tensió en les 
boques dels túnels (QE01-S i QE02-S), per tal de garantir la continuïtat del guiatge malgrat 
un problema de subministrament elèctric. 
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6. Descripció de les instal·lacions de 
comunicacions, seguretat i control 

6.1. Circuit tancat televisió (CCTV) i detecció automàtica 
incidents (DAI) 

6.1.1. Objectiu del circuit tancat de televisió 

El circuit tancat de televisió està dissenyat per cobrir el recorregut dels vehicles al llarg dels 
túnels i els seus accessos. Els objectius d’aquest sistema són: 

1. Detecció i vigilància d’esdeveniments i situacions especials del trànsit que puguin 
incidir en la coordinació de les funcions de vigilància i protecció. 

2. Ajuda a la detecció i avaluació del abast de les incidències. 

3. Anàlisi i supervisió d’alarmes, així com les sol·licituds d’ajuda des de pals SOS. 

4. Obtenció d’informació sobre l’estat de funcionament de les instal·lacions. 

6.1.2. Detecció automàtica d’incidents (DAI) 

La Detecció Automàtica d’Incidents (DAI) consisteix en una sèrie d’analitzadors, instal·lats 
en el Centre de Control, que mitjançant algoritmes de comparació i anàlisi d’imatges 
permetran fer notar a l’operador les següents situacions:  

1. Detecció de vehicles aturats amb trànsit fluid. 

2. Detecció de vehicles aturats amb congestió.  

3. Detecció de congestió. 

4. Detecció de vehicles circulant en sentit contrari. 

5. Detecció de caminant. 

6. Detecció de runa. 

7. Detecció de distància mínima entre vehicles no respectada. 
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El software de gestió del DAI mostrarà automàticament les alarmes davant d’aquestes 
situacions perilloses. Cal tenir en compte la gravetat dels incidents en el interior d’un 
túnel, si es compara els mateixos en un entorn obert. 

Per tal que el sistema sigui fiable, el nombre de falses alarmes es mantindrà en un nivell 
suficientment baix. Suposant un volum de 10.000 vehicles diaris, si hi ha 24 càmeres 
interiors instal·lades (en el següent apartat es justifica aquest nombre de càmeres), 
tindríem 240.000 possibles falses alarmes. Amb una precisió del 99,9%, tindríem 240 
falses alarmes per dia. Els factors que influeixen negativament en la detecció són, 
típicament, els sostres molt baixos,  la congestió alta, canvis en la il·luminació i vehicles 
alts que tapen la imatge. En el següent apartat es detallen algunes normes d’instal·lació 
de les càmeres per tal d’assolir una bona qualitat de vídeo, que permeti una detecció 
automàtica fiable, en tota la longitud dels túnels. 

6.1.3. Disposició de les càmeres i normes bàsiques d’instal·lació 

S’instal·laran càmeres de color digitals CCD, d’alta sensibilitat, que siguin d’una marca i 
model de prestigi en aplicacions per a túnels. Com a característica general, totes les 
càmeres estaran col·locades en carcasses IP66 climatitzades. 

Les càmeres digitals en color ofereixen una mala qualitat de la imatge quan la il·luminació del 
túnel és baixa. Per aquest motiu, una altra característica de les càmeres a instal·lar, serà que 
disposaran d’un filtre que en el moment en el que la lluminositat sigui inferior als 2 lux, canviï 
automàticament a B/N (blanc i negre). Amb això es millorarà el detall en les imatges i, per 
tant, la detecció serà més acurada. 

Les recomanacions de la RABT (Directrius per l’equipament i servei de túnels de carretera 
del Ministeri d’Obres Públiques de la República Federal d’Alemanya) indiquen que les 
càmeres en el interior del túnel estiguin situades cada 100 ó 300 m. Segons PIARC 
(Permanent International Association of Road Congresses), una distància de 250 a 300 m és 
suficient si només es pretén visionar el  trànsit, però recomana distàncies menors per 
distingir un vehicle avariat. Per un altre costat, els industrials en CCTV i DAI, per túnels de 
dos carrils, fan respectar el límit 1:20, o sigui, per cada metre d’alçada s’obtenen 20 metres 
més de camp visual. D’aquesta manera, en instal·lar les càmares interiors a 5,5 m d’alçada, 
cada càmera tindrà un abast de 110 m. Donat que és interessant un cavalcament de 5 a 15 
m amb la càmera següent, es decideix que la distància entre les càmeres interiors serà de 
100 metres. Donat que els túnels tenen una longitud de 1.200 metres, s’instal·laran un total 
de 24 càmares interiors, 12 per túnel o sentit de circulació. 

Respecte a la instal·lació de les càmares interiors és important el seguiment de les següent 
normes bàsiques,  amb l’objectiu de que la detecció automàtica sigui el més fiable possible:  
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 Tenir la seguretat de que la qualitat de la imatge és bona i la senyal de vídeo no té 
soroll (per exemple degut a línies elèctriques en tensió).  

 Prop de les entrades i sortides s’ha de baixar l’angle de la càmera, o bé, girar la 
càmera cap a l’interior del túnel. El sol pot dificultar la detecció.  

 La majoria dels operaris prefereixen observar el trànsit allunyant-se. 

 Abans d’una corba, col·locar la cámera a uns 10 ó 15 metres, en el sostre o paret 
exterior de la corba, per tal de tenir un màxim abast. 

 La detecció s’iniciarà a partir dels 10 ó 15 metres de la càmera. 

 Assegurar-se de que es veu tot el camp visual i de que es cobreix el 100% del túnel. 
Al final del camp visual,  ha d’haver-hi més de 25 pixels per carril. 

 Situar la cámera el més alt possible, però tenint en compte els ventiladors i els 
senyals. Les càmeres s’instal·laran centrades, o si no és possible, en el lateral 
esquerra. Cal pensar que el carril dret és el lent i per tant per on circulen el camions 
que, per la seva alçada i volum, provoquen ocultacions indesitjables. 

El total de càmeres a instal·lar serà de 30, distribuïdes de la següent manera: 

 24 càmeres fixes a l’interior del túnel connectades al sistema DAI (12 per sentit). 

 4 càmeres fixes a les galeries d’evacuació (2 a cada galeria). 

 2 càmeres mòbils (1 en cadascuna de les boques). 

Les càmeres fixes disposaran d’òptica varifocal manual, la qual cosa permetrà un ajust fi en 
el moment de la posta en marxa, independentment de posteriors ajustos via software. Les 24 
càmeres fixes interiors, connectades al sistema DAI (Detecció Automàtica d’Incidents), 
estaran col·locades aproximadament cada 100 m. Quedaran instal·lades en el mur lateral 
esquerra, el més alt possible, segons queda indicat en les seccions de detall. Aquesta 
disposició permetrà reduir les falses alarmes del sistema DAI i evitar les ocultacions dels 
vehicles més voluminosos. 

Respecte a les càmeres mòbils, l’òptica estarà motoritzada, al igual que la mateixa càmera, 
que tindrà posicionador motoritzat i receptor de telemetria. Es situaran a uns 150 metres de 
les respectives boques i s’instal·laran en columnes d’acer galvanitzat de 15 metres d’alçada, 
omplertes de formigó fins els 8 metres. Aquestes càmeres permetran a l’operador tenir 
control visual dels accessos als túnels.   
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El total de 30 càmeres estaran distribuïdes segons es pot observar en el document plànols. 

6.1.4. Transport de les senyals de vídeo i telecomandament 

El transport de la senyal de vídeo analògic i de les senyals de telecomandament, en el cas 
de les càmeres mòbils, es realitzarà mitjançant fibra òptica, des del Centre de Control fins a 
cadascuna de les càmeres. Així, la distribució serà en estrella (cada càmera té una fibra 
òptica en exclusiva). La fibra òptica i el cable d’alimentació de les càmeres s’instal·larà 
sobre una safata del tipus de reixa fixada al llarg del mur esquerra dels túnels, o sigui, una 
safata per cadascun dels dos sentits de circulació. 

Donada la proximitat entre els túnels i el Centre de Control, totes les càmeres estan a una 
distància menor dels 2.000 metres. Per aquest motiu tota la fibra òptica del sistema CCTV i la 
pertinent electrònica serà amb tecnologia multimode. 

Cada senyal de vídeo passa a fibra òptica des de la mateixa càmera, la qual inclou, a part 
d’altres elements, un conversor emissor de vídeo de fibra òptica multimode (VTX) i arriba al 
Centre de Control on un conversor receptor de vídeo de fibra òptica multimode (VRX) rep la 
senyal pel seu tractament. En el cas de les càmeres mòbils s’utilitzaran conversors 
emissors de vídeo i receptors de dades pel telecomandament (VTX/DRX), i conversors 
receptors de vídeo i emissors de dades (VRX/DTX) en el Centre de Control. 

Les senyals de les 30 fibres òptiques que arribaran al  Centre de Control correspondran a 
30 canals analògics de vídeo i 2 canals de dades de telecomandament. Tots aquests canals 
seran entrades d’una matriu de vídeo de 32 entrades i 12 sortides. D’aquestes sortides, 8 
donaran senyal a 7 monitors, en funció de les ordres rebudes des del servidor de gestió de 
la vídeo-matriu. 

Dos dels monitors, un per túnel, presentaran les imatge de les cámeres del interior i exterior 
del túnel, seqüencialment i automàticament, de manera que s’està rastrejant contínuament 
tot el túnel, incloent les boques. L’operador podrà seleccionar una càmara, mitjançant el 
sistema de Gestió Tècnica Centralitzada connectat amb la matriu de vídeo. En dos monitors 
més, l’operador podrà observar permanentment els accessos dels túnels, tot aprofitant el 
zooms i el posicionadors motoritzats. Els altres tres monitors permetran visionar 
automàticament la imatge corresponent a una càmara enfocada a un incident o a un 
esdeveniment (per exemple quan s’obre la porta d’un pal SOS interior).  

Les senyals de vídeo de les 24 càmeres interiors seran derivades als analitzadors de 
Detecció Automàtica d’Incidents (DAI). Per un altre costat, els analitzadors estaran 
connectats a uns multiplexors-grabadors d’incidents. Quan es produeixi un incident quedarà 
emmagatzemat el vídeo, d’un temps predeterminat abans i després, de l’incident. Tot el 
sistema DAI estarà gestionat per un servidor amb el corresponent software pel control de 
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les alarmes, captura d’imatges en temps real i generació d’històrics. A més a més, aquest 
servidor estarà comunicat amb el servidor de la Gestió Tècnica Centralitzada.  

6.2. Sistema de pals SOS 

6.2.1. Objectiu dels pals SOS 

El sistema de Pals d’Auxili estarà format per un conjunt de pals, distribuïts al llarg dels túnels, 
i una central situada en el Centre de Control, des del qual es gestionaran i atendran les 
trucades des dels pals. 

6.2.2. Disposició dels pals SOS 

Els pals estan col·locats en els túnels amb una separació aproximada de 100 m, en 
cadascun dels dos sentits de circulació. S’ instal·laran: 

 22 pals interiors en nínxols dels murs drets dels túnels (11 per sentit). 

 2 pals interiors per a les galeries d’evacuació. 

 4 pals exteriors en les boques dels túnels. 

Tots els pals seran mestre disposant de la electrònica per comunicar amb el Centre de 
Control. El pal mestre es connecta al Centre de Control mitjançant un medi de transmissió 
(fibra òptica) que es compartit amb els altres pals de la línia. 

6.2.3. Característiques tècniques dels pals SOS 

Cada pal SOS conté els seus elements operatius (polsador, altaveus, micròfon i sensor de 
porta oberta) independents. Cada pal està identificat unívocament mitjançant una adreça del 
1 a 254, mentre que l’adreça 255 es reserva per enviar missatges en broadcast. 

La atenció i explotació dels pals es realitzarà mitjançant un software específic en un entorn 
de finestres. 

Les funcions que haurà de realitzar el Pals SOS són les següents: Generar trucada d’auxili; 
Generar trucada de servei; Comunicació amb l’usuari mitjançant: Tons acústics, sintetitzador 
de veu, connexió fònica full-dúplex amb el Centre de Control; Prova del sistema, automàtica 
sota comanda, que inclou: Prova completa del pal, prova de línia, prova d’alimentació; Ajust 
del volum de sortida del amplificador del àudio; Generació automàtica d’alarmes: 
Desconnexió del pal, falta d’alimentació, porta oberta; Transmissió de dades; Ràdio; Rellotge 
de temps real, lectura i escriptura de ports de E/S. 
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Cada pals SOS està compost pels següents elements: Circuits electrònics, polsador d’auxili, 
detector de trucada de servei, detectors de porta oberta, altaveus i micròfons, mòduls 
d’alimentació, regleta d’interconnexió, carcassa, peana, caixa de connexions i proteccions. 

Els circuits electrònics de cada pal estaran constituïts per una o més targetes, les quals 
quedaran instal·lades en un xassís de protecció IP65 i que anomenarem Caixa d’Electrònica. 
Els circuits electrònics disposaran de proteccions en totes les senyals que provinguin del 
exterior, mitjançant diodes supresors de transitoris bidireccionals i diodes unidirecionals, 
segons el tipus d’entrada. 

El polsador serà totalment estanc, marcat amb una indicació de polsar en cas d’auxili. Haurà 
de ser una càpsula segellada que es col·loca en un punt predeterminat del pal i s’activa per 
proximitat amb un imant. 

El detector estarà instal·lat sota del polsador de trucada, indicat amb un cercle de color 
vermell de 10 mm de diàmetre. Serà un detector de tipus ballesta o magnètic, que s’activarà 
en obrir-se la porta. Estarà instal·lat tant en la  porta superior com en l’inferior de la carcassa. 
La lògica dels polsadors serà normalment obert, de manera que, quan les portes estiguin 
tancades, els contactes del polsador estaran oberts i a l’inrevés. 

Els altaveus micròfons formaran un conjunt especialment dissenyat per obtenir un elevat 
rendiment acústic. 

Aquests dispositius funcionaran fins i tot submergits en aigua. 

En qualsevol cas el pal incorporarà una bateria interna que permetrà el funcionament del 
mateix durant 20 dies, en repòs, de 12 V i 6 A.h mínim, i un regulador. 

Els diferents cables que entren a la caixa de regletes estaran perfectament identificats. 

6.3. Sistema de megafonia 

La instal·lació de megafonia en els túnels consistirà en una xarxa d’altaveus a l’interior i als 
accessos. S’establiran diverses zones i l’operador, des de la Sala de Control, podrà 
seleccionar d’adreçar un missatge a una d’aquestes zones, o be, emetre’l a diverses zones 
dels túnels a la vegada. 

Les diferents zones seran les següents: 

 2 zones corresponents a cadascuna de les àrees exteriors o accessos. 

 2 zones per a cadascuna de les 2 galeries per a evacuació d’emergència. 
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 4 zones per a l’interior dels túnels, de manera que cada meitat de túnel en un dels 
seus sentits li sigui assignada una zona. 

En el Centre de Control s’instal·larà un sistema microprocessat de megafonia controlat per 
ordinador, dissenyat per a la difusió de missatges de megafonia mitjançant un software 
específic en entorn Windows NT. Es un sistema pensat per a grans instal·lacions i amb 
concepció modular que permetrà adaptar-lo a las necessitats de la instal·lació, aportant una 
elevada flexibilitat. El control a través del ordinador permetrà configurar i modificar els 
paràmetres fàcilment, de manera que el sistema resultarà summament versàtil. 

Bàsicament, el sistema estarà format per un servidor de control amb el seu software, l’Equip 
Central de Megafonia i els seus satèl·lits. La transmissió entre la Central i els satèl·lits es 
realitzarà mitjançant fibra òptica. El sistema permetrà la connexió d’un màxim de 250 
satèl·lits per instal·lació, amb 12 zones diferents per a cada satèl·lit. En el cas del present 
projecte, hi haurà un total de 4 satèl·lits col·locats en el interior dels túnels, segons s’indica en 
plànols, i cada satèl·lit gestionarà 2 zones. 

Cada zona estarà formada per un conjunt d’altaveus alimentats per línies de 100 V. Els 
altaveus consistiran en botzines exponencials IP55. Estaran en les boques exteriors dels 
túnels i distribuïts en el interior cada 50 m, aproximadament. Tant la mànega de fibra òptica, 
com els conductors elèctrics, es distribuiran pels tubulars soterrats. 

L’Equip Central de Megafonia per a la emissió de missatges, disposarà de cinc canals 
d’entrada i cinc de sortida. Això permetrà generar simultàniament fins a cinc avisos diferents. 
Un d’aquests canals serà utilitzat per a la reproducció de missatges pregravats, utilitzant una 
targeta de so standard. L’equip central disposarà, a més a més, d’una sortida per a la 
gravació dels esmentats missatges. Els avisos podran ser emesos amb un gong configurable 
de 1, 2, 3 o 4 notes, per a cadascun dels cinc canals. 

Els satèl·lits estaran formats per un conjunt de mòduls d’etapes d’amplificació de potència, 
alimentació i gestió de zones connectades. Cada mòdul té una funció específica. El satèl·lit 
disposarà de cinc canals d’avisos. De la mateixa manera, mitjançant la matriu d’àudio, serà 
possible seleccionar programes diferents per a cada zona del satèl·lit. Mitjançant el software, 
es podran crear grups de satèl·lits, anomenats Àrees. 

Les prestacions de cada satèl·lit seran: Entrada per un micròfon d’emergència, de manera 
que es puguin donar avisos des de cada satèl·lit, anul·lant tot el sistema; Reproducció de 
missatges pregravats localitzats en els equips de la estació. Per a aquesta funció, la matriu 
d’àudio de cada satèl·lit disposa d’un sisè canal d’entrada; Sistema de detecció de avaries, 
tant dels amplificadors com de les línies d’altaveus; Sistema de commutació automàtica a 
amplificador de reserva. 
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El software de control serà de fàcil utilització per part del operador (entorn Windows NT) i 
disposarà de les següents possibilitats: Modificar una gran quantitat de paràmetres sense 
manipular els equips; Enviar missatges a una zona, a diverses zones, a grups de zones, a 
satèl·lits o a grups de satèl·lits (àrees) segons convingui; Crear, predeterminar i modificar 
grups de zones i/o àrees; Configurar diferents nivells de prioritat per cada missatge de 
manera que els missatges són emesos segons l’ordre jeràrquic de prioritats; Cua d’espera 
on s’emmagatzemen els missatges, fins que el seu rang de prioritat les permet emetre’ls. 
D’aquesta manera s‘evita la pèrdua de missatges; Programació horària de volums per cada 
zona. Això permet la variació del volum en funció de, per exemple, las previsions de soroll 
ambient; Programar missatges automàtics com resposta a entrades externes de control; 
Monitorització dels paràmetres i l’estat de la megafonia en cada satèl·lit; Arxiu històric 
d’alarmes i arxiu històric d’operacions; Gravació i difusió de missatges mitjançant una targeta 
de so standard per PC. 

6.4. Telefonia i cable radiant 

La telefonia ha estat projectada com un sistema de comunicació, per un costat, entre el 
Centre de Control i les casetes d’instal·lacions ubicades en les boques dels túnels, y per un 
altre, entre aquests punts i l’exterior. Tot això permetrà realitzar feines de manteniment, 
comunicació de comptadors amb les Companyies i tenir un element més d’enllaç en cas 
d’emergència, encara que la resta de sistemes fallessin. 

Per aquests motius la telefonia serà un sistema totalment independent i amb un 
funcionament convencional. El sistema de telefonia estarà format per una escomesa de 
Companyia, una Central Telefònica en el Centre de Control, una mànega de parells de coure 
per enllaçar amb les casetes d’instal·lacions, i unes bases telefòniques en el Centre de 
Control i en les casetes. 

La Central Telefònica consistirà en una plataforma digital de comunicació d’empresa per a 
serveis integrats (iSPABX) amb capacitat de commutar veu, dades i imatges, de disseny 
modular, tant en hardware com en software, totalment flexible, fabricada segons les 
recomanacions internacionals del CCITT i que incorpora un conjunt de funcions, com la  
capacitat de disposició de xarxa i la compatibilitat amb EURO-RDSI. Estarà preparada per a 
31 extensions analògiques i 3 accessos bàsics RDSI. 

La mànega telefònica discorrerà pel prisma de tubs soterrat. Aquesta mànega estarà 
preparada per exteriors i tindrà coberta antirosegadors. Estarà formada per 50 parells de 
coure de 0,9 mm2. 
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En cadascuna de les casetes d’instal·lacions es col·locaran 2 bases terminals de veu i dades. 
Per cada conjunt de casetes, la mànega serà derivada en un cofret de registre amb els seus 
corresponents regleters. Des d’aquests cofrets seran distribuïts en estrella cables de 4 
parells fins a cada base terminal. 

El sistema de radiocomunicacions pels túnels consistirà en una doble instal·lació: 

1. Un cable radiant instal·lat al llarg del interior dels túnels que permetrà emetre i 
transmetre una banda ampla de freqüències. 

2. Un sistema d’antenes que permeten un ràdio - enllaç entre l’interior i l’exterior dels 
túnels, per una estreta franja de freqüències d’emergència (al voltant de 400 MHz).  

Un estudi de cobertura detallat permetrà indicar la ubicació més correcta de les antenes 
exteriors. 

En el cas del cable radiant, els equips exteriors s’uniran amb cable coaxial al cable radiant. 
Aquest quedarà instal·lat, amb els seus corresponents suports, en la part superior del interior 
dels túnels. El cable radiant tindrà una coberta exterior lliure d’halògens, sense emissió de 
fums opacs i no propagadora d’incendis.  

Els equips per composar el sistema de comunicacions per cable radiant es preveuen per: 1 
canal Policia Autonòmica, 1 canal Bombers, 3 emissores FM i 3 canals analògics. 

Com a previsió, en cas de ruptura del cable radiant, per un incendi o un accident, s’instal·larà 
un sistema de ràdio - enllaç per antenes. Hi haurà 3 antenes de cobertura: 1 antena de 
cobertura exterior i 1 antena de cobertura per cadascun dels dos sentits. Les antenes de 
cobertura per al interior de cada túnel es col·locaran en el seu punt mig. Per comunicar la 
antena de cobertura exterior amb les antenes de cobertura interior s’utilitzaran estacions de 
ràdio - enllaç. Aquestes estacions consisteixen en antenes en les boques exteriors i altres 
antenes en els punts migs de cada túnel, les quals estaran connectades a les corresponents 
antenes de cobertura. Aquest sistema permetrà la comunicació per una freqüència 
d’emergència de 400 MHz, per ús del personal de conservació dels túnels. 

6.5. Sistemes de senyalització i control del trànsit 

Els sistemes de senyalització i control del trànsit tenen per objectiu obtenir dades sobre el 
flux dels automòbils i actuar sobre aquest tràfec quan les condicions en el interior dels túnels, 
o els seus accessos, ho aconsellin.  
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Per acomplir amb aquest objectiu s’instal·larà una senyalització exterior pel control 
d’accessos, una senyalització en el interior dels túnels, barreres, controls de gàlib i 
aforaments. 

La senyalització exterior permetrà la regularització d’entrada dels vehicles en els túnels. El 
control d’aquesta senyalització vindrà determinat pel trànsit, treballs en el interior dels túnels 
o bé, per qualsevol incidència, com per exemple un accident. La senyalització exterior 
seguirà la norma definida en la Instrucció 8.1 IC de Senyalització Vertical del Ministeri de 
Foment, d’acord amb figura 71 [6]. Segons aquesta figura, en els dos accessos als túnels, 
cal preveure un pòrtic amb un Plafó de Missatges Variables (PMV) de 3 línies de text i 2 
pictogrames, ubicat a 1.100 metres de la entrada del túnel. A 700 metres i sobre un segon 
pòrtic, una senyal, sobre cadascun dels carrils, formada per un  stop a distància variable 
(300, 500 i 700 metres) més un semàfor groc intermitent. Un tercer i un quart pòrtic estaran 
ubicats a 200 i 400 metres, i serviran de suport per a instal·lar un semàfor vermell – groc - 
verd, sobre cada carril i a les distàncies esmentades. En cada boca d’entrada, i sobre 
cadascun dels carrils, hi haurà un semàfor vermell - verd que indicarà si el túnel està obert o 
tancat al trànsit. 

En el interior dels túnels s’instal·larà una senyalització interna per tal de guiar i controlar el 
trànsit en cas d’accident, i per tal de poder efectuar tasques de conservació en el interior. A 
50, 450 i 850 metres de la boca d’entrada, i en cada sentit de circulació, es subjectaran en un 
travesser 2 semàfors de carril creu - fletxa (un per cada carril) més un senyal de límit de 
velocitat variable (col·locat entre els dos carrils). Els semàfors de carril permetran facilitar 
informació als conductors de la existència d’un tall de carril per treballs d’explotació o per 
qualsevol incidència. A 250, 650 i 1.050 metres, s’instal·laran, també sobre travessers, 
plafons de missatges variables d’una línia de text. A partir dels 50 metres i cada 200 metres, 
per tant en els mateixos punts kilomètrics on hi haurà un travesser, es col·locarà en cada mur 
lateral un semàfor de precaució vermell - groc que advertirà als usuaris de les situacions de 
perill que es puguin produir, i reforçarà la senyalització dels travessers. 

Seguint la Nota de Servei Sobre Equipaments en els Túnels en Servei i de Nova Construcció 
de la Xarxa de Carreteres del Estat [3], s’instal·laran barreres mecàniques en cada entrada. 
Aquestes estaran a 50 metres abans de cada boca d’entrada, i estaran reforçades per 
semàfors vermell - vermell a cada costat de la calçada. 

El control de gàlib té per funció detectar i evitar el pas de tots els vehicles que circulin amb 
una alçada que pugui representar un perill pels usuaris i les instal·lacions del túnels. Es 
consideraran dos mètodes pel control del gàlib: La detecció mecànica i la detecció 
electrònica de la alçada.  La detecció mecànica de la alçada consistirà en un pòrtic d’acer 
galvanitzat de 6 metres d’alçada, i del qual penjaran, mitjançant cadenes a una alçada 
predeterminada, unes platines de xapa pintades en vermell i blanc. La detecció mecànica 
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quedarà complementada per un cartell metàl·lic de 1,5 x 1 m, on es podrà llegir “ATENCIÓ 
CONTROL D’ALÇADA” o similar.  El control electrònic de gàlib es composa per un detector 
d’infraroigs i un detector d’espira electromagnètica, de manera que cada carril tindrà una 
espira encastada en la calçada per detectar la presència d’un vehicle. Quan un vehicle 
excedeixi de la alçada permesa, es connectarà un senyal ocult , ubicat a 150 metres dels 
detectors, obligant al conductor de l’esmentat vehicle, a desviar-se a la propera sortida, per 
tal de que no entri en el túnel i evitar un accident. A la vegada, mitjançant el sistema de 
control, s’enviarà a la Sala de Control un senyal d’alarma, amb la qual cosa l’operador podrà 
supervisar, per un monitor del sistema CCTV, si el vehicle realment s’ha desviat. 

En cada boca d’entrada dels túnels s’instal·larà un control d’aforament. Aquest control 
constarà de dues espires per cada carril, col·locades en sentit longitudinal i soterrades en el 
paviment. Les espires electromagnètiques estaran connectades a una Estació de Toma de 
Dades (ETD), instal·lada en el lateral dret. Les ETD tindran la capacitat de llegir els principals 
paràmetres del trànsit, emmagatzemar les dades i enviar les dades, mitjançant el sistema de 
control, al Centre de Control. Els paràmetres mesurats, per carril, seran els següents: 
Quantitat de vehicles, intensitat del trànsit, temps d’ocupació, velocitat, classificació dels 
vehicles, interval i sentit de circulació. 

Aquests paràmetres permetran la realització d’informes a partir dels històrics de dades i la 
detecció d’incidents, com per exemple una retenció en un dels sentits de circulació. 

6.6. Sistema de control per autòmates programables (PLC) 

6.6.1. Descripció general de la xarxa de control 

Per al control i integració dels elements de camp que composen les instal·lacions dels túnels, 
la solució adoptada és la formació d’un anell de fibra òptica, amb tecnologia Ethernet, per  a 
la transmissió de dades. Aquesta configuració assegurarà la recepció i transmissió de dades, 
així com ordres de funcionament, encara que es produís el trencament de l’anell.  

El sistema és obert, de manera que, en afegir o substituir un element de camp per un altre, 
serà suficient connectar aquest a un adaptador de comunicació Ethernet, i procedir a la 
programació de les seves funcions en el PLC corresponent. 

La fibra òptica a instal·lar per al control dels túnels serà del tipus multimode. La mànega de 
fibres discorrerà pel interior de les conduccions soterrades del prisma de formigó, tal i com 
queda reflectit en els plànols generals de comunicacions. 

L’anell de comunicacions dels túnels tindrà un total de 12 nodes de control, 2 d’aquests 
situats en les casetes exteriors, els quals tindran el seu corresponent PLC o Remota, mentre 
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que els 10 nodes de control restants, estaran ubicats en els nínxols del interior dels túnels (5 
en cadascun dels sentits). Aquests darrers 10 nodes tindran les Concentradores de Senyals. 
Els nodes es trobaran a l’interior d’armaris metàl·lics modulars amb carril DIN, on s’inserta el 
Switch Ethernet, els adaptadors de comunicacions i els mòduls d’entrada/sortida de senyals, 
en funció del nombre de senyals corresponents a aquell node. La posició d’aquests nodes 
pot observar-se en el document plànols. 
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Un conjunt de 2 switchs i 2 servidors en el Centre de Control, formaran un tancament 
redundant de l’anell de comunicacions. D’aquesta manera s’assolirà un sistema altament 
robust, la qual cosa és una condició necessària, donat que aquest sistema controla elements 
crítics, tant per al funcionament normal dels túnels, com per al cas de situacions 
d’emergència. El Centre de Control governarà tot el tram, que s’estén des de l’accés a la 
boca Est del túnel, fins a l’accés a la boca Oest del túnel. 

En el Centre de Control un programa SCADA permetrà la supervisió de tots els elements 
connectats a l’anell de control. També s’instal·larà un sinòptic de 5.000 x 1.500 mm, des del 
que es visualitzarà l’estat dels paràmetres més importants del sistema. 

Fig. 6.1. Esquema del sistema de control per PLC’s del túnel 
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En el moment d’implementar el sistema de control, així com els diferents elements que el 
formen, s’ha tingut en compte el següent criteri: el sistema de control a instal·lar haurà de ser 
totalment obert, de tal manera que la seva implementació no tingui cap mena de lligam amb 
l’integrador que ho realitzi. 

Així mateix, els equips integrants d’aquest sistema hauran de complir els estàndards del 
mercat, de tal manera que es podran ampliar amb material d’un altre fabricant de forma 
senzilla. 

En resum, el Sistema de Control Centralitzat utilitzarà Unitats Remotes o PLC’s industrials i 
Concentradores de Senyals o Mòduls d’entrada/sortida (I/O), separades dels PLC’s, en el 
interior dels túnels. La comunicació de Remotes, Concentradores i Centre de Control, serà 
mitjançant una xarxa Ethernet amb protocol TCP/IP. La programació de tots els sistemes 
serà en un llenguatge obert i totalment gràfic. 

Aquesta estandarització permetrà assolir els següents beneficis: 

 Facilitat d’instal·lació: els elements d’Ethernet, Windows, Modbus, etc., són coneguts 
àmpliament pels tècnics.  

 Facilitat de manteniment: Els elements es troben en el mercat fàcilment, en temps 
curts i són coneguts pels tècnics de manteniment. 

 Facilitat d’actualització dels diferents sistemes: La seva compatibilitat garantitza un 
creixement a versions superiors i d’una manera econòmica. 

 Facilitat d’interacció amb d’altres sistemes actuals del mercat: Sistema obert amb 
capacitat d’integrar qualsevol aplicació del mercat (bases de dades, programes 
d’explotació, etc.). 

 Facilitat de programació dels PLC’s. 

 Independència de fabricants: Qualsevol component pot ser subministrat per diferents 
fabricants. 

 Facilitat d’integració d’altres Subsistemes: En tractar-se d’un sistema obert basat en 
el sistema operatiu Windows, xarxa Ethernet i protocols oberts del tipus RS-232C o 
RS-485, permet integrar altres subsistemes que actualment s’utilitzen en el control de 
túnels (Pals SOS, CCTV, Control de Aforament, Panells Alfanumèrics, Sistema 
Contra Incendis, etc.), donat que la informació que s’ha de transmetre és senzilla, és 
a dir, estats i ordres. 
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6.6.2. Objectius i abast del sistema de control per túnels 

El sistema de control integrarà totes les funcions necessàries per a la optimització de la 
gestió de les instal·lacions dels túnels. Això s’assolirà mitjançant dos aspectes:  
L’automatització de la instal·lació i la operació i supervisió en un entorn Windows. 

La optimització del procés haurà de permetre els següents objectius: 

1. Manteniment de les condicions ambientals operatives: 

 Accions sobre els actuadors dels equips de ventilació en funció dels nivells de 
concentració de CO i opacitat mesurats. 

 Indicació i alarma per sortir dels límits de les variables analògiques (CO, Opacitat, 
velocitat de l’aire i d’altres). 

 Avís de condicions anormals que afecten l’entorn ambiental.  

2. Manteniment de les condicions operatives dels altres subsistemes: 

 Control dels Centres de Transformació. 

 Control de la ventilació. 

 Control de la il·luminació. 

3. Reducció de despeses d’explotació: 

 Minimitzar el consum d’energia elèctrica. 

 Control dels sistemes de ventilació. 

4. Reducció de la ma d’obra en servei: 

 Arrancada-aturada dels equips de manera automàtica. 

 Arrancada-aturada de la il·luminació segons un programa automàtic. 

 Supervisió i monitorització dels equips des d’un punt central. 

5. Reducció de despeses de manteniment: 

 Increment de la vida útil dels equips. 

 Avís immediat de funcionament anormal. 
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 Actuacions mínimes sobre els equips de ventilació per portar les condicions 
ambientals als seus valors de consigna. 

6. Manteniment preventiu: 

 Establiment de plans de manteniment preventiu. 

 Equiparar el nombre d’hores de funcionament dels equips. 

 Comptatge d’hores de funcionament dels equips i emissió d’informes quan calgui una 
revisió d’aquests equips (realització d’històrics). 

7. Protecció d’equips: 

 Vigilància electrònica contínua de tots els equips, de manera que qualsevol 
funcionament anòmal pot ser corregit abans que arribi a ser greu. 

 Impedir que les situacions anormals siguin ignorades molt de temps. 

8. Subministrament d’informació: 

 Informació instantània i impresa de totes les dades d’interès, així com de l’estat de 
tots els equips. 

 La impressió periòdica de variables crítiques permetrà calcular i conèixer les 
despeses de cada àrea, sistema o dependència, i el rendiment dels equips. 

9. Possibilitats d’ampliació: 

 Flexibilitat per modificar els serveis en funció de les necessitats en un futur. 

Les operacions normals seran les taques rutinàries de seguretat, vigilància i control dels 
túnels. Aquestes operacions normals constaran de: 

 Vigilància de l’estat de servei de les instal·lacions del túnel, mitjançant les senyals 
d’alarma rebudes del sistema de control, i reflectides en els monitors i en el sinòptic. 

 Identificació d’incidents que donin lloc a la activació del Pla d’Emergència Interior o el 
Pla d’Emergència Extern. 

 Supervisió de les actuacions automàtiques del sistema de control, fonamentalment 
senyalització, il·luminació i ventilació. 

 Control manual de les instal·lacions quan sigui necessari. 
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 Enregistrament d’esdeveniments i realització d’informes de servei. 

6.6.3. Elements a controlar 

El sistema de Control  per PLC’s integrarà els següents subsistemes: 

1. Ventilació. 

2. Enllumenat. 

3. Energia: Mitja Tensió, transformadors, Baixa Tensió, Grups Electrògens, SAI’s. 

4. Qualitat aire: Opacímetres, detectors CO, anemòmetres, estacions meteorològiques. 

5. Detecció d’incendis: Cable sensor en la clau dels túnels, detectors convencionals en 
els locals tècnics.  

6. Extinció d’incendis: Ús extintors, ús BIE’s, xarxa d’aigua per incendis. 

7. Intrusió: Contactes magnètics en portes. 

8. Senyalització variable: Semàfors, aspa-fletxa, panells de missatges variables. 

9. Aforament de trànsit per espires magnètiques. 

10. Control de gàlib. 

11. Barreres. 

Cadascún d’aquests subsistemes estarà format per un conjunt d’elements. A la vegada, cada 
element envia o rep una sèrie de senyals que són recollides pel node de control (ja sigui una 
concentradora o una estació remota) més proper. Tots aquests nodes quedaran connectats 
entre ells i amb el Centre de Control, mitjançant els anells de fibra òptica esmentats 
anteriorment. 

Els senyals de control seran entrades i sortides digitals (ED i SD), entrades analògiques 
(EA), entrades de lectures de sondes de temperatura tipus Pt100 (PT100) i busos de 
comunicacions (COM) de diferents protocols en funció de cada dispositiu i fabricant (Modbus, 
Canbus, Devicenet, ...) 

Els elements que controla el sistema són els següents: 

Ventilador: 

 1 ED de les sondes PTC dels tres bobinats, per ventilador.  
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 2 PT100 de les sondes Pt100 temperatura dels dos coixinets, per ventilador. 

 1 EA del detector de vibracions, per ventilador. 

 4 ED de les confirmacions de marxa, estat de les proteccions i commutador en auto, 
per ventilador en el quadre de ventilació. 

 2 SD de les ordres de marxa directa i marxa inversa, per ventilador en el quadre de 
ventilació. 

 1 COM comunicació amb el relé tèrmic LT-6, per quadre de ventilació. 

Enllumenat: 

 1 EA del nivell lumínic exterior per boca. 

 1 SD per connexió/desconnexió d’un circuit en el quadre d’enllumenat. 

 4 ED d’estat de proteccions, confirmacions on/off i posicions del commutador, en el 
quadre d’enllumenat. 

Mitja Tensió: 

 2 ED prealarma i alarma per temperatura d’un transformador. 

 3 ED per l’estat de les cel·les de M.T., per cel·la. 

Quadres i subquadres elèctrics: 

 ED estat de proteccions dels circuits, fent agrupacions funcionals. 

 SD connexió/desconnexió dels circuits. 

 1 COM comunicació variables elèctriques dels analitzadors de xarxes. 

 1 EA de temperatura d’un embarrat. 

Grups electrògens: 

 1 ED grup en funcionament. 

 1 ED per alarma de nivells o malfuncionament. 

SAI: 
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 1 COM comunicació variables SAI (funcionament amb bateria, amb contactor estàtic, 
autonomia bateria, alimentació per ondulador i alarmes). 

Opacímetre i detecció de CO: 

 2 EA de mesura de CO i mesura d’opacitat. 

 3 ED de defecte de CO, defecte visibilitat i manteniment. 

Anemòmetres: 

 1 EA per velocitat de l’aire interior túnel i sentit de l’aire interior túnel. 

Estació meteorològica: 

 1 ED per polsos que indica el nivell de precipitacions. 

 5 EA per velocitat de l’aire, direcció de l’aire, temperatura exterior, humitat i pressió 
atmosfèrica. 

Detecció d’incendis: 

 2 ED d’alarma centraleta incendis i malfuncionament. 

 1 COM comunicació amb la central del Cable Listec. 

Extinció d’incendis: 

 1 ED de monitorització d’ús de l’extintor. 

 1 ED de monitorització d’ús de la BIE. 

 6 ED de la caseta de bombes (pressostat, interruptor de fluix, bombes i punt de 
control de ruixadors). 

 4 ED dels nivells de la bassa i estat de la vàlvula. 

Intrusió: 

 1 ED per contacte magnètic de porta o detector de presència de local. 

Senyalització variable: 

 2 SD per maniobra dels aspa-fletxa i semàfors bicolor. 
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 3 SD per maniobra dels semàfors tricolors i stop variable. 

 1 COM comunicació de missatges en els Panells Missatges Variables. 

 1 COM comunicació de la senyal variable límit de velocitat. 

Control d’Aforament: 

 1 COM comunicació amb una ETD (Nombre de vehicles lleugers per carril, nombre 
de vehicles pesats per carril, velocitat dels vehicles, alarma de malfuncionament, ...) 

Control de gàlib: 

 1 COM comunicació amb l’equip de control de gàlib (Alçada màxima sobrepassada i 
alarma de malfuncionament). 

Barreres: 

 2 SD de pujar i baixar per barrera. 

 2 ED de confirmació posició barrera. 

6.6.4. Característiques tècniques dels elements de control 

La arquitectura del sistema de control, pels túnels del present projecte, està basada en el 
Transparent Factory de Schneider Automation, basada en Internet i que permet un control 
dels túnels totalment integrat. De fet, el túnel es tractarà com una fàbrica, des del punt de 
vista del control, on la xarxa de PLC’s i de entrades/sortides distribuïdes serà semblant a una 
xarxa informàtica industrial, però amb les propietats i facilitats de la tecnologia Web. 

El Transparent Factory donarà al sistema la capacitat per treballar amb informació en temps 
real en un àmbit de PLC’s. La informació del PLC utilitzarà estàndards oberts i incorporarà 
servidor Web, per exposar la seva informació. Donat que el PLC estarà dins una arquitectura 
client/servidor serà possible utilitzar fàcilment entorns Windows o UNIX. Ethernet i TCP/IP, 
juntament amb l’estàndard MODBUS, formaran una xarxa totalment oberta. Els switchs i 
hubs crearan subxarxes que també funcionaran en temps real. Schneider ha aplicat el 
concepte Transparent Factory en els elements per l’automatització, així els PLC’s amb 
plataforma Premium que formen les Remotes de Control en les boques dels túnels, i els 
adaptadors Momentum que formen les Concentradores de Senyals a l’interior dels túnels, 
disposen de mòduls de comunicacions Ethernet.  

TCP/IP és el protocol de transport d’Internet. Ethernet s’ha convertit en l’estàndard pels 
sistemes d’empreses corporatives i per les xarxes de fàbriques. Per adaptar el protocol 
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MODBUS existeix la norma MODBUS TCP/IP oberta. Per tant, es combina una xarxa física 
versàtil (Ethernet) amb un estàndard de xarxa global (TCP/IP) i amb una representació de 
dades universal (MODBUS). 

Per a Ethernet, l’entorn industrial és advers, ja que és molt més complicat que l’entorn 
ofimàtic. Les normes en l’entorn industrial sòn molt més exigents. Ethernet en l’entron 
industrial haurà de garantir que les dades sempre arribin a la seva destinació, que no hi 
hagin colls d’ampolla, que es puguin donar prioritats en funció del tipus de trànsit de dades i 
que l’ample de banda estigui determinat. Això s’assolirà amb la commutació de ports, el 
funcionament full dúplex i els 200 Mbps de la Fast Ethernet. 

La topologia en anell Ethernet dels túnels utilitzarà commutadors ConneXium, malgrat que 
Ethernet té arquitectura de bus, s’inclourà un administrador de redundància per permetre la 
formació de l’anell. Aquesta topologia donarà més robustesa a la xarxa, ja que en cas de 
ruptura de l’anell, l’administrador de redundància diagnosticarà la ruptura i encaminarà la 
informació, de manera que la xarxa funcionarà d’una manera completa. El procés de 
detecció i reparació durarà entre 20 i 300 ms. 

Els mòduls, les entrades/sortides i els equips connectats a Transparent Factory Ethernet 
incorporaran pantalles de diagnòstic com pàgines HTML. Aquestes pàgines es troben 
predefinides i no poden ser modificades per l’usuari final, però si poden ser observades 
mitjançant un navegador Web. 

Els elements físics que distribuiran la informació per la xarxa, com seran el cas dels switchs, 
hubs i transceivers, seran de la família ConneXium de Schneider Automation, la qual està 
dissenyada per informàtica en entorn industrial. 

El commutador ConneXium Switch proporcionarà cinc connexions per equips terminals 
(PLC’s i concentradores de senyals) i dues connexions de xarxa de fibra òptica, a part de dos 
ports per administració i configuració local. El commutador pot aprendre fins a 2.000 adreces 
i permet la connexió de subxarxes independents, Els ports estan verificats segons la norma 
IEEE 802.3. Tal i com hem comentat anteriorment, aquests commutadors permeten 
l’estructura en anell redundant gràcies a la funció de l’administrador redundant. Els 
commutadors es muntaran en carril DIN en l’interior d’envolvents estancs, tant en el cas de 
les casetes de Baixa Tensió com en el cas dels nínxols de l’interior del túnel. 

La plataforma TSX Premium seran els autòmates o PLC’s que formaran les Remotes de 
Control, ubicades en les casetes de Baixa Tensió de les boques dels túnels. Aquestes 
contindran la capacitat de procés i memòria, alhora que gestionaran les entrades i sortides 
properes, és a dir, els locals tècnics i els elements de la boca corresponent. Els autòmates 
Premium consistiran en mòduls que es munten sobre racks extensibles. Aquests mòduls 
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seran principalment: Fonts d’alimentació, processador amb comunicació integrada i 
memòria, mòduls d’entrades i sortides digitals, mòduls d’entrades analògiques i mòduls amb 
ports de comunicacions. El mòdul processador incorporarà l’adaptador Ethernet que 
s’enllaçarà amb el switch de la Remota corresponent. 

La plataforma d’automatismes Momentum consisteix en unitats d’entrades/sortides, 
distribuïdes en la xarxa i allunyades dels PLC’s, que reben i entreguen dades mitjançant 
adaptadors de comunicacions Ethernet. Aquests adaptadors es comuniquen amb el switch, 
del node de control corresponent, per cable apantallat de parells de coure, i el switch 
encamina aquestes dades a la fibra òptica. Hi ha diversos tipus de mòduls base Momentum, 
en el present projecte principal s’utilitzaran les bases d’entrades digitals, bases de sortides 
digitals, bases d’entrades analògiques i bases per entrades tipus Pt100. A cada base caldrà 
afegir un adaptador de comunicacions Ethernet. En algun cas caldrà afegir mòduls amb 
processador quan s’hagi de gestionar un port de comunicacions, un exemple són els panells 
de missatges variables. 

Per tant, i com a resum, les Concentradores de Senyals estaran formades per una envolvent 
que contindrà un switch que formarà una subxarxa amb diversos mòduls base Momentum, 
que seran de diferents tipus en funció de les entrades i sortides a gestionar per aquella 
Concentradora de Senyals.  

El software per supervisió i control d’operacions, que serà l’eina per crear el SCADA, serà el 
Monitor Pro de Schneider Electric. Aquest software permetrà l’emmagatzematge de dades, el 
processament de dades i la interfície d’usuari. Els servidors i els clients de Monitor Pro 
s’executen sota Windows. Com a eina de base de dades, el Monitor Pro utilitza el Microsoft 
SQL Server. El Monitor Pro es basa en un conjunt de estàndards com ActiveX, COM/DCOM, 
OPC i Windows DNA. 

El Monitor Pro aportarà les funcions SCADA, com han de ser: Dades històriques, emissió de 
missatges d’alarma i control estadístic dels processos. 

6.7. Gestió Tècnica Centralitzada (GTC) i Centre de Control 

6.7.1. Supervisió i control automàtic 

El sistema de Gestió Tècnica Centralitzada haurà de permetre als operadors de la Sala de 
Control fer un seguiment de l’estat de servei de la totalitat de les instal·lacions dels túnels, 
verificant el seu correcte funcionament i identificant avaries o d’altres incidències. Per auqest 
motiu, el sistema haurà de tenir una interfície d’usuari amb indicació efectiva d’alarmes als 
operadors i una sèrie de pantalles interactives que representin l’estat del sistema en funció 
de tots els elements monitoritzats (detectors de CO, opacímetres, sistemes de detecció 
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d’incendis, quadres de distribució d’energia, circuits de ventilació, circuits d’il·luminació, 
senyalització variable, etc.). 

En general, el sistema de control haurà de realitzar de manera automàtica aquelles accions 
que siguin rutinàries i haurà de sotmetre, a la aprovació de l’operador, aquelles que siguin 
més rellevants. Així, la ventilació, en principi, haurà de ser regulada d’una manera automàtica 
en funció de les concentracions de CO i el nivell d’opacitat de l’aire. 

Malgrat això, haurà d’existir, la possibilitat de poder alterar les accions automàtiques del 
sistema de control i poder ordenar de manera discreta accions diferents d’aquells previstes 
pel sistema.  Així per exemple, pot ser necessari accionar un ventilador per tal de verificar el 
seu funcionament, accionar un circuit d’il·luminació per fallada de la cèl·lula fotoelèctrica, etc. 

El sistema haurà de tenir la possibilitat d’actuar sobre el quadre elèctric local de cada circuit 
d’il·luminació, de tal manera que es pugui seleccionar dos modes d’operació alternatius: local 
o remot. En mode local, els circuits d’il·luminació únicament poden ser controlats 
manualment des del quadre elèctric local. En mode remot, els circuits d’il·luminació poden 
ser controlats des del Centro de Control. En mode remot manual, la il·luminació serà 
totalment gestionada per l’operador. Pel contrari, en mode remot automàtic, serà el sistema 
de Gestió Tècnica Centralitzada el que controli l’activació o desactivació dels diferents 
circuits. 

En les boques exteriors dels túnels, s’instal·laran sensors del nivell d’il·luminació exterior, a 
partir dels quals, el sistema activarà o desactivarà els circuits d’il·luminació per establir els 
nivells Crepuscular / Núvol / Solellat, etc. segons correspongui. 

En el sistema de control es definirà un rang horari per a la regulació del nivell d’il·luminació 
en el interior dels túnels. Dins de l’horari nocturn, i sempre que la intensitat del trànsit es 
mantingui per sota del límit especificat, el sistema de gestió centralitzat desactivarà tots els 
circuits d’il·luminació sota el seu control, és a dir, únicament estaran connectats els circuits 
corresponents a  la il·luminació permanent. 

En cas d’incendi o un altre incident greu dins d’un túnel, el sistema de control seleccionarà 
automàticament el nivell màxim d’il·luminació en el tram afectat, sol·licitant confirmació a 
l’operador abans d’executar la ordre. 

Com en el cas de la il·luminació, la ventilació podrà ser operada en mode local i remot, i dins 
d’aquest, en manual o automàtic. 

Per al control automàtic de la ventilació s’utilitzaran els mesuradors de nivell de monòxid de 
carboni (CO) i els mesuradors de nivell d’opacitat (opacímetres). La Gestió Tècnica 
Centralitzada determinarà el règim de ventilació en cadascun dels trams en resposta a la 
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evolució temporal de la concentració de CO i opacitat, utilitzant diversos nivells d’alarma per 
cadascun d’aquests paràmetres.  

La selecció dels ventiladors a accionar es realitza en funció de la disponibilitat del ventilador i 
el nombre d’hores acumulades de funcionament. 

El sistema de control realitzarà un ús racional dels recursos de ventilació, repartint 
equilibradament les hores de servei entre les màquines disponibles i seleccionant un 
ventilador alternatiu en cas de no disponibilitat d’algun d’aquests. 

En qualsevol cas, el seguiment de les actuacions del sistema podrà ser realitzada segons els 
següents criteris:  

 Sempre que sigui superat el nivell mínim de concentració de CO o opacitat, la 
ventilació haurà de ser activada. 

 Si una vegada activada la ventilació no es redueixen els nivells de concentració de 
CO i opacitat, el règim de ventilació haurà de ser incrementat. 

 Després d’un cert interval de temps amb nivells de CO i opacitat per sota del llindar 
més baix, la ventilació serà aturada. 

Els màxims nivells de concentració de CO o opacitat són indicatius de que alguna cosa no 
funciona, bé perquè s’ha produït un incident o perquè la ventilació resulta insuficient per diluir 
l’aire. En aquests casos, l’operador haurà d’investigar la raó del alt nivell de pol·lució i actuar 
segons allò que estigui previst en el Pla d’Emergència Interior. 

6.7.2. Descripció de la Sala de Control 

L’Edifici del Centre de Control integrarà les funcions de supervisió, gestions d’emergències i 
manteniment. Una empresa privada tindrà la concessió de conservació, durant uns anys, pel 
manteniment dels serveis tant dels túnels com d’un tram de la carretera. Així, a l’edifici es 
trobarà una nau amb els vehicles de manteniment i emmagatzematge de materials (senyals 
fixes, senyals provisionals, cons, panells d’advertència, recanvis per l’enllumenat vial, ...); 
despatxos administratius; sales pel personal; locals d’instal·lacions; sales de reunions; i la 
Sala de Control, on hi haurà un servei continu de 24 hores amb, com a mínim, un operador. 

La Sala de Control del present projecte, estarà preparada per tres operadors en cas 
d’emergència, encara que normalment només hi haurà un operador per torn. Els operadors 
tindran accés a tots els elements d’instal·lacions dels túnels mitjançant la Gestió Tècnica 
Centralitzada. Adjacent a la Sala de Control hi haurà la sala de racks amb els servidors del 
sistema de control, CCTV, megafonia i pals SOS. També s’habilitarà una sala de reunions o 
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sala de crisis, pels casos d’emergències, i que tindrà un ordinador i una pantalla de plasma 
de 42” integrats amb la Sala de Control. La Sala de Control tindrà comunicació amb la 
Autoritat de Carreteres i els serveis d’emergències com Bombers, Mossos d’Esquadra i 
Policia Local. 

Els operadors s’ubicaran en el centre de la sala en una taula de 4.500 x 1.200 x 700 mm 
amb dos llocs d’operador clients de la Gestió Tècnica Centralitzada i un lloc d’operador del 
sistema de gestió dels pals SOS. La taula serà de premsat DM revestit de laminat en alta 
pressió antireflexiu i antiratllat. Disposarà d’una canal pels pas de cables elèctrics i de dades 
amb tres conjunts de 2 preses normals, 2 preses SAI i 2 preses de veu i dades. Els 
operadors tindran seients basculants amb respatller alt, escuma i tapissat.  

Al davant i a un costat dels operadors es construirà un tancament mural per suport dels 
sinòptic corbat de 5.000 x 1.500 m, els 7 monitors del CCTV i un retroprojector de 67”. Estarà 
construït amb perfilaria d’alumini i panells de fusta revestit amb laminat d’alta pressió. 

El cablejat passarà per terra tècnic. L’enllumenat estarà format per llumeneres amb difusor 
d’alumini especular de baixa luminància i garantirà els 500 lux. Les finestres de la sala 
tindran persianes de lames d’alumini microperforat, per tal que la llum exterior no faci reflexos 
en els monitors i altres elements de visualització i supervisió. També resultarà important, que 
la sala estigui convenientment climatitzada pel confort dels operadors, de la mateixa manera 
que la sala de racks pel correcte funcionament dels equips informàtics. 
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Conclusions 

Les instal·lacions per condicionar correctament i suficient un túnel són necessàries, malgrat 
que diferents en funció del tipus de túnel, per garantir la seguretat en les situacions de 
normalitat o trànsit esperat, i en les situacions d’incidents greus, com seria un incendi.  

Les instal·lacions anomenades mecàniques permeten mantenir una bona qualitat de l’aire a 
l’interior del túnel, alhora que intervenen per detectar i extingir un possible incendi, tot evitant 
concentracions excessives de gasos nocius. La quantitat de ventiladors per tub ha estat el 
resultat de diversos càlculs i supòsits que canvien segons el túnel, però sempre mantenint 
l’objectiu final de la seguretat. 

Les instal·lacions elèctriques proporcionen alimentació elèctrica a equips de l’interior i de 
l’exterior dels túnels i aporten els nivells de llum per una visibilitat adient . En aquest capítol, a 
part dels càlculs per Mitja i Baixa Tensió, sorgeix la particularitat del càlcul de diferents nivell 
de llum en funció del tram de túnel i de les condicions lumíniques exteriors. Ha quedat 
clarament justificat tant la necessitat d’aquest tipus d’enllumenat com els resultats obtinguts. 

Finalment, les instal·lacions de comunicacions, seguretat i control, senyalitzen 
convenientment els accessos i l’interior dels túnels, comuniquen l’interior i l’exterior a 
diferents nivells (vista i veu) i mitjans (càmeres, altaveus, pals SOS, cable radiant), i 
permeten la supervisió de tots els sistemes mitjançant el control per autòmates 
programables. L’ús de PLC’s pel control de túnels és un fet relativament innovador, ja que fa 
uns anys el control del trànsit estava restringit a empreses especialitzades que dissenyaven i 
construïen controladors i software propi i tancat. El càlcul i disseny de la xarxa de control ha 
requerit d’una tasca de tabular els tipus de senyals i la seva ubicació, per tal de decidir els 
element que formen part de cada node de control. 

Les mesures de seguretat a aplicar en els túnels han de ser suficients per controlar 
emergències de nivell baix o mig [9]. Per raons tècniques i econòmiques, principalment per 
les segones, no es consideren equipaments i mesures d’autoprotecció amb capacitat per 
superar, de manera immediata, incidents de gravetat extrema. Per tant, s’assumeix un risc, 
encara que amb una baixa probabilitat.  

Resulta de molta importància la existència d’un Manual d’Explotació i un Pla d’Emergència, 
on es descriguin les instal·lacions dels túnels, amb documentació escrita i gràfica, on es 
defineixi la operativa davant els diferents esdeveniments, tant normals com d’emergència, i 
on s’indiqui el manteniment per a la conservació de tots els equipaments. L’experiència 
reflexa que la falta de manteniment porta al malfuncionament dels sistemes en un termini de 
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pocs anys, amb la qual cosa la inversió en seguretat desapareix. En general, les condicions 
pels equips en l’interior del túnels són bastant negatives: Pols, fums, vibracions, humitat, ... 

També és important respondre a tots els missatges de la Gestió Tècnica Centralitzada, no 
només a les alarmes de nivell alt, doncs els avisos són simptomàtics, i poden arribar a ser 
problemes greus amb el temps. Alhora, els històrics de dades serviran per a la realització 
d’estadístiques, control energètic, previsions de manteniment i plantejament de millores. 

A falta d’una normativa comuna global per Europa en la construcció de túnels, grups 
d’experts treballen per establir una legislació que eviti la dispersió actual. Malgrat la present 
mancança, les conclusions d’aquest projecte són fruit de diverses normatives aplicables en 
l’Estat, recomanacions de diverses associacions de carreteres de diferents països, directives 
del Parlament Europeu i, finalment, de dos anys d’experiència en projectes i obres 
d’instal·lacions en túnels. 
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