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RESUM (màxim 50 línies)

Els objectius fonamentals del present Projecte són: dissenyar i definir tots i cadascun dels elements
constructius d’una nau industrial dedicada a la conservació i classificació de préssecs, i dissenyar i definir tots
i cadascun dels elements d’una instal·lació de fred industrial.
S’inclou tota la informació tècnica i legal necessària perquè el projecte en el seu conjunt s’ajusti
estrictament a la normativa aplicable.
Els aspectes generals de la nau són els següents: nau a dues aigües, d’estructura metàl·lica, de 26 metres de
llum, 50metres de longitud i 10 d’alçada de coronació; construïda amb perfils normalitzats d’acer A-42.
Composta per 10 pòrtics lligats mitjançant la biga de lligat i riostres, entre el primer i segon pòrtic i entre el
penúltim i l’últim pòrtic, tan a façana com a coberta. Els tancaments de façana es solucionen d’una banda amb
un mur perimetral de blocs de formigó de 1,9 metres d’alçada, i la resta amb pannells tipus sandvitx fixats a
les corretges de l’estructura. S’instal·laran finestres de tipus fix per aprofitar la llum solar a l’interior, i de tipus
pivotant horitzontal perquè alhora permetin ventilar naturalment la nau. Els tancaments de coberta es
solucionen amb pannells grecats tipus sandvitx combinats amb pannells grecats translúcids per aprofitar la
llum solar a l’interior de la nau, fixats a les corretges de coberta. La nau tindrà dos accessos: un per l’entrada
de persones, mitjançant una porta de seguretat, i un altre per l’entrada de camions, mitjançant una porta
corredera de dos fulles de grans dimensions. Les divisions interiors, de tipus prefabricat, definiran les oficines,
els vestuaris i la sala de màquines. La solera es soluciona amb el sistema Dramix: sistema relativament
modern, que combina el formigó amb fibres d’acer que assumeixen les tensions que suporten les armadures
tradicionals. Com a coronament de la solera s’utilitzarà resina autonivellant compodur.
La instal·lació de fred industrial estarà formada d’una banda d’una cambra frigorífica, i d’una altra de
tota la maquinaria de producció de fred. Els aspectes generals de la cambra són: dimensions interiors de 22,5
metres de longitud, 13,5 d’amplada i 5 d’alçada; capacitat per 1.600 paletes caixa, amb capacitat per 250kg. de
préssec cada una, que fan una capacitat neta de 400.000kg. de préssecs a la cambra; les condicions tèrmiques
interiors seran les òptimes per la conservació dels préssecs, es a dir, 2ºC i 90% d’humitat; construïda
íntegrament amb materials aïllants per evitar la pèrdua de calor: per les parets i el sostre s’utilitzaran pannells
frigorífics autoportants de 100mm. d’espessor amb nucli d’espuma de poliuretà d’aïllant; i espuma de poliuretà
projectat del mateix espessor i llosa de formigó armat, per suportar les càrregues de tipus estàtic i dinàmic a les
que estarà sotmès, pel terra. S’accedirà a través d’una porta frigorífica corredera amb obertura i tancament
automàtitzat. Per la producció de fred s’utilitzarà el sistema de compressió mecànica. El refrigerant utilitzat
serà el R-134a, anomenat ecològic perquè no conté clor a la seva molècula, i té un ODP (potencial de
destrucció de l’ozó) nul. Els components principals de la instal·lació són: quatre evaporadors d’aire de
circulació forçada i desglaç per resistències elèctriques i quatre vàlvules d’expansió termoestàtiques a l’interior
de la cambra; i compressor volumètric alternatiu de pistó semihermètic, aereocondensador de convecció
forçada i dipòsit de líquid a la sala de màquines. S’instal·laran també vàlvules i automatismes de seguretat i
control tal com presostats (limitadors de pressió), filtre assecador, separador d’oli, visor de líquid, vàlvules de
pas, solenoides, de seguretat i de retenció, per adaptar els elements principals a les necessitats canviants. La
connexió dels diferents elements es realitzarà mitjançant canonades rígides de coure que s’uniran per
soldadura tova mitjançant colzes, tes i reduccions.
Tots els elements anteriorment descrits, els càlculs justificatius, les característiques tècniques, així
com els detalls constructius, queden definits al següent projecte en els seus diferents apartats.
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1.1. OBJECTIU DEL PROJECTE
L’objectiu del present projecte és establir els paràmetres relatius a la configuració general d’una
nau industrial destinada a la conservació i classificació de fruita fresca, concretament préssecs.
És també objectiu d’aquest projecte dissenyar, definir i calcular els elements constructius definitoris de la
nau industrial, així com els elements de la instal·lació frigorífica que aquesta albergarà.
S’inclou tota la informació tècnica i legal necessària perquè el projecte en el seu conjunt s’ajusti
estrictament a la normativa aplicable.
No és objecte d’aquest projecte la instal·lació elèctrica, la instal·lació d’aigua, la instal·lació
contra incendis ni la instal·lació d’emergència.

1.2. PETICIONARI. PROPIETAT
El promotor d’aquest projecte és la companyia STEN.
El titular responsable d’aquest projecte és el Sr. Jordi Garcia Sánchez amb NIF. 47725419-K que
desenvolupa la funció de direcció i administrador de l’empresa FRUITES GON-GAR S.L. amb seu
social:

FRUITES GON-GAR
Crta. Nacional 240 Polígon 16, Parcel·la 78
Telf.: 977 408 267
C.P. 43787 Mora d’Ebre (Tarragona)

1.3. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
La nau industrial projectada estarà ubicada, segons s’indica al plànol de situació i emplaçament
adjunt, a la parcel·la 78 del polígon industrial “La Verdeguera” al terme municipal de Móra d’Ebre,
província de Tarragona. El polígon està delimitat per la carretera nacional N-240 (km 824) i la carretera
comarcal de 3r ordre T-324 (Mora d’Ebre-Benissanet).
La parcel·la té forma rectangular irregular.

1.4. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
L’estudi de seguretat i salut que acompanya a aquest projecte està redactat per l’Enginyer
Tècnic Industrial Ricard Marti Clua, nº de col·legiat 20658.
El número de visat de l’Estudi de Seguretat i Salut és 4123658741 amb data 20/06/2007.
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1.5. EXIGÈNCIES DEL CLIENT
Els últims anys Fruites Gon-Gar S.L. ha assolit uns resultats molt favorables, aconseguint
balanços econòmics molt positius, i està considerada avui dia una de les empreses frutícoles més
importants i amb més projecció a nivell provincial.
Fruit d’això les instal·lacions actuals de Fruites Gon-Gar han esdevingut insuficients, i per altra banda,
obsoletes en quan a la instal·lació frigorífica. L’objectiu principal, per part del nostre client, de la
construcció de la nau és aconseguir unes instal·lacions que puguin ampliar el trànsit actual de
mercaderies, i sobretot augmentar la qualitat del producte, amb una instal·lació frigorífica moderna, fiable
i ecològica, per tal de garantir les expectatives de futur creades.
Algunes de les dades aportades pel client amb la finalitat d’optimitzar el disseny de la nau
industrial s’exposen a continuació.

1.5.1. Mètode de treball
El procés que segueix el producte del nostre client des de la collita fins que es ven és el següent:
•

Recol·lecció al camp:
Els préssecs son recol·lectats durant els mesos de Juny, Juliol, Agost i Setembre depenent de
la varietat.
Mentre han estat a l’arbre han estat tractats adequadament per evitar qualsevol tipus de
malaltia i possibles plagues.
La recol·lecció es fa directament sobre palots. Es tracta d’envasos de fusta amb unes
dimensions de 1000x1000x540mm., i una capacitat per 250 quilos de préssec
aproximadament.

•

Arribada del producte a la nau:
Un cop recol·lectat, el préssec arriba a la nau. El porta el mateix pagès o una persona
encarregada per aquest, en remolcs, furgonetes o camions depenent de la quantitat. L’estat de
maduresa amb el que arriben els préssecs a la nau depèn bàsicament del moment de
maduració en el que s’hagin recol·lectat. Si un pagès ha de recol·lectar pocs quilos de
préssecs ho podrà fer ràpidament i amb un estat de maduresa homogeni en tota la seva
producció, ja que al fer la recol·lecció en pocs dies podrà escollir els dies idonis per fer-ho; en
canvi, si el pagès té una gran collita (milers de quilos) necessitarà molts més dies, i hi haurà
diferencia de maduració entre els préssecs recol·lectats els primers dies i els dels últims.
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A continuació el client passarà per les oficines on es realitzaran uns senzills tràmits.
•

Procés que té lloc a la nau:
Amb el vist-i-plau d’aptitud de qualitat per part del tècnic corresponent, després de l’anàlisi
corresponent, l’operari encarregat procedirà a descarregar la mercaderia, mitjançant un toro
elèctric, i la disposarà a la bàscula per tal de pesar-la. Un cop pesada, se li entregarà la
pertinent documentació al client.
A continuació es realitzaran les pertinents proves de la penetromia, per comprovar l’estat de
maduresa dels préssecs, s’identificarà el lot i cada un dels palots mitjançant etiquetes, i es
realitzarà un pla de càrrega, per tal de que logísticament es situï el lot al lloc més idoni a
l’interior de la cambra frigorífica. Aquestes dades es registraran en una base de dades interna
gestionada pel personal d’oficina, per tal de portar un control absolut de la mercaderia
emmagatzemada.
Un cop realitzades les operacions prèviament descrites, es procedirà a la introducció del
producte a la cambra frigorífica. Aquesta operació es realitzarà amb toros elèctrics per evitar
la contaminació de l’atmosfera de la cambra amb gasos tòxics, etcètera.

•

Procés de sortida del producte:
Al treure el producte de la cambra per comercialitzar-lo s’arriba a l’última etapa per la qual
ha de passar el préssec. En primer lloc es treu el producte de la cambra, es registra la sortida a
la base de dades i es sotmet a un tractament automàtic de neteja. A continuació, una màquina
classifica els préssecs electronico-mecànicament segons el calibre preestablert. Un cop
classificat, els operaris s’encarreguen de distribuir manualment als envasos oportuns cada
calibre de préssec. Per últim es distribueixen els envasos en palets per tal de facilitar el
transport i comercialització, i amb això queda finalitzat el procés i el producte està llest per
comercialitzar.

1.5.2. Personal
El personal que s’estima que treballarà a la nau objecte d’aquest projecte és el següent:
l’encarregat de la indústria, dos comercials, un administratiu, un tècnic de qualitat del producte, dos
carretillers i vuit operaris de planta. En total 15 treballadors.
Aquesta és una dada que podria variar al futur per qüestions logístiques, en funció del treball a realitzar, i
en general, del desenvolupament econòmic de l’empresa.

19

Nau industrial per la conservació i classificació de fruita fresca

1.5.3. Producte
El producte que el client manipularà a la nau industrial objecte d’aquest Projecte és el prèssec. A
continuació analitzarem breument el producte, amb la finalitat de conèixer tot allò que sigui oportú per la
òptima manipulació, conservació i calibrat del mateix.

1.5.3.1. Taxonomia i morfologia
•

Família:

Rosaceae

•

Gènere:

Prunus

•

Espècie:

Prunus Pèrsica

•

Fruit:

Drupa de gran tamany amb una epidermis fina, un mesocarpi carnós i un
endocarpi d’ós que conté la llavor.
L’aparició d’ossos partits és un caràcter varietal.
Existeixen dos grups segons el tipus de fruit: de carn tova, amb polpa sense
adherència al endocarpi; de carn dura, amb polpa fortament adherida.

1.5.3.2. Desenvolupament del préssec
Fase de creixement
A la fase de creixement existeix una gran multiplicació cel·lular, on el préssec s’enriqueix de matèries
que li proporciona els sucs que li dóna aquest sabor específic.
A aquesta fase la fruita necessita una quantitat important d’aigua i altres substàncies minerals, i també
necessita llum per la funció clorofílica que rep de l’arbre, i que determina el tamany final del mateix.
La temperatura en general estimula el creixement de les plantes. Per sota de 0ºC corren el risc de gelar-se,
amb el que s’interrompria el seu desenvolupament.
L’aigua està present en una proporció del 80-90% als préssecs. També contenen sals minerals fins a un
3% aproximadament, sent la resta compostos orgànics.
Fase de maduració
Des de que inicia la seva formació fins a que madura, el fruit realitza una evolució augmentant de tamany.
Es important en aquest procés l’intercanvi gasós, denominat procés de respiració, en base a la quantitat de
mil·ligrams de CO2 que es desprenen d’un fruit en un temps donat.
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S’ha de diferenciar el procés respiratori, amb consum d’oxigen, del procés fermentatiu interior, que es
realitza sense consum d’oxigen. Una temperatura baixa fa que la intensitat respiratòria es vegi
disminuïda, encara que no arribi a desaparèixer totalment. Aquest factor creix molt ràpidament amb la
temperatura i pot arribar a valors molt alts quan el fruit entra en una fase de maduració anomenada
període climatèric.

Fase d’envelliment o de senescencia
Els fruits poden arribar a la fase de sensescencia quan encara estan a l’arbre, o després, un cop arrancats
de l’arbre. A la fase d’envelliment s’accelera la coloració, i a partir d’aquest moment, el procés de
maduració ja no es pot detenir ni per tractament frigorífic.
El que si es possible es retardar el període climatèric, mantenint els fruits a unes certes condicions de
temperatura i humitat relativa.

1.5.3.3. Importància econòmica i distribució geogràfica
És un dels fruitals més tecnificat i mes difós a tot el mon. Espanya és la segona productora a
nivell europeu, amb més d’un milió de tones. El 20% de la producció es destina a la industrialització,
conserva de fruits en almívar, sucs, elaboració de melmelades i assecat, i el 70% en consum en fresc.
Solament el 10% es destina a l’exportació.
L’increment de la producció als últims anys es degut fonamentalment a la renovació de
plantacions, increment de la superfície en regadiu i millora de les tècniques de cultiu.
Les tendències de plantació de presseguer s’orienten al cultiu de varietats de maduració extraprimerenc a
les zones càlides i al de varietats tardanes de carn dura a les zones menys càlides.
Les preferències dels consumidors pel color de la carn i el pretès ús del fruit (mercat en fresc, enllaunat,
congelat o secat) contribueixen a la diversitat i al gran nombre de cultius a tot el mon.
Els cinc països amb més producció de tot el mon son: Xina (4.126.000 Tn.), Itàlia (1.680.000 Tn.), Estats
Units (1.355.000 Tn.), Espanya (1.030.000 Tn.) i Grècia (914.000 Tn.).

1.5.3.4. Varietats
El préssec és la espècie de major dinamisme varietal dins dels fruiters, cada any apareixen
nombroses novetats al mercat i la renovació varietal és de les més ràpides. Degut a les característiques
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climàtiques i de producció, la distribució varietal no varia únicament amb el temps, sinó també en les
àrees de cultiu.
Algunes de les varietats de préssecs/presseguers més cultivades son:
•

De polpa blanca. Les varietats de polpa essencialment blanca poden ser amb o sense vetes,
amb estries verdosenques o rogenques (segons la varietat), total o parcialment despreses de
l’ós al moment en que arribi la maduresa. L’epidermis té borrissó i pot presentar una
coloració molt diversa tan en el percentatge d’epidermis que cobreix, com en el tipus de color
(vermell o rosat), així com en la intensitat del mateix.
Entre les varietats de polpa blanca, estan les de tipus europeu i les de tipus americà. Les de
tipus europeu poden ser de tipus clàssic o tradicional (coloració rosa o rogenca sobre fons
blanc verdosenc, bona qualitat gustativa i notable aroma); i de tipus modern o actual (millora
en la coloració i polpa més fibrosa i menys pastosa).
Les varietats de tipus americà destaquen per la seva vistositat i gran atractiu: la majoria tenen
una coloració rosa intensa que acostuma a cobrir pràcticament el fruit. Entre les varietats
destaquen: Mª Blanca, Large White, Iris Roso, Flordalgo, Mª Delicia i Alexandra.

•

De polpa groga. Sota aquesta denominació s’engloben els fruits que tenen pell amb borrissó i
la polpa dels quals està total o parcialment despresa de l’ós, fet especialment rellevant en la
maduresa del fruit. Destaquen les varietats: Springcrest, Royal Glory, Rich Lady, Redtop, Mª
Rosa, Maycrest, Early Maycrest, Flavorcrest, Early grande, Queen Crest i Starcrest.

•

Tipus pavia. Son varietat de polpa dura o semidura adherida a l’ós. Hi ha múltiples varietats
segons sigui el seu aprofitament (industria, consum en fresc) i el seu origen, destacant: Andross, Catherina, Everts, Suney, Tirrenia, Ionia, Mª Serena, Federica, Romea, Carson,
Muntaingold, Babygold (5-6-7-9) i Sudanell.

1.5.3.5. Recol·lecció
A la major part dels cultius la data de recol·lecció es determina per canvis en el color de fons de la
pell, de verd a groc. S’utilitza una guia de colors per determinar la maduresa de cada cultiu.
La maduresa màxima correspon a una firmesa de polpa en la que la fruita es pugui manejar sense danys
per magolament. Es mesura amb un penetròmetre que tingui una punta de 8 mm. de diàmetre. La
susceptibilitat al magolament varia entre cultius.
La recol·lecció pot ser manual o mecanitzada.
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1.5.3.6. Postcollita
La vida poscollita està afectada significativament per la utilització de la temperatura. La vida útil màxima
s’obté quan la fruita es emmagatzemada aproximadament a 2ºC.
La vida útil màxima varia entre 1 i 5 setmanes en cultius de préssecs.
Les pràctiques culturals tenen un rol important en la determinació de qualitat de la fruita i el seu potencial
d’emmagatzematge. La fruita de menor grandària que ha crescut a la part externa de la copa del
presseguer té una vida útil més llarga que fruita amb una grandària més gran que ha crescut a una posició
interna.

Qualitat
La màxima acceptació del consumidor s’aconsegueix amb fruita d’alt contingut de sòlids solubles (CSS).
L’acidesa de la fruita, la proporció de CSS/acidesa, i el contingut de fenols també son factors importants
en l’acceptació del consumidor. No s’ha establert un nivell de qualitat mínima per préssecs.
Es consideren “llestes per menjar” les fruites que tinguin menys de 3-4 quilos de pressió, mesurades a la
zona lateral del fruit, son més acceptables pel consumidor.

Temperatura òptima
Oscil·la entre 0 i 2ºC.
El punt de congelació varia depenent del CSS, de -3 a 2,5ºC.

Humitat relativa òptima
Oscil·la entre el 90 i 95%.
Es recomana una velocitat d’aire d’aproximadament 1,5 m3/min durant l’emmagatzematge.

Taxa de respiració

Temperatura

0ºC

10ºC

20ºC

mL/k·h

2-3

8-12

32-55
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Taxa de producció d’etilè

Temperatura

0ºC

5ºC

10ºC

20ºC

C2H4L/kg·h

0,01-5

0,02-10

0,05-50

0,1-160

Els valors més baixos dins d’aquests intervals corresponen a fruita fisiològicament madura però encara no
apta pel consum; els valors més alts corresponen a fruita apta pel consum.

1.5.3.7. Normes de qualitat per préssecs destinats al consum en estat fresc
Característiques
En totes les categories, sense perjudici de les disposicions particulars previstes per cada una d’elles i de
les toleràncies admeses, els préssecs s’han de presentar :
•

Sencers.

•

Sans: s’exclouen, en tot cas, els fruits afectats de podridura o alteracions tal que els facin
impropis pel consum.

•

Nets, pràcticament exempts de partícules estranyes visibles.

•

Exempts d’humitat exterior anormal.

•

Exempts d’olors i sabors estranys.

Els fruits han d’haver estat recol·lectats amb cura. Els préssecs han de presentar un desenvolupament
suficient i un grau de maduresa tal que els permeti :
•

Suportat la manipulació i el transport.

•

Respondre, al lloc de destí, a les exigències comercials.

Classificació
Els préssecs es classificaran en les següents categories:
•

Categoria Extra: Els fruits classificats en aquesta categoria han de ser de qualitat superior i
presentar la forma, desenvolupament i coloració típiques de la varietat tenint en compte la
zona de producció. Han d’estar exempts de qualsevol defecte.
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•

Categoria I: els fruits classificats en aquesta categoria han de ser de bona qualitat i presentar
les característiques típiques de la varietat tenint en compte la zona de producció. No obstant
això pot admetre’s un lleuger defecte de forma, de desenvolupament o de coloració.
La polpa ha d’estar exempt de qualsevol defecte.
S’admeten defectes d’epidermis que no afectin l’aspecte general ni la conservació del fruit.
Els defectes de forma allargada no han de sobrepassar en conjunt d’un centímetre de llargada.
Pels demés defectes, la superfície total no pot excedir de 0,5 cm2.

•

Categoria II: aquesta categoria compren els fruits que no poden classificar-se a les categories
superiors. S’admeten defectes de forma o desenvolupament sempre que els fruits mantinguin
les seves característiques varietals. S’admetran defectes d’epidermis que no perjudiquin
l’aspecte general ni a la conservació, sempre que no sobrepassin en conjunt 2 cm de llargada
els de forma allargada, i 1,5 cm2 els extesos a la superfície.
La polpa podrà presentar petites lesions si no son susceptibles d’una ràpida evolució.

•

Categoria III: aquesta categoria compren els fruits que no poden ser classificats a les
categories superiors, però que responen a les característiques mínimes.
S’admetran defectes de forma o desenvolupament, sempre que mantinguin les seves
característiques varietals.
S’admetran defectes d’epidermis que no perjudiquin a l’aspecte general ni a la conservació,
sempre que no sobrepassin en conjunt els 3 cm de llargada, els de forma allargada, i 3,5 cm2
els extesos a la superfície.

Calibrat
El calibre es determinarà pel diàmetre màxim de la secció equatorial del fruit.
Els préssecs es calibraran segons l’escala següent:

Diàmetre [mm]

Identificació del calibre

90 i més

AAAA

De 80 inclòs a 90 exclòs

AAA

De 73 inclòs a 80 exclòs

AA

De 67 inclòs a 73 exclòs

A

De 61 inclòs a 67 exclòs

B

De 56 inclòs a 61 exclòs

C

De 51 inclòs a 56 exclòs

D

De 47 inclòs a 51 exclòs

E
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El calibrat es obligat per les categories Extra, I i II.
Els calibres mínims admesos són els següents:
•

Categoria Extra: 56 mm. de diàmetre.

•

Categoria I,II i III: 51 mm. de diàmetre.

Envasat
El contingut de cada envàs ha de ser homogeni, compost únicament per fruits del mateix origen, varietat,
categoria comercial, grau de maduresa i calibre, si escau, i per la categoria Extra, també de coloració
uniforme.
La part visible del contingut de l’envàs ha de ser representativa del conjunt.
Els fruits han de presentar-se condicionats de forma que s’asseguri una protecció adequada del producte.
Els materials utilitzats a l’interior dels envasos i especialment els papers, han de ser nous, nets i fabricats
amb material que no puguin causar als fruits alteracions externes o internes.
Els envasos han de mancar de qualsevol cos estrany. Es presentaran nets i fabricats en perfectes
condicions higiènico-sanitaries.
Els fruits es poden presentar segons les seves categories de les següents maneres:
•

Categoria Extra: en safates o envasos rígids per la venta directa al consumidor final i
disposats en una sola capa.
En envasos en els que cada fruit es presenti protegit i aïllat dels contigus. Es podran disposar
en una sola capa, o en dues capes, col·locats en suports alveolars rígids de tal manera que els
fruits d’una capa no s’apollin sobre la següent.

•

Categoria I: en safates o envasos rígids, disposats en una o dues capes.
Disposats en quatre capes com a màxim, quan els fruits estiguin col·locats en suports
alveolars rígids, construïts de manera que no s’apollin els fruits d’una capa sobre els de
l’anterior.

•

Categoria II i III: en petits envasos per a la venta directa al consumidor. Calibrats sense
ordenar dins dels envasos, incloent com a màxim dues escales de calibres consecutius, al cas
de categoria II.
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1.6. MEMÒRIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURA

1.6.1. Solució adoptada
Es construirà una nau industrial a dues aigües amb una llum de 26 metres i una longitud de 50
metres.
La solució adoptada és construir-la sense pilars centrals, amb 30 pilars en posició perimetral que
abasteixen la llum total de la nau, i permeten la lliure ocupació de l’espai interior, deixant un sens fi de
possibilitats de distribució i llibertat de decisions per a futures modificacions.
Els 30 pilars estan units per corretges mitjançant seions soldats als pilars i cargolats a les corretges. Pel
cavalcament entre corretges s’utilitza un connector normalitzat, tenint en compte el perfil de la corretja.
Cal destacar als laterals de la nau un arriostrament a les zones pròximes a la façana frontal (entre
el primer i el segon pòrtic) i posterior (entre el penúltim i l’últim) a ambdós costats, i un mur d’obra d’1.9
metres d’alçada en tot el perímetre de la nau. A la part superior de la façana s’uniran els pilars mitjançant
la biga de lligat. El muntatge estructural s’especifica als detalls de l’estructura
Els tancaments és compondran per pannells tipus sandvitx de la casa GlassMetal, complint la
normativa específica, i col·locats in-situ sobre les corretges amb cargols rosca-xapa. Les dimensions dels
pannells vindran ja preparades de fàbrica i el muntatge d’aquests seguirà l’ordre tal i com s’indica als
plànols respectius d’aquests. Els pannells allotjaran les cavitats de fusteria.
La fusteria de la casa Deuceninck anirà muntada sobre perfils d’alumini fixats amb cargols als
propis pannells i amb embellidors per allargar la vida d’aquests, veure plànol. S’instal·laran dos tipus de
finestres: a la part superior finestres de tipus fix, amb l’objectiu d’aprofitar la llum solar a l’interior de la
nau; i les finestres inferiors de tipus pivotant horitzontal, per tal de ventilar de manera natural l’interior de
la nau, a més d’aprofitar la llum solar per il·luminar l’interior de la nau. Els vidres de les finestres seran
d’efecte mirall.
La coberta es compondrà per dintells soldats als pilars, interposant plaques per assegurar la
perfecta funció de la soldadura. Tal i com s’ha indicat pel cas de la façana, a les zones pròximes a la part
frontal (entre el primer i el segon pòrtic) i posterior (entre el penúltim i l’últim pòrtic) s’utilitzaran
reforços amb riostres de coberta; les unions de dintells entre ells s’efectuarà mitjançant la col·locació de
corretges de coberta, muntades amb unions soldades i cargolades a seions, que a posteriori facilitaran el
muntatge dels pannells de coberta ja que és muntaran segons la disposició d’aquestes amb cargols rosca-
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xapa in situ. A més es disposarà de pannells translúcids que permetran l’entrada de llum solar facilitant la
lluminositat interior de la nau.
Al finalitzar el muntatge dels pannells, tant de coberta com de façana, es col·locarà un perfil angular
(veure plànol per l’elecció del perfil segons zona de muntatge) a la cara interior de la junta per assegurar
la perfecta estanquitat del tancament. Es fixarà in situ amb cargols rosca-xapa a les juntes de connexió
d’ambdues cares i es segellarà amb junta sycaflex. A la cara externa és muntaran embellidors metàl·lics
(veure plànol de plaques) fixats in situ amb cargols rosca-xapa, per allargar la vida dels pannells i millorar
l’estanquitat proporcionada pel sistema de connexió interior.
La solera és construirà mitjançant el sistema dramix, veure annex, sistema que permet un estalvi
substancial en muntatge i que proporciona millors característiques. Aquest sistema està composat per
formigó barrejat amb fibres d’acer Aquest procés es realitza a fàbrica. Com a coronament s’utilitza un
sistema de resina autonivellant compodur. Per la solera del pàrking només s’utilitzarà el sistema dramix.
La nau s’organitza en tres sectors, un sector d’oficines i vestuaris, un segon sector per la cambra
de conservació i sala de màquines i un tercer sector de zona de treball. La distribució interior de la nau
s’efectuarà mitjançant pannells modulars prefabricats de la casa Portafab.
L’oficina totalment prefabricada per Portabaf, allotjarà la zona de lavabos, sala de reunions i sala de
ventes i d’atenció al client. L’oficina està prevista dels sistemes de ventilació i climatització, veure annex.
Els vestuaris consten d’un vestuari per dones, un per homes, servei per dones, servei per homes i una zona
comú amb lavabo.
Respecte a les entrades de la nau, aquesta constarà d’una porta de seguretat per l’accés de
persones per accedir a la zona d’oficines i una altra de grans dimensions (5 x 5 metres) per l’entrada de
camions per realitzar la càrrega i descàrrega de mercaderies. Aquesta última romandrà sempre oberta,
convertint-se així en l’element més important pel que fa a la ventilació natural de la nau.
El tancat del recinte és realitzarà mitjançant mur de blocs de formigó i tanca metàl·lica, segons
normativa, d’un metre d’alçada per cada component, sent l’alçada total de dos metres.
L’entrada a la parcel·la es realitzarà mitjançant una porta corredora de fos fulles de cinc metres cada una,
facilitant així l’entrada i la sortida de camions al vial.
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1.6.2. Paràmetres urbanístics
La normativa urbanística del Polígon Industrial “La Verdaguera” de Móra d’Ebre estableix per la
parcel·la 78 els següents usos industrials:

1.6.2.1. Fitxa tècnica

PARÀMETRE

ORDENANÇA

RESULTANT

Ús permès

Indústria aïllada

Indústria aïllada

Parcel·la mínima

1000 m2

13.290 m2

Front mínim de parcel·la

20 m.

48,5 m.

Ocupació màxima

65 %

10,22 %

Separació als vials

10 metres

18 metres

Separació als límits de parcel·la

5 metres

10 metres

Alçada màxima

12 metres

10 metres

Nº màxim de plantes industrials

Planta baixa i dues plantes pis

Planta baixa

Aparcaments

1/100 m2

35 places ( = 2.7/100m2)
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1.6.3. Característiques constructives
Compliment del Decret 375/88 de l’1 de desembre sobre control de qualitat a l’edificació: es
preceptiu que el subministrador presenti els segells de qualitat dels materials que en disposin, així com la
fulla de forniment i el temps de fabricació. Així mateix és realitzaran provetes del formigó de les diferents
parts de l’obra, començant per la cementació, per part del laboratori autoritzat.
A efectes de l’enginyer director haurà d’elaborar el programa de control de qualitat donant
coneixement del mateix al promotor, el qual assumirà les despeses dels assaig, dels anàlisis i de les proves
realitzades mitjançant laboratoris autoritzats.

1.6.3.1. Moviments de terres
L’excavació de terres, tant la general per la ubicació de l’edificació al terreny, així com les
pròpies de cementació es realitzaran per mitjans mecànics i es recol·lectaran al propi terreny o bé seran
transportades a l’abocador autoritzat, i amb compliment estricte de les NTE.
Abans d’obrir les rases necessàries per la cementació i execució de les xarxes de sanejament i
altres serveis, es procedirà a la neteja i anivellació del terreny.
Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols del projecte i amb les dades obtingudes del
replanteig general de l’obra.
Es col·locaran tanques de 2 metres d’alçada a l’entorn del perímetre de la parcel·la per realitzar
les tasques de l’obra sense causar cap problema i evitar que persones alienes a la mateixa tinguin
accidents.
S’efectuarà l’excavació per les sabates dels pilars:
• Sabata tipus 1: de 0.75 metres de canto i de dimensions 3.25 x 3.25 metres.
• Sabata tipus 2: de 0.45 metres de canto i de dimensions 2.00 x 2.00 metres.

Tal i com es defineix als plànols.
A continuació s’efectuarà l’excavació per les traves:
• Trava tipus 1: de 0.4 metres de canto x 0.4 metres d’ample i 1.75 metres de llargada.
• Trava tipus 2: de 0.4 metres de canto x 0.4 metres d’ample i 3.20 metres de llargada.
• Trava tipus 3: de 0.4 metres de canto x 0.4 metres d’ample i 2.575 metres de llargada.

Que uniran les sabates dels pilars entre elles pel centre d’aquestes.
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Es realitzaran els apuntalaments necessaris per la contenció de terres, és disposaran proteccions,
tanques o baranes provisionals al perímetre de l’excavació per evitar la caiguda de persones o materials i
és preveurà el material de bombeig necessari en cas d’inundació de les rases de cementació.
La partida d’excavació podria sofrir variacions a l’obra degut a l’esponjament de la terra, així
com la d’excavacions auxiliars per la construcció de murs.

1.6.3.2. Cementació
La cementació tindrà lloc desprès del moviment de terres. Es diferenciarà en dos zones, per una
banda la cementació de les sabates i per altra la de traves. Ambdós s’ompliran amb una capa de 5 cm. de
formigó de neteja, realitzat en obra just desprès d’haver comprovat la correcta geometria de l’excavació.
Aquesta capa de formigó de neteja serveix de base i anivellació de la cementació.

Cementació de sabates
Totes les cementacions explicades a continuació s’efectuaran amb formigó HA-25 amb qualitat i
distribució correctes.
Els ciments s’armaran tal i com es detalla a continuació:
• Sabata tipus 1: tan el mallat transversal com el longitudinal, així com el superior i inferior,

estarà composat de 22 barres de diàmetre 12 cada 15 cm
• Sabata tipus 2: tan el mallat transversal com el longitudinal, així com el superior i inferior,

estarà composat de 9 barres de diàmetre 12 cada 25 cm

Cementació trava
• Trava tipus 1: barres superiors e inferiors de diàmetre 16 cm, de llargada 0.532 metres amb

estribos de diàmetre 8 cm, formant geometria quadrada de llargada 31 cm. cada 30 cm.
• Trava tipus 2: barres superiors e inferiors de diàmetre 16 cm, de llargada 0.552 metres amb

estribos de diàmetre 8 cm, formant geometria quadrada de llargada 31 cm. cada 30 cm.
• Trava tipus 3: barres superiors e inferiors de diàmetre 16 cm, de llargada 0.530 metres amb

estribos de diàmetre 8 cm, formant geometria quadrada de llargada 31 cm. cada 30 cm.
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Respecte als perns d’anclatge, es muntaran segons plànol tipus i seran de qualitat 4.6. Límit de
ruptura igual a 40 kp/mm2 i límit elàstic 24 kp/mm2.
No s’autoritzarà l’ompliment de la cementació sense el vist-i-plau de la direcció facultativa de
l’obra.

1.6.3.3. Estructura
Una vegada tinguem tota la cementació realitzada, es procedirà a l’execució de l’estructura.
L’estructura es composa d’acer estructural A42-b. Els pilars es lligaran entre si mitjançant
corretges. La unió entre aquests dos elements es realitzarà mitjançant seions soldats als pilars i cargolats a
les corretges. Alhora les corretges s’uniran entre elles mitjançant connectors especials de corretges.
La coberta estarà formada per dintells soldats als pilars. La connexió entre dintells es realitzarà mitjançant
corretges de coberta. Es reforçarà la zona frontal (entre el primer i segon pòrtic) i posterior (entre l’últim i
el penúltim pòrtic) de la coberta amb riostres de coberta creuades entre elles a tota l’amplada de la
coberta.
Als laterals de la nau, les zones properes a la zona frontal (entre el primer i el segon pòrtic) i la zona
posterior (entre el penúltim i l’últim pòrtic) es reforçaran mitjançant riostres laterals.
A continuació es mostra una taula resum dels perfils utilitzats per cada element de l’estructura:
ELEMENT

PERFIL

Pilars

HEB 240

Dintells

IPE 360

Biga de lligat

# 70x5

Riostres laterals

# 40x2

Riostres coberta

# 40x2

Pilarets

HEB 160

Bigues transversals (primer i últim pòrtic)

# 80 x 3

Corretges laterals

CF-140x2

Corretges de coberta

CF-120x3
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A l’apartat de memòria justificativa de l’estructura es farà un anàlisis més detallat de l’estructura i dels
perfils utilitzats.

1.6.3.4. Soldadura
Les execucions de soldadura a l’obra és portaran a terme per personal qualificat per obtenir la
certesa de que la soldadura es col·locarà correctament. Referent a la longitud i quin gruix de cordó han de
tenir les soldadures s’especifica en general a continuació, i en particular als plànols de detalls. Referent a
on es col·locaran s’especifica detalladament als plànols de detalls.
La llargada del cordó no està delimitada sinó que es soldarà en tot el perímetre de la confluència,
ja sigui de dos perfils, de perfil i xapa o de xapa-xapa.
El procediment a seguir és el de soldadura amb arc elèctric. Els diàmetres dels elèctrodes, inclòs
la barnilla i el revestiment, seran de Ø 2.0, 2.5, 4 i 6 mm.
Es segueix el criteri de la taula següent per definir els espessors de gola indicats als plànols de
detalls per la unió entre els diferents elements de l’estructura:

Espessor de la peça a

Gola de la soldadura

soldar [mm]

Valor màxim [mm]

Valor mínim [mm]

4,0 – 4,2

2,5

2,5

4,3 – 4,9

3,0

2,5

5,0 – 5,6

3,5

2,5

5,7 – 6,3

4,0

2,5

6,4 – 7,0

4,5

2,5

7,1 – 7,7

5,0

3,0

7,8 – 8,4

5,5

3,0

8,5 – 9,1

6,0

3,5

9,2 – 9,9

6,5

3,5

10,0 – 10,6

7,0

4,0

10,7 – 11,3

7,5

4,0

11,4 – 12,0

8,0

4,0
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Gola de la soldadura

Espessor de la peça a
soldar [mm]

Valor màxim [mm]

Valor mínim [mm]

12,1 – 12,7

8,5

4,5

12,8 – 13,4

9,0

4,5

13,5 – 14,1

9,5

5,0

14,2 – 15,5

10,0

5,0

15,6 – 16,9

11,0

5,5

17,0 – 18,3

12,0

5,5

18,4 – 19,7

13,0

6,0

19,8 – 21,2

14,0

6,0

Per definir les unions soldades s’ha seguit allò que s’especifica al capítol 5.2. “Unions soldades”
de la NBE EA 95.

1.6.3.5. Tancaments exteriors i coberta
La coberta es realitzarà amb pannells tipus sandvitx grecats GlassMetal model Toproof-G5
combinat amb pannells translúcids grecats Polyù model Thermogreca 1000G7 per aprofitar la llum solar a
l’interior de la nau. Els pannells s’uniran a les corretges de coberta mitjançant cargols rosca-xapa. No
s’haurà de realitzar cap preparació prèvia ja que els pannells tindran les mesures apropiades i es podran
acollar directament. La unió entre els pannells anirà protegida per fundes metàl·liques proporcionades pel
fabricant.
La façana es realitzarà amb pannells sandvitx de façana de la casa GlassMetal model Topwall B
fixats a les corretges frontals i laterals mitjançant cargols rosca-xapa sense preparació prèvia; es
col·locaran i fixaran in-situ i es taparan amb tapa-juntes.
La connexió entre pannells de varies vistes es realitzarà mitjançant doblat de canto de xapa i amb segellat
de junta sycaflex per proporcionar una millor estanquitat a la zona interior de la nau; i respecte a la zona
exterior s’utilitzarà embellidors metàl·lics per evitar la deterioració dels pannells.
Als plànols relatius de plaques s’indiquen les mesures de muntatge i mesures tant de plaques com de
fusteria, encara que la referència de muntatge serà la de la pròpia estructura, concretament la de les
corretges de la zona on es realitzi el muntatge.
Les finestres descrites als plànols de plaques i de detalls de fusteria, de la casa Deceuninck, disposaran de
marcs d’alumini proporcionats per la mateixa casa. Es fixaran als pannells mitjançant sistemes de fixació
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de perns i amb remats de fusteria metàl·lica per evitar el deteriorament d’aquestes. S’instal·laran dos tipus
de finestres: a la part superior finestres de tipus fix, amb l’objectiu d’aprofitar la llum solar a l’interior de
la nau; i les finestres inferiors de tipus pivotant horitzontal, per tal de ventilar de manera natural l’interior
de la nau, a més d’aprofitar la llum solar per il·luminar l’interior de la nau. Els vidres de les finestres
seran d’efecte mirall.
El muntatge de finestres ve determinat pel muntatge de pannells, doncs aquests determinen la
seva posició, per evitar errors produïts en l’obra, ja que aquests pannells vindran preparats pel fabricant
amb les mesures especifiques per l’allotjament de finestres.
Per últim, es realitzarà el muntatge d’embellidors metàl·lics exteriors i la connexió de pannells
per assegurar estanquitat comentada anteriorment i la correcta posició per una major protecció davant els
agents exteriors.
La façana frontal o principal està prevista d’una porta de grans dimensions (5x5m.) per l’entrada
de camions per càrrega i descàrrega i una porta de petites dimensions per l’entrada directa a l’oficina.
Respecte a la porta d’accés des del carrer és de tipus corredora doble, amb una llargada de 5 metres cada
una, deixant així un espai de 10 metres per maniobres d’entrada i sortida de camions i per la zona
d’aparcament.

1.6.3.6. Tancaments interiors
Els tancaments interiors de la nau seran pannells modulars de la casa Portafab. L’interior de la
nau està distribuït en tres zones, la zona d’oficines i vestuaris, la zona de cambra de conservació i sala de
maquines, i la zona de treball.
La zona d’oficines consta de 78 metres quadrats previstos amb zona de reunions, serveis, i zona comú per
l’atenció a clients i comandes. Portafab preveu en aquesta oficina tot allò relacionat amb climatització,
aïllament, normes contra incendis, etcètera.
La superfície ocupada pels vestuaris és de 40,2 metres quadrats. Consta d’un vestuari per dones, un per
homes, servei per dones, servei per homes i una zona comú amb lavabo.
Per últim, la sala de màquines és una única estança de 41,5 metres quadrats on s’hi allotjaran alguns
elements de la instal·lació frigorífica.
Per més informació tècnica sobre els pannells modulars consultar annex.
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1.6.3.7. Paviments
El paviment es durà a terme sobre el terreny amb una base de gravilla de 15 cm. per evitar la
humitat. Un cop col·locada la gravilla es procedirà a col·locar una malla de plàstic anomenada filtre
antitèxtil. Aquest plàstic evitarà que les arrels segueixin el seu camí.
Un cop col·locat el plàstic és començarà a construir la solera pel sistema dramix. Sistema
ventatjós que proporciona estalvi i simplicitat de construcció, composat de fibres d’acer (veure annex
dramix), a més de preparar-se a fàbrica.
Posteriorment s’aplicarà una base de formigó per damunt del dramix, i sobre aquest un sistema
compudur autonivellant, format per una resina bicomponent epoxi. Tot seguit s’aplicarà la resina
autoanivellant epoxi enriquida, quedant aquesta com a capa final, i anivellant tota l’àrea de la nau.

1.6.3.8. Fusteria i manyeria
1.6.3.8.1. Portes accés nau
L’accés del públic a l’oficina es realitzarà a través d’una porta de seguretat de dimensions 1.0 x
1.9 metres i estarà integrada al mur perimetral de la façana. Respecte a l’entrada de camions o toro de
càrrega, és disposarà d’una porta de grans dimensions, 5.0 x 5.0 metres, corredora metàl·lica. Ambdues
portes disposaran de pany i altres sistemes de seguretat pertinents.

1.6.3.8.2. Porta accés aparcament
L’accés a l’aparcament es realitzarà a través d’una porta corredora metàl·lica, d’una longitud total
de 10 metres, dividida en dos fulles de 5 metres cada una, tal i com s’indica al plànol de tanca.

1.6.3.9. Tancaments del recinte
Els tancaments d’entrada al recinte es solucionen amb la tanca definida al plànol de tanca.
Conté una part d’obra de blocs de formigó, i una altra part de reixa metàl·lica galvanitzada.
La tanca compleix amb les ordenances establertes al respecte.
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1.6.4. Norma sobre aïllament tèrmic N.B.E. CT-79

La “Norma Bàsica NBE-CT-79 sobre condicions tèrmiques als edificis” defineix els espais
d’activitats sedentàries, i exclou, expressament, d’aquests “els centres de treball artesà e industrial, locals
comercials i magatzems” i per tant, a la nau industrial que és objecte del present projecte.
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1.6.5. Norma sobre condicions acústiques als edificis CA-88

1.6.5.1. Nau
La “Norma Bàsica CA-88 sobre condicions acústiques als edificis” no contempla les naus industrials ni
magatzems, quedant exclosa d’aquesta norma la nau industrial objecte del present projecte; es regirà per
la seva regulació específica si fos necessari.

1.6.5.2. Oficines
Les condicions exigibles als elements de construcció són les següents:
• Particions interiors: L’aïllament mínim a soroll aeri es fixa a 30 dBA per les que

compartimenten àrees del mateix ús i en 35 dBA per les àrees d’usos diferents.
• Parets separadores de zones comuns interiors: L’aïllament mínim a soroll aeri es fixa

en 45 dBA.
• Façanes: L’aïllament acústic global mínim a soroll aeri exigible a aquests elements

constructius a cada local de repòs es fixa en 30 dBA. A la resta de locals, exclosos els serveis
com a banys, es considera suficient l’aïllament acústic proporcionat per finestres amb fusteria
de la classe A-1 com a mínim, previstes de vidres d’espessor igual o superior a 5-6 mm.
• Cobertes: L’aïllament mínim a soroll aeri es fixa en 45 dBA.
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1.6.6. Deixalles de la construcció
Es complirà amb el Pla Nacional de Deixalles de Construcció i Demolició (PNRCD) 2001-2006 i
amb la llei 10/1998, de 21 d’Abril, (BOE NÚM. 96, 22.04.98) aplicable a tot tipus de residu, generats
durant l’execució de l’obra. Els residus que es produiran durant la construcció de les obres es retiraran i es
portaran a l’abocador autoritzat més pròxim.
Es complirà amb la normativa de residus de la construcció (Decret 201/1994 de 26 de Juliol) i
amb les modificacions aprovades al Decret 161/2001 de 12 de Juny, els residus que es produeixin durant
la construcció de l’obra es retiraran i es portaran a l’abocador autoritzat més pròxim.
L’origen d’aquests residus es bàsicament el dels materials propis de la construcció i dels seus embalatges,
això es: terra vegetal, xapes, flejes d’acer, plàstics i cartrons.
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1.6.7. Estudi bàsic de seguretat i salut
Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a
les obres de construcció.
El present estudi de seguretat i salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions
respecte a la previsió de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar
al seu dia, a les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per a proporcionar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per portar a terme les seves
obligacions al terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord
amb el Real Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció.
Amb base a l’article 7, i amb aplicació d’aquest estudi de seguretat i salut, el contractista haurà
d’elaborar previsions contingudes al present document.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i
salut durant l’execució de l’obra o, quan no existeixi coordinador, per la direcció facultativa. En cas
d’obra de les administracions publiques haurà de sotmetres a l’aprovació d’aquella administració.
Es recorda l’obligatorietat de que en cada centre de treball existeixi el llibre d’incidències pel
seguiment del pla. Qualsevol anotació que es realitzi al llibre d’incidències haurà de posar-se en
coneixement de la inspecció de treball i seguretat social en un termini de 24 hores.
Així mateix es recorda que, segons l’article 15 del Real Decret, els contractistes i subcontactistes hauran
de garantir que els treballadors rebran la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a
l’obra.
Abans de l’inici dels treballs, el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent,
segons model inclòs a l’annex 111 del reial decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’anar acompanyada
del pla de seguretat i salut.
El coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la direcció
facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra
parcial o totalment, comunicant a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, al
subcontractista i als representants dels treballadors.
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximeixen de
les seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes (article 11).

1.6.7.1. Principis generals per l’execució de l’obra
L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva
continguts a l’article 15 de la llei de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) durant l’execució
de l’obra i, en particular, a les següents activitats:
•

El manteniment de l’obra amb bon estat d’ordre i neteja.

•

L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació.

•

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars.

•

El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i
dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb l’objectiu de corregir les defectes que
podrien afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

•

La delimitació i l’acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

•

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

•

L’emmagatzematge i la eliminació o evacuació de residus i runes.

•

L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà de
dedicar als diferents treballs o fases de treball.

•

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

•

Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en
l’obra o a prop del lloc de l’obra.

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15 de la llei 31/95 són els següents:
L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els següents
principis generals:
•

Evitar riscos.

•

Avaluar els riscos que no es poden evitar.
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•

Combatre els riscos al seu origen.

•

Adaptar el treball a la persona, en particular al que respecta a la concepció dels llocs de treball,
així com l’elecció dels equips i mètodes de treball i de producció, amb la finalitat, en particular,
d’atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix a la salut.

•

Tenir en compte l’evolució de la tècnica.

•

Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.

•

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri amb ella la tècnica, la
organització del treball i les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels
factors ambientals al treball.

•

Adoptar mesures que s’anteposin la protecció col·lectiva a l’individual.

•

Donar les degudes instruccions als treballadors.

L’empresari considerarà les capacitats professionals dels treballadors amb matèria de seguretat i
de salut al moment d’encomanar tasques.
L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de garantir que tan sols els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
específic.
L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no
temeràries que pugues comporta el treball. Per la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals
que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals podran adoptar-se quan la magnitud
d’aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretenen controlar i no existeixin
alternatives mes segures.
Podran concertar operacions de segurs que tinguin com a fi garantir com a àmbit de cobertura la
prevenció de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors
autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als socis, dita activitat consisteixi
amb la prestació del seu treball personal.
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1.6.7.2. Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a
l’annex IV del R.D. 1627/1997 del 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de
diferents treball d’obra, considerant que alguns d’ells poden donar-se durant tot el procés d’execució de
l’obra o be se aplicar-se a altres treballs.
S’haurà de donar especial atenció als riscos més usuals a l’obra, com per exemple caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més idònia segons el treball
que es realitzi.
A més, s’haurà de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes
i procurar minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Així mateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, etc.).

1.6.7.3. Mitjans i maquinària
•

Atropellaments, xocs amb altres vehicles, agafades.

•

Interferències amb instal·lacions de subministre públic (aigua, llum, gas...).

•

Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...).

•

Riscos derivats del funcionament de grues.

•

Caiguda de la càrrega transportada.

•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

•

Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales, plataformes...).

•

Cops i entravessades.

•

Caiguda de materials, rebots.

•

Ambient excessivament sorollós.

•

Contactes elèctrics directes o indirectes.

•

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
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1.6.7.4. Treballs previs
•

Interferències amb instal·lacions de subministre públic ( aigua, llum, gas...).

•

Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales, plataformes...).

•

Cops i entravessades.

•

Caiguda de materials, rebots.

•

Sobre esforços per postures incorrectes.

•

Bolcada de piles de material.

•

Riscos derivats del emmagatzematge de matèries (temperatura, humitat, reaccions químiques).

1.6.7.5. Moviments de terres i excavacions
•

Interferències amb instal·lacions de subministre públic ( aigua, llum, gas...).

•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

•

Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales, plataformes...).

•

Cops i entravessades.

•

Despreniment i/o corriment de terres i/o roques.

•

Caiguda de materials, rebots.

•

Ambient excessivament sorollós.

•

Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.

•

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.

•

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

•

Sobre esforços per postures incorrectes.

1.6.7.6. Ciments
•

Interferències amb instal·lacions de subministre públic ( aigua, llum, gas...).

•

Projecció de partícules durant els treballs.

•

Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales, plataformes...).
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•

Contacte amb materials agressius.

•

Talls i punxades.

•

Cops i entravessades.

•

Caiguda de materials, rebots.

•

Ambient excessivament sorollós.

•

Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.

•

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.

•

Despreniment i/o correment de terres i/o roques.

•

Contactes elèctrics directes o indirectes.

•

Sobre esforços per postures incorrectes.

•

Errades d’encofrats.

•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

•

Bolcada de piles de material.

•

Riscos derivats del emmagatzematge de matèries (temperatura, humitat, reaccions químiques).

1.6.7.7. Estructura
•

Interferències amb instal·lacions de subministre públic ( aigua, llum, gas...).

•

Projecció de partícules durant els treballs.

•

Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales, plataformes...).

•

Contacte amb materials agressius.

•

Talls i punxades.

•

Cops i entravessades.

•

Caiguda de materials, rebots.

•

Contactes elèctrics directes o indirectes.

•

Sobre esforços per postures incorrectes.

•

Errades d’encofrats.

•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
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•

Bolcada de piles de material.

•

Riscos derivats del emmagatzematge de matèries (temperatura, humitat, reaccions químiques).

•

Riscos derivats de la pujada i recepció de materials.

1.6.7.8. Coberta
•

Interferències amb instal·lacions de subministre públic ( aigua, llum, gas...).

•

Projecció de partícules durant els treballs.

•

Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales, plataformes...).

•

Contacte amb materials agressius.

•

Talls i punxades.

•

Cops i entravessades.

•

Caiguda de materials, rebots.

•

Ambient excessivament sorollós.

•

Sobre esforços per postures incorrectes.

•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

•

Caigudes de pals i antenes.

•

Bolcada de piles de material.

•

Riscos derivats del emmagatzematge de matèries (temperatura, humitat, reaccions químiques).

1.6.7.9. Relació dels treballs que impliquen riscos especials
•

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda des d’altura,
per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
l’entorn del lloc de treball.

•

Treballs en que l’exposició a agents químics o biològics suposin un risc d’especial gravetat, o
pels que la vigilància especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

•

Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels que la normativa especifica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
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•

Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

•

Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

•

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

1.6.7.10. Mesures de prevenció i protecció
•

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives davant les individuals. A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball.

•

Per altra banda, els medis de protecció hauran d’estar homologats segons normativa vigent.

•

Les mesures relacionades també hauran de tenir-se en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

1.6.7.11. Mesures de protecció col·lectiva
•

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs i
circulacions dins de l’obra.

•

Senyalització de les zones de perill.

•

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra
com en relació als vials exteriors.

•

Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada pel pas de maquinària.

•

Immobilització de camions mitjançant tascons i/o topes durant les tasques de càrrega i
descarrega.

•

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.

•

Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants.

•

Cementació correcta de la maquinària d’obra.

•

Muntatge de grues realitzat per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control
de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frens, bloqueig...

•

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra.
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•

Sistema de regadiu que impedeixi l’emissió de pols a grans quantitats.

•

Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).

•

Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebament i pantalles de protecció de rases.

•

Utilització de paviments antilliscants.

•

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

•

Col·locació de mallat als forats horitzontals.

•

Protecció de forats i façanes per evitar caigudes d’objectes.

•

Ús de canalitzacions per l’evacuació de runa, correctament instal·lades.

•

Ús d’escales de mà, plataformes de treballs i bastides.

•

Col·locació de plataformes de recepció de materials a les plantes altes.

1.6.7.12. Mesures de protecció individual
•

Utilització de màscares i ulleres homologades contra pols i/o projecció de partícules.

•

Utilització de calçat de seguretat.

•

Utilització de casc homologat.

•

A totes les zones elevades a les que no existeixin sistemes fixos de protecció s’hauran d’establir
punts d’ancoratge segurs per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la qual la seva
utilització serà obligatòria.

•

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar els riscos de talls i punxades.

•

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

•

Utilització de mandiles.

•

Sistemes de subjecció permanents i de vigilància per més d’un operari, als treballs amb perill
d’intoxicació.

•

Utilització d’equips de subministre d’aire.
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1.6.7.13. Mesures de protecció a tercers
•

Tanca, senyalització i enllumenat de l’obra. Pel cas que el tancat envaeixi la calçada s’haurà de
preveure un pas protegit per la circulació de vianants. El tancat ha d’impedir que persones
alienes a l’obra puguin entra a ella.

•

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra
com en relació als vials exteriors.

•

Immobilització de camions mitjançant tascons i/o topes durant les tasques de càrrega i
descarrega.

•

Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).

•

Protecció de forats i façanes per evitar caigudes d’objectes ( xarxes, lones).

1.6.7.14. Primers auxilis
Es disposarà d’una farmaciola que contindrà l’específic de la norma vigent
S’informarà, a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als que s’haurà de traslladar
als accidentats. Es convenient disposar a l’obra, i a un lloc ben visible, d’una llista de telèfons i direccions
dels centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de possibles
accidentats.

1.6.7.15. Relació de normes i reglaments aplicables
Directiva 92/57/CEE de 24 d’octubre (DO: 26/08/92)
Disposicions mínimes de seguretat i salut que s’han d’aplicar a les obres de construcció temporals o
mòbils.
RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE:25/10/97)
Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
Transposició de la directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió de l’estudi de seguretat e higiene a projectes
d’edificació i obres públiques.
Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95)
Prevenció de riscos laborals
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Desenvolupament de la llei a traves de les següents disposicions:
Llei 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97)
Reglament dels serveis de prevenció
Modificacions: RD: 780/1998 de 30 d’abril (BOE: 01/05/98)
RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)
Disposicions mínimes amb matèria de senyalització, de seguretat i salut al treball.
RD 486/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut als diferents llocs de treball.
Al Cap. 1 exclouen obren de construcció però al RD 1627/1997 ho cita en relació a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de l’ordenança de seguretat e higiene al treball (O. 09/03/1971)
RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporten
riscos, amb particular dors lumbars, pels treballadors.
RD 488/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de
visualització.
RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97)
Protecció de treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.
RD 665/1997 de 12 de maig (BOE:24/05/97)
Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerigens durant el treball.
RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció
individual
RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97)
Disposicions mínimes de seguretat i salut per l’ús dels equips de treball.
Modifica i deroga alguns capítols de l’ordenança se seguretat e higiene al treball (O. 09/03/1971)
O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglament de seguretat e higiene del treball a la indústria de la construcció
Modificacions: O. De 10 de novembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de setembre de 1996 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener 1956
O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 66 a 74 (BOE: 03/02/40)
Reglament general sobre seguretat e higiene
O. de 28 d’agost de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 i annexes I i II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenança del treball per les indústries a la construcció, vidre i ceràmica
Correcció d’errors: BOE: 17/10/70
O. de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
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Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori l’estudi de seguretat e
higiene
Correcció d’errors: BOE: 31/10/86
O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nous models per la notificació d’accidents de treball e instruccions pel seu compliment i tramitació.
O. de 31 d’agost de 1987 (BOE:18/09/87)
Senyalització, balisament, neteja i terminació d’obres fixes a vies fora de poblat.
O. de 28 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglament d’aparells elevadors per obres
Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81)
O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucció tècnica complementaria MIE-AEM 2 reglament d’aparells elevadors i manutenció referent a
grues desmuntables per obres
Modificació: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
O. de 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglament de seguretat dels treballadors amb riscos d’amiant
O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normes complementaries del reglament sobre seguretat dels treballadors amb riscos d’amiant.
RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE: 02/11/89)
Protecció als treballadors davant dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball
O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenança general de seguretat e higiene dl treball
Correcció d’errors: BOE: 06/04/71
Modificacions: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995,RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, - RD 665/1997,
RD 773/1997 i RD 1215/1997
O. de 12 de gener de 1998 (BOE: 27/01/98)
S’aprova el model de llibre d’incidències en obres de construcció
Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentaries per diferents medis de protecció personal
de treballadors.
R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): NR. MT-1: Cascos no metàl·lics
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): NR. MT-2: Proteccions auditives
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): NR. MT-3: Pantalles per soldadors
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): NR. MT-4: Guants aïllants d’electricitat
Modificació: BOE: 25/10/75
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): NR. MT-5: Calçat de seguretat contra riscos mecànics.
Modificació: BOE: 27/10/75

51

Nau industrial per la conservació i classificació de fruita fresca

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): NR. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres
Modificació: BOE: 28/10/75
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): NR. MT-7: Equips de protecció personal de vies
respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials.
Modificació: BOE: 29/10/75
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): NR. MT-8: Equips de protecció personal de vies
respiratòries: filtres mecànics
Modificació: BOE: 30/10/75
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): NR. MT-9: equips de protecció personal de vies
respiratòries: màscares autofiltrants
Modificació: BOE: 31/10/75
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): NR. MT-10: equips de proteccio personal de vies
respiratòries: filtres químics i mixtos contra amoníac
Modificació: BOE: 01/11/75
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1.6.8. Desmantellament
Un cop finalitzada la vida útil de l’estructura, i de la construcció en general, es procedirà al seu
desmantellament total. Això es produirà en base als organismes nacionals competents. Una vegada
desmantellada es transportaran tots els elements reciclables a plantes especialitzades, segons el tipus de
material.
L’acer es podrà reutilitzar desprès de passar un exhaust control per verificar que es apte per la
seva reutilització. Una vegada finalitzat aquest procés, es procedirà a la fundació del material i al seu
aprofitament.
Pel que fa al formigó es podrà reciclar triturant-lo per obtenir gravilles de diferents índoles.
Els altres elements de construcció sobrants s’enviaran a les pertinents plantes de reciclatge.
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1.7. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA ESTRUCTURA

1.7.1. Introducció
La present memòria justifica el projecte d’estructura d’una nau industrial situada al polígon
industrial “La Verdaguera”, al terme municipal de Móra d’Ebre. El polígon queda limitat per la carretera
nacional 240 (km. 824) i per la carretera comarcal de 3r ordre T-324. Es construirà a la parcel·la 78
d’aquest polígon.
La parcel·la en qüestió té forma rectangular irregular. La parcel·la té una superfície global de
13.290 m2, dels quals 26 x 50 metres (1.300m2) corresponen a la superfície que ocupa la nau en qüestió.
La proposta del projecte arquitectònic planteja la construcció d’un volum sobre rasant d’una
altura, que s’estén a la superfície ja citada de 1.300m2.
Es disposa d’aparcaments a tot el perímetre tant de cotxes com d’estacionament de camions. Es
proposa una tanca perimetral de 2 metres d’alçada total, segons normativa, per acordonar la parcel·la.

1.7.1.1. Descripció de l’estructura
L’estructura de l’edifici es construirà amb acer pràcticament en la seva totalitat.
Tenint en compte les llums a salvar i com a conseqüència, les càrregues que sol·liciten als suports
de la nau, es proposa acer del tipus A42-b per elements estructurals, de resistència característica 2600
kg/cm2. El formigó utilitzat per la cementació és del tipus HA25 de residència característica 25 Mpa.
El tipus d’acer utilitzat per les armadures passives és del tipus B-400-S de límit elàstic fyk = 400 Mpa.
Segons dades aportades a l’informe geotècnic redactat per GO3 S.A. el nivell freàtic es preveu, al
punt més desfavorable, molt per sota del nivell d’excavació.
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1.7.1.2. Tipologia estructural
L’estructura serà pràcticament metàl·lica en la seva totalitat. Estarà formada per pòrtics de perfils
laminats tipus HEB-240 pels pilars, perfils laminats tipus IPE-360 pels dintells i perfils tubulars quadrats
pels arriostraments de coberta (# 80x3), els laterals (#40x2) i la biga de lligat (#70x5).
Les corretges de coberta són del tipus CF-120x3 i la separació entre elles serà de 2.6 m, suficient
per a la correcta subjecció dels pannells de coberta de tipus sandvitx format per dues xapes d’acer de 0.4
mm cada una i en el seu nucli un gruix de 50 mm de poliuretà. Les corretges laterals són també del tipus
CF-140x2 i la separació entre elles serà de 2 metres, suficient també per la correcta subjecció dels
pannells de façana tipus sandvitx format per dues xapes d’acer de 0.4 mm cada una i en el seu nucli un
gruix de 50 mm de poliuretà.
Les unions de l’encavallada es realitzaran mitjançant soldadures, cosa que implica que el
muntatge es realitzi amb major lentitud, encara que existeix la possibilitat que siguin subministrades
premuntades per trams des de taller.
A la zona exterior és projecta un terra amb formigó en massa barrejat amb fibres Dramix.

1.7.1.3. Cementació
La cementació s’ha definit tenint en compte les dades aportades a l’estudi geotècnic del solar
elaborat per l’empresa GO3 S.A. amb data d’abril de 2007.
Segons evidencia el pertinent estudi, el terreny presenta unes característiques molt comuns.
Pel que respecta a la estratigrafia, de forma simplificada, i en sentit descendent, es descriu
l’existència de 3 estrats diferenciats:
•

Argiles de color marró grisós.

•

Argiles marrons i marrons clares amb tonalitats verdoses e intercalacions de nivells de blancs de
carbonat.

•

Arenes de gra mitjà i gra gruixut amb abundants grans de quars, i puntualment graves
arrodonides.
Tenint en compte que l’estrat que s’abastarà a l’excavació més profunda és la de argiles, i que

l’informe geotècnic atribueix al mateix una capacitat portant de 2 kg/cm2, la solució de cementar amb
sabates aïllades i arriostrades mitjançant traves horitzontals, és la solució més adequada, tant a nivell
econòmic, com a nivell d’execució d’obra.
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1.7.2. Accions previstes al càlcul
La determinació de les accions sobre la nau i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en
compte l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat 1.7.10 de la present.
Amb base a aquestes, s’han avaluat les accions gravitatòries, les sobrecarregues d’ús, les de neu, així com
les accions derivades del vent, de la temperatura, de l’estanquitat dels materials (accions reològiques) i
del sisme.
La consideració particular de cada una d’elles es detalla als següents subapartats.

1.7.2.1. Accions gravitatòries
Són les produïdes pel pes dels elements constructius, pel dels elements i objectes que poden
actuar per raó d’ús i per l’acumulació de neu.
Les primeres s’han dissociat en:
•

Pes propi: com a càrrega deguda al pes dels elements resistents.

•

Càrrega permanent: com a càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius e
instal·lacions fixes que suporta els elements resistents.

Les segones s’articulen segons tres tipologies diferents d’acció, que obeeixen al tipus i característiques de
l’explotació prevista de la nau i de les seves dependències, que són:
•

Sobrecarregues superficials: Són accions derivades de l’ús, les quals actuen superficialment
sobre els elements resistents. En elles s’inclouen les d’us pròpiament dites, segons la taula 3.1
de la norma AE-88. Així mateix es consideren aquelles que s’han estimat a cada cas com les
més pertinents, donat l’ús concret de la zona sotmesa a càrrega, segons s’expressa més
endavant.

•

Sobrecarrega lineal: Són les accions derivades de l’ús que actuen al llarg d’una línia.

•

Sobrecarregues aïllades: Són les accions derivades de l’ús, que actuen o poden actuar a un punt
concret de l’estructura. La consideració d’aquestes sobrecarregues s’adequa a l’article 3.4 de
l’AE-88.
Les que tenen en compte l’acció produïda sobre els elements resistents conseqüència de

l’acumulació de neu, s’han estimat d’acord a l’aplicació dels articles 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 i 4.6 de la norma
AE-88, referents als pesos específics de la neu, les sobrecàrregues a considerar sobre els elements
horitzontals, sobre els plans inclinats, les accions degudes a l’acumulació de la neu i a l’alternança de
càrregues degudes a aquesta acumulació, respectivament.
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La concreció dels anteriors conceptes pel cas del projecte que es documenta resulta en els termes que es
detallen als següents subapartats.

1.7.2.1.1. Pes propi i càrregues permanents
Per la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als materials i sistemes
constructius empleats, s’han tingut com a referència els que figuren a les taules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 de
la norma AE-88, dels que destaquen:
Murs de fàbrica de maó:
- De maó massís:

1800 kg/m3

- De maó perforat:

1500 kg/m3

- De maó buit:

1200 kg/m3

Formigó:
- Formigó armat:

2500 kg/m3

- Formigó en massa:

2300 kg/m3

- Formigó lleuger:

1600 kg/m3

Materials de coberta:
- Planxa tipus sandvitx metàl·lica:

10,29 kg/m2

Materials de construcció:
- Arena:

1500 kg/m3

- Ciment:

1600 kg/m3

- Acer:

7850 kg/m3

- Vidre pla:

2600 kg/m3

- Grava:

1700 kg/m3

- Pedra de granit, marbre o calcària compacta: 2800 kg/m3
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1.7.2.1.2. Càrregues lineals considerades
Les intensitats considerades de les accions gravitatòries lineals es detallen a la següent relació:
- Tancaments de bloc de formigó de dos fulles amb obertures:

1.050 kg/mL

- Tancaments lleugers, d’altura fins als 3.00 metres :

400 kg/mL

1.7.2.2. Accions de vent
Són les produïdes pel vent sobre els elements exposats a aquest. Per la seva determinació es
considera que aquest actua perpendicularment a ells, i que ho fa com a conseqüència de desplaçar-se en
una direcció que forma un angle de ± 10º respecte l’horitzontal.
La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot
desplaçar-se i xocar contra un element resistent, segons la taula 5.1 de l’AE-88.
L’acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, i
5.7 de l’AE-88, relatius a la determinació del coeficient eòlic, tant amb construccions tancades com
obertes, així com l’influencia de l’esveltesa dels elements. Al cas que es detalla, els paràmetres
considerats són els que es citen a continuació:
Situació topogràfica (segons art. 5.2):

Y, Normal

Altura de coronació:

10 metres

Angle de coberta respecte l’horitzontal:

7º

1.7.2.3. Accions tèrmiques i reològiques
Degut a que es projecta una estructura formada per pilars i bigues amb les corresponents juntes de
dilatació i tenint en compte la normativa NBE AE-88, podem no considerar les accions tèrmiques i
reològiques.
La distància de les juntes de dilatació en estructures d’acer laminat no ha de superar als 40 m.
A la nau a que es projecta, s’hi faran les juntes de dilatació a una distància de 25 m. D’aquesta manera es
col·locaran a la llargada de la nau 2 corretges, avarcant així la totalitat de la distància d’aquesta.
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Les accions reològiques són despreciables en materials metàl·lics, per tant, no s’hauran de tenir
en compte.

1.7.2.4. Accions sísmiques
La norma de construcció sismoresistent NCSE-02 estableix una classificació de les construccions
en funció dels danys que pot causar la seva destrucció independentment del tipus d’obra de què es tracti.
La norma sismoresistent classifica les edificacions en edificacions d’importància moderada,
d’importància normal i d’importància especial.
El cas que ens ocupa correspondria a una construcció d’importància normal, ja que a la zona de
treball i a la zona d’oficines podria haver víctimes en cas d’haver-hi una catàstrofe.
Construccions d’importància normal: Aquelles en què la seva destrucció per al terratrèmol pugui
ocasionar víctimes, interrompre un servei per a la col·lectivitat, o produir importants pèrdues
econòmiques, sense que, en cap cas, es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a
efectes catastròfics.
Si ens adrecem a la Norma NCSE-02, a la figura 1.3, l’acceleració sísmica pel present projecte és
de 0.04·g, per tant no és obligatòria la consideració de l’acció sísmica en el càlcul de l’estructura de la nau
ja que correspon a una construcció d’importància normal amb els pòrtics ben arriostrats entre si i una
acceleració sísmica bàsica inferior a 0.08·g.
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1.7.3. Materials

1.7.3.1. Formigó
S’utilitza per la realització dels elements de cementació.
Les seves característiques més rellevats i, a la vegada, considerades als anàlisis adjunts, són les següents:
Tipificacions

HA-25

fck

25.0 Mpa

Consistència

plàstica

Contingut mínim de ciment

350kg/m3

Màxima relació A/C

0.50

Resistència als 7 dies

20Mpa

1.7.3.1.1. Assaigs i control
Les característiques del material en totes les seves variants, així com els assaigs als que haurà
d’estar sotmès, queden especificats al plec de condicions tècniques adjunt.

1.7.3.1.2. Aspecte extern
L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats a l’obra es detallaran
explícitament al plec de condicions tècniques, adjunt al present. A grans trets, cal destacar que no
s’acceptaran formigons fisurats, no homologats amb color o textura o bruts, tant de fluorescències com de
taques d’òxid o de greix.

1.7.3.2. Acer per armadures passives
S’utilitza per la confecció del formigó armat i per l’execució de tots els espàrrecs d’anclatge dels
elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons l’EHE, és: B-400-S, que
implica:
Tipus d’acer:

duresa natural

Límit elàstic, fyk:

400 Mpa.
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B-400-S:

Soldabilitat

Mòdul d’elasticitat E:

200.000 Mpa

1.7.3.2.1. Característiques del material i assaigs
Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que s’haurà de sotmetre,
queden especificats al plec de condicions tècniques adjunt.

1.7.3.3. Acer laminat
S’utilitza per la confecció dels elements estructurals metàl·lics, excepte els espàrrecs d’anclatge i
subjecció de formigó.
La seva tipificació, segons la norma EA-95, és: A42-b, que implica:
Límit elàstic

260 Mpa.

Mòdul d’elasticitat, E

210.000 Mpa.

Mòdul d’elasticitat transversal, G

81.000 Mpa.

Coeficient de Poisson, v

0.30

Coeficient de dilatació tèrmica, λ

1.2 x 10-5

Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a que s’haurà de sotmetre,
queden especificats al plec de condicions tècniques adjunt.

1.7.3.3.1. Característiques del material i assaigs
Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que s’haurà de sotmetre, queden
especificats al plec de condicions tècniques adjunt.
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1.7.4. Hipòtesis de càlcul
El programa de càlcul utilitzat és el CYPE 2007. Aquest programa calcula diverses hipòtesis de
càrrega per tots els nusos de l’estructura.
Els perfils obtinguts en cada una de les barres de l’estructura de la nau, s’han obtingut optimitzant
al màxim els perfils a partir de les hipòtesis més desfavorables.
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1.7.5. Mètodes de càlcul
Per la determinació dels esforços als diferents elements estructurals s’ha utilitzat els postulats
bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents
metodologies en funció dels elements o conjunt a analitzar.
Per altra banda, per la comprovació de seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul a
l’Estat Límit Últim (ELU) i a l’Estat Límit de Servei (ELS), considerant que el material treballa a règim
inelàstic, contemplant d’aquesta manera la fisuració per tracció i l’elasto-plasticitat a compressió. Per la
comprovació de les seccions d’acer, en general s’han utilitzat les bases de càlcul de l’Estat Límit Últim
(ELU) i les de l’Estat Límit de Servei (ELS).
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1.7.6. Processadors informàtics de càlcul utilitzats

CYPE (Generador de pòrtics, Metal 3D, CYPECAD):
Anàlisis integral no lineal d’estructures.
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1.7.7. Manteniment de l’estructura

1.7.7.1. Elements d’acer laminat
Les estructures d’acer, per norma general, són les que comporten una repercussió major en quan a
les tasques de manteniment, donada la inestabilitat major del material, conseqüència de la seva estructura
molecular. Bàsicament, el manteniment tindrà com objecte detectar, preveure i corregir l’oxidació i la
corrosió dels seus elements.
Per això, cal protegir l’estructura de l’intempèrie mitjançant els elements constructius especificats
al projecte, en les condicions que fixa el plec de condicions tècniques adjunt.
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment
concret a base als següents preceptes:
•

Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada tres anys, detectant punts d’inici de
l’oxidació. En aquests i a les zones colindants s’haurà d’aixecar el material degradat i protegir
la zona deteriorada mitjançant l’imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les
mateixes característiques que la utilitzada a l’obra.

•

Cada deu anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un
posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes
característiques que l’utilitzat a l’obra.
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1.7.8. Normativa
NBE, “Normativa Bàsica d’Edificació”
EHE, “Instrucció de formigó estructural”
AE-88, “Accions a l’Edificació”
N.C.S.R.-02, “Norma de construcció sismorresistent”
NTE-ECG, “Càrregues gravitatòries”
NTE-ECR, “ Càrregues per retracció”
NTE-ECS, “ Càrregues sísmiques”
NTE- ECT, “Càrregues tèrmiques”
NTE-ECV, “Càrregues de vent”
NTE-EAV, “Bigues”
NTE-EHS, “suports”
NTE-CEG, “Estudis geotècnics”
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1.8. MEMÒRIA DESCRIPTIVA INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA

1.8.1. Descripció general de la instal·lació
L’edifici en el que es situarà la instal·lació frigorífica objecte de la present Memòria és una nau
industrial prèviament fabricada i objecte també d’aquest Projecte. Les dimensions de la nau són de 26x50
metres.
La instal·lació objecte de la present Memòria constarà de: una cambra frigorífica, amb unes
dimensions de 22,5 x 13,5 x 5 metres; maquinària per la producció de fred (evaporadors, compressor,
vàlvules d’expansió, i condensador), així com els accessoris (filtres, recipients de líquid, etc.), elements
de seguretat (limitadors de pressió, vàlvules de seguretat, etc.) i canonades, necessaris per al correcte
funcionament de la mateixa; així com la sala de màquines per la ubicació d’alguns elements de la
maquinària.
A continuació es descriu de forma detallada la instal·lació i cadascun dels seus elements.
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1.8.2. Producció de fred

1.8.2.1. Introducció
La missió d’una instal·lació de refrigeració, com a concepte general primari, és la de refredar
determinats productes i mantenir-los a una temperatura i humitat òptima per la seva conservació.
Existeixen bàsicament dos sistemes de producció de fred: Compressió mecànica i absorció, encara que el
sistema d’absorció està en desús.
Es projecta una instal·lació frigorífica basada en el sistema de producció de fred per compressió
mecànica, el funcionament general del qual es descriu a continuació.
La premissa de funcionament és que un refrigerant (fluid amb unes certes propietats
termodinàmiques) al ser portat a ebullició pren calor del medi on es troba. Per tant, si evaporem un fluid
refrigerant a l’interior d’una cambra, aquest absorbirà calor de la pròpia cambra, encara que estigui freda,
reduint la seva temperatura. Per això, l’element que s’ubica a l’interior de la cambra és el denominat
evaporador, en el que el fluid s’evapora absorbint calor del medi.
Per forçar l’ebullició del fluid a baixa temperatura hem de baixar la seva pressió a l’entrada de
l’evaporador. Això s’aconsegueix situant una vàlvula de regulació o expansió a aquest punt. La funció
d’aquesta vàlvula és laminar i pulveritzar el fluid a evaporar, deixant passar exactament la quantitat de
líquid necessària.
La vàlvula obliga a entrar la quantitat justa de líquid a l’evaporador perquè aquest evapori a la
temperatura requerida a l’interior de la cambra (si entres menys líquid la temperatura d’evaporació
baixaria, i si entres més líquid la temperatura pujaria).
Després de passar per l’evaporador, el gas es aspirat per un element denominat compressor, que a
través de la línia d’aspiració pren el refrigerant en estat gasos i incrementa la seva pressió, per portar-lo al
condensador.
El condensador és l’element que, comunicat per la línia de descarrega amb el compressor, li
arriba el refrigerant en estat gasos a pressió i temperatura altes. En aquest element, el refrigerant pasa de
gas a líquid, cedint el seu calor al fluid condensant per poder-lo liquar.
D’aquesta manera queda completat el circuit, tornant a incorporar-se el refrigerant líquid a través
de la vàlvula de regulació a l’evaporador.
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1.8.2.2. Sistema de refrigeració
D’acord amb allò que estableix la Instrucció MI-IF 03 del Reglament de seguretat per
instal·lacions frigorífiques, el sistema de refrigeració utilitzat a la instal·lació objecte d’aquest Projecte és
el Sistema Indirecte Tancat: L’evaporador o el condensador del sistema de refrigeració refreda o calenta
un fluid secundari que es fa circular per refredar o escalfar el medi a tractar a través d’un circuit tancat en
contacte directe amb la substància a tractar.

1.8.2.3. Refrigerant
El refrigerant utilitzat a la instal·lació objecte d’aquest Projecte és el R-134a.

1.8.2.3.1. Classificació del refrigerant utilitzat
Segons el seu grau de seguretat
Els refrigerants es classifiquen segons el seu grau de seguretat en tres grups. El R-134a pertany al
grup de seguretat L1 (màxima seguretat).
En funció dels seus efectes sobre la salut i la seguretat
Els refrigerants es classifiquen d’acord amb la seva inflamabilitat i toxicitat.
•

En funció de la inflamabilitat: El refrigerant R-134a pertany al Grup primer: refrigerants no
inflamables en estat de vapor a qualsevol concentració a l’aire.

•

En funció de la toxicitat: El refrigerant R-134a pertany al GrupA: refrigerants la concentració mitjana
al temps del qual no té efectes adversos per la majoria dels treballadors que poden estar exposats al
refrigerant durant una jornada laboral de 8 hores diàries i 40 setmanals, i el valor del qual és igual o
superior a una concentració mitjana de 400ml/m3.
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1.8.2.3.2. Propietats del refrigerant utilitzat
•

Propietats físiques i químiques:

Denominació:

1,1,1,2-Tetrafluoretà

Fórmula:

CF3CH2F

Massa molar:

102 kg/kmol.

Límit pràctic:

0,25 kg/m3

Punt d’ebullició a 1,013bar.:

-26,2 ºC

Temperatura d’autoignició:

743 ºC

•

Propietats ecològiques:

PCA 100 Potencial calentament atmosfèric:

1300

PAO Potencial d’esgotament de la capa d’ozó:

0

Classificació segons PED (Pressure Equipment Directive):

2

Vida mitja a l’atmosfera terrestre:

15 anys ; GWP = 0,25
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1.8.3. Cambra frigorífica
Donades unes certes condicions de treball i després d’analitzar les diverses solucions de disseny,
la solució adoptada ha estat la realització d’una única cambra frigorífica.
Aquesta distribució no ha estat escollida a l’atzar. La raó de disposar d’una única cambra és bàsicament
l’evident estalvi en la despesa inicial per elements constructius, donat que la conservació de la fruita serà
igual d’òptima que si tinguéssim més d’una cambra, i que el mètode de treball del client és del tot
compatible amb aquesta solució.

1.8.3.1. Característiques
A continuació es mostren les característiques de la cambra frigorífica projectada, que s’instal·larà
a l’interior de la nau industrial.
Característiques dimensionals
•

•

Dimensions interiors
o

Longitud

22,5 metres

o

Amplada

13,5 metres

o

Alçada

5 metres

Volum

1485 m3

Característiques d’emmagatzematge
•

Capacitat

400.000 kg. préssec

•

Densitat d’emmagatzematge :

269,36 kg./m3

Característiques tèrmiques
•

Temperatura interior

2ºC

•

Humitat interior

90%

Aquestes dades es justifiquen a l’apartat de Memòria justificativa de la instal·lació frigorífica.
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1.8.3.2. Elements constructius
El cost de la producció de fred està directament relacionat amb la temperatura de la qual es
parteix. Consegüentment, és indispensable economitzar el fred produït protegint els recintes refredats
contra les entrades de calor, disposant com a material dels elements de tancament aquell que sigui mal
conductor de la calor i que, per tant, limiti el flux tèrmic que hi ha entre l’interior i l’exterior de la
cambra. Aquest material és l’anomenat aïllant tèrmic.

1.8.3.2.1. Tancaments
Parets i sostre
La construcció de la cambra es realitzarà mitjançant el sistema modular de pannells sandvitx amb
nucli d’espuma de poliuretà. És un mètode clarament contrastat i actualment és el mètode de construcció
més utilitzat i difós en instal·lacions d’aquest tipus.
Els pannells utilitzats seran de la marca Koxka (model S-3). El seu sistema d’unió permet un muntatge i
desmuntatge senzill i ràpid, sense oxidacions ja que no conté cap peça metàl·lica.
El perfil metxembrat proporciona una hermeticitat absoluta i al mateix temps una gran solidessa a tot el
conjunt.
Tot el sistema ve prefabricat i llest per a muntar. Així doncs, no serà necessari l’ús de silicones o injecció
de poliuretà “in situ”.
El pannell es composa per:
•

Dos xapes exteriors d’acer galvanitzat en continu per immersió en bany de zinc fos amb un
recobriment de 275 gr/m2 (25 micres). Prelacat amb una capa de 5 micres de resines epoxi.
Pel·lícula de 20 a 25 micres de laca seca. Espessor de 0,06mm.

•

Entre les xapes hi ha una ànima d’espuma de poliuretà injectat a alta pressió amb una densitat
de 42-44 kg/m3. Aquesta espuma conté milions de microcel·les d’un tamany inferior a 0,5mm
que és el que li dóna el seu baix coeficient de transmissió de calor.

Als plànols es troba la informació de muntatge detallada .
Terra
Una consideració a tenir en compte a l’hora de dimensionar el terra del magatzem frigorífic, és
que aquest està sotmès constantment a càrregues de tipus estàtic i dinàmic.
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Així doncs, es projecta una estructura de capes per assegurar que el terra no trenqui degut a les tensions, i
alhora l’aïlli tèrmicament.
S’utilitzarà com a aïllant espuma de poliuretà projectada, degut a les seves avantatges respecte els
altres materials en aquest tipus d’aplicació.
•

Poc espessor necessari.

•

Elevada resistència a compressió.

•

Facilitat d’aplicació.
Les capes que formaran el terra de la cambra, que estaran situades al damunt del paviment de

formigó propi de la construcció de la nau, son les següents:

Conductivitat

Material

Espessor e[mm]

Poliuretà projectat

100

0,020

150

1,69

Llosa de ciment armat amb mallat i
varilla de 8mm.

tèrmica λ [W m·K ]

S’afegirà una làmina de polietirè entre el poliuretà projectat i la llosa de ciment exterior per evitar
que els sucs del formigó penetrin a la capa de poliuretà.
A efectes de càlcul aquesta capa es desprecia perquè suposa una variació del resultat menyspreable.

1.8.3.2.2. Accés a la cambra
L’accés a la cambra per les oportunes tasques de càrrega i descàrrega de producte, inspecció de
producte, neteja, etc. es realitzarà a través d’una porta frigorífica.
La porta complirà una sèrie de requisits bàsics tals com:
•

Aïllament tèrmic: La porta haurà d’estar fabricada, entre altres, d’un material aïllant per evitar
l’augment de calor a la cambra per conducció. Complirà els mateixos requisits d’aillament
que les parets de la cambra.

•

Hermeticitat del tancament: Els tancaments tindran un ajust acurat i hauran de ser de bona
qualitat, de manera que comprimeixin uniformement la junta contra el marc, evitant així la
pèrdua de fred de la cambra per infiltracions.
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•

Tancament automatitzat: La porta es tancarà automàticament per evitar que aquesta es pugui
quedar oberta, amb la pèrdua de fred que això suposaria. L’interval de temps entre l’obertura
i el tancament haurà de ser programable per satisfer els requisits del client.

•

Dimensions: Les dimensions de la porta es definiran tenint en compte les dimensions del toro
elèctric que hagi d’operar a l’interior de la cambra.

S’instal·larà una porta frigorífica corredera d’obertura i tancament automàtic de la marca REPRO
model 3537 de la serie PC.
Les dimensions de la porta seran:

Longitud

Alçada

Longitud guia

[mm]

[mm]

[mm]

2940

2500

6150

La llum de la porta serà:

Longitud

Alçada

[mm]

[mm]

2840

2420

Característiques constructives de la porta:
•

Aïllament a base de poliuretà injectat amb un coeficient de conductivitat de 0,016 i densitat
de 40-45 kg/m3.

•

Acabat de xapa lacada de 0,6mm. tant a l’interior com a l’exterior.

•

Marc fabricat d’alumini anoditzat.

Característiques del sistema de corredera:
•

Rails simètrics robustos fabricats d’acer zincat amb acabat de passivat bicromatitzat de 20
micres.

•

Senzillesa de muntatge i regulació.

•

Estètic i higiènic.

S’incorporarà un automatisme a la porta per a la seva obertura/tancament automàtic.
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L’automatisme estarà format per:
•

Conjunt monoblock fabricat en acer inoxidable i materials plàstics d’alta resistència + motorreductor.

•

Quadre de maniobra.

•

Botonera interior.

•

Llums intermitents interiors i exteriors.

•

Fotocel·lula de seguretat.

Les característiques tècniques de l’automatisme són:
•

Velocitat de 25 cm/s.

•

Motor-reductor:
o

Potència 0,37 kw (0,5 CV).

o

Tensió a 220V

o

Intensitat a 2,1A

o

Quadre de maniobra a 24V, que incorpora autòmata programable.
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1.8.4. Maquinària per la producció de fred
A continuació es detalla el número i model dels diferents elements que s’han escollit per a la
instal·lació frigorífica objecte d’aquesta Memòria.

1.8.4.1. Evaporadors
L’elecció dels evaporadors s’ha realitzat en funció de les necessitats tèrmiques de la cambra
frigorífica.
Tenint en compte aquests càlculs, s’ha decidit instal·lar 4 evaporadors. Aquesta decisió no ha sigut
aleatòria, sinó que està justificada òbviament per les necessitats frigorífiques, i per les dimensions de la
cambra i la finalitat de qualsevol instal·lació frigorífica de que hi hagi una bona difusió de l’aire a tota la
cambra per tal que aquest arribi a tot el producte emmagatzemat.
El tipus d’evaporador escollit ha estat: evaporadors d’aire de circulació forçada de paret, els
quals projecten l’aire cap al davant i el recolleixen per radere, amb desglaç mitjançant resistències
elèctriques.
El model escollit és:
•

Marca:

FRIMETAL

•

Sèrie:

FRM

•

Model:

FRM 2430

•

Desplaçament:

18.600 m3/h.

•

Capacitat frigorífica:

42,53 KW.

•

Projecció d’aire:

21m.

•

Superfície d’intercanvi:

167 m2.

•

Ventiladors:

•

•

o

Nombre de ventiladors:

3

o

Diàmetre:

500mm

o

Potència:

2,91KW

Desglaç:
o

Tipus:

Resistències elèctriques

o

Nombre de safates:

2

o

Potència:

15,3 KW.

Pes net:

193 kg.
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Les característiques constructives dels evaporadors son les següents:
•

Bateria: la bateria o serpentí és de tub de coure de 1/2”estriat interiorment i aletes corrugades
d’alta eficiència amb una separació de 4,2 mm.

•

Carcassa exterior: construït totalment en xapa d’alumini lacat amb resina de poliester en
blanc RAL-9002 d’elevada resistència a la corrosió. Porta safata de desaigüe desmuntable a la
part inferior i safata intermitja sota la bateria per facilitar el desaigüe i possibilitar la
col·locació de les resistències pel desglaç. Amb suports d’acer zincat per al seu anclatge al
sostre i laterals amplis desmuntables per facilitar l’accés a les connexions frigorífiques i
elèctriques.

•

Ventiladors: De tipus helicoïdal amb motor extern equilibrats estàtica i dinàmicament.
Compleixen la normativa IP-54, amb aïllament de classe B i protector tèrmic incorporat.
Connectats a fabrica a caixes de connexions centralitzades estanques amb aïllament IP-55.

1.8.4.2. Compressor
S’instal·larà un únic compressor volumètric alternatiu semi-hermètic amb les següents característiques:
•

Marca:

FRASCOLD

•

Sèrie:

W

•

Model:

W 60 206 Y

•

Desplaçament:

205,8 m3/h

•

Potència nominal:

44,74 KW.

•

Cilindres:
o

Nº cilindres:

8

o

Diàmetre:

82 mm.

o

Carrera:

56 mm.

•

Capacitat frigorífica:

90,73 KW. (T evap: -3ºC; T cond:45ºC)

•

Potència absorbida:

30 KW. (T evap: -3ºC)

S’incorporarà al compressor un sistema de control de la capacitat. El kit Moduload de control de
capacitat regula de manera lineal el rendiment frigorífic del compressor, reduint quasi en la mateixa
proporció el consum elèctric del motor i optimitzant el sistema.
El funcionament del Kit moduload és el següent:
La regulació de capacitat del compressor es realitza per variació de volum de la cambra morta del
cap dels cilindres.
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El control es fa mitjançant presostat de baixa, amb un diferencial mínim (a menor diferencial més
precisió a la zona de treball) connectant o desconnectant la solenoide que modula de manera
continua.
Quan la bobina de la solenoide es energitzada, es passa la pressió dels tres pistons del moduload a
la zona d’aspiració, obrint la cambra morta dels caps dels cilindres. Quan es treu tensió a la
solenoide, es carreguen de nou els pistons amb pressió d’alta reduint-se la cambra morta i
treballant al 100% del rendiment.
També s’incorpora un sistema d’arrancada descarregada format per una vàlvula solenoide a
l’aspiració i una vàlvula de retenció a la descarrega.
Quan es vol arrancar el compressor, la vàlvula s’obre i una part del gas descarregat retorna al costat de
l’aspiració del compressor. D’aquesta manera la capacitat del compressor es redueix proporcionalment al
volum de gas by-passejat. La vàlvula solenoide està controlada pel presostat de baixa.
D’aquesta manera tant a plena càrrega com a càrrega reduïda el consum resultarà pràcticament el mateix.

1.8.4.3. Condensador
Tota la potència frigorífica que sumen els evaporadors i el compressor serà rebuda per un únic
condensador. Aquest tindrà com a medi condensant l’aire; aquest tipus de condensadors també
s’anomenen aerocondensadors de convecció forçada.
El condensador escollit és el següent:
•

Marca:

FRIMETAL

•

Sèrie:

KCS

•

Model:

KCS 300

•

Desplaçament:

73.000 m3/h.

•

Capacitat frigorífica:

311 KW.

•

Superfície d’intercanvi:

954 m2.

•

Ventiladors:

•

o

Nombre de ventiladors:

5

o

Potència:

11 KW

Pes:

1.345 kg.
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Les característiques constructives del condensador son les següents:
•

Instal·lació: Dissenyat per instal·lar-se a la sala de màquines. Possibilitat de connexió de
conductes per portar la sortida de l’aire a l’exterior.

•

Bateria: Construïda amb tub de coure amb estria interior especialment dissenyada per
condensadors, i aletes corrugades amb una separació de 2,1 mm. Aquesta combinació
proporciona un elevat coeficient d’intercanvi tèrmic.

•

Carcassa: En xapa galvanitzada lacada en blanc RAL 9002 amb disseny de gran robustesa i
resistència. Amb pannells laterals desmuntables amplis que permeten un còmode accés a
l’interior per realitzar les operacions de manteniment.

•

La cuirassa va dotada de les embocadures precises per col·locar els ventiladors. Amb la
finalitat de prevenir possibles accidents generats per les pales dels ventiladors, s’han col·locat
reixetes protectores davant de les embocadures.

1.8.4.4. Vàlvula d’expansió
Disposarem de 4 vàlvules d’expansió iguals, una per cada evaporador de la cambra.
Les vàlvules escollides han estat:
•

Marca:

ALCO

•

Sèrie:

T

•

Model:

TCLE 550MW

•

Capacitat nominal:

23,6 KW.
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1.8.5. Canonades
Diferenciarem tres tipus de canonades existents a la instal·lació frigorífica, depenent de l’estat del
fluid que condueixen:
•

Canonada d’aspiració: compresa entre la sortida de l’evaporador i l’entrada del compressor.
El fluid refrigerant es troba en estat gas.

•

Canonada de descàrrega: connecta la sortida del compressor amb l’entrada del condensador.
El fluid refrigerant es troba en estat gas a una pressió molt superior a l’anterior fruit de la
compressió a la que ha estat sotmès.

•

Canonada de líquid: connecta la sortida del condensador amb l’entrada de l’evaporador. El
fluid refrigerant es troba en estat líquid.

Les canonades que composen el circuit frigorífic seran de coure, per tractar-se d’un material
compatible amb la utilització del fluid, i que presenta avantatges derivats de la seva facilitat de muntatge.
S’utilitzaran canonades de coure normalitzades, expressant el diàmetre nominal en polsades.
A continuació es resumeixen les longituds i els diàmetres de les canonades de la instal·lació frigorífica:

Diàmetre tub

Canonada

Canonada de

Canonada de

d’aspiració [m]

descàrrega [m]

líquid [m]

3/4”

-

-

28

28

1” 1/8

-

-

31

31

2” 1/8

28

5

-

33

2” 5/8

11

-

-

11

3” 1/8

15

-

-

15

rígid de Cu
[inch]

TOTAL [m]

1.8.5.1. Unió de canonades
Les unions de les canonades es realitzaran per soldadura mitjançant el procediment de soldadura
tova. És la soldadura en la qual la unió, en forma de pel·lícula, s’obté amb metall d’aportació la
temperatura de fusió del qual és inferior als 450ºC. Les juntes que s’executen per aquest procediment
s’obtenen per capil·laritat.
Totes les unions amb connexions, derivacions i colzes s’efectuaran mitjançant ràcords de coure
extrudat soldats per capil·laritat.
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1.8.5.2. Aïllant de la canonada
El fet que la calor sempre flueixi d’un focus calent a un altre fred pot provocar problemes a les
canonades, sobretot a la d’aspiració, en forma de condensacions, cosa no desitjable.
Per això s’instal·larà aïllant a la canonada, que la protegeixi tèrmicament, i que produeixi una temperatura
superficial exterior més gran a la temperatura de rosada de l’ambient.
La marca de coquilles aïllants escollides per aquesta funció és Armaflex.
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1.8.6. Accessoris de la instal·lació

1.8.6.1. Recipient de líquid
El recipient de líquid ha estat escollit en funció de la càrrega necessària de refrigerant a la
instal·lació. El volum de refrigerant total és aproximadament 257 dm3.
El dipòsit de refrigerant escollit directament de catàleg és:
•

Marca:

RLD TECNAC

•

Model:

RLD-350

•

Capacitat:

350 dm3

Algunes de les característiques del recipient de líquid són les següents:
•

Està fabricat segons directiva europea 97/23/CE.

•

Té un pes de 212 kg.

•

Les seves dimensions exteriors són: 2980 x 600 x 805 mm.

•

Inclou visor de líquid.

•

Inclou vàlvula de servei, vàlvules d’entrada i sortida de líquid.

1.8.6.2. Ventilador de la sala de màquines
A l’interior de la sala de maquines específica s’hi instal·larà un ventilador per tal de ventilar la
sala. Es tracta d’un element important i molt necessari perquè en cas de fuga evitaria una bossa de gas.
S’escull un ventilador tipus moto-ventilador de rotor extern amb reixa de suport per a la seva
instal·lació, les característiques del qual són:
•

Marca:

PECOMARK

•

Model:

S4D400-AA06-11

•

Cabal d’aire:

3.900 m3/h.
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Algunes de les característiques tècniques del ventilador son les següents:
•

Potència:

145 W.

•

Diàmetre hèlix:

400 mm.

•

R.P.M.:

1.450 rpm.

•

Protecció:

IP-44
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1.8.7. Elements de seguretat i control
Els elements anteriorment descrits són els principals de la instal·lació frigorífica, però per
adaptar-los a les necessitats canviants i segons els requeriments en cada moment en matèria d’efectivitat i
seguretat, s’han d’afegir altres.
La potència requerida en cada moment depèn de múltiples factors, tal com: factors climàtics, la càrrega
tèrmica, la càrrega o buidatge de la cambra, entre d’altres.
La planta haurà s’haurà de dotar dels elements adequats per al seu control segons la potència
demandada, i dels elements de protecció i seguretat indispensables per un funcionament prolongat
A continuació es descriuen els elements de seguretat i control necessaris.

1.8.7.1. Presostats (limitadors de pressió)
Són dispositius de seguretat que actuen quan la pressió excedeix determinats límits, prefixats, per
al correcte funcionament de l’equip. Tracten d’evitar que una obstrucció produïda a qualsevol dels
elements que composen el circuit o una disfuncio d’algun d’ells, pugui generar una avaria més gran.
Actuen provocant la desconnexió de l’equip.
Existeixen diferents tipus de presostats al mercat: presostats automàtics, amb rearmament manual,
o de seguretat. El presostat automàtic produeix la desconnexió de l’equip i l’arrencada posterior de
manera automàtica, si les condicions de pressió tornen a situar-se dins del ventall de valors admesos.
Aquests son el tipus escollit per la nostra instal·lació.
S’instal·larà un pressostat de baixa (PSL), i un altre d’alta (PSH).
S’escolleixen segons les pressions circulants.
El model escollit per ambdós casos (és regulable i el rang de pressions avarca ambdues) és:
•

Marca:

DANFOSS

•

Model:

KP-15

•

Aplicació:

Alta i Baixa pressió
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1.8.7.2. Filtre assecador.
El funcionament normal del equip frigorífic dona lloc a que, amb el temps, es vagin acumulant
substàncies contaminants al refrigerant; aquestes poden ser sòlides (llimadures metàl·liques residuals
produïdes durant el muntatge o procedents del desgast de peces) i líquides (àcids, aigua, ceres).
Els àcids es produeixen per la descomposició de l’oli en presencia de la humitat a temperatures
elevades i són molt corrosius.
L’aigua accedeix al interior del circuit a traves d’errors en l’hermeticitat, que permeten l’entrada
d’aire exterior. La condensació del vapor que conté aquest aire dona lloc a la hidratació del refrigerant.
Aquests productes son molt perjudicials per la instal·lació. L’aigua lliure, que no es mescla amb
el refrigerant, pot donar lloc a la formació de grans de gel i produir obstruccions a la vàlvula d’expansió o
laminat.
La reacció de l’aigua i els àcids amb els metalls que conformen les canonades propicien l’aparició d’òxids
i sals que es depositen als llocs mes inoportuns, originant avaries als compressors.
Per tot això, s’ha de procedir a la seva eliminació. El mètode emprat generalment consisteix en
posar-los en contacte amb substàncies capaces d’absorbir-les. Les més utilitzades son: gel de sílice,
l’alumina activada i els tamiços moleculars.
La instal·lació del filtre assecador es realitza integrant-lo al circuit, a la línia de líquid, abans de la
vàlvula de laminat.
L’elecció del filtre es realitza en funció del tipus de connexió.
•

Marca:

CASTEL

•

Serie:

44

•

Model:

4412/9A

•

Superficie:

840 cm2

•

Volum:

1.600 cm3

Es tracta d’un filtre assecador desmuntable de dues càrregues.
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1.8.7.3. Visor de líquid.
És un petit recipient que ens permet detectar l’estat del líquid refrigerant, en quan al seu contingut
de humitat i també la presencia de incondensables.
Si observem la presencia de bombolles de líquid hem de deduir que hi ha incondensables
continguts en ell, el que ens ha de induir a sospitar de l’existència d’un defecte de refrigerant al circuit.
També poden ser degudes a altres motius: que el filtre estigui obstruït, que la caiguda de pressió al filtre
sigui massa gran o que el filtre tingui menor tamany del que requereix la instal·lació.
La seva instal·lació al circuit ha de realitzar-se a la línia de líquid entre el filtre i la vàlvula d’expansió.
S’escull segons el tipus de connexió.
S’instal·larà el model AMI-1 TT9 de la marca CASTEL.

1.8.7.4. Separador d’oli.
Per al correcte funcionament dels compressors es necessari la utilització d’oli que lubrifiqui les
parts mecàniques del mateix.
Una part de l’oli utilitzat a l’interior del compressor passa a les conduccions de descàrrega i ha de ser
recuperat abans que es dirigeixi al condensador i evaporadors, pel que haurem d’instal·lar un separador
d’oli amb la finalitat d’evitar possibles dificultats que la presencia de lubricant pot portar al circuit, com:
•

La falta d’oli al carter del compressor comporta la mala lubricació de les peces, retalla la vida útil
d’aquest, inclus pot donar lloc al bloqueig d’alguna peça i per tant del compressor.

•

La presencia d’oli als intercanviadors facilita la formació d’una pel·lícula que recobreix les
superfícies d’intercanvi tèrmic, fent disminuir l’efectivitat d’aquests.

El separador d’oli s’instal·la a continuació del compressor, a la línia de descarrega.
A l’interior del separador d’oli hi ha un recipient per recollir l’oli. Quan la quantitat d’oli
acumulada arriba a un nivell fixat, un flotador provoca l’obertura de la vàlvula de sortida, permetent el
retorn de l’oli al carter. Un cop produïda l’evacuació el flotador obtura novament l’orifici.
El model escollit és de tipus helicoidal i desmuntable, i les seves característiques tècniques són:
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•

Marca:

AC&R

•

Model:

S-5412-CE

•

Capacitat:

91,7 KW.

•

Cabal màxim:

49,3 m3/h.

1.8.7.5. Valvuleria
La instal·lació frigorífica disposarà d’una sèrie de vàlvules per la regulació i control del pas de
líquid.
Instal·larem 4 tipus de vàlvules, a més de les anteriorment anomenades:
•

Vàlvules de pas.

•

Vàlvules solenoide.

•

Vàlvula de retenció.

•

Vàlvules de seguretat.

S’inclou plànol a l’apartat de Plànols d’aquest Projecte amb la relació de valvuleria de la instal·lació
frigorífica que es descriu al present apartat, indicant tot allò necessari per la seva identificació (marca,
sèrie, model, etc.) i ubicació al circuit frigorífic.
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1.9. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA

1.9.1. Introducció
La premissa principal que s’ha de tenir en compte a l’hora de projectar una cambra que té la
finalitat de la conservació de fruita és el caràcter perible d’aquesta.
Això explica que la instal·lació frigorífica sigui un component bàsic a aquest tipus d’indústria ja
que la refrigeració retarda les transformacions enzimàtiques i microbiològiques i relentitza la respiració
dels aliments frescos, augmentant així el temps de conservació.
El temps de emmagatzematge de la fruita a la cambra frigorífica depèn de molts i variats factors,
com poden ser:
•

Característiques de conservació del fruit.

•

Volum disponible per l’emmagatzematge.

•

Estacionalitat de la producció.
El càlcul dels diferents components que composen la instal·lació es farà tenint en compte les

especificacions tècniques de conservació del préssec, les característiques constructives de la cambra, i
consideracions oportunes de caire energètic.
Es definirà en primer lloc els requeriments energètics de la instal·lació, per compensar les pèrdues
de calor presents, i mantenir una temperatura de treball fixada.
Per la realització del càlcul de les necessitats frigorífiques s’han de tenir en compte els diferents
elements (tan característiques constructives com instal·lacions i mercaderies) que suposin una modificació
de la temperatura de la cambra i el volum associat.
Els diferents conceptes que representen un augment de calor son els següents:
•

Aportació de calor per conducció a través de parets, sostre i terra.

•

Aportació de calor a través de infiltracions d’aire.

•

Aportació de calor dissipat pel producte introduït.

•

Aportació de calor dissipat per la maquinària (evaporadors, toro...).

•

Aportació de calor pels serveis interiors.
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A partir dels requeriments trobats es procedirà al càlcul individual i successiu, després d’una breu
ressenya de la instal·lació completa, del compressor, evaporador i condensador. Es descriuran també
altres components que formen part de la instal·lació.
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1.9.2. Dimensionat de la cambra
La fruita arribarà a la indústria en paletes caixa (també anomenats palox o palots) de fusta
normalitzats de 1000 x 1000 x 540 mm, que tenen una capacitat aproximada per préssecs de 250 kg.
Tenint en compte les dades aportades pel client de producció horto-fruticola a la zona de la
Ribera d’Ebre, en concret de la producció i comercialització de préssecs, de les empreses dedicades a la
conservació i manipulació pos-collita de préssecs, i de les previsions de futur que s’ha marcat, es
determina una entrada diària màxima de 40.000 kg. de producte
El període de conservació màxim dels préssecs, amb les condicions òptimes de conservació, és
aproximadament 4 setmanes.
Tenint en compte que l’emmagatzematge es durà a terme durant 10 dies laborals màxim, per
qüestions de qualitat del producte que imposa el client, haurem de dimensionar la cambra en funció de la
capacitat C següent:
Capacitat de la cambra = Entrada diària [kg/dia] x Duració de la conservació [dies]

C = 40000kg / dia·10dies = 400000kg
El nombre de paletes caixa a emmagatzemar N és:

N=

C
C PALOX

=

400000kg
= 1600 palox
250kg / palox

Tenint en compte que s’apilaran 8 palox a cada columna, el nombre total de columnes a la cambra
frigorífica serà:

N º columnes =

1600
N
=
= 200columnes
8 palox / columna
8

Per al dimensionat de la cambra s’ha tingut en compte les condicions establertes a la RTS sobre
les Condicions d’Emmagatzematge Frigorífic, entre les que hi figuren:
•

Distancia mínima de les paletes caixa a les parets de la cambra: 0,15 m.

•

Distancia mínima entre les paletes caixa: 0,10 m.
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•

Amplada del passadís ≤ 2,9 m.

•

Distancia mínima de l’ultima paleta caixa al sostre: 0,5 m.
Tenint en compte aquestes consideracions i la distribució en planta, la cambra que es projecta

tindrà les següents dimensions:
Longitud:
•

Longitud ocupada per les paletes:

L p = 1000mm / palox × 20 palox = 20000mm = 20m
•

Separació entre les paletes:

Ls = (20 − 1)separacions × 0,1m / separació = 1,9m
•

Separació amb les parets:

Lc = 0,15m × 2separacions = 0,3m
•

Longitud mínima de la cambra:

Lmin = 20 + 1,9 + 0,3 = 22,2m
La longitud de la cambra, considerant un marge de seguretat de 0,3m, serà de 22,5 metres.
Amplada:
•

Longitud ocupada per les paletes:

L p = 1000mm / palox × 10 palox = 10000mm = 10m
•

Separació entre les paletes:

Ls = (5 − 1)sep × 0,1m / sep + (5 − 1)sep × 0,1m / sep = 0,8m
•

Separació amb les parets:

Lc = 0,15m / sep × 2sep = 0,3m
•

Amplada passadís: S’estableix en funció de les característiques del toro emprat per la càrrega i
descarrega de la cambra, i de la distancia de seguretat que es vulgui deixar. Per al nostre cas
prendrem: L pas = 2,4m

•

Amplada cambra: A = 10 + 0,8 + 0,3 + 2,4 = 13,5m

L’amplada de la cambra serà de 13,5 metres.
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Alçada:
•

Alçada ocupada per les paletes:

h p = 540mm / palox × 8 palox = 4320mm = 4,32m .
•

Separació mínima amb el sostre: s s = 0,5m .

•

Alçada mínima cambra: hmin = 4,32 + 0,5 = 4,82m .
L’alçada final de la cambra serà de 5 metres.

Capacitat:
•

Capacitat cambra: C = 400000kg.

•

Volum cambra: V = L· A·h = 22·13,5·5 = 1485m 3 .

•

Densitat d’emmagatzematge:

400000kg
= 269,36kg / m 3
3
1485m
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La distribució dels palox a la cambra serà la següent:

93

Nau industrial per la conservació i classificació de fruita fresca

1.9.3. Aïllament tèrmic
Per decidir el tipus de tancament amb el que es realitzarà la cambra s’han tingut en compte
diferents consideracions tal com:
•

Mantenir la temperatura interior requerida, ajustant les pèrdues de calor per unitat de superfície.

•

Obtenir l’espessor econòmic òptim.

•

Evitar condensacions sobre superfícies.

1.9.3.1. Parets i sostre
Com aïllant es proposa el sistema modular de pannell sandvitx amb nucli d’espuma de poliuretà
(PUR). Es tracta d’un compost sintètic d’estructura cel·lular, obtingut per una reacció de condensació
entre un poliisocianat i un material que contingui hidroxil, tal com un poliol o oli secant. L’aire
empresonat al seu interior permet ser emmotllat en blocs o formes, donant com a resultat un material
alveolar de molt baixa densitat, però de gran poder d’aïllant tèrmic.
Les cares dels pannells són de xapa d’acer amb acabat de galvanitzat i lacat, amb pintures
especials de tipus plàstic a les cares que donen al exterior. El sistema de juntes transversals o
longitudinals asseguren l’estanquitat de l’estructura. No existeixen cargols ni varilles passants que
produeixin perforacions a les xapes. No obstant això, s’aconsegueix una robustesa màxima.
Aquests pannells presenten els següents avantatges:
•

La utilització de poliuretà com a nucli del pannell aporta unes immillorables característiques
d’aïllament i resistència a l’aigua, i proporciona una elevada rigidesa al conjunt.

•

La solució de junta metxembrada possibilita senzillesa i rapidesa de muntatge, aconseguint
també una excel·lent solidesa de la unió i perfecta estanquitat de la mateixa.

•

Gran capacitat autoportant.

•

Estalvi de temps durant el muntatge al ser un sistema de fàcil ensamblatge, que permet
minimitzar els costos de la seva instal·lació.
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Algunes característiques tècniques del PUR son:
•

Densitat:

d = 40kg / m 3

•

Coeficient de conductivitat tèrmica:

λ = 0.020W / m 2 K

•

Resistència a la compressió:

1.5 − 2.5kgcm 2

Càlcul de l’espessor de l’aïllant:
Les dades de partida són les següents:
•

Pèrdua màxima admissible de calor:

q max = 8

•

W
m2

Temperatura exterior:

Per la determinació de la temperatura exterior utilitzarem la següent expressió:

Text = 0,55·Tmax + 0,45·Tmitja
Els valors de Tmax i Tmitja més desfavorables a la zona de construcció de la nau, segons dades del
Servei Meteorològic de Catalunya, del departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya són:

Tmax = 34º C
Tmitja = 26º C
La temperatura exterior calculada és: Text ≅ 30º C
•

Temperatura interior:

És la temperatura òptima de conservació dels préssecs, segons la bibliografia especialitzada:

Tint = 2º C
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•

Aïllant:

o

Panell tipus sandvitx amb nucli d’espuma de poliuretà (PUR).

o

Conductivitat tèrmica del poliuretà utilitzat: λ = 0,020 W m·K

Un cop definides les dades de partida es realitza el balanç tèrmic per tal de definir l’espessor de l’aïllant.

Si tenim en compte que:
•

La pèrdua màxima admissible de calor és:

q max = K ·(Text − Tint + T ')
•

El coeficient global de transferència de calor K, és la inversa de la resistència tèrmica que ofereix
la superfície, i es defineix de la següent manera:

K=

1
N e
j

1
1
+∑ +
hi j =1 λ j he

hi : Coeficient de convecció del tancament interior en W / m2 K.
he : Coeficient de convecció del tancament exterior en W / m2 K.
e : Espessor del tancament en metres.

λ : Conductivitat tèrmica de la capa j en W / m K.
No es tindran en compte els factors 1/h de l’expressió anterior, ja que la velocitat de l’aire és molt
baixa, al estar la cambra al interior d’una nau, i aquests farien variar molt poc el valor de K.

Com s’utilitza un únic pannell com tancament, el coeficient global es pot prendre com:

K =λ e
Així doncs, l’expressió utilitzada per al càlcul de l’espessor de l’aïllament és:

e=

λ ·(Text − Tint + T ')
q max
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El terme T’ s’introdueix per tenir en compte que en algunes parets les pèrdues són superiors degut
a que la temperatura de la superfície exterior és superior a la temperatura de l’ambient, ja sigui
per la seva orientació o pel seu color. En el nostre cas, però, la instal·lació frigorífica es troba
dintre de la nau, per tant, la cambra no està exposada mai directament al sol. Podem suposar que
T’ = 0.
El resultat d’aplicar les expressions i dades anteriors és:

emin im =

0,02·(30 − 2 + 0)
= 0,07m = 70mm d’aïllant.
8

Segons els càlculs, amb pannells de 70mm d’espessor no sobrepassaríem la pèrdua de calor
màxima admissible. No obstant això, es muntaran pannells de 100mm d’espessor, ja que creiem que serà
una inversió rentable, perquè minimitzarà considerablement les pèrdues de calor per conducció que tenen
lloc a la cambra frigorífica.
El coeficient global de transmissió de calor per les parets i sostre és doncs:

Kp =

λ
e

=

0,02
W
= 0,2 2
0,1
m ·K

El model escollit per la instal·lació És:
•

Marca/Model:

KOXKA / S-3

•

Espessor:

100mm.

•

Amplada:

1100mm.

•

Longitud:
o

Parets:

5 m.

o

Sostre:

13,5 m.

1.9.3.2. Terra.
Una consideració a tenir en compte a l’hora de dimensionar el terra del magatzem frigorífic, és
que aquest està sotmès constantment a càrregues de tipus estàtic i dinàmic. Aquesta consideració s’haurà
de tenir en compte per evitar que el terra es trenqui.
S’utilitzarà com a aïllant espuma de poliuretà projectada, degut a les seves avantatges respecte els
altres materials en aquest tipus d’aplicació:
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•

Poc espessor necessari.

•

Elevada resistència a compressió.

•

Facilitat d’aplicació.
Les capes que formaran el terra de la cambra (de baix a dalt), que estaran situades al damunt del

paviment de formigó propi de la construcció de la nau, es defineixen a la següent taula resum:

[

]

Conductivitat tèrmica

Material

Espessor e mm

Poliuretà projectat

100

0,020

150

1,69

Llosa de ciment armat amb mallat i varilla
de 8mm.

λ [W m·K ]

S’afegirà una làmina de polietirè entre el poliuretà projectat i la llosa de ciment exterior per evitar
que els sucs del formigó penetrin a la capa de poliuretà.
A efectes de càlcul aquesta capa es desprecia perquè suposa una variació del resultat menyspreable.
Càlcul del coeficient global del tancament:
L’expressió que utilitzem per al càlcul del coeficient global del tancament quan hi ha varies capes és:

K=

N

1
ej

1
1
+∑ +
hi j =1 λ j he

No es tindran en compte els factors 1/h de l’expressió anterior: s’ha decidit no instal·lar barrera de
vapor per sota del terra, no hi haurà doncs aire i conseqüentment podem despreciar el factor del coeficient
de convecció del tancament exterior; per altra banda, podem despreciar també el factor del coeficient de
convecció del tancament exterior perquè la velocitat de l’aire a l’interior de la cambra és baixa, i aquest
faria variar molt poc el valor de K. El coeficient global es pot prendre doncs com:

K=

1
ef

λf

+

ep

λp
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El resultat d’aplicar les dades i expressió anterior és:

K terra =

1
0,15 0,1
+
1,69 0,02

= 0,169

W
m 2 ·K
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1.9.4. Balanç tèrmic de la cambra.
A continuació es realitza el balanç tèrmic de la cambra per tal de determinar la quantitat de calor
que serà necessària eliminar per aconseguir unes determinades condicions tèrmiques.
Es desglossa en els conceptes que s’exposen a continuació.

1.9.4.1. Calor per conducció.
El càlcul de l’aportació de calor per conducció a través de parets, sostre i terra mesura el
requeriment associat a la pèrdua generada per la diferencia de temperatures entre l’interior i l’exterior de
la cambra.
Per realitzar aquests càlculs necessitem conèixer les dimensions de la cambra, superfície de
transmissió i les característiques dels tancaments, es a dir, la seva conductivitat tèrmica, i coeficient
global de transferència de calor, tant de parets com sostre i terra.
El flux de calor a través d’una superfície plana en règim estacionari es calcula mitjançant la
següent expressió:

Qc = ∑ K ·S ·(Text − Tint )
Qc : Calor de conducció [ W ].
Text : Temperatura exterior [ K ].
Tint : Temperatura interior [ K ].
K : Coeficient global de transferència de calor [ W / m2 K ].
Les superfícies de transmissió són:
•

Superfície de transferència de les parets:

S1 = (13,5·5)·2 + (22,5·5)·2 = 360m 2
•

Superfície de transferència del terra i sostre:

S 2 = 22,5·13,5 = 303,75m 2
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El resultat d’aplicar les dades anteriors és:
•

Calor per conducció a través de parets i sostre:
Utilitzarem la següent expressió:

Qc , p = K p ·(S1 + S 2 )(
· Text − Tint )·24·3,6
Per avaluar la càrrega tèrmica que representa aquest concepte al dia, hem de multiplicar el
resultat per 24 hores.
Multipliquem el resultat per 3,6 per convertir les unitats a KJ.

Qc , p = 0,2·(360 + 303,75)(
· 30 − 2 )·24·3,6 = 321148,8KJ / dia
•

Calor per conducció a través del terra:
Utilitzarem la següent expressió:

Qc ,t = K t ·S 2 ·(Tterra − Tint )·24·3,6
La temperatura del terra és mes baixa que la de l’exterior. Se suposa uns 10 graus inferior.
Per tant Tterra = 20º C
Per avaluar la càrrega tèrmica que representa aquest concepte al dia, hem de multiplicar el
resultat per 24 hores.
Multipliquem el resultat per 3,6 per convertir les unitats a KJ.
El resultat d’aplicar l’expressió i dades anteriors és:

Qc ,t = 0,196·303,75·(20 − 2)·3,6·24 = 92588,83KJ / dia
El calor total per conducció serà la suma dels dos anteriors:

QTOTAL = Qc , p + Qc ,t = 413737,63KJ / dia
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1.9.4.2. Calor dissipada pel producte interior.
El producte introduït a la cambra entra a unes condicions diferents a les òptimes per la seva
conservació, pel que haurem de baixar la temperatura del gènere fins a aquestes.
La calor que aporta el gènere emmagatzemat en un dia es calcula mitjançant la següent expressió:

Q p = m·c e ·(T fruita − Ti )

m : massa de mercaderia que entra diàriament [ Kg/dia ].
c e : calor específic [ KJ/Kg ].
Tfruita : temperatura d’entrada de la fruita [ ºC ].
Ti : temperatura a l’interior de la cambra (T conservació) [ ºC ].
La quantitat de préssecs màxima que entra diàriament és 40.000 kg.
El valor de la calor específica dels préssecs té un valor de c e = 3,84 KJ kg ·K
La temperatura de la fruita és lleugerament més baixa que la temperatura exterior. Podem suposar una
variació entre la temperatura exterior i la de la fruita de 3ºC. Així doncs la T fruita = 27 º C .

El resultat d’aplicar les dades i l’expressió anterior és:

Qc = 40000·3,84·(27 − 2) = 3840000 KJ / dia

1.9.4.3. Calor dissipada per l’embalatge.
Igualment, l’embalatge del producte que entra a la cambra ho fa a una certa temperatura, diferent
a la temperatura de règim de la cambra. Així doncs, també s’ha de quantificar l’energia consumida en
baixar la temperatura del embalatge, que pel nostre cas son caixes de fusta, anomenades palets caixa o
palox, i tenen un pes de 50 Kg. cada una.
Es tracta de caixes de fusta sense la cara superior (tapa), on s’introdueix la fruita a dojo. Tenen
unes dimensions de 1000 x 1000 x 540mm. Òbviament, la capacitat dels palox depèn de la fruita que s’hi
introdueix. La capacitat dels palox per préssecs és aproximadament de 250Kg.
Estan preparades per poder-se apilar, i poder ser transportades per els toros.
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La calor que aporta l’embalatge del gènere emmagatzemat en un dia es calcula mitjançant la següent
expressió:

Qe = m·c e ·(Temb − Ti )
m : Massa de l’embalatge [ Kg ].
c e : Calor específic caixes de fusta [ KJ/Kg ].
Temb : Temperatura d’entrada de l’embalatge [ ºC ].
Ti : Temperatura a l’interior de la cambra (T conservació) [ ºC ].
La massa de l’embalatge que entra en un dia és proporcional a la massa de préssecs que ho fan. El
pes dels palox, embalatge utilitzat per el transport i conservació, és de 50kg, i la seva capacitat 250 kg. Es
a dir, que si diàriament entren 40.000 kg de fruita, la massa d’embalatge que entra és de 8.000 kg.
La calor específica de les paletes caixa o palox és de 1,672 KJ/kg·ºC.
Igual que la temperatura d’entrada la fruita, la de l’embalatge és lleugerament inferior a la
temperatura exterior. Podem suposar una variació entre la temperatura exterior i la de l’embalatge de 3ºC.
Així doncs la Temb = 27 º C .
El resultat d’aplicar les dades i l’expressió anterior és:

Qc = 8000·1,672·(27 − 2) = 334400 KJ / dia

1.9.4.4. Calor per respiració del producte.
Al càlcul de la càrrega tèrmica per la refrigeració de productes agroalimentaris, s’ha de tenir
present que es tracta freqüentment d’emmagatzemar i conservar òrgans vegetals vius. Les fruites per
exemple, encara que han sigut separades de la planta mare, segueixen realitzant les seves funcions vitals,
fonamentalment la respiració i transpiració. Aquest fenòmens fisiològics afecten al balanç tèrmic del
recinte, donat que impliquen reaccions exotèriques i endotèrmiques i, conseqüentment, han de ser objecte
de la nostra atenció.
Les fruites en presencia d’oxigen suficient, porten a terme la respiració aerobia, oxidant els
hidrats de carboni fins a transformar-los en aigua i anhídric carbònic, i alliberen energia.
La quantitat d’energia despresa depèn de l’activitat respiratòria del producte que, alhora, està lligada a
molts altres factors, entre els que podem anomenar: l’espècie i varietat a la que pertanyen, el seu grau de
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maduració, l’estat sanitari, la temperatura i les característiques de l’atmosfera que les rodegen, en
particular les concentracions d’oxigen i etilè.
En conseqüència, ha estat necessari procedir a la determinació experimental de valors orientatius
que ens permetin quantificar aproximadament aquesta aportació. El resultat d’aquest anàlisi es recull en
nombroses taules a la bibliografia especialitzada.
La calor de respiració del préssec és de 1,34 KJ/Kg/dia.
El concepte de la calor aportada per respiració del gènere es quantifica aplicant la expressió següent:

Q r = m·q r
m : massa de producte [ Kg ]
qr : calor de respiració. [ KJ/kg ]
La massa de fruita que produeix calor per respiració és tota aquella que hi hagi a l’interior de la
cambra. El cas més desfavorable és quan la cambra estigui totalment plena. En aquest cas hi hauria
400.000 kg de préssecs, així que aquest serà el valor que emprarem pel càlcul de la calor per respiració.
El resultat d’aplicar les dades i l’expressió anterior és:

Qr = 400000·1,34 = 536000 KJ / dia

1.9.4.5. Calor per serveis interiors
Aquest concepte inclou una sèrie de pèrdues de diversa índole, algunes de difícil quantificació, i
que engloben els diferents serveis que es desenvolupen a l‘interior de la cambra, tals com:
•

Il·luminació.

•

Càrrega tèrmica deguda al personal.

•

Ventiladors dels evaporadors.

•

Circulació dels toros.
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1.9.4.5.1. Il·luminació.
L’enllumenat interior es necessari per poder treballar a la cambra, realitzar la càrrega i descarrega
del gènere, realitzar visites d’inspecció i altres actuacions. La seva encesa es produirà al accedir a la
cambra i al abandonar-lo es tindrà que apagar, limitant al mínim possible el temps d’utilització.
Podem suposar que la energia elèctrica aportada a les bombetes es transformarà en calor: una part
es consumeix per al calentament de les mateixes, i una altra, per la seva transformació en energia
lluminosa que al topar amb els objectes, finalment es transforma també en calor. Així doncs, sumant la
potència de totes les bombetes instal·lades tindríem la potència per aquest concepte.
No obstant, quan la instal·lació es realitza amb tubs fluorescents, com és el cas, es preceptiu col·locar una
reactancia, que incrementi el consum al voltant del 30% sobre la potència nominal del tub.
Així doncs, l’energia aportada per la il·luminació de la cambra és:

Qi = N ·Pf ·n f ·1,3
N : Numero de lluminàries.
Pf : Potència del fluorescent [ W ].
Nf : numero de fluorescents per lluminària.
1,3 : augment del 30% per la reactancia dels fluorescents.
Es projecta la il·luminaria següent a l’interior de la cambra:
•

12 lluminàries (punts de llum).

•

2 fluorescents per lluminària.

•

Potència dels fluorescents = 40 W

Es calcula que el temps màxim d’utilització diària serà de 4 hores.
El resultat d’aplicar les dades i l’expressió anterior és:

Qi = 12 × 2 × 40 × 1,3 = 1248W
Si suposem que estaran enceses 4 hores al dia llavors:

Qi = 1248 ×

4
× 3,6 = 748,8KJ / dia
24
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1.9.4.5.2. Càrrega tèrmica deguda al personal.
L’entrada de persones a la cambra suposa una altra aportació d’energia, que es manifesta tant de
forma de calor sensible com de calor latent.
Es produeix cessió d’energia en forma de calor sensible de la persona a la cambra ja que la seva
temperatura corporal (36,5ºC) és superior a la de l’ambient de la cambra. Per una altra banda, els
mecanismes de respiració i transpiració alliberen aigua, el que dóna lloc a una aportació de calor latent.
La quantificació d’aquestes aportacions és molt difícil d’avaluar, ja que depèn de la corpulència
de les persones que entrin a la cambra, i del treball que hi realitzin.
L’expressió aproximada i generalment acceptada per aquest concepte és:

Qs = n × q × 3,6
on q = 270 − 6·t

n : nombre de persones.
q : calor aportada per persona [ W ].
t : temps de permanència a la cambra [ h ].
Es considera que les persones que romandran realitzant les feines convenients a l’interior de la
cambra seran dues, i que el seu temps màxim de permanença serà de 4 hores diàries.
El resultat d’aplicar les dades i les expressions anteriors és:

q = 270 − 6·t = 270 − 6·4 = 246W
Q p = n × q × 3,6 = 2 × 246 × 3,6 = 1771,2 KJ / dia

1.9.4.5.3. Calor per renovacions d’aire i obertura de portes.
Com a conseqüència de l’activitat fisiològica de les fruites es produeixen substàncies que
modifiquen el contingut gasós de l’atmosfera de la cambra. Així per exemple, es modifiquen les
concentracions d’oxigen, que es consumit al procés respiratori, i s’incrementen les de diòxid de carboni.
Tanmateix, augmenta la concentració d’etilè, producte que operant a nivell de traces dispara la
maduració, un dels processos que intentem frenar mitjançant l’ús del fred.
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És doncs necessari renovar periòdicament l’aire de la cambra, mitjançant la introducció a la
mateixa d’aire nou de l’atmosfera.
A les entrades d’aire contemplem totes aquelles operacions que motiven o faciliten la renovació
de l’aire: l’obertura de portes pels moviments de la mercaderia, així com l’aire d’infiltració a través dels
tancaments.
El nombre de renovacions diàries per aquests conceptes varia amb el volum de cambra, el temps i
freqüència de l’obertura de les portes, la mercaderia a conservar i la temperatura de la cambra.
La potència aportada per aquestes renovacions vindrà donada per:

Qh =

V ·n·(hext − hint )

ν

V : Volum interior de la cambra [ m3 ]
n : nombre de renovacions diàries.
hext : entalpia del aire exterior [ KJ/Kg ]
hint : entalpia del aire interior [ KJ/Kg ]

ν

ext

: densitat específica de l’aire exterior [ m3/kg ]

Podem trobar els valors tabulats del nombre de renovacions necessàries en funció del volum de la cambra
a la taula següent:

Volum de la
cambra [m3]

Nombre de renovacions
d’aire per dia
T>0ºC

2,5

70

10

32

50

13

100

9

200

6

500

3,6

1000

2,4

2000

1,65

3000

1,3

107

Nau industrial per la conservació i classificació de fruita fresca

Calculem el volum de la cambra:

V = a·b·h = 22,5·13,5·5 = 1518,75m 3
Segons la taula anterior, per aquest volum de cambra li correspon aproximadament 2 renovacions diàries.
Així doncs n ≅ 2renovacions / dia .
Mitjançant la utilització del diagrama psicòmetric de l’aire obtenim els valors de les entalpies i
densitat específica de l’aire (aquesta última únicament per al cas de l’aire exterior).
Prendrem el valor trobat amb anterioritat de Text, i el d’humitat relativa més desfavorable per al càlcul, es
a dir, la més alta, segons taules del Servei Meteorològic de Catalunya. I per les condicions interiors, les
que tindrem a l’interior de la cambra, que son les òptimes de conservació del préssecs.
Els valors trobats son:
•

hext (30º C ,87% HR ) = 91KJ / kg.

•

ν ext (30º C ,87% HR ) = 0,892m 3 / kg

•

hint (2º C ,90% HR ) = 11,9 KJ / kg.

El resultat d’aplicar les dades i l’expressió anterior és:

Qh =

1518,75·2·(91 − 11,9)
= 269356,78 KJ / dia
0,892

1.9.4.6. Altres
No obstant el desglossament de la càrrega tèrmica realitzat als punts precedents, sempre quedaran
alguns conceptes que no han estat inclosos. Tals com:
•

La calor despresa pels motors dels ventiladors dels evaporadors.

•

La calor aportada per les resistències per al desglaç.

•

La calor despresa pels motors dels toros utilitzats per transportar la mercaderia.

En total, estimem el calor aportat pels aquests conceptes com a 50 kJ/m3 dia.
Tenint en compte que la cambra té un volum interior de V = 1.485 m3 llavors:

Qa = V ·50 = 1518,75·50 = 75937,5 KJ / dia
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1.9.4.7. Càrrega tèrmica total
La càrrega tèrmica total ve donada per la suma de les calculades als apartats anteriors:

QT = ∑ Q
i que resumeixen els KJ/dia que em d’extreure de la cambra.
A continuació es mostra una taula resum de les necessitats frigorífiques desglossades per concepte.

CONCEPTE
Calor per conducció

Potència calorífica
requerida [KJ/dia]
413737,63

Calor dissipada pel producte interior

3840000

Calor per respiració del producte interior

536000

Calor dissipada per l’embalatge

334400

Calor per serveis interiors – Il·luminació

748,8

Calor per serveis interiors – Personal

1771,2

Calor per serveis interiors – Renovacions d’aire
Calor per serveis interiors – Altres

269356,78
75937,5

La càrrega tèrmica total per al nostre cas és: QT = 5471951,91 KJ/dia

1.9.4.8. Potència de l’equip
Durant el temps de funcionament de la maquina frigorífica, els evaporadors que van ubicats a
l’interior de la cambra, es recobreixen de gel que impedeix el contacte directe de l’aire a refredar amb els
tubs i les aletes metàl·liques de l’equip, dificultant la transmissió de calor. Per això, es necessari eliminar
la capa de gel citada mitjançant l’execució de l’operació denominada desglaç, que obliga a la parada
periòdica de l’equip de fred.
En conseqüència la màquina no funciona les 24 hores del dia, sinó un temps menor.
El nostre equip de fred treballarà 18 hores al dia.
Així doncs, prenent en consideració aquest temps, podem calcular la potència de l’equip mitjançant la
següent expressió:
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P=

QT
[ KW ]
t × 3600

QT: càrrega tèrmica total [ KJ/dia ]
t : temps diari de funcionament de l’equip [ h ]
El resultat d’aplicar les dades obtingudes i l’expressió anterior és:

P=

5471951,91
= 84,44 KW
18 × 3600

Per al càlcul de la instal·lació frigorífica prendrem P = 85 KW , absorbint així possibles pèrdues
alienes, que no s’hagin tingut en compte.
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1.9.5. Instal·lació frigorífica

1.9.5.1. Descripció de la instal·lació
La instal·lació que ha de subministrar fred a la nostra cambra, amb una potència de refredament
segons els requeriments exposats, està composada per diferents elements. Es compon principalment per
compressor, evaporadors, condensador, vàlvules d’expansió i les canonades de interconexionat
necessàries, entre altres elements de control que seran analitzats més endavant.

1.9.5.2. Refrigerant

1.9.5.2.1. Introducció
Els refrigerants que es van utilitzar a les primeres maquines frigorífiques, a finals del segle XIX,
van ser substàncies inorgàniques, com: NH3, CO2 i SO2. El diòxid de carboni i l’anhidrid sulfurós es van
abandonar aviat, a principis del segle XX, degut a problemes de seguretat i tècnics, quedant únicament
l’amoníac, que encara es segueix utilitzant als nostres dies. Es més, al primer lustre del segle XXI estem
assistint a la potenciació del seu ús com a conseqüència lògica de les seqüeles negatives derivades de l’ús
dels refrigerants orgànics, i inclús s’està plantejant novament l’ús del CO2.
A la dècada de 1930 van aparèixer els derivats halogenats dels hidrocarburs: CFC’s i HCFC’s.
Aquests refrigerants es van instal·lar profusament durant el segle XX, fins que els científics es van adonar
dels efectes mediambientals que produïen, particularment sobre la capa d’ozó, el que va donar lloc a la
investigació de nous productes mancats de clor en la seva molècula: els HFC’s.
Aquests nous refrigerants van suposar una repercussió enorme en tot el sector, perquè van
suposar la solució pels problemes generats sobre la capa d’ozó, però actualment comencen a preocupar
als governants per la seva contribució al “efecte hivernacle”.
Així doncs, avui dia es pot parlar de l’existència de tres generacions de refrigerants: la primera,
que es correspon amb l’inici de la refrigeració mecànica, basada amb els refrigerants inorgànics, lo que
avui dia es comença a anomenar com refrigerants naturals; la segona generació, que coincideix amb
l’aparició al mercat de els CFC’s, està presidida per la recerca de la seguretat i innocuitat dels productes.
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Finalment, la tercera generació se situa a partir dels anys noranta i te un perfil netament mediambiental.
Preval l’ús de substàncies respectuoses amb el medi ambient, amb una activitat baixa, tant en la seva
contribució al efecte hivernacle com en la seva capacitat de destrucció de la capa d’ozó.
L’estudi dels fluids refrigerants, les seves propietats i característiques tècniques, els efectes
mediambientals que produeixen, i que tant preocupen a la societat, és un tema de gran actualitat i
rellevància capital. El caràcter transfonterer de aquests efectes obliga a abordar l’estudi dins d’una
concepció global, amb la intervenció concurrent de tots els països, que fa que les negociacions siguin
prolixes i els acords molt difícils d’aconseguir i de extraordinària lentitud per la seva posada en marxa.
En resum, la situació actual en quan als refrigerants usats es la següent:
•

•

Compostos inorgànics:

o

Amoníac

o

CO2

Compostos orgànics:

o

CFC’s clorofluorcarbonats: Contenen únicament carboni, fluor i clor a la seva molecula.

o

HCFC’s hidroclorofluorocarburs: la seva molècula conté alguna valència saturada amb
hidrogen, a més dels elements citats (carboni, clor i fluor).

o

HFC’s hidrofluorocarburs: derivats halogenats dels hidrocarburs que solament contenen
C, F, i H.

o

PFC’s perfluorocarburs: hidrocarburs en els que totes les valències lliures dels àtoms de
carboni se saturen amb fluor.

o

HC’s hidrocarburs.

1.9.5.2.2. Elecció del refrigerant
Els refrigerants usats en noves instal·lacions pertanyen al grup dels HFC, que presenten un ODP
(potencial de destrucció de l’ozó) nul.
El factor principal per l’elecció del refrigerant és la temperatura de treball de la cambra. Per
instal·lacions de conservació de productes frescos (mitja temperatura), és correcte utilitzar el R-134a, com
a substitut del R-12 (CFC).
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Així doncs, projectarem una instal·lació frigorífica amb refrigerant R-134a, les característiques del qual
s’exposen a continuació

1.9.5.2.3. R-134a (CH2FCF3).
Aquest refrigerant, anomenat ecològic perquè no té clor a la seva molècula, pertany al grup dels
HFC. La seva denominació química es: 1, 1, 1, 2 – tetrafluoretà, i la seva fórmula desenvolupada és:

F

F

H

C

C

F

F

F

L’aparició al mercat és relativament recent, a l’any 1990, i va tenir lloc després de les primeres
reunions i posterior firma del Protocol de Montreal, que va obligar a l’urgent recerca d’un substitut per al
R-12, davant de la seva imminent prohibició.

Concretant les seves propietats com a refrigerant, hem de destacar:
•

Refrigerant d’alta seguretat (grup de seguretat L1): no inflamable, ni explosiu, ni tòxic, encara
que en concentracions altes produeix efectes soporífers i provoca una disminució de la capacitat
respiratòria.

•

No ataca a la capa d’ozó (ODP=0), però si es actiu en quan al efecte hivernacle: la seva vida mitja
a l’atmosfera terrestre es calcula en uns 15 anys, assignant-li un GWP=0.25.

•

Propietats termodinàmiques:

o

Temperatura crítica = 101.1 ºC (a pressió de 40.6 bar).

o

Temperatura de congelació = -96.6 ºC.

o

Temperatura d’ebullició a 1,013 bar = -26.14ºC.

o

Entalpia de vaporització al punt d’ebullició = 210.3 KJ/Kg.

o

Calor específic del líquid a 30ºC = 1.42 KJ/Kg·K.

o

Calor específic del vapor a 30ºC i 1 bar = 0.88 KJ/kg·K.

113

Nau industrial per la conservació i classificació de fruita fresca

•

Massa molar = 102 kg/kmol

•

Conductivitat tèrmica del líquid saturat a 25ºC = 0.084 W/m·K

•

Conductivitat tèrmica del vapor saturat a 1 bar = 0.0148 W/m·K

1.9.5.2.4. Diagrama pressió-entalpia
Per realitzar certs càlculs en instal·lacions frigorífiques es precís disposar dels diagrames que
permeten treballar a diferents pressions, temperatures i continguts entàlpics del medi refrigerant que
s’utilitzi. Els diagrames permeten obtenir les dades termodinàmiques que es necessiten per resoldre els
problemes que es plantegen als cicles de refrigeració.
Existeixen diferents tipus de diagrames; un dels més utilitzat és el de pressió-entalpia.
Aquest diagrama té la pressió en ordenades (eix vertical) i la entalpia en abscisses (eix horitzontal).
Mitjançant línies que travessen el diagrama s’indica la temperatura, el volum específic i la entropia.
Cada refrigerant te el seu propi diagrama. Es a dir: el diagrama de cada refrigerant te la seva pròpia forma
i dimensions.
En tots ells podem trobar diferents zones, que passem a descriure breument:
•

Vapor saturat: és vapor que acaba de convertir-se en vapor, procedent de l’ebullició d’un líquid.
Està representat per la corba de la dreta de la campana.

•

Vapor recalentat: és vapor que s‘ha calentat. Està representat per la zona de la dreta de la
campana.

•

Líquid saturat: és el líquid que està a punt de bullir. Està representat per la corba de l’esquerra de
la campana.

•

Líquid subrefredat: és un líquid a una temperatura inferior a la de saturació. Està representat per
la zona de l’esquerra de la campana.

•

Mescla líquid-vapor: és la zona interior de la campana.
La campana està rematada per el punt crític, que representa unes condicions de pressió i

temperatures tals que no es distingeix l’estat del fluid (si és líquid o gas).

1.9.5.3. Procés d’un cicle de refrigeració. Punts significatius
Vegem el cicle que es produirà en un circuit frigorífic sobre el diagrama de pressió-entalpia de qualsevol
refrigerant.
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Ens situem al punt 1, abans de la vàlvula d’expansió, prèvia a l’evaporador, en que el refrigerant
es troba en estat líquid a una certa pressió; el seu pas al evaporador es controla mitjançant una vàlvula
automàtica denominada d’expansió termoestàtica, el funcionament de la qual està regulat per la
temperatura i la pressió.
Aquesta vàlvula produeix una estrangulació brusca que fa que la pressió baixi des de la que tenia al punt
1, a la sortida del condensador, fins a la existent a l’entrada del evaporador, punt 2 del gràfic.
La vàlvula és el regulador automàtic dels límits entre el que es denomina zona d’alta pressió i zona de
baixa pressió, pressions entre les quals l’evaporador es veu forçat a treballar.
Aquesta baixada de pressió fa que el refrigerant bulli i es produeixi la seva evaporació, auxiliat per la
quantitat de calor que absorbeix de la cambra on es troba, a través del aire i transferint-li al líquid, que es
va transformant en vapor a l’interior dels tubs del serpentí fins que s’evapora completament, al punt 3.
El refrigerant, en forma de gas, entra al compressor per la canonada denominada d’aspiració, a traves de
la vàlvula d’aspiració. Aquí el refrigerant es comprimit, augmentant així la seva pressió i temperatura fins
arribar al punt 4.
El refrigerant flueix fins el punt 5, a l’entrada del condensador.
Al condensador, mitjançant l’acció d’un fluid exterior (aire al nostre cas), s’extreu calor al gas refrigerant,
que produeix un refredament del mateix afavorint la seva condensació fins arribar a l’estat líquid. A partir
d’aquí es impulsat de nou per la canonada, anomenada canonada de líquid, fins a la vàlvula d’expansió,
punt 1, on es repeteix el cicle explicat.
En principi, sol hi ha dues pressions perfectament diferenciades, que son les que corresponen a la
evaporació i condensació.
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1.9.5.3.1. Anàlisi termodinàmic del cicle
Vegem les característiques de pressió, temperatura i entalpia dels punts més representatius del procés.
El refrigerant condensat, punt 1, està a una temperatura tc (de condensació) i una determinada
pressió pc (pressió de condensació) i a una entalpia h1.
Quan el líquid passa a través de la vàlvula d’expansió el seu estat canvia del punt 1 al punt 2. Aquest
canvi d’estat es produeix per l’ebullició del líquid, provocada per la caiguda brusca de pressió, de pc a p0,
baixant alhora la temperatura d’ebullició del líquid t0 per la disminució de pressió.
En aquest procés la calor és contant, per tant l’entalpia no varia h1=h2.
A l’entrada del evaporador, punt 2, coexisteix una mescla de vapor i líquid (part interior de la corba p-h),
mentre que a la sortida del mateix, punt 3, el vapor està saturat.
La pressió p0 i la temperatura t0 son les mateixes del punt 2, però com el vapor ha absorbit calor de la
cambra, la entalpia ha augmentat fins a h3.
Quan el vapor passa pel compressor, aquest li confereix un augment de pressió des de el punt 3 al punt 4,
o pressió de condensació pc. Aquesta energia afegida per el compressor fa que augmenti també la
temperatura fins al valor t4 com a conseqüència d’haver sigut recalentat el vapor. La entalpia, per tant,
assoleix el valor de h4.
A la entrada del condensador, punt 4, trobem doncs vapor recalentat a una pressió pc. Al condensador
s’evacua el calor al medi ambient, fins aconseguir que la seva entalpia baixi de nou fins al punt 1, es a dir,
al valor de h1. La temperatura es manté constant des de el punt 5 fins al punt 1, perquè te lloc el procés de
canvi d’estat de vapor a líquid.

1.9.5.4. Càlcul de la instal·lació

1.9.5.4.1. Càlculs previs
•

Temperatura d’evaporació.

S’obté a partir de la temperatura desitjada a la cambra, i la diferencia de temperatures requerida.
La diferencia de temperatures és la diferència entre la temperatura de l’aire de la cambra i la
temperatura d’evaporació. En general, aquesta diferència de temperatures s’obté en funció de la humitat
relativa desitjada a l’interior de la cambra, mitjançant la gràfica següent:
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La condicions òptimes de conservació dels préssecs són:
•

Tcons = 2º C

•

HR = 90%

Segons el gràfic, per una humitat relativa del 90% obtenim una diferencia de temperatures requerida de
5ºC, tal i com es mostra a la figura.
Així doncs tenim: ΔTevap = 5º C

Per calcular la Tevap, tindrem en compte que ΔTevap = Tcons − Tevap .

Per tant tindrem que Tevap = Tcons − ΔTevap = 2 − 5 = −3º C

•

Temperatura de condensació.
S’obté tenint en compte que s’utilitza l’aire exterior com a medi condensant. Tal i com es pot

veure a la figura, mentre la temperatura de condensació es manté constant, la temperatura del medi
condensant va augmentant.
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Segons la taula següent, la variació de la temperatura de l’aire en el condensador serà de 5ºC i la
diferència entre la temperatura de condensació i la de sortida de l’aire serà de 10ºC.

Per tant, es poden obtenir les temperatures de sortida de l’aire del condensador i la de
condensació, mitjançant les següents expressions:

Tsort ,mc = Tent ,mc + ΔTmc
10 = Tcond − Tsort ,mc

Operant obtenim:

Tsort ,mc = Tent ,mc + ΔTmc = 30 + 5 = 35º C
Tcond = 10 + Tsort ,mc = 10 + 35 = 45º C
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1.9.5.4.2. Obtenció de dades al diagrama p-h
Un cop obtingudes les temperatures d’evaporació i condensació, es tracen els principals punts
característics sobre el diagrama p-h del refrigerant R-134a, tal i com es mostra a la figura següent:

Es realitzen les lectures corresponents a les seves característiques de pressió, temperatura, entalpia i
volum específic.
Els valors obtinguts es mostren a la següent taula:

Pressió

Temperatura

Entalpia

Volum específic

[bar]

[ ºC ]

[ KJ/kg ]

[ m3/kg ]

1

2,63

-3

394,8

0,0763

2

11,6

45

426

3

11,6

45

263,3

4

2,63

-3

263,3

Punt

Amb aquests valors es procedeix a realitzar el càlcul de la instal·lació frigorífica.
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1.9.5.4.3. Càlculs de la instal·lació frigorífica
A continuació es defineixen les magnituds utilitzades en refrigeració per al dimensionat de
instal·lacions, d’acord amb la nomenclatura i els valors definits anteriorment, mitjançant la lectura al
diagrama p-h.
•

Producció frigorífica específica.

És la quantitat de calor extreta per cada kg de refrigerant que circula per la instal·lació.
La designem amb la lletra qE , i es calcula mitjançant la següent expressió:

q E = h1 − h4
Per al nostre cas:

q E = h1 − h4 = 394,8 − 263,3 = 131,5 KJ / kg
•

Cabal màssic.

És la massa de fluid frigorífic que circula per la instal·lació per unitat de temps.
Es calcula tenint en compte la potència frigorífica de la instal·lació i el salt d’entalpies o producció
frigorífica especifica.
·

m=

P
qe

Per al nostre cas:
·

m=

•

P
85
=
= 0,6464kg / s ≈ 2327kg / h
q e 131,5

Producció frigorífica volumètrica.

Calor absorbit a l’evaporador per cada m3 de refrigerant que circula per la instal·lació.
Es calcula mitjançant la següent expressió:

q v = q E ·ρ =

qE
ve

El volum específic, o la densitat del fluid es prenen a la entrada del compressor.
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Per al nostre cas:

q v = q E ·ρ =

•

qE
131,5
=
= 1723,46 KJ / m 3
ve 0,0763

Cabal volumètric o desplaçament (teòric).

És el volum de fluid frigorífic que circula per la instal·lació per unitat de temps.
·

V=

P
qv

Per al nostre cas:
·

V =

•

P
85
=
= 0,0493m 3 / s = 177,55m 3 / h
q v 1723,46

Treball específic de compressió

Treball requerit pel compressor per comprimir 1 kg de refrigerant, considerant la transformació
adiabàtica.
Es pot calcular com:

q v = h2 − h1
Per al nostre cas:

q v = h2 − h1 = 426 − 394,8 = 31,2 KJ / kg
•

Coeficient d’eficiència energètica COP (Coefficient of performance)

Es una relació que s’utilitza per expressar la eficiència del cicle de refrigeració, és a dir, la relació entre la
calor absorbida i l’energia que hem de proporcionar al compressor. Es adimensional.
Es calcula mitjançant la següent expressió:

COP =

q E h1 − h4
=
q v h2 − h1

Per al nostre cas:

COP =

q E h1 − h4 131,5
=
=
= 4,21
q v h2 − h1 31,2
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Els resultats d’aquestes magnituds per la nostra instal·lació es resumeixen a la següent taula:

Magnitud
Potència instal·lació

Valor obtingut
85 KW.

Producció frigorífica especifica

131,5 KJ/kg.

Cabal màssic

0,6464 kg/s.

Producció frigorífica volumètrica

1723,46 KJ/m3

Cabal volumètric teòric

177,55 m3/h

Treball específic de compressió

31,2 KJ/kg

COP

4,21

1.9.5.5. Compressors

1.9.5.5.1. Introducció
Com ja s’ha comentat, el compressor és el component encarregat d’elevar la pressió del fluid
refrigerant en estat vapor, des de la zona de baixa pressió a la zona d’alta pressió, mitjançant una operació
mecànica.
Segons la seva naturalesa de funcionament, els compressors es poden classificar en:
•

Volumètrics
o

Alternatius o de pistó
Accionats per cigüeñal
Accionats per eix
De membrana

o

Rotatius
De paletes
De excèntrica
De cargol
De lòbuls
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Scroll
Wankel
•

Centrífugs
o

De flux radial

o

De flux axial

Els compressors volumètrics son aquells en que la compressió s’obté variant el volum interior de
la cambra de compressió.
Els compressors centrífugs són els aconsegueixen comprimir el gas o vapor mitjançant la força
tangencial engendrada per un rodet que gira a l’interior d’una carcassa i actua sobre les molècules del
fluid.

1.9.5.5.2. Compressors volumètrics alternatius
Ens centrarem en l’anàlisi dels compressors volumètrics alternatius, ja que son els més utilitzats
per aquest tipus d’instal·lacions, i serà el que utilitzarem a la instal·lació que ens afecta.
Descrit de forma succinta, un compressor alternatiu de pistó consisteix en un cilindre que al seu interior
es desplaça un èmbol o pistó. A la part superior porta dos perforacions que s’obren i es tanquen
oportunament per permetre la entrada i sortida del fluid. S’anomenen vàlvules d’aspiració i de impulsió.
La manera d’operar és molt senzilla: quan l’èmbol descen, produeix una depressió a l’interior del
cilindre, que provoca l’obertura de la vàlvula d’aspiració que, al estar connectada amb la resta del circuit,
origina una succió del fluid que penetra a l’interior del cilindre.
Quan l’èmbol arriba al extrem inferior del recorregut, el moviment inverteix el seu sentit i comença a
ascendir, comprimint així els gasos aspirats. L’augment de la pressió interior provoca el tancament de la
vàlvula d’aspiració. Aquest augment de pressió al cilindre prossegueix fins que s’arriba a un cert valor,
que es suficient per vèncer la resistència del ressort que manté tancada la vàlvula de impulsió. L’obertura
d’aquesta vàlvula fica en comunicació el cilindre amb la zona d’alta pressió del circuit, el que facilita la
injecció del fluid refrigerant, en estat de vapor sobrecalentat, al condensador.
Així doncs, de forma esquemàtica podríem dir que el funcionament dels compressors alternatius de pistó
té quatre fases:
•

Admissió: s’inicia el descens de l’èmbol, s’obre la vàlvula d’aspiració i el fluid entra al cilindre a
la pressió constant existent a l’evaporador.
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•

Compressió: l’èmbol canvia el sentit de desplaçament, augmenta la pressió interior del cilindre i
això provoca el tancament de la vàlvula d’aspiració, fins arribar a la pressió existent al
condensador.

•

Impulsió: quan la pressió arriba a la pressió existent al condensador, es produeix l’obertura de la
vàlvula d’impulsió, que facilita l’entrada del vapor a la zona de condensació o d’alta. El volum
del cilindre ocupat per el fluid refrigerant es va reduint fins que el desplaçament del èmbol
provoca l’evacuació total del vapor, que succeeix quan aquest arriba al extrem superior del
cilindre.

•

Caiguda instantània de la pressió a l’interior del cilindre, i inici d’un nou cicle.
Els principals components d’un compressor alternatiu de pistó, accionat mecànicament per un

cigonyal, són:
•

El cilindre amb culata i junta.

•

L’èmbol o pistó.

•

Els segments de compressió i engras.

•

El buló.

•

La biela.

•

El cigonyal.

•

Las vàlvules d’aspiració i impulsió, amb el plat i la junta corresponents.

•

El carter.

Tipus
Segons la col·locació i acoblament entre el motor i el compressor, els compressors alternatius de
pistó accionats per cigonyal poden ser:
•

Oberts:
Son aquells en els que un extrem del cigonyal es prolonga fora del carter, i per tant poden ser
accionats per qualsevol tipus de motor (elèctric o de combustió), el que representa un ampli
ventall de potencies. L’inconvenient principal és que la sortida de l’eix a l’exterior dóna lloc
a possibles pèrdues d’oli i de fluid refrigerant per estanquitat deficient del carter.

•

Semi-hermètics:
Es caracteritzen perquè el conjunt motor-compresor va allotjat en un únic recinte, dividit en
dos parts separades per una paret. Van equipats amb un motor elèctric i l’acoblament entre
ambdós es dona de manera directe. Aquesta disposició permet l’accessibilitat a cada un dels
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components independentment, el que facilita les reparacions, en particular les del motor,
sense afectar la estanquitat del circuit.
Van néixer amb la vocació d’evitar fugues de fluid refrigerant, augmentant l’hermeticitat del
conjunt, al evitar la sortida de l’eix a través de la carcassa, el que comporta la supressió de
premsaestopes. Per una altra part, l’acoblament directe del motor al compressor evita pèrdues
de potència i optimitza l’aprofitament energètic.
Un dels problemes que s’han de tenir en compte en aquest tipus de compressors és el de la
refrigeració. Al estar ambdós components a una única carcassa hermèticament tancada,
l’eliminació de la calor és més problemàtica que als compressors oberts. No obstant,
existeixen al mercat solucions constructives ben optimitzades, com la refrigeració per aire
mitjançant un sistema complementari de refrigeració (ventilador), o la refrigeració del motor
amb el mateix fluid refrigerant.
•

Hermètics:
El motor elèctric i el compressor van col·locats en un únic recipient, sense paret divisòria,
hermèticament tancat, format per dos peces soldades. D’aquesta manera l’estanquitat queda
assegurada però es perjudica l’accessibilitat de l’equip, que resulta anul·lada.

1.9.5.5.3. Elecció del compressor
Per seleccionar un compressor adequadament es necessari conèixer les següents dades:
•

Potència de refrigeració necessària.

•

Temperatura de evaporació.

•

Temperatura de condensació.
Mitjançant aquests valors, podrem deduir una sèrie de paràmetres, en funció dels quals escollirem

el model de compressor més adequat.
Un cop traçat el cicle corresponent al refrigerant utilitzat, podem deduir la capacitat teòrica del
compressor, utilitzant la següent expressió:
·

·

Pcomp = m·q v = m·(h2 − h1 )
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Ara be, aquesta capacitat teòrica del compressor no es correspon amb la real, ja que el rendiment
volumètric no és del 100%. Realment el rendiment es veu afectat per les pressions d’operació, la
temperatura del cilindre, etc.
Podem dir doncs, que en realitat la compressió és politròpica (no adibàtica, com s’havia considerat com a
hipòtesi simplificadora), ja que les parets del cilindre, l’èmbol i els demés components del compressor es
calenten, donant lloc a un consum energètic més gran.
El rendiment volumètric d’un compressor depèn fonamentalment de la relació de compressió (entre la
pressió de descarrega i la d’aspiració), segons experiències realitzades en bancs de proves.
S’utilitza per al seu càlcul la següent expressió:

ηv = 1 − e ×

p cond
p evap

e = 0,02 per compressors semi-hermètics.
Pcond = pressió a la temperatura de condensació.
Pevap = pressió a la temperatura d’evaporació.
També hem de tenir en compte les pèrdues de potència que es produeixen com a conseqüència
dels fregaments entre les parts mòbils i estàtiques del compressor.
Això ens obliga a introduir un nou coeficient corrector de la potència teòrica que denominem rendiment
mecànic η m
En resum, la potència necessària, o potència efectiva del compressor serà:

Pe =

P
η v ×η m

El cabal volumètric real de refrigerant que circula pel compressor s’obté a partir del cabal
volumètric teòric de la instal·lació, i del rendiment volumètric obtingut anteriorment. Utilitzem la següent
expressió:
·

Vr =

·

V

ηv

Càlculs
•

Capacitat teòrica del compressor:
·

Pcomp = m× (h2 − h1 ) = 0,6464 × (426 − 394,8) = 20,16 KW
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•

Rendiment volumètric:

η v = 1 − e·

•

pcond
11,6
= 1 − 0,02·
= 0,911
p evap
2,63

La potència o capacitat real del compressor, considerant el rendiment mecànic η m = 0,9 , serà:

Pe =

Pcomp

η v ×η m

=

20,16
= 24,58KW
0,911 × 0,9

Aplicant un coeficient de seguretat del 25%, la potència real del compressor serà:

Pr = 1,25 × Pe = 1,25 × 24,58 = 30,73KW
•

El cabal volumètric real de refrigerant que circula pel compressor:
·

Vr =

·

V

ηv

=

177,55
= 194,89m 3 / h
0,911

Model escollit
Un cop analitzades les diferents opcions de mercat, el compressor escollit per la nostra
instal·lació es el següent:
Marca:

FRASCOLD

Sèrie:

W

Model:

W 60 206 Y

Desplaçament:

205,8 m3/h

Potència nominal:

44,74 KW

Cilindres:
o

Nº cilindres:

8

o

Diàmetre:

82 mm

o

Carrera:

56 mm

Capacitat frigorífica:

90,73KW

(T evap: -3ºC; T cond: 45ºC)
Potència absorbida:

30KW

(T evap: -3ºC)

127

Nau industrial per la conservació i classificació de fruita fresca

1.9.5.6. Evaporadors
L’evaporador és l’òrgan productor de fred de la instal·lació frigorífica. Aquest component s’ubica
a l’interior de la cambra.
L’evaporador és essencialment un intercanviador de calor. La seva funció principal és absorbir
calor de la zona a refrigerar, transmetent-lo al refrigerant, aconseguint així reduir la temperatura de la
cambra fins a la temperatura desitjada.
A l’interior de l’evaporador es força al refrigerant a entrar en ebullició, després que aquest hagi passat per
la vàlvula de regulació; per bullir, el refrigerant absorbeix calor que hi ha al medi, en aquest cas, a la
cambra.
Un cop analitzats els diferents tipus d’evaporadors presents al mercat es decideix instal·lar
evaporadors d’aire de circulació forçada.
Aquests evaporadors donen un resultat molt satisfactori per les necessitats plantejades. Algunes de les
seves característiques són:
•

Forma compacta i reduïda

•

Fàcil instal·lació.

•

Obtenció d’un bon grau de uniformitat de temperatura degut a la bona difusió de l’aire.

•

Regulació del grau de humitat relativa.

•

Fàcil manteniment.

Els ventiladors que hi ha instal·lats a l’interior dels evaporadors s’encarreguen de la difusió de
l’aire per tota la cambra.

1.9.5.6.1. Desglaç
Quan la temperatura de l’evaporador està per sota dels 0ºC, una part del vapor d’aigua contingut a
l’aire de la cambra es condensa sobre la superfície de l’evaporador, transformant-se inicialment en líquid,
per després congelar-se, formant una capa de gel.
La capa de gel acumulada recobreix els tubs i les aletes, i impedeix el contacte de l’aire amb els tubs,
dificultant la transmissió de la calor per convecció. L’equip ha de funcionar més temps per extreure la
mateixa càrrega tèrmica i el consum d’energia augmenta.
En conseqüència es necessari eliminar la capa de gel. L’operació que te la finalitat fer que el gel format
sobre l’evaporador desaparegui és el que es coneix com desglaç.
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Existeixen diferents procediments per executar-lo, tal com:
•

Parar l’equip.

•

Per aspersió d’aigua.

•

Mitjançant resistències elèctriques.

•

Per gas calent.

•

Per inversió del cicle.
El procediment més adequat donades les condicions de treball de la nostra instal·lació és el

desglaç per resistències elèctriques.
És probablement el més utilitzat en l’actualitat per la seva simplicitat i eficàcia.
Consisteix en ficar diferents conductors, que es comporten com resistències elèctriques, sobre els tubs,
passant entre les aletes de l’intercanviador.
Al connectar-les a la xarxa, l’energia elèctrica es transforma en calor, amb la que el gel es fon, dipositantse el líquid resultant sobre la safata de drenatge.

1.9.5.6.2. Elecció dels evaporadors
El primer que s’ha de tenir en compte al càlcul d’un evaporador és la seva capacitat frigorífica, es
a dir, la quantitat de calor que pot passar a través de la seva superfície d’intercanvi, absorbida del recinte,
i que s’utilitza per la vaporització del fluid refrigerant. Se suposa que aquesta capacitat ha de ser superior
a la càrrega tèrmica total de la cambra, ja que la funció bàsica de l’evaporador és evacuar el calor sobrant
de la cambra per aconseguir unes determinades condicions tèrmiques. Es a dir, haurà de tenir una
potència superior a la potència calculada.
Amb aquest valor, i suposant unes determinades condicions d’entrada i sortida de l’aire a l’evaporador,
podem calcular el cabal volumètric d’aire necessari per poder evacuar la quantitat de calor corresponent,
mitjançant la següent expressió:
·

v=

P ×ν e
he − hs

·

v : cabal volumètric necessari.
P: potència de l’equip

ν e : volum específic de l’aire a unes condicions mitges entre l’aire d’entrada i el de
sortida de l’evaporador.
he : entalpia de l’aire que entra a l’evaporador.
hs : entalpia de l’aire que surt de l’evaporador.
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Aquest valor serà el paràmetre d’elecció de l’evaporador.
S’ha de comprovar també que la projecció de l’aire sigui suficient perquè arribi per igual a totes les zones
de la cambra.

Càlculs
Mitjançant el diagrama psicomètric obtenim els valors respectius d’entalpia de l’aire que entra i
surt de l’evaporador.
Les condicions de l’aire a l’entrada i sortida de l’evaporador se suposen les següents:
•

Aire que entra als evaporadors: 2ºC i 85%HR.
o

•

he = 11KJ / kg

Aire que surt dels evaporadors: -1ºC i 90%HR.
o

hs = 7 KJ / kg

A la zona de 2ºC a –1ºC el volum específic de l’aire és aproximadament ν e ≈ 0,775m 3 / kg .
Amb aquests valors, el cabal volumètric necessari per evacuar la calor present a l’interior de la cambra,
per aconseguir unes condicions de conservació dels préssecs òptimes és:
·

v=

P ×ν e 85 × 0,775
=
= 16,468m 3 / s
he − hs
11 − 7

El cabal màsic d’aire necessari és:
·

m=

·

v

νe

=

16,468
= 21,25kg / s
0,775

Tenint en compte les dimensions de la cambra, i per aconseguir una bona difusió de l’aire,
s’instal·laran 4 evaporadors. Així doncs, el cabal volumètric i màsic que haurà de circular per cada un
d’ells és:
·

v 16,468
vu = =
= 4,117 m 3 / s = 14821,2m 3 / h
4
4
·
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·

m 21,25
mu = =
= 5,31kg / s
4
4
·

Model escollit
Un cop analitzades les diferents opcions de mercat, el model d’evaporador escollit per la nostra
instal·lació és el següent:
Marca:

FRIMETAL

Sèrie:

FRM

Model:

FRM 2430

Desplaçament:

18.600 m3/h.

Capacitat frigorífica:

42,53 KW.

Projecció d’aire:

21m.

Superfície d’intercanvi:

167m2.

Ventiladors:
o

Nombre de ventiladors:

3

o

Diàmetre:

500 mm.

o

Potència:

2,91 KW.

Desglaç:
o

Tipus:

Resistències elèctriques

o

Nombre de safates:

2

o

Potència:

15,3 KW.

Factors de correcció
Les característiques tècniques que trobem als catàlegs d’evaporadors, s’han obtingut per unes
determinades condicions.
Per poder escollir el model adequat d’evaporador, hem d’aplicar una sèrie de correccions als valors
nominals, per poder comparar correctament els evaporadors de catàleg, amb unes característiques
tècniques per unes determinades condicions concretes, amb l’evaporador que busquem, que està a unes
altres condicions.
Els factors de correcció els proposa la marca comercial de l’evaporador, en funció de la humitat relativa,
la temperatura d’evaporació i el refrigerant utilitzat a la instal·lació.
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Els factors de correcció aplicats per la selecció dels evaporadors FRIMETAL són els següents:

90% HR ⇒ ΔT = 5,3K

Tevap = −3º C , ΔT = 5,3K ⇒ FC1 = 0,7
R − 134a ⇒ FC 2 = 0,9
Un cop obtinguts el factors de correcció, els apliquem per trobar la capacitat que necessitem per les
condicions del catàleg:
Potència total de l’equip: P = 85 KW

Capacitat necessària a cada evaporador: C evaporador =

85
= 21,25KW
4

Correcció de la capacitat necessària :

Cc =

C evaporador
FC1 × FC 2

=

21,25
= 33,73KW
0,7 × 0,9

Per últim, comprovem que l’evaporador escollit té suficient capacitat:

33,73 < 42,53KW

1.9.5.7. Condensador
Com ja hem descrit, la missió del condensador és la de liquar els vapors de refrigerant que arriben
a alta pressió procedents del compressor. Per portar a terme aquesta acció es necessari ficar en contacte el
refrigerant en estat gasós amb un medi més fred, ja sigui aire o aigua, a través d’una superfície metàl·lica,
ja que d’aquesta manera el refrigerant es condensarà.
Els condensadors refredats per aire que es impulsat per un o varis ventiladors, també anomenats
aerocondensadors de conveccio forçada, son els que ens trobem amb més freqüència a les instal·lacions
modernes.
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Existeixen al mercat models per petites instal·lacions que es poden instal·lar penjats, i equips més grans
que porten potes incorporades per la seva ubicació sobre el terra. Aquests últims s’han d’instal·lar sobre
superfícies netes que estiguin asfaltades, formigonades, etc. per evitar l’aspiració de brutícia, que es
depositaria sobre el serpentí i les seves aletes, dificultant la transmissió de calor.
La cessió de calor per part del gas es realitza en tres fases:
a) Refredament dels vapors d’aigua des de la temperatura del vapor procedent del compressor fins a
la temperatura de condensació del refrigerant.
b) Cessió de calor latent de condensació a temperatura constant. Aquest procés és el mes lent dels
tres, donat que, perquè la cessió de calor es realitzi, es necessari un salt de temperatura important
entre el fluid i el medi de condensació. És el moment en que el gas es va liquant.
c) Refredament del líquid des de la seva temperatura de condensació fins la temperatura desitjada.

1.9.5.7.1. Elecció del condensador
A l’hora de dimensionar el condensador, hem de tenir en compte dos valors, bàsicament:
•

Potència de condensació: és la capacitat frigorífica necessària del condensador per evacuar la
calor del líquid refrigerant, donat un cabal màssic concret.
S’obté mitjançant la següent expressió:
·

Qcond = m(h2 − h3 )
·

m : Cabal màssic de la instal·lació.
Δh : Variació d’entalpies del refrigerant entre l’entrada i sortida del
condesador.
•

Cabal d’aire necessari: Quantitat d’aire per unitat de temps que necessita el condensador per
evacuar la calor del líquid refrigerant i portar-lo a una temperatura desitjada, amb unes condicions
de l’aire concretes.
S’obté mitjançant la següent expressió:

·

m=

Qcond
ΔTmc ·c e
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ΔTmc : Variació de la temperatura del medi condensant (aire) al condensador,
ΔTmc = 5º C .

c e : Calor sensible específic de l’aire suposat sec ce = 1004 J / kg º C .
Altres consideracions a tenir en compte per l’elecció del condensador son:
•

Baix consum energètic dels motors que mouen els ventiladors.

•

Coeficient de transmissió del condensador.

•

Nivell sonor produït pels equips.

•

Que els motors portin incorporats una protecció tèrmica (sonda), que eviti els
sobrecalentaments, i també autolubricació, que estalvia manteniment.

La dada que ens dona una idea sobre l’efectivitat del condensador és el coeficient de transmissió.
El coeficient de transmissió K expressa la quantitat de calor extret al fluid per cada grau centígrad de
diferencia entre aquest i el medi condensant i per metre quadrat de superfície durant una hora.
La forma del condensador, la naturalesa del metall empleat, la rugositat de la superfície de transmissió i la
naturalesa del fluid, entre altres factors, determinen el coeficient de transmissió, que es troba, per cada
tipus de condensador, experimentalment.
Càlculs
•

Potència de condensació:
·

Qcond = m(h2 − h3 ) = 0,6464·(426 − 263,3) = 105,17 KW
•

Cabal d’aire necessari:
·

m=

Qcond
105,17
=
= 20,95kg / s
ΔTmc ·ce 5 × 1,004

El cabal volumètric és doncs:
A la zona de 30ºC a 35ºC el volum específic de l’aire és aproximadament ve ≈ 0,87 m 3 / kg , per
tant:
·

·

v = m·ν e = 20,95·0,87 = 18,226m 3 / s = 65615,4m 3 / h
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Model escollit
Un cop analitzades les diferents opcions de mercat,

el model d’evaporador escollit per la nostra

instal·lació és el següent:
Marca:

FRIMETAL

Sèrie:

KCS

Model:

KCS 300

Desplaçament:

73.000 m3/h.

Capacitat frigorífica:

311 KW.

Superfície d’intercanvi:

954 m2.

Ventiladors:
o

Nombre de ventiladors:

5

o

Potència:

11 KW.

Factors de correcció
Les característiques tècniques que trobem als catàlegs de condensadors, s’han obtingut per unes
determinades condicions.
Per poder escollir el model adequat de condensador, hem d’aplicar una sèrie de correccions als valors
nominals, per poder comparar correctament els condensadors de catàleg, amb unes característiques
tècniques per unes determinades condicions concretes, amb el condensador que busquem, que està a unes
altres condicions.
Els factors de correcció els proposa la marca comercial de l’evaporador, segons la temperatura
d’evaporació, la temperatura de condensació i el refrigerant utilitzat a la instal·lació.
Els factors de correcció aplicats per la selecció del condensador FRIMETAL són els següents:

Tevap = −3º C , Tcond = 45º C ⇒ FC1 = 1,35
R − 134a ⇒ FC 2 = 1,07
Un cop obtinguts els factors de correcció, els apliquem per trobar la capacitat que necessitem per les
condicions del catàleg amb l’expressió, proposada pel fabricant, següent:

C=

C evap × 15

(Tcond − Text ) × FC1 × FC 2

=

(42530) × 4 × 15 = 117770,85W
(45 − 30) × 1,07 × 1,35
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Per últim, comprovem que el condensador escollit té suficient capacitat:

117770,85 < 311000 KW

1.9.5.8. Vàlvules d’expansió.
Les vàlvules d’expansió són els dispositius que i regulen el pas del refrigerant líquid des d’un
estat de pressió més alt a un altre mes baix.
La seva actuació es concreta en el compliment de tres funcions:
•

Salvar la diferencia de pressió existent entre ambdues parts del circuit (zona d’alta i baixa
pressió).

•

Regular el cabal de líquid refrigerant de manera que la quantitat que accedeix al evaporar sigui la
que aquest component pugui evaporar, aprofitant la màxima superfície d’intercanvi tèrmic.

•

Protegir el compressor evitant que el refrigerant líquid arribi al seu interior.

Existeixen diferents tipus de vàlvules d’expansió al mercat, però ens centrarem en l’estudi de les vàlvules
termoestàtiques d’expansió, que són les més utilitzades, i les que instal·larem a la nostra instal·lació.

1.9.5.8.1. Vàlvules termoestàtiques d’expansió.
Les vàlvules termoestàtiques d’expansió regulen el cabal de refrigerant en funció de les
variacions de temperatura que es produeixen a la sortida de l’evaporador. D’aquí deriva el nom de
termoestàtiques.
Actuen obrint i tancant el pas de líquid fins l’evaporador, de manera que la temperatura a la línia
de succió del compressor sigui constant. Quan la temperatura augmenta, la vàlvula permet l’entrada de
major quantitat de líquid a l’evaporador, i quan disminueix obtura el pas de líquid.
Considerant la seva estructura comprovem que la vàlvula termostatica d’expansió està composada
per dos parts ben diferenciades: el cos de la vàlvula pròpiament dit, i un bulb remot, que s’uneix al
anterior mitjançant un tub capil·lar.
La instal·lació de la vàlvula s’executa a l’entrada de l’evaporador, amb el bulb remot col·locat
sobre la canonada de sortida del mateix.
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1.9.5.8.2. Elecció de les vàlvules
Les dades necessàries per a calcular la vàlvula d’expansió són:
•

Temperatura d’evaporació:

45ºC

•

Temperatura de condensació:

-5ºC

•

Quantitat de calor a evacuar a cada evaporador:

21,25 KW.

•

Diferencia de pressió entre l’entrada i sortida de la vàlvula:

ΔP = P3 − P4 = 11,6 − 2,63 = 8,97bar

Factors de correcció
El valor de referència alhora d’escollir la vàlvula d’expansió sobre catàleg és la quantitat de calor
a evacuar a cada evaporador. No obstant això, les condicions de treball pròpies no son les nominals
marcades pels fabricants. Així doncs hem d’aplicar uns factors de correcció per tal d’ajustar aquest valor.
A continuació es determinen els valors dels factors de correcció que posteriorment aplicarem a la
quantitat de calor que evacua cada evaporador, en funció de la temperatura d’evaporació i condensació, i
de la caiguda de pressió.
•

Factor FT: Factor de correcció de la temperatura d’evaporació i condensació.

Tevap = −3º C , Tcond = 45º C ⇒ FT = 1,13
•

Factor FΔP: Factor de correcció de la caiguda de pressió.

ΔP = 8,97bar ⇒ FΔP = 0,83
Un cop determinats aquests valors, definim la potència nominal de la vàlvula mitjançant la següent
expressió:

Qn = Q0 ·FT ·FΔP
Qn : Capacitat nominal de la vàlvula.
QΔP : Capacitat de refredament requerida.
FT : Factor de correcció de la temperatura d’evaporació i condensació.
FΔP : Factor de correcció de la caiguda de pressió.
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La capacitat nominal de la vàlvula serà doncs:

Qn = 21,25·1,13·0,83 = 19,93KW

1.9.5.8.3. Model escollit
El model escollit és:
•

Marca:

ALCO

•

Sèrie:

T

•

Model:

TCLE 550MW

•

Capacitat nominal:

23,6 KW.
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1.9.6. Canonades

1.9.6.1. Criteris de càlcul.
El dimensionat de les canonades de refrigerant es realitza sota el criteri de no superar unes
determinades pèrdues de carga, de manera que limitin la disminució de la potència frigorífica i es
mantingui un correcte funcionament de la instal·lació. Els valors de les pèrdues de carga admissibles pel
refrigerant utilitzat en la instal·lació son les següents:
•

Canonada d’aspiració: Δp ≤ 0,14bar.

•

Canonada de descarrega: Δp ≤ 0,14bar.

•

Canonada de líquid: Δp ≤ 0,35bar.

Per al dimensionat de les canonades s’utilitzarà l’àbac que permet determinar els diàmetres dels
tubs de coure en funció de les potencies frigorífiques i de les pèrdues de pressió admissibles (vegis
Annexes), tenint en compte, a més, les temperatures d’evaporació i condensacions del sistema.
Donat que els àbacs han estat establerts per unes longituds de 30 metres, totes les pèrdues de pressió es
referiran a aquesta longitud.
Amb la finalitat d’incloure les pèrdues de pressió degudes als accidents del recorregut, com
vàlvules, colzes, etc., la longitud de cada tram s’incrementarà un 30% per obtenir la longitud equivalent:

Leq = 1,3·L

1.9.6.2. Canonada d’aspiració.
Les canonades d’aspiració, compreses entre la sortida dels evaporadors i l’entrada del
compressor, es dimensionen de manera que la caiguda total de pressió no sigui superior a 0,14 bar. al tram
més desfavorable.
La línia d’aspiració es composa de diferents trams, tal i com s’indica al següent croquis de la línia en alçat
i planta:
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Les longituds lineals dels diferents trams es resumeixen a la següent taula:

Tram

Longitud [ m ]

E2 - A

9

E3 - A

5

E1 – B

9

E4 – B

5

A–B

11

B–C

15

La determinació del diàmetre de cada canonada es farà limitant la caiguda de pressió al tram de màxima
longitud; en aquest cas és el E2 – C.
La longitud d’aquest tram és:

Lmax = LE 2− A + L A− B + LB −C = 9 + 11 + 15 = 35m
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A aquesta longitud li correspon una longitud equivalent (per accidents) de:

Leq = Lmax ·1,3 = 35·1,3 = 45,5m
La pèrdua de pressió és lineal, per tant en cada tram es produirà una caiguda de pressió proporcional a la
seva longitud, de manera que la suma total de les caigudes de pressió de cada tram dona la caiguda de
pressió total.
•

Tram E2-A:

Leq = LE 2− A ·1,3 = 9·1,3 = 11,7 m

Δp E 2− A = 0,14·

11,7
= 0,036bar
45,5

Referint aquesta pèrdua de pressió a 30 metres de canonada:

30
Δp30, E 2− A = 0,036·
= 0,0923bar
11,7
•

Tram A-B:

Leq = L A− B ·1,3 = 11·1,3 = 14,3m

Δp A− B = 0,14·

14,3
= 0,044bar
45,5

30
Δp30, A− B = 0,044·
= 0,0923bar
14,3
•

Tram B-C:

Leq = LB −C ·1,3 = 15·1,3 = 19,5m

Δp B −C = 0,14·

19,5
= 0,06bar
45,5

30
Δp30,B −C = 0,06·
= 0,0923bar
19,5
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Determinem a continuació la capacitat frigorífica de cada un dels trams, basant-nos amb els
càlculs de la potència del equip, justificats a l’apartat 2.8 d’aquest annex, i tenint en compte que a
l’interior de la cambra s’instal·laran 4 evaporadors.

Tram

Potència frigorífica
[ KW ]

E2 - A

21,25

A–B

42,5

B–C

85

Per últim, mitjançant l’àbac definit anteriorment i les dades obtingudes, determinem el diàmetre
de la canonada que li correspon a cada tram.
A continuació es mostra una taula resum de les dades per cada tram, i el diàmetre obtingut mitjançant
aquestes dades i l’àbac:

Pèrdua de pressió

Potència

admissible (30m)

frigorífica

[bar]

[ KW ]

E2 – A

0,0923

21,25

2" 1

A–B

0,0923

42,5

2" 5

B–C

0,0923

85

3" 1

Tram

Diàmetre canonada
[inch]

8

8
8

Alhora, obtenim les pèrdues de pressió reals corresponents als diàmetres de les canonades determinats,
per una longitud de 30 metres. Els valors obtinguts son els següents:
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Potència
Tram

frigorífica
[ KW ]

Diàmetre canonada
[ inch ]

E2 - A

21,25

2" 1

A–B

42,5

2" 5

B–C

85

3" 1

Pèrdua de pressió
corresponent
[ bar ]

8

0,055

8

0,07

8

0,1

A continuació calculem les pèrdues de pressió que corresponen a les canonades amb les respectives
longituds equivalents:

11,7
Δp R , E 2− A = 0,055·
= 0,02145bar
30
14,3
Δp R , A− B = 0,07·
= 0,0333bar
30
19,5
Δp R , B −C = 0,1·
= 0,065bar
30
La pèrdua total al tram més desfavorable és:

ΔpTOT = Δp R , E 2− A + Δp R , A− B + Δp R , B −C = 0,02145 + 0,0333 + 0,065 = 0,119bar
Comprovem que Δp r ≤ Δp adm : 0,119 ≤ 0,14
Les canonades E3-A, E1-B i E4-B tindran el mateix diàmetre que la E2-A, perquè aquestes tenen la
mateixa capacitat frigorífica i una longitud més curta, amb la qual cosa obtindríem una pèrdua de pressió
més petita.
A la següent taula es resumeixen els diàmetres comercials que utilitzarem per les canonades d’aspiració:
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Tram

Diàmetre
[inch]

E2 - A

2" 1

E3 - A

2" 1

E1 – B

2" 1

E4 – B

2" 1

A–B

2" 5

B–C

3" 1

8
8
8
8

8
8

1.9.6.3. Canonada de descàrrega
Aquesta canonada connecta la sortida del compressor amb l’entrada del condensador.
Per al seu dimensionat es prendrà el mateix valor de pèrdua de pressió admissible que per les canonades
d’aspiració, es a dir 0,14 bar.
Procedirem de la mateixa manera que per al dimensionat de les canonades d’aspiració.
La longitud de la canonada és aproximadament: L = 5m , per tant la longitud equivalent serà:

Leq = 1,3·L = 1,3·5 = 6,5m
La pèrdua de pressió equivalent per 30 metres serà:

Δp30 = 0,14·

6,5
0,64615bar
30

La capacitat frigorífica és igual a la potència de l’equip, ja que únicament existeix una canonada de
descarrega, i tota la calor circularà per aquesta. Així doncs tenim P = 85 KW
Amb aquestes dades i mitjançant l’àbac per al càlcul de canonades, determinem el diàmetre de la
canonada de descarrega.
Obtenim un diàmetre de 2" 1 , al que li correspon una pèrdua de pressió per 30 metres de 0,45bar.

8
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Convertim aquesta pèrdua de pressió per 30 metres en una pèrdua de pressió per la longitud equivalent:

Δp R = 0,45·

6,5
= 0,0975bar
30

Per últim comprovem que la caiguda de pressió obtinguda no supera l’admissible per aquesta canonada

Δp r ≤ Δp adm : 0,0975 ≤ 0,14bar .
Per tant, la canonada de descarrega tindrà un diàmetre comercial de 2" 1 .

8

1.9.6.4. Canonada de líquid.
Les canonades de líquid connecten el condensador amb els evaporadors. Es limitarà la caiguda de
pressió amb la finalitat d’evitar una vaporització parcial del refrigerant abans d’arribar a les vàlvules de
regulació i expansió.
Prendrem un valor màxim de la pèrdua de pressió admissible de 0,35 bar per al tram més desfavorable de
la instal·lació.
La línia de líquid es composa de diferents trams, tal i com s’indica al següent croquis de la línia:
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Les longituds lineals dels diferents trams es resumeixen a la següent taula:

Tram

Longitud [ m ]

C–B

20

A–B

11

A – E2

9

A – E3

9

B – E1

9

B – E4

9

La determinació del diàmetre de cada canonada es farà limitant la caiguda de pressió al tram de màxima
longitud, en aquest cas és el C – E2.
La longitud d’aquest tram és:

Lmax = L A− E 2 + LB − A + LC − B = 9 + 11 + 20 = 40m
A aquesta longitud li correspon una longitud equivalent (per accidents) de:

Leq = Lmax ·1,3 = 40·1,3 = 52m
La pèrdua de pressió és lineal, per tant en cada tram es produirà una caiguda de pressió proporcional a la
seva longitud, de manera que la suma total de les caigudes de pressió de cada tram dóna la caiguda de
pressió total.
•

Tram A – E2:

Leq = L A− E 2 ·1,3 = 9·1,3 = 11,7 m
11,7
Δp E 2− A = 0,35·
= 0,07875bar
52
Referint aquesta pèrdua de pressió a 30 metres de canonada:

30
Δp30, E 2− A = 0,07875·
= 0,2019bar
11,7
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•

Tram B – A:

Leq = LB − A ·1,3 = 11·1,3 = 14,3m
14,3
Δp A− B = 0,35·
= 0,09625bar
52
30
Δp30, B − A = 0,09625·
= 0,2019bar
14,3
•

Tram B-C:

Leq = LC − B ·1,3 = 20·1,3 = 26m

ΔpC − B = 0,35·

26
= 0,175bar
52

Δp30, B −C = 0,175·

30
= 0,2019bar
26

A continuació determinem la capacitat frigorífica de cada un dels trams, basant-nos amb els càlculs de la
potència de l’equip i tenint en compte que a l’interior de la cambra s’instal·laran 4 evaporadors.

Potència frigorífica
Tram

[ KW ]

C–B

85

B–A

42,5

A – E2

21,25

Per últim, mitjançant l’àbac de càlcul de les canonades, i les dades obtingudes anteriorment,
determinem el diàmetre de la canonada que li correspon a cada tram.
A continuació es mostra una taula resum de les dades per cada tram, i el diàmetre obtingut
mitjançant aquestes dades i l’àbac:
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Pèrdua de pressió
Tram

Potència frigorífica

admissible ( 30m)

[ KW ]

[ bar ]

Diàmetre
canonada
[ inch ]

C–B

0,2019

85

1" 1

B–A

0,2019

42,5

1" 1

A – E2

0,2019

21,25

8
8

3 "
4

Alhora, obtenim les pèrdues de pressió reals corresponents als diàmetres de les canonades, per una
longitud de 30 metres. Els valors obtinguts son els següents:

Tram

Potència

Diàmetre

Pèrdua de pressió

frigorífica

canonada

corresponent

[ KW ]

[ inch ]

[ bar ]

C–B

85

1" 1

B–A

42,5

1" 1

A – E2

21,25

8

0,155

8

0,05

3 "
4

0,125

A continuació calculem les pèrdues de pressió que corresponen a les canonades amb les respectives
longituds equivalents:

Δp R ,C − B = 0,155·

26
= 0,1343bar
30

14,3
Δp R , B − A = 0,05·
= 0,02383bar
30
11,7
Δp R , A− E 2 = 0,125·
= 0,04875bar
30
La pèrdua total al tram més desfavorable és:

ΔpTOT = Δp R ,C − B + Δp R , B − A + Δp R , A− E 2 = 0,01343 + 0,02383 + 0,04875 = 0,2069bar
Comprovem que Δp r ≤ Δp adm : 0,2069 ≤ 0,35
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Les canonades A – E3, B – E1 i B – E4 tindran el mateix diàmetre que la A – E2, perquè aquestes
tenen la mateixa capacitat frigorífica i una longitud mes curta, amb la qual cosa obtindríem una pèrdua de
pressió mes petita.
A la següent taula es resumeix diàmetres comercials que utilitzarem per les canonades d’aspiració:

Tram

Diàmetre
[inch]

C–B

1" 1

B–A

1" 1

8
8

A – E2

3 "
4

A – E3

3 "
4

B – E1

3 "
4

B – E4

3 "
4
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1.9.7. Ventilador de la sala de màquines
La sala de màquines on es situaran alguns dels components de la instal·lació, en concret, el
compressor, el condensador, el dipòsit i valvuleria, ha de tenir una correcta ventilació.
A continuació es calcula el cabal d’aire mínim que per normativa haurà de donar el ventilador.
L’expressió que utilitzarem és la següent:

V = 14 × 3 m 2
V : cabal mínim [l/s].
m : càrrega de refrigerant existent al sistema [kg].
Tenint en compte la càrrega de refrigerant existent al sistema, l’expressió anterior resulta:

V = 14 × 3 m 2 = 14 × 3 655 2 = 1055,89l / s. = 3801,2m 3 / h

1.9.7.1. Model escollit
S’escull un ventilador tipus moto-ventilador de rotor extern amb reixa de suport per a la seva instal·lació,
les característiques tècniques del qual son:
•

Marca:

PECOMARK

•

Model:

S4D400-AA06-11

•

Caudal d’aire:

3.900 m3/h.
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1.9.8. Normativa
RSF, “Reglament de seguretat per Instal·lacions frigorífiques” i les MI-IF “Instruccions Tècniques
Complementaries”.
Reglamentació tècnico-sanitaria sobre les condicions generals d’emmagatzematge frigorífic d’aliments i
productes alimentaris.
Reglament d’equips a pressió
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2.

PLEC DE CONDICIONS
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2.1. PLEC DE CONDICIONS ESTRUCTURA

2.1.1. Disposicions generals

2.1.1.1. Objectiu
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu l’ordenació de les
condicions que han de regir en l’execució de les obres de construcció d’un edifici industrial.
Totes les obres incloses al projecte s’executaran segons s’indica als documents adjunts composats
per: Memòria, Plànols i amb les prescripcions del present plec. En cas de dubte o omissió, serà l’Enginyer
Director de les obres qui resolgui les qüestions que es puguin presentar.

2.1.1.2. Prescripcions complementaries
Les ordres que imparteixi la Direcció de les obres seran executades obligatòriament.
Totes les unitats d’obra previstes en aquest Projecte s’executaran sempre en la seva totalitat,
independentment de l’industrial que les hagi contractat, i s’atendran a les regles de la bona construcció i
amb materials de primera qualitat, subjectant-se a les normes del present Plec.
En tots aquells casos on no es detallin les condicions, tant dels materials com de l’execució de les
obres, el Contractista s’atendrà al que la costum ha sancionat com regla de bona construcció.

2.1.1.3. Plànols de detall
Tots els plànols de detall preparats durant l’execució de les obres, tindran que ser aprovats per l’Enginyer
Director de les obres. Sense aquest requisit no es podran executar els treballs corresponents.

2.1.1.4. Instal·lacions auxiliars
El Contractista queda obligat a construir pel seu compte, conservar i retirar al final de les obres
totes les edificacions auxiliars utilitzades durant l’execució de la mateixa.
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Totes aquestes obres estan supeditades a l’aprovació de l’Enginyer Director de les obres en quant a la
seva ubicació, cotes, etc., i si escau, a l’aspecte estètic de les mateixes quan l’obra principal ho exigeixi.
Amb previ avís, i si en un termini de seixanta (60) dies a partir d’aquest, la contracta no hagués procedit a
la retirada de totes les instal·lacions, eines, materials, etc., després de la finalització de l’obra, la Propietat
ho pot manar retirar a càrrec del Contractista.

2.1.1.5. Obres no previstes al projecte
Si durant l’execució de les obres sorgís la necessitat d’executar alguna obra de poca importància
no prevista al Projecte, i degudament autoritzada per l’Enginyer Director, es podran realitzar sota les
normes generals d’aquest Plec, i a les instruccions que amb aquesta finalitat dicti l’Enginyer Director.

2.1.1.6. Mesures de seguretat
Es complirà tot allò convingut al corresponent Estudi de Seguretat i Salut. A més, el contractista i
subcontractistes (si els hagués) tindran que atenir-se a les disposicions vigents sobre seguretat i salut al
treball. Seran preceptives les condicions descrites al Projecte de Seguretat i Salut, redactat com a
complement específic a aquest Projecte de construcció.
S’estarà a les ordres del Coordinador en matèria de seguretat i salut, sota les indicacions del qual
es disposaran les mesures de seguretat oportunes.
Com element primordial de seguretat, s’establiran les mesures sobre la senyalització i il·luminació
necessàries durant el desenvolupament de les obres, fent referència als perills existents o a les limitacions
de les estructures. Per això s’utilitzaran, quan existeixin, les corresponents senyals vigents establertes pel
Ministeri de Foment, i en el seu defecte, les establertes per altres Departaments o Organismes
Internacionals.
L’explotador haurà de redactar un Pla d’emergència que tindrà com objectiu el desenvolupament
dels procediments necessaris per evitar i/o controlar qualsevol situació de perill real o potencial derivada
de l’explotació de l’activitat. Aquest Pla haurà de contenir com a mínim: la cadena de comandament en
cas d’emergència, mesures de seguretat per minimitzar riscos, procediments d’emergència en cas
d’incendi o explosió, pla d’evacuació i numero de telèfon i direcció dels serveis d’emergència.
El Contractista haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les
construccions, evacuant les runes i brutícia.
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2.1.1.7. Responsabilitat per danys i perjudicis
El Contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i perjudicis,
directes i indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com
a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o d’una deficient
organització de les obres.

2.1.1.8. Despeses diverses a càrrec del contractista
El Contractista tindrà l’obligació de muntar i conservar al seu càrrec tots els subministres i
instal·lacions que siguin necessaris per la correcta i completa execució de les obres, així com per l’ús del
personal de les mateixes.

2.1.1.9. Despeses de l’assaig
Totes les despeses de proves i assaigs que estaran a càrrec del Contractista seran les especificades
al present Plec de Condicions i els que determini específicament el Director de les obres.
No s’iniciaran les proves previstes fins que s’hagin realitzat els assaigs corresponents. Els assaigs a
realitzar per algun defecte a l’obra estaran a càrrec del Contractista en la seva totalitat.
El Contractista subministrarà, al seu càrrec, als laboratoris indicats per la Direcció de l‘obra (i d’acord
amb ella), una quantitat suficient de material a assajar, degudament classificat.

2.1.1.10. Proves generals que s’hauran d’efectuar abans de la recepció
Un cop acabades, les obres es sotmetran a les proves de resistència i funcionament que ordeni
l’Enginyer Director, d’acord amb les especificacions i normes en vigor, així com a les prescripcions del
present Plec.

2.1.1.11. Recepció provisional
Dins dels dies següents a la finalització de les obres, que s’estipulin al contracte particular entre
Promotor i Contractista, un cop completades totes les proves, i efectuades totes les correccions que, si
escau, hagués designat l’Enginyer Director de les obres, es procedirà, en presencia del contractista o del
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seu representant, a la Inspecció Facultativa de les obres, així com al reconeixement i recepció provisional
de les mateixes (en cas d’estar conformes).
D’això s’aixecarà la corresponent acta, que subscriuran ambdues parts, i començarà a contar des de
aquella data el termini de garantia.
Si no estiguessin conformes, el Contractista procedirà a les reparacions necessàries (concedint-li un
termini), repetint-se després el procés de reconeixement i recepció si procedeix.
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2.1.2. Execució de les obres

2.1.2.1. Condicions generals
Les obres en conjunt, i en cada una de les parts, s’executaran amb estricta subjecció al present
Plec de Condicions i a les Normes Oficials que s’hi citen.
A mes de la normalització tècnica, les obres estaran sotmeses al Projecte de Seguretat i Salut, redactat
paral·lelament a aquest Projecte.
En cas de contradicció o dubte, el Contractista s’atendrà a les instruccions que, per escrit, li siguin
donades per la Direcció d’obra.

2.1.2.2. Respecte al medi ambient
El Contractista, amb independència de les indicacions d’aquest Plec, tindrà especial respecte pel
medi ambient en general i per l’entorn natural de la zona afectada per les obres en particular.
Així, prendrà totes les mesures pertinents per minimitzar l’impacte ambiental de les obres, i entre altres
procedirà a:
•

Minimitzar els sorolls.

•

Minimitzar els fums.

•

Reg de camins i zones de treball per evitar polsegueres.

•

Restauració de les zones utilitzades durant l’obra o que no siguin part del projecte constructiu
en si mateix.

•

Eliminar correctament els residus generats durant l’obra.

•

Complir en tot moment les normes de Seguretat i Salut.

•

Respecte i compliment de tota la normativa ambiental aplicable a aquest tipus d’obra.

El Contractista serà l’únic responsable de l’incompliment d’aquestes normes, i s’atendrà en tot
moment a allò que li indiqui el Director de les Obres.

2.1.2.3. Obligacions de caràcter general
Serà preceptiva l’existència permanent a l’obra, a disposició del personal depenent de la Direcció
Tècnica i de la Contracta, d’un llibre d’ordres, prèviament foliat i firmat pel Director Tècnic, en el qual es
consignaran totes les observacions que es considerin pertinents en relació amb el treballs, tant pel
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personal depenent de la Contracta com pel depenent de la Direcció Facultativa, que datarà i subscriurà les
anotacions corresponents que hauran de ser subscrites també amb l’ENTERAT per part de la Direcció
Facultativa o de la Contracta respectivament.
Sense expressa autorització del Director Tècnic de les obres, el contractista no podrà donar inici
als treballs abans de la practica del replanteig i de la seva comprovació.

2.1.2.4. Accessos a l’obra
Els camins, senders, escales i la resta d’accessos a les obres i als diferents esvorancs, seran
construïts pel contractista o per la persona que designi el Promotor.
Els camins i la resta de vies d’accés seran conservats pel Contractista en perfecte estat d’utilització.

2.1.2.5. Instal·lacions, mitjans i obres auxiliars
Un cop hagi rebut l’ordre d’inici de les obres, la Contracta adjudicatària haurà d’habilitar un local
proper a les mateixes i a un lloc que no interrompi la marxa de les obres que, sense perjudici de les
condicions exigides per la vigent legislació laboral, permetrà les tasques de gabinet, derivades o
encaminades al desenvolupament normal del treball necessari a aquests efectes.
El contractista ficarà a disposició de la Direcció d’obra, quan aquesta ho requereixi, tot el material
i equip de treball que li calgui per la inspecció i comprovació de les obres durant la seva execució.

2.1.2.6. Replanteig
Un cop adjudicada l’obra, i quan s’estigui en possessió de les preceptives llicencies municipals,
es procedirà a realitzar les operacions de comprovació del replanteig de l’obra, en les seves diferents
parts, pel Tècnic designat pel Director Tècnic de les obres i amb la presencia del Contractista o qui sigui
el delegat, aixecant-se la corresponent Acta de Comprovació de Replanteig.
Amb aquesta finalitat, el contractista ficarà a disposició de la Direcció Facultativa el personal, equip,
aparells i mitjans necessaris per a l’establiment al damunt del terreny dels fits o senyals que tinguin que
definir les directrius bàsiques pel desenvolupament del treballs, tant en planta com en perfil, sent
responsabilitat de la contracta el subministrament i la col·locació d’aquests fits o senyals i la conservació
dels mateixos amb les marques o senyals que continguin fins la finalització dels treballs. S’utilitzarà el
tipus de fit oficial, el plànol del qual serà facilitat pel Director Tècnic de les Obres.
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En cas que el contractista no assistís a les operacions de replanteig, s’entendrà que accepta els resultats de
les mateixes, podent el Director Tècnic de les Obres designar, a costa de la Contracta, la persona que
tindrà que representar al Contractista al citat acte, fent constar el fet a l’acta de comprovació de
replanteig, en la que es donarà ordre per iniciar les obres.

2.1.2.7. Pla d’obra
El Contractista proposarà un pla d’obra que haurà de ser aprovat per la Propietat segons el
contracte particular.
El pla d’obra serà ficat al dia periòdicament per adaptar-se a les variacions de l’execució de les obres.
Cada cop que es modifiqui aquest pla, serà sotmès a la consideració de la Propietat, disposant aquesta de
dos setmanes per la seva aprovació. Passat aquest termini sense comentaris per part de la Propietat, se
considerarà que el pla presentat pel contractista ha estat aprovat.

2.1.2.8. Provisió
Queda terminantment prohibit efectuar provisió de materials, qualsevol que sigui la seva
naturalesa, en aquelles zones que interfereixin qualsevol tipus de servei públic o privat, excepte amb
autorització de l’Enginyer Director al primer cas o del Propietari al segon.
No es podran efectuar les provisions de cap material abans de l’aprovació de les mateixes per l’Enginyer
Director. En cas d’incompliment d’aquesta prescripció, o refús del material per no complir amb les
condicions requerides, a judici de l’Enginyer Director, es podrà ordenar la retirada del mateix i la seva
substitució per un altre mes adequat, efectuant-se totes les operacions a càrrec del Contractista.
Els materials es transportaran, manejaran i s’emmagatzemaran de forma tal que estiguin protegits
de danys, deterioraments i contaminació, assegurant la preservació de la seva qualitat per utilitzar-los en
les obres, requisit que no podrà ser comprovat al moment de la seva utilització mitjançant els assaigs
corresponents.
Les superfícies utilitzades com zones de provisions hauran de ser condicionades un cop acabada
la utilització dels materials acumulats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original.
Totes les despeses requerides per aquest concepte estan a càrrec del Contractista.

2.1.2.9. Senyalització
El contractista queda obligat al compliment del que es preceptua al Projecte de Seguretat i Salut.
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2.1.2.10. Mètodes constructius
El contractista podrà utilitzar qualsevol mètode constructiu que estimi adequat per executar les
obres, sempre que al seu Pla d’obra i Programa de Treball l’hagués proposat i hagués sigut aprovat per la
Propietat. També podrà variar els procediments constructius durant l’execució de les obres, sense mes
limitacions que l’aprovació prèvia de l’Enginyer Director, que els aprovarà sempre i quan no alterin el
present Plec, però reservant-se el dret d’exigir els mètodes primaris si comproves discrecionalment la
menor eficàcia dels nous.
En el cas que el Contractista proposes al seu Pla d’obra i Programa de Treball, o posteriorment,
d’acord amb el paràgraf anterior, mètodes constructius especials, acompanyarà la seva proposta amb un
estudi especial d’adequació d’aquests mètodes i una descripció detallada de l’equip que es proposa a
utilitzar.
L’aprovació per part de l’Enginyer Director de qualsevol mètode de treball o maquinària per
l’execució de les obres no responsabilitza a la Propietat dels resultats que s’obtinguin, ni eximeix al
contractista del compliment dels terminis parcials i totals indicats, si amb aquests mètodes o maquinària
no s’aconseguís el ritme buscat.

2.1.2.11. Ordenació dels treballs
El contractista, dins de les prescripcions d’aquest Plec, tindrà la llibertat de dirigir i ordenar la
marxa de les obres segons estimi convenient, si amb això no resulten perjudicades per a una bona
execució o futura subsistència de les mateixes, sent l’Enginyer Director l’encarregat de resoldre, sobre
aquests punts, qualsevol dubte.
La marxa de l’obra s’ajustarà al pla d’obra contractual.

2.1.2.12. Condicions de localitat
El contractista tindrà que conèixer suficientment les condicions de la localitat, dels materials
utilitzables i de totes les circumstancies que puguin influir en l’execució i en el cost de l’obra.

2.1.2.13. Facilitats per la inspecció
El contractista proporcionarà a l’Enginyer Director, als seus subalterns i als seus agents delegats,
tota classe de facilitats per poder practicar o supervisar els replantejos de les diferents obres,
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reconeixements i proves de materials i de la seva preparació, i per realitzar la vigilància o inspecció de la
ma d’obra de tots els treballs, amb l’objectiu de comprovar el compliment de les condicions establertes al
present Plec, permetent l’accés a totes les parts, inclús a les fabriques o tallers on es produeixin els
materials o realitzin treballs per les obres.

2.1.2.14. Treballs no autoritzats i treballs defectuosos
Els treballs efectuats pel contractista, modificant allò prescrit als documents contractuals del
Projecte sense la deguda autorització, no solament no seran d’abonament en cap cas sinó que hauran de
ser enderrocats al seu càrrec, si l’Enginyer Director així ho exigeix.
El contractista serà responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se
per a la Propietat o particulars.
També estarà a càrrec del contractista l’execució dels treballs que l’Enginyer Director refusi com
a defectuosos.

2.1.2.15. Unitats d’obra
En totes aquelles unitats d’obra, fabrica o treballs de tot tipus que entrin en l’esperit general del
Projecte i pels quals no existissin prescripcions consignades explícitament a aquest Plec, el contractista
s’atendrà en primer lloc al que resulti dels plànols; en segon lloc, a les bones practiques constructives
seguides als treballs anàlegs pels millors constructors, i en qualsevol cas, a les indicacions que al respecte
faci la Propietat.

2.1.2.16. Estassada del terreny
Consisteix en treure i retirar de les zones designades tots els arbres, plantes, malesa, fustes
caigudes, rosses i qualsevol altre material indesitjable a judici del Director de les obres.
La seva execució inclou les operacions següents:
•

Remoció dels materials objecte de l’estassada.

•

Retirada dels materials objecte de l’estassada.
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2.1.2.16.1. Execució de les obres
Remoció dels materials de l’estassada
Les operacions de remoció s’efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions existents, d’acord amb allò que
sobre el mateix ordeni el Director, que serà el responsable de designar i marcar els elements que s’han de
conservar intactes.
Per disminuir al màxim la deterioració dels arbres que s’hagin de conservar, es procurarà que els
que s’hagin d’abatre caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui precís evitar danys a
altres arbres, al tràfic, o a construccions pròximes, els arbres aniran sent tallats per la seva copa a troços i
el tronc successivament. Si per protegir aquests arbres, o una altra vegetació destinada a quedar-se al lloc,
es precís aixecar tanques o utilitzar un altre mitja, els treballs corresponents s’ajustaran al que ordeni el
Director.
Els arbres susceptibles d’aprofitar seran podats i netejats; després es tallaran a troços adequats i,
finalment, s’emmagatzemaran amb compte, separats de les piles que hagin de ser cremades o tirades.
Els treballs es realitzaran de manera que no es produeixin molèsties als ocupants de les zones pròximes a
l’obra.
Es prendran les mesures pertinents per apilar la terra vegetal independentment de la resta
d’excavacions per la seva posterior reutilització.
Retirada dels materials objecte de l’estassada
Tots els subproductes forestals, no susceptibles d’aprofitament, seran eliminats d’acord sobre el
mateix que ordeni el Director.
Els restants materials seran eliminats o reutilitzats pel Contractista, de la manera i als llocs que indiqui el
Director.
2.1.2.17. Excavació
Consisteix en el conjunt d’operacions per excavar i anivellar les zones on s’ha d’assentar l’obra,
incloent la plataforma, taluds i cunetes, així com les zones de préstec previstes o autoritzades que puguin
necessitar-se, amb el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització.
Consisteix també en l’obertura de rases i pous per cementacions i pel pas de instal·lacions.
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2.1.2.17.1. Classificació de les excavacions
Les excavacions es classificaran segons els tipus següents:
•

Excavació a roca: comprendrà a la que es realitzi a masses de roca, dipòsits estratificats i la
de totes aquells materials que presentin característiques de la roca massissa, cimentats tan
sòlidament que per ser excavats sigui precís utilitzar explosius o be retroexcavadores potents
equipades amb martell hidràulic.

•

Excavació en terreny compacte: comprendrà a la que es realitzi als materials formats per
roques descompostes, terres molt compactes, i totes aquelles que per la seva excavació no
sigui necessari l’ús d’explosius i sigui precisa la utilització d’estratificacions profundes i
pesades.

•

Excavació en terreny tou: comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos als
apartats anteriors.

El Director determinarà durant l’execució, i notificarà per escrit al Contractista, les unitats que
corresponen a l’excavació a roca, excavació en terreny compacte o excavació en terreny tou, tenint en
compte les definicions anteriors.
2.1.2.17.2. Execució de les obres
Un cop finalitzades les operacions d’estassada del terreny, s’iniciaran les obres d’excavació,
unint-se les alineacions, pendents, dimensions i la resta d’informació que inclouen els plànols, així com
les dades fixades al replanteig, i en el seu defecte, a les normes que dicti el Director Tècnic de les Obres.
Durant l’execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per no disminuir la resistència del
terreny excavat.
Les excavacions es realitzaran, amb caràcter general, fins a una altura lleugerament superior a la
rasant definitiva amb la finalitat de procedir al refinat un cop comprovada la correcció de les alineacions i
rasants, d’acord amb els novells fixats al replanteig i després de la practica dels assaigs del terreny que
procedeixin, amb el fi de comprovar si reuneixen les condicions exigides per cobrir la funció que se li
hagi assignat al Projecte.
Rases
Els excessos d’excavació que hagin donat lloc a una profunditat major de la deguda, en rases
destinades a cementacions o instal·lacions de canonades en general, en tots els casos en que el fons de la
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rasa tingui que suportar qualsevol classe de càrrega, es reomplirà de la manera corresponent amb relació a
les càrregues que hagin de suportar, fins recuperar la rasant preestablerta.
El Contractista, si escau, tindrà que protegir les parets de les rases mitjançant estampacions o
recolzaments que garanteixin la permanència inalterable de les parets fins el total reompliment del que
s’havia excavat.
Drenatge
Durant les diverses etapes de la construcció de l’aplanament, les obres es mantindran en perfectes
condicions de drenatge.
Usos dels productes d’excavació
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació s’utilitzaran en la formació de farciment i altres
utilitats que indiqui l’Enginyer Director, i es transportaran directament a les zones que indiqui el director.
La terra vegetal que s’obtingui de l’excavació i que no hagi de ser utilitzada directament a les
obres, s’aprovisionarà i utilitzarà, si escau, en la protecció de talits o canalitzacions d’aigua que es
realitzin com a defensa contra la possible erosió de zones vulnerables, o en qualsevol altre us que indiqui
el Director. En cas de no ser utilitzables en la mateixa obra, es retiraran i es transportaran a un abocador
autoritzat.
En qualsevol cas, no es rebutjarà cap material excavat sense la prèvia autorització del Director.

2.1.2.18. Escarificació i compactació
Consisteix en la disgregació de la superfície del terreny, efectuada per mitjans mecànics, i la seva
posterior compactació. Aquestes operacions es realitzaran un cop s’hagin efectuat les d’estassada i/o
retirada de la terra vegetal.

Execució de les obres
•

Escarificació: Es realitzarà en les zones que indiqui el Director de les obres, fins a un límit
màxim de vint-i-cinc centímetres (25cm).

•

Compactació: La compactació dels materials escarificats es realitzarà fins al 95% del Assaig
del Próctor Normal.
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2.1.2.19. Cementacions

2.1.2.19.1. Obres de formigó en massa o armat

Materials
Aigua, àrids, ciment i additius compliran amb el que s’especifica als apartats corresponents al
present Plec.
Execució
La col·locació en obra del formigó no començarà fins que s’hagi estudiat i aprovat la seva
corresponent formula de treball, que serà fixada pel Director a la vista de les circumstancies que concorrin
a les obres, que determinaran la granulometria, dosificació i consistència del formigó.
La dosificació es determinarà mitjançant assaigs previs, encara que es podrà prescindir d’aquests
si el contractista justifica, mitjançant experiències anteriors, que aquesta és l’adequada per les
característiques exigides del formigó.
Respecte a l’elaboració, l’aigua d’amassat no tindrà una temperatura superior als quaranta graus
centígrads (40ºC), exceptuant el cas del formigó en temps fred.
Per formigons de H-20 o superiors, serà obligatori realitzar la mescla a central. La mescla al
camió començarà als trenta minuts (30 min.) següents a la unió del ciment als àrids. La descarrega es
realitzarà dins de l’hora i mitja (1,5 h.) següent a la càrrega, podent augmentar aquest període si
s’utilitzen retardadors del fargat, prèvia autorització del Director, o disminuir-lo si l’elevada temperatura
o qualsevol altra circumstancia així ho aconsellin. La mescla a ma únicament es realitzarà per formigons
no superiors a H-15.
Tots els motlles tindran que ser capaços de resistir les accions que han de patir com a
conseqüència del formigonat, pel que hauran de tenir la resistència i rigidesa suficient.
Tanmateix, seran suficientment estancs com per impedir pèrdues de lletada i les seves superfícies estaran
completament netes en el moment de formigonar.
El doblat de les armadures es realitzarà conforme als plànols del Projecte i s’atendran a allò que
s’estableix a la EHE.
Aquestes armadures estaran netes d’òxids, greix o qualsevol altre substància perjudicial. Els cèrcols es
fixaran per simple lligadura, mai per soldadura.
El transport des de la formigonera es realitzarà amb la major brevetat possible, tenint cura que no
es produeixi segregació, introducció de cossos estranys o dessecació excessiva de la massa.
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No es reomplirà cap rasa fins que el contractista rebi l’ordre del Tècnic - Director.
Durant l’operació de vessament les armadures quedaran perfectament envoltades, mantenint-se
els recobriments i separacions entre elles. Per això es remourà el formigó adequadament.
El mètode de compactació serà el de vibrat. Aquest es realitzarà de manera que no es produeixin
segregacions ni fugues de lletada importants.
Es suspendrà el formigonat quan sigui previsible en les quaranta vuit hores (48 h.) següents un
descens de temperatura per sota dels cero graus centígrads (0ºC). En cas de necessitat absoluta s’hauran
adoptar les mesures necessàries perquè no es produeixin danys locals ni pèrdues de resistència del
formigó.
En temps calorós s’evitarà una excessiva evaporació d’aigua d’amassat, sobretot durant el
transport, i es procurarà reduir la temperatura de la massa. Si la temperatura ambient es superior als
quaranta graus centígrads (40ºC) solament es formigonarà prèvia autorització del Director i prenent les
mesures adequades al cas.
En cas de pluja es suspendrà, com a norma general, el formigonat, protegint el formigó fresc
mitjançant tendalls i altres mitjans.
Durant el curat del formigó s’haurà de mantenir l’adequat grau d’humitat pels mètodes que
s’estimin oportuns, sempre que no s’alterin les característiques previstes.
Les operacions de desemmotllatge no començaran fins que el formigó no aconsegueixi la
resistència suficient com per a suportar les accions a que es sotmet durant i després d’aquestes operacions,
sense patir deformacions excessives.
Control i criteris d’acceptació i refús
Materials: El control del formigó i els seus components es realitzarà segons allò que s’especifica a la
Instrucció EHE.
Execució: Els criteris d’acceptació seran els especificats a la Instrucció EHE.

2.1.2.19.2. Cementacions superficials de formigó: soleres
Materials
El formigó a utilitzar complirà amb allò que s’especifica a l’apartat corresponent a cementacions
d’aquest Plec.
L’arena de riu tindrà un grandària màxim de cinc mil·límetres (5 mm.).
El segellat serà suficientment elàstic i adherent per poder-se introduir en les juntes.
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Execució
El formigó no tindrà una resistència inferior al noranta per cent (90%) de l’especificada.
L’acabat de la superfície serà mitjançant reglat i el curat serà per rec.
Es col·locaran separadors en tot el contorn dels elements que interrompin la solera abans de
vessar el formigó.
Control i criteris d’acceptació i refús
El control del formigó i els seus components es realitzarà segons allò que s’especifica al Plec, a
l’apartat corresponent d’execució. Els criteris d’acceptació seran els que s’especifiquen a la Norma
Tecnològica RSS (Sols i escales soleres), al capítol “Control d’execució”.

2.1.2.20. Estructures

2.1.2.20.1. Estructura metàl·lica

Materials
L’acer laminat per l’execució de l’estructura serà del tipus que es descriu a la Norma UNE36.080-73, tenint que complir exactament les prescripcions sobre composició química i característiques
mecàniques estipulades en la norma en qüestió. Les condicions de subministrament i recepció del material
es regiran per allò que s’especifica al Capítol 3 de la Norma MV-102-1975, podent l’Enginyer Director de
l’obra exigir els certificats d’haver-se realitzat els assaigs de recepció indicats a aquesta Norma.
Els recolzaments i aparells de recolzament seran de qualitat, forma i configuració descrits al
Capítol IX de la norma MV-103. S’haurà de comprovar per mitjans magnètics, ultrasònics o radiogràfics,
que no presenten inclusions, esquerdes o buits que facin alterar la solidesa del conjunt.
Els corrons dels aparells de recolzament seran d’acer forjat i tornejat amb les característiques
mecàniques mínimes indicades. El Contractista presentarà, a petició de l’Enginyer Director de l’obra, la
marca i classe d’elèctrodes a utilitzar als diferents cordons de soldadura de l’estructura. Aquests
elèctrodes pertanyeran a una de les classes estructurals definides per la Norma MV-104 al seu capítol
3.22, i un cop aprovats no podran ser substituïts per altres sense el coneixement i aprovació de l’Enginyer
Director.
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El contractista queda obligat a emmagatzemar els elèctrodes rebuts en condicions tals que no es
puguin perjudicar les característiques del material d’aportació. L’Enginyer Director de l’obra podrà
inspeccionar el magatzem d’elèctrodes sempre que ho cregui convenient, i exigir que en qualsevol
moment es realitzin els assaigs previstos a la Norma UNE-14022 per comprovar que les característiques
del material d’aportació s’ajusten a les corresponents pel tipus d’elèctrodes escollits per les unions
soldades.

2.1.2.20.2. Execució
Arriostrament
L’estructura dels edificis d’entramat d’acer s’aixecarà amb exactitud i aplom, introduint-se
arriostraments provisionals en tots aquells punts on resulti precís per suportar totes les càrregues a les que
pugui estar sotmesa l’estructura, incloent les degudes a l’equip i al funcionament del mateix. Aquests
arriostraments romandran col·locats mentre sigui precís per raons de seguretat.
Aptitud de les unions provisionals.
Segons vagi avançant el muntatge, s’assegurarà la estructura mitjançant soldadura, per absorbir
totes les càrregues estàtiques o sobrecarregues degudes al temps i al muntatge.
Esforç de muntatge
Sempre que durant el muntatge hagin de suportar-se càrregues degudes a piles de material, equip
de muntatge o altres càrregues, es prendran les mesures oportunes per absorbir els esforços produïts per
les mateixes.
Alineació
No s’efectuaran soldadures fins que tota l’estructura que s’hagi d’unir per aquest procediment
estigui degudament alineada.
Ma d’obra de soldadura
Tots els operaris que hagin d’efectuar les unions soldades dels trams metàl·lics, tant si es tracta de
costures resistents com de costures de simple unió, hauran de sotmetre’s a les proves d’aptitud previstes
per la norma UNE-14.010, podent l’Enginyer Director de l’obra exigir, sempre que ho cregui convenient,
les inspeccions previstes als apartats 7 i 8 de la citada Norma.
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Organització dels treballs
El contractista podrà organitzar els treballs de la manera que cregui convenient; tindrà, no obstant
això, la obligació de presentar per anticipat a l’Enginyer Director de l’obra un programa detallat dels
mateixos, on es justifiqui el compliment dels plans previstos.
Podrà preparar al seu propi taller totes les barres o part de l’estructura que siguin susceptibles
d’un fàcil transport donant en aquest cas les màximes facilitats perquè, dins de la seva factoria, es pugui
realitzar la inspecció que compet a l’Enginyer Director.
Manipulació del material
Totes les operacions de redreçat de perfils o xapes es realitzarà en fred. Els talls i preparació de
les vores per la soldadura podran realitzar-se amb bufador oxiacetilènic, amb serra o eina neumàtica, però
mai amb cisalla o trossejadora.
S’hauran d’eliminar sempre les rebaves, tant les de laminació com les originades per operacions
de tall. Seran refusades totes les barres o perfils que presentin a la superfícies ondulacions, fissures o
defectes de vora que, a judici de l’Enginyer Director, puguin causar un efecte apreciable de detall.
Empalmes
Els empalmes indispensables hauran de complir amb les següents condicions:
•

No es realitzaran mai a la zona de nusos

•

Es considera zona de nusos la situada a una distancia de menys de 50cm. del centre teòric del
mateix.

•

No es consideren mai a les mateixes seccions transversals els empalmes de dos o mes perfils
o plans que formen la barra. La distancia entre els empalmes de dos perfils sempre serà com a
mínim de 25 cm.

•

Els empalmes es verificaran sempre a tope i mai a solapament.

•

Sempre que sigui possible l’accés a la part dorsal, la preparació de les vores pels empalmes a
tope serà simètrica. Quan per impossibilitat d’accés a la part dorsal sigui necessari efectuar la
soldadura per un sol costat del perfil, es disposarà una platina recollida a arrel, amb la finalitat
d’assegurar sempre una penetració el mes perfecte possible.

Execució de les unions soldades
A més d’allò que s’ha dit a l’article anterior, es tindran presents les següents prescripcions:
•

Els empalmes es verificaran abans que les unions dels perfils simples s’uneixin entre si per
constituir el perfil compost.
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•

Les unitats de perfils simples per construir les barres es realitzaran abans que les unions de
nusos.

•

Es deixarà sempre la màxima llibertat possible als moviments de retracció de les soldadures, i
per tant, es procedirà en totes les unitats des de el centre cap a les vores de la barra, o des de
el centre cap als extrems de les bigues.

•

Amb la finalitat d’evitar les deformacions residuals, es conservarà la major simetria possible
al conjunt de la soldadura realitzada. Això obligarà a portar la soldadura des de el centre fins
a les vores, però simultània o alternadament en ambdues direccions, i a soldar de manera
alternada per un costat i altre de la barra, disposant per això els elements auxiliars de volteig
que siguin necessaris,

•

S’evitarà la excessiva acumulació de calor en zones localitzades de l’estructura. Per això
s’espaiarà suficientment el dipòsit dels cordons successius i es prendran les seqüències mes
convenients a la dissipació de la calor.

•

Abans de començar la soldadura es netejaran les vores de les peces a unir amb raspall de
filferro, o amb qualsevol altre procediment, eliminant acuradament qualssevol rastre de greix,
pintura o brutícia.

•

Si s’ha de dipositar un cordó sobre un altre prèviament executat, es cuidarà d’eliminar
completament l’escòria del primer, mitjançant un lleuger martellejat amb la piqueta i el
raspall de filferro.

•

No s’efectuaran mai soldadures amb temperatures inferiors a cero graus centígrads

•

Abans de pintar s’eliminarà l’ultima capa d’escòria.

Inspecció de les soldadures
La superfície vista de la soldadura presentarà sempre un acabat regular, acusant una perfecta fusió
del metall i una perfecta regulació de la corrent elèctrica utilitzada, sense porós, mossegades, buits, ni
rastres d’escòria. L’enginyer Director de l’obra podrà sol·licitarà a el Institut Espanyol de soldadura, que
realitzin inspeccions radiogràfiques de totes o algunes de les unions de les peces metàl·liques i que emetin
el corresponent dictamen. Les despeses que originin aquestes inspeccions seran pagades pel constructor,
però serà d’abonament en certificació si les soldadures inspeccionades han sigut qualificades amb 1 o 2
(Norma UNE 14.011); i seran definitivament del seu compte, venint a mes obligat a refer-les si fossin
qualificades amb 3, 4 o 5.
Toleràncies
Els elements acabats seran de línies exactes i estaran exempts de torsions, doblecs i unions obertes.
Els elements que treballin a compressió podran tenir una variació lateral no superior a 1/1.000 de la
longitud axial entre els punts que d’anar recolzats lateralment.
És admissible una variació d’1 mm. en la longitud total dels elements amb ambdós extrems laminats.
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Els elements sense extrems laminats que hagin d’anar muntats de dos o tres peces d’acer de l’estructura
poden presentar una variació respecte a la longitud detallada no superior a 2,0 mm. per elements de 9,0
metres o menys de longitud, i no superior a 3,5 mm. per elements de mes de 9,0 metres de longitud.
Pintures
La pintura s’efectuarà amb tres mans, de les quals la primera serà de minio de plom en oli de
llinosa i les dues ultimes de pintura metàl·lica d’una marca acreditada que ha de ser aprovada, abans de la
seva utilització, per l’Enginyer, qui escollirà també el color.
La primera ma es pot efectuar a taller a les peces prefabricades, deixant descobertes les parts que
hagin de ser soldades a l’obra. La pintura contindrà el 70% (setanta per cent) de minio de plom
químicament pur i un 30% (trenta per cent) d’oli de llinosa cuit de primera qualitat, i s’aplicarà de manera
que cada kg. de mescla cobreixi aproximadament 5,0 m2 de superfície metàl·lica.
La segona ma pot aplicar-se abans del muntatge i s’estendrà de manera que cada kg. de pintura
cobreixi com a màxim 7 m2 de superfície metàl·lica.
La tercera i última es donarà després del muntatge, i cada kg. de pintura cobrirà com a màxim 9,0
2

m de superfície. Abans d’estendre-la, el representant de la propietat procedirà al reconeixement de l’estat
de perfecció de les mans anteriors. En tot cas, abans de cada ma es procedirà a la neteja i rascat de la
superfície a pintar, i si escau, al repàs de la ma precedentment estesa, batent be la pintura abans
d’utilitzar-la i estenent-la a la superfície a pintar ben estirada i sense grumolls.

2.1.2.20.3. Controls i criteris d’acceptació i refús
El control de l’acer laminat i els criteris d’acceptació es realitzaran segons s’especifica al present
Plec, a l’apartat corresponent d’execució.
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2.1.3. Característiques dels materials

2.1.3.1. Condicions generals
En general son valides totes les prescripcions que, referents a les condicions que hauran de
satisfer els materials, apareguin en les Instruccions, Plec de Condicions o Normes oficials que
reglamenten la recepció, el transport, manipulació o us a les obres d’aquest Projecte, sempre que no
s’oposin a les prescripcions particulars del present capítol.
Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran de tenir unes condicions mínimes establertes al
present Plec. El contractista te la llibertat per obtenir els materials que les obres necessitin, dels punts que
s’estimin convenients, sense modificació dels preus establerts.

2.1.3.2. Procedència dels materials
El contractista proposarà a l’Enginyer Director de les obres les canteres, graveres, fabriques,
marques prefabricades i, en general, la procedència de tots els materials que s’utilitzin a les obres, per la
seva comprovació si escau, suposant que l’acceptació inicial d’un material no és obstacle per poder ser
refusat al futur, si canviessin les seves característiques primitives. En cap cas es procedirà a la provisió i
utilització a l’obra de materials de procedència no aprovada.
Els materials utilitzats seran preferentment materials procedents de reciclatge o be de recuperació.

2.1.3.3. Assaigs
Les mostres de cada material que, a judici de l’Enginyer Director, necessitin ser assajades, seran
subministrades pel Contractista al seu càrrec, i també aniran al seu càrrec tots els assaigs de qualitat
corresponents. L’Enginyer director podrà designar el Laboratori oficial que estimi oportú.

2.1.3.4. Emmagatzematge
Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la seva correcta conservació i de
manera que es faciliti la seva inspecció en cas de necessitat.
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2.1.3.5. Materials defectuosos però acceptables
Si els materials fossin defectuosos però acceptables, a judici de la Propietat, es podran utilitzar,
sent l’Enginyer Director qui, després d’escoltar al Contractista, indiqui el preu al que s’han de valorar.
Si el contractista no estigues conforme amb el preu fixat, seria obligat substituir aquests materials
per altres que compleixin totes les condicions indicades a aquest Plec.

2.1.3.6. Productes d’excavació
El contractista podrà utilitzar a les obres objecte del contracte, els materials que obtinguin de
l’excavació, sempre que aquests compleixin les condicions previstes al present Capítol. Per utilitzar
aquests materials a altres obres serà necessària l’autorització de l’Enginyer Director.

2.1.3.7. Materials i instal·lacions auxiliars
Tots els materials que el contractista pogués utilitzar a instal·lacions i obres que parcialment
fossin susceptibles de quedar formant part de les obres provisional o definitivament, compliran les
especificacions del present Plec. Així, camins, obres de terra, ciments, ancoratges, endolls, etc.

2.1.3.8. Responsabilitat del contractista
La recepció dels materials te, en tot cas, caràcter provisional fins que es comprovi el seu
comportament a l’obra, i no exclou al contractista de les seves responsabilitats per damunt de la qualitat
dels mateixos, que subsistirà fins que siguin definitivament rebuts a les obres que hagin sigut utilitzats.

2.1.3.9. Materials no inclosos al present plec
Els materials no especificats al present Plec i que hagin de ser utilitzats a l’obra, seran de provada
qualitat, tenint que presentar al Contractista, per recaptar l’aprovació de l’Enginyer Director, tots els
catàlegs, mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants que s’estimin necessaris. Si la
informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs oportuns dels materials a utilitzar.
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L’Enginyer Director podrà refusar aquells materials que no reuneixin, al seu judici, la qualitat i
condicions necessàries per la finalitat a la que estiguin destinats, d’acord amb el que s’estipula
anteriorment.
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2.1.4. Tractaments superficials
Es defineix com senzill tractament superficial l’aplicació d’un lligant bituminós al damunt d’una
superfície seguida de l’extensió i aplanament d’una capa d’àrid.
L’aplicació consecutiva de dos senzills tractaments superficials es denomina doble tractament superficial.
L’execució del senzill tractament superficial inclou les operacions següents:
•

Preparació de la superfície existent.

•

Aplicació del lligant bituminós.

•

Extensió i aplanament de l’àrid.

En el cas d’executar un doble tractament superficial es realitzaran, a mes, les següents:
•

Segona aplicació del lligant bituminós.

•

Segona extensió i aplanament de l’àrid.

2.1.4.1. Materials

2.1.4.1.1.

Lligant bituminós

Característiques tècniques exigibles
Els quitrans i betums per paviments hauran de presentar un aspecte homogeni i estar pràcticament
exempts d’aigua, de tal manera que no formin espuma quan s’escalfin a la temperatura d’us.
Compliran les condicions especificades a la normativa Tècnica PG-3/75 (Dirección general de
Carreteras).
Condicions particulars de recepció
A la recepció a l’obra de cada partida, es realitzarà una presa de mostres i, sobre aquestes, es
realitzaran els assaigs que s’anomenin segons les Normes d’assaigs corresponents:
Quitrans
Viscositat NLT 188/72
Destil·lació NLT 189/72
Punt de reompliment del residu de l’assaig de destil·lació NLT 125/72
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Betums asfàltics
Penetració NLT 124/72
Betums asfàltics fluïdificats
Viscositat NLT 133/72
Destil·lació NLT 134/72
Emulsions asfàltiques fluïdificades:
Identificació del tipus d’emulsió (aniònica o catiònica)
Contingut en aigua NLT 137/72
Penetració al damunt del residu de destil·lació NLT 124/72

2.1.4.1.2. Àrids
Condicions generals
Els àrids a utilitzar en tractaments superficials seran gravetes procedents de l’aixafament i
trituració de pedra de cantera i grava natural. En aquest cas hauran de tenir, com a mínim, un setanta-cinc
per cent (75%) en per d’elements aixafats que presentin dos (2) o mes cares fracturades.
L’àrid es composarà d’elements nets, sòlids, i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols,
brutícia, argila o altres matèries estranyes.
Si el lligant que s’hagi d’utilitzar es una emulsió asfàltica i els àrids contenen pols, es regaran
amb aigua, en provisió o sobre camió, prèviament a la seva utilització.
En el moment de la seva extensió, l’àrid no haurà de contenir mes de un dos per cent (2%)
d’aigua lliure; aquest límit podrà ser elevat al quatre per cent (4%) si s’utilitza emulsió asfàltica.

Composició granulomètrica
El tipus d’àrids i fusos que defineixen la seva composició granulomètrica seran els següents:
Graveta

A20/10

Graveta de cigró

A13/7
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TIPUS

A13/7

A10/5

Grandària màxima

13 mm.

10 mm.

Grandària mínima

7 mm.

5 mm.

Grandària mitja

10 mm.

7,5 mm.

Qualitat
El coeficient de desgast, mesurat per l’assaig de Los Angeles, segons la norma NLT-149/72, serà
inferior a trenta (30) en el cas d’àrids del tipus A, i inferior a vint (20) en cas d’àrids del tipus AE.
Coeficient de polit accelerat
El coeficient de polit accelerat exigible a l’àrid, en el cas de capes de rodadura serà, com a mínim,
de quaranta centèsimes (0,4 s.). aquesta determinació es realitzarà segons la norma NLT-174/72.

2.1.4.1.3. Adhesivitat
L’adhesivitat amb els lligants bituminosos serà suficient, a judici de les obres.
S’estimarà que l’adhesivitat és suficient quan el percentatge ponderal de l’àrid totalment envoltat,
després de l’assaig d’immersió en aigua segons la Norma NLT-166/73, sigui superior al noranta cinc per
cent (95%).

2.1.4.1.4. Dosificació dels materials
La dosificació serà:
Primer reg
Segon reg

2 kg/m2 ECR-2
20 l graveta/m2
1,5 kg/m2 ECR-1
15 l graveta de cigró/m2

Les anteriors dosificacions hauran de ser considerades amb relació amb les condicions de l’obra.
L’elecció de dotacions i del tipus de lligant a utilitzar en cada cas, es farà tenint en compte aquestes
consideracions i després d’haver realitzat a l’obra uns trams de prova en els que s’hagi estudiat el tipus i
dotació del lligant en funció de la seva viscositat, del estat i característiques de la superfície a tractar, del
clima, del tràfic, de l’àrid utilitzat, i altres factors a considerar en cada cas.
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En cas de dobles tractaments superficials i quan els lligant escollits siguin de baixa viscositat, tals
com emulsions asfàltiques o betums de grau inferior a quatre (4), pot autoritzar-se que la primera
aplicació de lligants es faci amb la dotació imprescindible per subjectar l’àrid de cobertura corresponent,
havent de completar la dotació exigida de lligant a la segona aplicació.
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2.1.5. Formigons
Els formigons a utilitzar es defineixen per les característiques que han de complir, a mes d’allò
que està disposat a la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

2.1.5.1. Resistència característica
S’utilitzarà en aquesta obra formigó de resistència característica 25 KN/mm2, tenint que realitzarse assaigs de control d’acord amb l’article 84. Control de la resistència del formigó de la Instrucció EHE.
Aquest formigó es designarà com HA-25.
El trencament de provetes es realitzarà en un laboratori indicat per la Direcció de les Obres, estant
el contractista obligat al transport al mateix abans de set dies a partir de la seva confecció, sense rebre
quantitat alguna per això.
En cas que la resistència característica resultés inferior a la càrrega de ruptura exigida, el
contractista estaria obligat a acceptar les mesures que prengui la Direcció d’obra, reservant-se aquesta
sempre el dret de refusar l’element de l’obra o be considerar-ho acceptable, però el abonament es farà a
un preu inferior al establert al quadre de preus per la unitat de la que es tracti.

2.1.5.2. Densitat
La densitat, o pes específic, que hauran de tenir tots els formigons en massa no serà inferior a 2,3
3

T/m . En cas de dificultat o dubte, per part de la Direcció d’obra, per determinar aquesta densitat,
s’extraurà en provetes o mostres la quantitat de formigó que la Direcció cregui precís, preses a l’obra, de
l’element que es tracti, estant a càrrec del Contractista totes les despeses que se’n derivin.

2.1.5.3. Conductivitat tèrmica
El coeficient de conductivitat tèrmica serà de 0,1 W/m·K (0,116 kcal./h·m·ºC).

2.1.5.4. Resistència a compressió
La resistència a compressió serà com a mínim de 4 kg/cm2.
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2.1.5.5. Dosificació del formigó
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó es farà sempre per pes,
utilitzant els aparells adequats. En cas que el Contractista desitgi realitzar la dosificació dels àrids, el
mètode a utilitzar estarà sotmès a la Direcció de l’obra, que podrà aprovar-lo i refusar-lo. La precisió
d’aquests dosificadors haurà de garantir un error mitja no superior al u per cent (1%) per el ciment, aigua
i additius, i al tres per cent (3%) pels àrids.

2.1.5.6. Fórmula de treball
La col·locació a l’obra del formigó no s’iniciarà fins que s’hagi estudiat i aprovat la seva
corresponent formula de treball. Prèviament al inici de les obres, el Contractista estarà obligat a realitzar
assaigs, amb la finalitat d’assegurar que el formigó que es vagi a utilitzar compleixi les característiques
exigides al present Plec.
La fórmula de treball indicarà:
•

La granulometria dels àrids combinats.

•

La dosificació del ciment, aigua lliure i eventualment adicions, per metres cúbics (m3) de
formigó sec.

•

La consistència del formigó.

2.1.5.7. Fabricació del formigó
Un cop determinada la dosificació mes convenient per preparar el formigó es procedirà a la
mesura dels materials. Tant el ciment com els àrids es mesuraran en pes, exceptuant autorització de la
Direcció de l’obra per realitzar la medició dels àrids per volum.
Es comprovarà sistemàticament el contingut d’humitat dels àrids, especialment el de l’arena, per
corregir, si escau, la quantitat d’aigua directament vessada a la formigonera. Aquest control s’efectuarà
amb el cono de Abrams, mesurant la consistència.
Per raons de homogeneïtat del formigó resultant, els materials es vessaran dins de la formigonera
amb el següent ordre:
L’aigua: Aproximadament la meitat.
El ciment i l’arena simultàniament. Si no es possible es vessarà una fracció del primer i després la
fracció que, proporcionalment, correspongui de la segona, repetint-se l’operació fins completar
les quantitats previstes.
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La grava. Si està dividida en dos o mes fraccions, haurà de seguir el mateix procediment que per
al ciment i l’arena.
La resta d’aigua d’amassat: a ser possible, no es vessarà d’un cop, sinó de la manera que
s’assembli mes a un raig continu.
La duració d’amassat ha de ser la necessària per aconseguir una mescla intima i homogènia dels
diferents components, havent de quedar l’àrid ben recobert de pasta de ciment. Aquesta operació es
realitzarà amb formigonera i amb un període de batut a la velocitat de regim no inferior als dos minuts.
No es mesclaran masses fresques que continguin diferents tipus de ciments. Si es canvies el tipus
de ciment haurà de netejar-se abans perfectament la formigonera. Quan els formigons tinguin que ser
vibrats, el temps de batut s’incrementarà fins a tres minuts.
En cas de tenir que utilitzar productes d’addició, aquests s’afegiran a la mescla dissolta en una
part d’aigua del amassat. Quan l’addició contingui clorur càlcic, aquest s’afegirà en sec, mesclant-se amb
els àrids, però mai en contacte amb el ciment. Es pot agregar en forma de dissolució. Abans de tornar a
carregar la formigonera, es buidarà totalment el seu contingut. No es permetre tornar a amassar formigons
que hagin fargat parcialment, encara que s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua.
Quan la formigonera hagi estat parada mes de trenta minuts, es netejarà perfectament abans de
començar amb nous tipus d’aglomerats.

2.1.5.8. Transport i col·locació a l’obra
Per el transport del formigó, s’utilitzaran procediments adequats perquè les masses arribin al lloc
de la seva col·locació sense experimentar variació sensible de les característiques que tenien just després
d’acabar d’amassar; sense presentar disgregacions, intrusió de cossos estranys, canvis apreciables en el
contingut d’aigua, etc. Es col·locarà sempre amb ajuda de vibradors de potència i freqüència aprovats per
la Direcció de l’obra.
En general no haurà de transcórrer mes de quaranta cinc minuts (45 min.) entre la fabricació i
col·locació a l’obra del formigó, excepte que s’adoptin mesures especials i que prèviament siguin
autoritzades per la Direcció de l’obra. Haurà d’evitar-se que el formigó s’assequi durant el transport.

2.1.5.9. Col·locació del formigó
La col·locació del formigó haurà d’efectuar-se de manera que no es produeixi la disgregació de la mescla.
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El basament no s’efectuarà des de una gran altura (un metre i mig com a màxim en caiguda
lliure), procurant que la seva direcció sigui vertical i evitant desplaçaments horitzontals de la massa. El
formigó tindrà que anar dirigit durant el basament impedint que xoqui contra l’encofrat o les armadures.
La col·locació s’efectuarà per capes o tongades horitzontals d’espessor inferior al que permet una
bona compactació de la massa. Les tongades seran de trenta centímetres (30 cm.) i en cap cas superaran
els quaranta centímetres (40 cm.) d’espessor en el cas del formigó en massa. Amb formigó armat la
tongada màxima permesa serà de vint centímetres (20 cm.).

2.1.5.10. Compactació
Es realitzarà mitjançant vibradors interns la freqüència dels quals no serà inferior a sis mil cicles
per minuts (6.000 cicles/min.). l’agulla es disposarà verticalment a la massa del formigó, introduint-la a
cada tongada fins que la punta penetri a la capa inferior i evitant tot tipus de contacte amb les armadures,
en cas de tractar-se de formigó armat. L’agulla haurà de desplaçar-se amb lentitud, perquè el forat que
creï s’ompli per complet.
S’ha de vibrar en molts punts durant poc temps, de l’ordre de un minut i mig (1,5 min.). la
distancia òptima entre punts vibrats oscil·la entre quaranta i seixanta centímetres (40-60 cm.)

2.1.5.11. Curat del formigó
Durant el període de fargat del formigó es mantindrà la seva humitat i s’evitarà que suporti
sobrecarregues.
Un cop endurit el formigó, es mantindran humides les seves superfícies externes durant un
termini de deu dies (10 dies). Si el formigonat es realitza en temps calorós s’augmentarà aquest termini en
quinze dies (15 dies).

2.1.5.12. Formigonat en temps fred o calorós
Formigonat en temps fred
En general, es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores
(48 h.) següents pugui haver un descens de la temperatura ambient per sota del cero graus centígrads.
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En el cas en que per absoluta necessitat es formiguegi en temps de gelades, s’adoptaran els
mesures necessàries per garantir que durant el fargat i primer enduriment del formigó, no es produeixin
deterioraments permanents apreciables de les característiques resistents del material.
Si no es possible garantir que, amb les mesures adoptades, s’aconsegueixi evitar aquesta pèrdua
de resistència, es realitzaran els assaigs informatius necessaris per conèixer la resistència realment
aconseguida, adoptant-se, si escau, les mesures oportunes.
Formigonat en temps calorós
Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós, es prendran les mesures oportunes per evitar
l’evaporació sensible de l’aigua d’amassat, tant durant el transport com en la col·locació del formigó.
Un cop efectuada la col·locació del formigó, es protegirà del sol i especialment del vent per evitar
que es dessequi.
Si la temperatura ambient es superior a quaranta graus centígrads, es suspendrà el formigonat
excepte autorització de la Direcció de l’obra.

2.1.5.13. Assaigs
Assaigs previs
Els assaigs previs per establir la dosificació que s’haurà d’adoptar, amb els materials disponibles i
d’acord amb les condicions d’execució previstes, es realitzaran al laboratori abans de començar les obres.
Es fabricaran al menys quatre series de tres provetes cilíndriques de quinze per trenta centímetres (15x30
cm.) per cada dosificació, trencant-se a compressió als vint-i-vuit dies (28 dies), d’acord amb els mètodes
d’assaig UNE 7.240 i UNE 7.242. Si s’utilitza formigó prefabricat a la central, la formula de treball del
qual ja hagi sigut estudiada prèviament, la Direcció d’obra podrà autoritzar la no-realització d’aquests
assaigs previs.
Assaigs característics
Hauran de realitzar-se abans de l’inici del formigonat, per cerciorar-se que la resistència
característica que pugui aconseguir-se a l’obra no sigui inferior a l’especificada. Per això es fabricaran
amb els mitjans de l’obra, sis masses de cada un dels formigons que s’hagin d’utilitzar, moldejant-se un
mínim de tres provetes cilíndriques de quinze per trenta centímetres (15x30 cm.) per cada massa.
Les provetes es fabricaran i conservaran d’acord amb els mètodes d’assaig UNE 7.240 i 7.242,
trencant-se a compressió als vint-i-vuit dies (28 dies).
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Si, a judici del Director de l’obra, hi ha suficients garanties que el formigó proposat pel
Contractista complirà les condicions exigides per aquest Plec, el Director de l’obra podrà excusar la
realització d’aquests assaigs.
Assaigs de control
S’haurà de realitzar el control del formigó a nivell estadístic o total segons l’article 90.3 de la EHE.
Assaigs d’informació
Tindran com a finalitat determinar la resistència real del formigó a alguna zona de l’obra.
Aquests assaigs seran necessaris quan els assaigs de control no arribin a l’acceptació automàtica
del formigó. La Direcció de l’obra podrà exigir en qualsevol moment la realització d’assaigs informatius,
podent extreure testimonis de les obres realitzades o utilitzar altres procediments a judici del Director de
l’obra.
Control del formigó fresc.
Es controlaran dos característiques: la consistència i la grandària màxima de l’àrid.
La consistència que haurà de tenir el formigó estarà fixada pel Director de l’obra posteriorment
als assaigs previs. La consistència del formigó es determinarà mitjançant el Cono d’Abrams d’acord amb
la Norma UNE 7.103. Aquest assaig es realitzarà com a mínim dos cops al dia, sempre es fabriquin
provetes per controlar la resistència i quan ordeni el Director de l’obra.
Les toleràncies admeses a la consistència respecte a la fixada seran les especificades a la
instrucció EHE.
El control de la grandària màxim de l’àrid s’efectuarà per tamisat del formigó fresc, amb l’ajuda
d’un raig d’aigua. S’admetrà una tolerància del sis per cent (6%) en pes d’àrid gros. La freqüència
d’aquest assaig la fixarà el Director de l’obra, sent com a mínim una setmanal.
Si el Director de l’obra ho jutja convenient, s’haurà de realitzar el control del pes específic del
formigó fresc.
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2.1.6. Acer

2.1.6.1. Acer per perfils i xapes
Es defineixen les classes d’acer pel seu tipus i grau. La tipologia a utilitzar és l’ A42 i grau b.

2.1.6.2. Garantia de les característiques
El fabricant garanteix les característiques mecàniques i la composició química dels productes
laminats que subministra, es a dir, garanteix que compleixen amb les condicions per la corresponent
classe d’acer.
Aquesta garantia es materialitza mitjançant el marcat que preceptivament han de portar els
productes. El consumidor pot, a càrrec seu, encarregar a la fabrica, o a un laboratori oficial, o acreditat a
l’àrea tècnica corresponent, que realitzi assaigs o anàlisis químics i mostri el document que correspongui
al els resultats obtinguts.

2.1.6.3. Condicions de subministrament i recepció
Subministrament dels productes
Les condicions tècniques de subministrament dels productes seran objecte de comerç entre el
consumidor i el fabricant, i s’ajustaran a allò que estableix la norma i en les condicions generals de la
Norma UNE 36 007.
Els productes no presentaran defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta
utilització. Els fabricants, per oferir la garantia de les seves característiques, realitzaran sobre les colades i
sobre els productes laminats els assaigs que jutgin precisos i de la manera que jutgin convenient.
Els assaigs de recepció que el consumidor pot encarregar a cada partida per comprovar el
compliment de la garantia, es realitzaran dividint la partida en unitats d’inspecció prenen les mostres en
cada unitat, realitzant els assaigs que recull aquest plec.
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Presa de mostres
Les mostres per la preparació de les provetes utilitzades als assaigs mecànics, o pels assaigs
químics, es prendran de productes de la unitat d’inspecció trets al atzar, segons les normes UNE 36 300 i
UNE 36 400.
Les provetes per l’assaig de tracció seran en general de secció rectangular amb amplada no
superior a 30 mil·límetres (30 mm.) i espessor igual al del producte o trenta mil·límetres (30 mm.) en
productes d’espessor major, rebaixant per una sola cara. En rodons i en productes d’espessor major de
quaranta mil·límetres (40 mm.) es permet utilitzar provetes de secció circular.
El tots els productes, excepte xapa, les provetes seran longitudinals (eix en la direcció del laminat).
En xapa les provetes seran transversals (eix perpendicular a la direcció del laminat).
Les provetes per l’assaig de doblat seran rectangulars, anàlogues a les de l’assaig de tracció, excepte en
rodons, que seran un tros de producte quan els seu diàmetre no sigui major que trenta mil·límetres (30
mm.); si fos major pot rebaixar-se per maquinat fins a un espessor no menor de vint mil·límetres (20
mm.).
Les provetes per l’assaig de resiliència seran longitudinals.
Per les anàlisis químiques es prendran mostres dividint cada mostra en tres, una per assajar al
laboratori del fabricant, una altra per entregar al consumidor, i una tercera per realitzar l’assaig de
contrast a un laboratori oficial o acreditat a l’àrea tècnica corresponent.

2.1.6.4. Assaig de tracció
L’assaig de tracció es realitzarà segons la Norma UNE 7 474-1 (EN 10 002-1). S’assajarà una
proveta determinant únicament les característiques: límit elàstic σe, resistència a tracció σr i allargament
de ruptura δ.

2.1.6.5. Assaig de doblat
Es realitzarà l’assaig de doblat definit a la Norma UNE 7 472, sobre el mandrí que figura a la
taula de característiques per la classe d’acer. La cara externa de la proveta doblada serà sempre una cara
de laminació. S’assajarà una proveta, sent acceptable el resultat si no apareixen esquerdes.
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2.1.6.6. Assaig de resiliència
Es realitzarà segons la Norma UNE 7 475-1 (EN 10 045-1), utilitzant la proveta amb entalladura
en V a quaranta-cinc graus (45º), de deu mil·límetres (10mm) d’amplada.
S’assajaran tres provetes, elaborades amb mostres preses contigües en un producte, adoptant com
a resiliència, la mesura de l’energia absorbida als tres assaigs.
En productes d’espessor menor de deu mil·límetres (10 mm.), es realitzarà l’assaig quan
s’especifiqui, detallant la proveta que es pretén utilitzar, i previ acord, el valor de la resiliència garantida,
per aquesta proveta.

2.1.6.7. Anàlisis químic
Les anàlisis químiques sobre el producte es realitzaran segons les normes següents.
Carboni:

UNE 7 014, UNE 7 331, UNE 7 349

Fòsfor:

UNE 7 029

Sofre:

UNE 7 019

Nitrogen:

UNE 36 317-1

Silici:

UNE 7 028

Manganès:

UNE 7 027

Quan existeixi mes d’un mètode d’assaig pot escollir-se el mes convenient.

2.1.6.8. Assaig d’esclafament
L’assaig d’esclafament, exigible únicament als perfils rodons buits, es realitzarà segons la Norma
UNE 7 208 situant la soldadura de la proveta, si existeix, equidistant de les generatrius de recolzament a
les plaques. L’assaig consta de dues etapes i ha de ser satisfactori en ambdues. A la primera etapa, però
comprovar la ductilitat de la soldadura, s’aproparan les plaques fins una distancia de 2d/3, sent d el
diàmetre del perfil, i no ha d’apreciar-se cap esquerda a la cara exterior ni a la interior de la soldadura.
A la segona etapa, però comprovar la ductilitat de l’acer, es continuen apropant les plaques fins a
una distancia de 4e, sent e l’espessor del perfil, i no ha d’apreciar-se cap esquerda, llevat de la zona
soldadura.
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2.1.6.9. Duresa brinell
L’assaig de duresa Brinell no forma part dels assaigs de recepció, però per la seva senzillesa pot
utilitzar-se pel consumidor amb caràcter orientatiu. Es realitzarà segons la norma UNE 7 422, mitjançant
bola de deu mil·límetres (10 mm.) i carga de tres mil kiloponds (3.000 kp.).
En funció del diàmetre del la petjada es determinarà el numero HB.
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2.1.7. Armadures

2.1.7.1. Armadures passives
Es defineix com armadura d’acer a utilitzar en formigons armats, al conjunt d’acer que es col·loca
al interior de la massa de formigó, per ajudar-lo a resistir els esforços als que està sotmès.
L’ús, execució i demés prescripcions per la utilització de l’acer es regiran per la Instrucció EHE.
S’utilitzaran barres corrugades, malles electrosoldades i armadures bàsiques electrosoldades en
gelosia.

2.1.7.2. Resistència
Les característiques resistents de les barres seran com a mínim les corresponents al tipus B400S,
les quals s’indiquen a continuació:
•

Límit elàstic fy no menys que 400 N/mm2

•

Carga unitària fs no menys que 450 N/mm2

•

Allargament de ruptura no menor al 10%

•

Relació d’assaig fs/fy no menor que 1.05

Es podrà utilitzar malles metàl·liques electrosoldades per diàmetres mes petits de deu mil·límetres
(10 mm.). Estaran compostes de dos sistemes de filferros o barres paral·leles corrugades, amb les
característiques anomenades d’acer trefilat o estirat en fred, formant retícula ortogonal i unides mitjançant
soldadures elèctriques en els seus punts de contacte. S’ajustaran a les prescripcions reflectides a la Norma
EHE.
Les característiques mecàniques mínimes dels filferros seran com a mínim les corresponents al
tipus B400T.
La resistència a esforç tallant de cada nus serà com a mínim igual al 35% de la capacitat mecànica
real (no disminuïda) del filferro o barra longitudinal.

191

Nau industrial per la conservació i classificació de fruita fresca

2.1.8. Blocs

2.1.8.1. Característiques tècniques exigibles
No presentaran esquerdes, fissures ni eflorescència. Per la cara vista no s’admetran barraques,
forats, ni decantaments. La textura de les cares destinades a ser revestides serà suficientment rugosa com
per permetre una bona adherència del revestiment.
Les toleràncies màximes admissibles en les dimensions no superaran el +/-1%.
L’absorció d’aigua no superarà al 10% en pes.
La resistència a compressió dels blocs massissos no serà inferior a 60 kg/cm2 i la dels blocs buits
a 40 kg/cm2.

2.1.8.2. Condicions particulars de recepció
De cada lot es determinaran les següents característiques, mitjançant els assaigs definits al RTC-INCE:
•

Característiques geomètriques

•

Pes específic

•

Absorció d’aigua

•

Resistència a compressió

•

Aspecte i textura

La grandària de la mostra per cada assaig serà de 6 blocs.
L’assaig “resistència a compressió” no s’efectuarà degut a la seva condició d’element no resistent
estructural.
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2.1.9. Ciments

2.1.9.1. Característiques tècniques exigibles
El ciment escollit serà capaç de proporcionar al morter o formigó les condicions exigides als
apartats corresponents del present Plec.

2.1.9.2. Condicions particulars de control de recepció
La recepció de cada partida subministrada es realitzarà abans del formigonat, o si varien les
condicions de subministrament, i un cop cada tres mesos durant la marxa de l’obra i quan ho indiqui el
Director de la mateixa, determinant-se les característiques en funció del tipus de ciment, especificat al
Plec de prescripcions tècniques generals per la recepció de ciments RC-88.
Les mostres seran de setze quilos (16 kg.), repartides en dos envasos estancs que haurien de
quedar-se a l’obra, al menys un d’ells, cent dies (100 dies).
En cas de ciments per us de morters, no es obligatòria la realització d’assaigs, però si la recepció
segons RC-88.
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2.1.10. Additius

2.1.10.1. Característiques tècniques exigibles
A una temperatura igual, la viscositat i la densitat dels additius líquids o de les seves solucions o
suspensions en aigua seran uniformes en totes les partides subministrades i així mateix el color es
mantindrà invariable.
No es permetrà utilitzar additius en els que existeixin clorurs, sulfats o qualsevol altre matèria
nociva pel formigó, en quantitats superiors als límits que es toleren en l’aigua d’amassat per formigons a
la Instrucció EH-88. L’additiu haurà de ser neutre davant dels components del ciment i els àrids.
Els additius poden subministrar-se en estat líquid o sòlid. De subministrar-se en estat líquid, la
seva solubilitat en aigua serà total, amb independència de quina sigui la concentració de l’additiu. Si es
subministra en estat sòlid, haurà de ser soluble amb facilitat en l’aigua o dispersable, amb l’estabilitat
necessària per assegurar-se la homogeneïtat de la seva concentració al menys durant 20 hores.
Per a que no pugui autoritzar-se la seva utilització, el fabricant o subministrador proporcionarà de
forma gratuïta mostres per assaigs i informació a la que s’indicarà la designació de l’additiu d’acord amb
allò que s’indica a la Norma UNE 83200-84, així com els següents aspectes:
•

Acció principal del producte i altres accions simultànies, secundaries o d’alguna importància.

•

Grups químics que pertanyen als elements actius de base dels productes, els seus components
principals i secundaris que s’utilitzin per modificar l’acció principal o per produir altres
efectes simultanis.

•

Si es subministrat en forma de solució, contingut de productes sòlids i naturalesa dels
dissolvents.

•

Dosificació del producte

•

Condicions d’emmagatzematge i període màxim admissible

2.1.10.2. Condicions particulars de recepció
Per cada partida que es rebi a l’obra, es prendran tres mostres d’un litre (1 l.) com a mínim per la
realització dels assaigs químics i físics que confirmin la informació enviada pel fabricant. En cas que
l’additiu arribes incorporat al formigó provinent d’una central de formigonat, es subministrarà igualment
en les mateixes condicions les mostres corresponents a cada mes pel seu posterior assaig.
Prèviament a l’inici del formigonat, s’efectuaran assaigs previs de formigó, tal i com queden
definits a la EH-88.
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2.1.11. Aigua per utilitzar en morters i formigons

2.1.11.1. Condicions tècniques exigibles
Compliran amb les condicions exposades a l’article 27 de la Instrucció EHE.

2.1.11.2. Condicions particulars de recepció
Podran ser utilitzades com a norma general totes les aigües acceptades a la practica habitual, fent
analitzar les que no tinguin antecedents concrets o ofereixin dubtes en la seva composició i puguin alterar
les propietats exigides a morters i formigons, segons s’especifica a la Instrucció de Formigó Estructural
EHE.
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2.1.12. Graves a utilitzar en morters i formigons

2.1.12.1. Condicions tècniques exigibles
Compliran les especificacions contingudes als articles de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

2.1.12.2. Condicions particulars de recepció
Si no se tenen antecedents de l’àrid, abans de començar l’obra es determinaran les característiques
definides a la Instrucció i, durant la mateixa, es farà un seguiment de cada subministrament de la
grandària de l’àrid.
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2.1.13. Fustes

2.1.13.1. Condicions generals
La fusta per encofrats i fusteria d’armat i taller haurà de complir les següents condicions:
•

Procedir de troncs sans apuntalats amb adob.

•

Haver sigut dessecada, per mitjans naturals o artificials, durant el temps necessari fins
aconseguir el grau d’humitat precís per les condicions a les que es destini.

•

No presentar cap signe de putrefacció, forats de trepant o polilla, o atac de fongs.

•

Estar exempta d’esquerdes i berrugues, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva
solidesa i resistència. En particular, contindrà el mínim nombre possible de nusos, els quals,
en tot cas, tindran un espessor inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió de la peça.

•

Presentar anells anuals de regularitat aproximada, sense cap excentricitat de cor ni entrecosta.

•

Donar so clar de percussió.

No es permetrà en cap cas fusta sense descrostar.
Les dimensions i forma de la fusta seran, en cada cas, les adequades per garantir la resistència del
elements de la construcció. Quan es tracti de construccions de caràcter definitiu, s’ajustaran a les
definides als Plànols o a les aprovades pel Director.

2.1.13.2. Característiques tècniques exigibles
Fusta per encofrats i cimbres
Tindrà la suficient rigidesa per suportar, sense deformacions perjudicials, les accions de qualsevol
naturalesa que es puguin produir en la col·locació a l’obra i vibrat del formigó.
La fusta per encofrats serà preferiblement d’espècies resinoses i de fibra recta. La fusta serrada
s’ajustarà, com a mínim, a la classe I/80, segons la Norma UNE 56525-72.
Segons sigui la qualitat exigida a la superfície del formigó, les taules per al forro o taulell dels
encofrats seran enmexades, amb les seves arestes vives i plenes, raspallades i en brut.
Solament s’utilitzaran taulells de fusta la naturalesa de les quals garanteixin, mitjançant
tractament o revestiment, que no es produiran inflaments que donin lloc a pèrdues del material fi del
formigó fresc, o a imperfeccions en els seus paràmetres.
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Condicions particulars de recepció. Fusta per la fusteria armada.
Al principi de l’obra, es determinaran les característiques següents, segons les Normes UNE que
s’especifiquen:
Contingut d’humitat:

UNE 56529-72

Nusos:

UNE 56521-72

Fesa de ceba:

UNE 56520-72

Determinació de resistència a compressió axial:

UNE 56535-77

Determinació de resistència a flexió:

UNE 56537-79

Determinació de resistència a la tracció:

UNE 56538-78

Determinació de resistència al seccionament:

UNE 56539-78
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2.1.14. Proves per a la recepció de les obres

S’inclouen als assaigs i proves mínimes, en tipus i nombre d’elles, tant de materials com
d’execució de les obres i del seu comportament que serà necessari realitzar, excepte determinació del
Director Tècnic de les Obres, per la seva recepció.
La recepció provisional de les obres estarà subjecta a la pràctica de les proves mínimes per cada
una de les unitats components i del conjunt que s’especifiqui al present Plec de Condicions, sense
perjudici de les proves parcials que hagin sigut sotmeses als materials per la seva admissió a l’obra.
El Director Tècnic de les obres podrà ordenar la realització de proves o assaigs complementaris
dels especificats al següent Plec de Condicions, com a condició prèvia a la recepció d’alguna unitat
d’obra, si les condicions en que va ser executada permetessin dubtar de la qualitat de la mateixa.
La practica d’aquestes proves mínimes i els seus resultats s’hauran de consignar a l’acta de
recepció provisional, quedant pendents per la seva practica, en l’acte de recepció definitiva, aquelles
proves sobre unitats d’obra que, no havent donat el resultat especificat pugui, a judici de la Direcció
Tècnica de les Obres, ser admeses amb les condició de que els seus defectes s’arreglin al llarg del període
de garantia, circumstancia que, preceptivament, haurà de ser també consignada a l’acta de recepció
provisional.
El resultat negatiu d’alguna de les proves mínimes a les que es refereix el present capítol, donarà
lloc a la reiteració de les mateixes proves tants cops com consideri necessàries la Direcció Tècnica de les
Obres i als llocs escollits per aquesta, fins a comprovar si la prova negativa afectava a una zona parcial
susceptible de reparació i reflectia defecte de conjunt, que motives la no-admisio en la seva totalitat de
l’obra comprovada.

199

Nau industrial per la conservació i classificació de fruita fresca

2.2. PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA

2.2.1. Disposicions generals

2.2.1.1. Principis i objectius generals de la instal·lació
L’objectiu és permetre que aquesta instal·lació tingui la fiabilitat que s’espera d’ella, i a aquests
efectes es respectaran els següents principis i requisits:
•

Benestar tèrmic e higiene. La instal·lació objecte d’aquest reglament té com a finalitat principal
l’obtenció d’un ambient tèrmic interior, de qualitat de l’aire i de condiciones acústiques que siguin
acceptables pel ser humà durant el desenvolupament de les seves activitats.

•

Seguretat. En relació amb l’objectiu de la seguretat d’utilització, s’haurà de complir amb allò que es
prescriu en aquest plec, així com amb allò que concerneix a la seguretat al Reglament de Seguretat
per Instal·lacions Frigorífiques.

•

Demanda energètica. En relació amb l’ús racional de l’energia, s’haurà de tenir en compte que el
consum d’energia causada pel funcionament d’aquestes instal·lacions està condicionat per un gran
nombre de factors que afecten la demanda energètica, com la qualitat tèrmica, les càrregues tèrmiques
interiors, els criteris de disseny dels sistemes que composen la instal·lació, tant pel que fa a la
producció dels fluids portadors com a la zonificació dels espais, la flexibilitat de funcionament, el
control del sistema, etc., i finalment els criteris d’explotació.

•

Consum energètic. L’eficiència amb que aquesta demanda d’energia està satisfeta i, per tant, el
consum d’energia de tipus convencional depèn alhora d’una altra sèrie de factors, entre els que cal
anomenar el rendiment de tots i cada un dels equips que componen la instal·lació, l’ús de sistemes de
refredament evaporatiu, directe o indirecte i, en general, l’ús de tots aquells sistemes, aparells i
dispositius que permeten la reducció i comptabilització del consum d’energia procedent de fonts
convencionals, que es faci servir en un ús més racional de l’energia.

•

Manteniment. En el context de les consideracions anteriors, per mitjà del plec es persegueix el
disseny de sistemes eficients i, a través del manteniment, la permanència en el temps del rendiment
inicial de les instal·lacions i de tots els seus components.

•

Protecció al medi ambient. Per últim, l’ús racional i eficient de l’energia consumida per les
instal·lacions al llarg de la seva vida útil té com a conseqüència directa una millor protecció del medi
ambient per, entre d’altres, l’efectiva reducció de les emissions a l’atmosfera.
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2.2.1.2. Disseny, construcció, muntatge i materials utilitzats a la instal·lació frigorífica i
protecció d’aquesta.

2.2.1.2.1. Disseny i instal·lació
El disseny, construcció i muntatge i materials utilitzats a les instal·lacions frigorífiques i protecció
d’aquestes hauran d’atenir-se als requisits especificats a les Instruccions tècniques complementaries
incloses al present Plec.

2.2.1.2.2. Reglamentació aplicable
Qualsevol element de la instal·lació frigorífica haurà de ser projectat, construït i ajustat de manera
que compleixi les prescripcions dels Reglaments de Seguretat Industrial que els siguin d’aplicació, en
particular la reglamentació vigent sobre seguretat de maquines i sobre equips a pressió.

2.2.1.2.3. Influencia de la temperatura
Qualsevol material utilitzat a la construcció de les instal·lacions frigorífiques haurà de ser
resistent a l’acció de les substàncies amb les que entri en contacte, de manera que no pugui deteriorar-se
en condicions normals d’utilització i, en especial, es tindrà en compte la seva resistència a efectes de la
seva fragilitat a baixes temperatures (resiliencia), tal i com determina l’apartat 7.5. de l’annex I del Reial
Decret 769/1999, de 7 de maig, sobre aplicació de la Directiva 97/23/CE sobre Equips a Pressió.

2.2.1.3. Fabricants, empreses instal·ladores, empreses conservadores-reparadores, titulars i
usuaris

2.2.1.3.1. Execució de les instal·lacions
Donat que les instal·lacions frigorífiques estan constituïdes per equips a pressió (recipients,
intercanviadors, vàlvules, accessoris i canonades) hauran de ser considerades en el seu tot o conjunt com
equips a pressió, no com una sumatòria d’equips a pressió, i els hi serà d’aplicació als fabricants dels
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equips i a les Empreses Instal·ladores-Conservadores-Reparadores Frigoristes Autoritzades allò que es
disposa al Reglament d’Equips a Pressió.

2.2.1.3.2. Muntatge i posta en marxa
El muntatge i posta en marxa, conservació i reparació de les instal·lacions objecte d’aquest Plec
solament podrà ser realitzat per empreses autoritzades com “Empresa Instal·ladora-ConservadoraReparadora Frigorista”.
La manipulació de refrigerant a la instal·lació frigorífica es realitzarà per empreses autoritzades
com “Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista”.
Les condicions que han de complir aquestes empreses, el seu registre, les seves obligacions i
limitacions estan consignades a la Instrucció Tècnica Complementaria MI-IF 13 del Reglament de
Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques.
El registre d’aquestes empreses es realitzarà a l’organisme competent de la Comunitat Autònoma
on tingui la seva seu social, tenint validesa per tota Espanya.

2.2.1.3.3. Titulars
El titular serà el responsable del compliment de les normes establertes al present Plec i al
Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques i les seves Instruccions Tècniques
Complementaries, en allò que es refereix al funcionament i condicionament de la instal·lació. També
haurà de cuidar que la mateixa es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir la seva
utilització quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per les persones, bens o el mediambient.
Impedirà també l’emmagatzematge de qualsevol producte en zones prohibides pel present Plec i pel
Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques.
Els titulars tenen la obligació de contractar el manteniment de la instal·lació amb una Empresa
Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista de la manera que s’estableix al present Plec, amb
compliment al Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques.
També hauran de contractar una polissa de Responsabilitat Civil que cobreixi els riscos que
puguin derivar-se de la instal·lació, amb una quantia mínima de 100.000 €, que haurà de ser actualitzada
anualment d’acord amb la variació de l’índex de preus al consum. Si el titular tingués contractada una
pòlissa general de Responsabilitat Civil, que cobrís l’exercici de la seva activitat, en aquesta pòlissa
s’hauria d’indicar expressament que la mateixa cobreix també la responsabilitat derivada de la instal·lació
frigorífica.
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Els tiltulars portaran un Llibre Registre, manual o informatitzat, el model del qual serà establert,
facilitat i diligenciat per l’organisme competent de la Comunitat Autònoma que correspongui, en el que
constaran:
•

Els aparells instal·lats (marca, model).

•

Procedència dels mateixos (UE, EEE o altres).

•

Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista que va executar la instal·lació.

•

Data de la primera inspecció i de les inspeccions periòdiques amb el vist-i-plau del anteriorment
mencionat organisme competent de la Comunitat Autònoma l’àmbit de la qual estigui ubicada la
instal·lació.

•

Inspeccions no oficials i reparacions efectuades, amb detall d’aquestes, Empresa Instal·ladoraConservadora-Reparadora Frigorista que les va efectuar i data de la seva finalització.

2.2.1.4. Requisits administratius previs a la instal·lació, ampliació, modificació, trasllat i retirada
d’ús del sistema frigorífic
La instal·lació, ampliació, modificació o trasllat del sistema frigorífic requerirà, prèviament a la
posta en servei, la presentació del pertinent Dictamen de Seguretat a l’organisme competent de la
Comunitat Autònoma corresponent. El dictamen de Seguretat, expedit per una Empresa Instal·ladoraConservadora-Reparadora Frigorista Autorotzada, i en el seu cas el projecte i la direcció d’obra
degudament visats hauran d’acreditar que s’han satisfet les condicions de seguretat contingudes al
Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques i Instruccions Tècniques complementaries.
El dictamen sobre les condicions de seguretat queda establert a les Instruccions Tècniques
Complementaries del Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques.
La presentació d’aquesta certificació, acreditativa del compliment de les condicions tècniques i
prescripcions reglamentaries, s’entén feta exclusivament a efectes de seguretat, la realitzarà una Empresa
Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada i serà independent de qualsevol altre
intervenció administrativa exigible.
La retirada d’ús i desmantelament del sistema frigorífic requerirà la prèvia comunicació a
l’Organisme competent de la Comunitat Autònoma.

2.2.1.5. Supervisió de la instal·lació
Els criteris de inspecció i revisió, així com la seva periodicitat s’estableixen a la Instrucció
Tècnica Complementaria corresponent.
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2.2.1.6. Obligacions i sancions

2.2.1.6.1. Obligacions del director de l’obra
El tècnic competent que actuï com director d’obra haurà de comprovar que es compleixen
estrictament les especificacions detallades al projecte, o si estima que es poden millorar alguns aspectes,
portarà a terme la modificació corresponent, indicant-ho així al Certificat de Direcció d’Obra que haurà
de disposar del visat corresponent.
Abans de la posta en marxa, el director d’obra haurà de verificar que s’han realitzat, amb resultats
satisfactoris, totes les proves de pressió prescrites.
Un cop ficada en marca la instal·lació, haurà de verificar que el funcionament satisfactori de la
mateixa, estenent la corresponent acta de recepció provisional.
Igualment comprovarà el marcat CE i l’existència de la documentació requerida a les Instruccions
Tècniques Complementaries del Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques.

2.2.1.6.2. Obligacions

de

l’empresa

instal·ladora-conservadora-reparadora

frigorista

autoritzada. garanties
Tota Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada es responsable de
l’execució de l’obra, i per tant de:
•

Que els components i materials per aquesta subministrats siguin adequats a les condicions de
treball previstes, i compleixin la normativa vigent.

•

Que l’execució de les unions soldades es porti a terme per personal qualificat, establint els
mètodes de treball i controls necessaris per assegurar el compliment de les reglamentacions
aplicables.

•

La realització i certificació de les proves de pressió i estanquitat parcials i totals.

•

Verificar el bon estat de funcionament dels elements de seguretat del circuit frigorífic.

•

Que s’aconsegueixin les condicions de disseny de la instal·lació durant el seu funcionament.

•

Que un cop acabada la posta en marxa, es comuniqui a l’òrgan competent de la Comunitat
Autònoma, en l’àmbit del qual estigui emplaçada l’obra, la realització de la mateixa, mitjançant el
certificat final de l’obra.
Tota Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada es responsable del

manteniment de la instal·lació frigorífica, i per tant de:
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•

Verificar el bon estat de funcionament dels elements de seguretat del circuit frigorífic.

•

Informar per escrit a l’usuari de les deficiències detectades i que puguin afectar a la seguretat i al
bon funcionament de la instal·lació frigorífica.

•

Que la documentació de registre de la instal·lació es trobi correctament complimentada i
actualitzada.

•

Justificar documentalment qualsevol canvi que s’estimi necessari introduir al funcionament de la
instal·lació, incloent els plànols, esquemes i instruccions de servei afectades per aquests canvis.

•

Que quan sigui necessari substituir equips, components o peces dels mateixos, els nous elements
que s’instal·len compleixin la normativa vigent.

•

Que l’execució de les unions soldades es porti a terme per personal qualificat, establint els
mètodes de treball i controls necessaris per assegurar el compliment de les reglamentacions
aplicables.

•

La realització i certificació de les proves a pressió i estanquitat parcials i totals, així com els
controls periòdics de fugues.

•

La recuperació dels fluids refrigerants sense pèrdua de fluid a l’atmosfera i la seva entrega a un
gestor de residus autoritzat.
Tots els equips i components de la instal·lació frigorífica subministrats i instal·lats per la Empresa

Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada quedaran garantits per la mateixa, contra
qualsevol defecte de fabricació i instal·lació i solament al primer usuari, per un període de dotze mesos a
partir de la posta en marxa. Aquesta garantia cobrirà els materials i ma d’obra necessaris per aconseguir el
correcte funcionament de la instal·lació.

2.2.1.6.3. Obligacions dels titulars
Obligacions generals
El titular en cap cas podrà fer ús de la instal·lació sense abans haver presentat la documentació a
la que fa referència la Instrucció MI-IF 15 del Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques.
Tota instal·lació frigorífica precisa d’una persona expressament encarregada de la mateixa que
prèviament hagi estat instruïda. Aquesta formació, que serà facilitada per la Instal·ladora, haurà de quedar
documentada.
El titular de la instal·lació haurà de conservar en perfecte estat tots els elements de seguretat i
tenir adiestrat al personal encarregat de la mateixa.
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Al finalitzar la jornada de treball, s’haurà de realitzar una inspecció completa de la instal·lació
frigorífica amb la finalitat de comprovar que ningú s’ha quedat tancat a la cambra frigorífica.
Serà obligació del titular que es porti a terme, per part de personal qualificat, el control de fugues prescrit
per la càrrega i tipus de refrigerant de la instal·lació.
Emmagatzematge de refrigerant a la sala de màquines
La quantitat màxima de refrigerant utilitzat a la instal·lació que pot ser emmagatzemat a la sala de
màquines és el 20% de la càrrega total de la instal·lació, amb un màxim de 150 kg. Aquest refrigerant
haurà d’estar en ampolles o contenidors que compleixin amb la reglamentació sobre transport de
mercaderies perilloses establerta al Reial Decret 2115/1998, de 2 d’octubre, sobre transport de
mercaderies perilloses per carretera i el RD 222/2001, de 2 de març, d’aplicació de la Directiva
1999/36/CE sobre equips a pressió transportables (així com allò que respecta al emmagatzematge i si
procedeix a la ITC MIE APQ-5, referent al emmagatzematge de botelles i botellons de gasos comprimits,
líquids i dissolts a pressió del Reglament de Emmagatzematge de Productes Químics, aprovat pel RD
379/2001 de 6 d’abril). Queda exclòs d’aquest concepte el refrigerant acumulat als recipients propis de la
instal·lació, tant en el sector d’alta com de baixa, si els hagués.
No es permetrà l’emmagatzematge a la sala de màquines d’altres elements de risc com son botelles a
pressió amb substàncies diferents al refrigerant utilitzat al sistema de refrigeració, productes inflamables o
combustibles (olis, coquilles, etc.).
Equips de protecció
Els equips de protecció personal a utilitzar es determinaran d’acord amb les Instruccions
Tècniques Complementaries d’aquest Plec.
Cartell de seguretat
El titular serà responsable de que estigui col·locat, a la proximitat del lloc d’operacions del
sistema de refrigeració, un cartell ben llegible, i adequadament protegit, amb les següents indicacions:
•

Instruccions clares i precises per parar la instal·lació en cas d’emergència.

•

Nom, direcció i telèfon de la persona

encarregada i de l’empresa conservadora-reparadora

frigorista.
•

Direcció i telèfon del servei de bombers més proper a la instal·lació o planta.

•

Càrrega aproximada, en kg i tipus de gas refrigerant existent a la instal·lació.
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2.2.1.6.4. Normes
La referència a normes que es realitzi al present Plec i les seves Instruccions Tècniques
Complementaries s’entendrà sense perjudici del reconeixement de les normes corresponents admesa pels
Estats membres de la Unió Europea (UE), o pels països membres de la AELC (Associació d’Estats de
Lliure Comerç), firmants de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, sempre que les mateixes suposin
un nivell de seguretat de les persones, els bens o el medi ambient equivalent, al menys, al que
proporcionen aquelles.
S’acceptaran els productes legalment fabricats o comercialitzats a altres Estats membres de la UE
o per països membres de la AELC (Associació d’Estats de Lliure Comerç), firmants de l’acord sobre
l’Espai Econòmic Europeu, quan siguin conformes a normes, reglaments tècnics o procediments de
fabricació que garanteixin nivells de seguretat equivalent als que s’exigeixen a la reglamentació
espanyola.
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2.2.2. Terminologia i normes de referència

2.2.2.1. Terminologia
Pels propòsits d’aquest plec son aplicables les definicions exposades als apartats 2 i 3 de la
Instrucció MI-IF 01 del Reglament de seguretat per Instal·lacions frigorífiques als que s’inclouen, entre
altres, totes les definicions recollides a la norma UNE-EN 378-1:2000.

2.2.2.2. Normes de referència
Les normes de referència, solament seran d’obligat compliment en la mesura i amplitud que
s’expressi i implícitament es manifesti al text del present Plec.
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2.2.3. Definició del refrigerant utilitzat

2.2.3.1. Definició segons el grau de seguretat
El refrigerant utilitzat a la instal·lació objecte d’aquest Plec és, segons la denominació i
nomenclatura simbòlica que estableix la Instrucció MI-IF 02 del Reglament de seguretat per instal·lacions
frigorífiques, el R-134a.
Els refrigerants es classifiquen segons el seu grau de seguretat en tres grups, d’acord amb allò que
estableix la Instrucció MI-IF 02 del Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques. El R-134a
pertany al grup de seguretat L1 (màxima seguretat).

2.2.3.2. Definició en funció dels seus efectes sobre la salut i la seguretat
Els refrigerants es classifiquen d’acord amb la seva inflamabilitat i toxicitat.
En funció de la inflamabilitat
D’acord amb allò que estableix la Instrucció MI-IF 02 del Reglament de seguretat per
instal·lacions frigorífiques, el refrigerant R-134a pertany al Grup primer: refrigerants no inflamables en
estat de vapor a qualsevol concentració a l’aire.
En funció de la toxicitat
D’acord amb allò que estableix la Instrucció MI-IF 02 del Reglament de seguretat per
instal·lacions frigorífiques, el refrigerant R-134a pertany al GrupA: refrigerants la concentració mitjana al
temps del qual no té efectes adversos per la majoria dels treballadors que poden estar exposats al
refrigerant durant una jornada laboral de 8 hores diàries i 40 setmanals, i el valor del qual és igual o
superior a una concentració mitjana de 400ml/m3.
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2.2.4. Definició del sistema de refrigeració utilitzat
D’acord amb allò que estableix la Instrucció MI-IF 03 del Reglament de seguretat per
instal·lacions frigorífiques, el sistema de refrigeració utilitzat a la instal·lació objecte d’aquest Plec és el
Sistema Indirecte Tancat.
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2.2.5. Definició de l’emplaçament i local
L’emplaçament i el local es classifiquen d’acord amb la seguretat de les persones a les que pot
afectar de forma directa un eventual funcionament incorrecte del sistema de refrigeració.
Segons l’article 9 “Classificació dels emplaçaments i locals” del Reglament de seguretat per
instal·lacions frigorífiques tenim:
•

L’emplaçament de la instal·lació objecte d’aquest plec està classificat com Tipus 2 : sistema de
refrigeració amb el sector d’alta pressió instal·lat en una sala de màquines especifica o a l’aire
lliure.

•

El local on està situada la instal·lació objecte d’aquest plec està classificat com local de Categoria
D: recintes, parts d’edificis o edificis no oberts al públic i sol persones autoritzades tenen l’accés
garantit. Les persones autoritzades estaran familiaritzades amb les mesures de seguretat generals
de l’establiment.
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2.2.6. Utilització del refrigerant

2.2.6.1. Generalitats
Per l’elecció del refrigerant es tindrà en compte la seva influencia sobre l’efecte hivernacle i
l’esgotament de la capa d’ozó estratosfèric.
El refrigerant serà únicament manipulable per Empreses Instaladores-Conservadores-Reparadores
Frigoristes autoritzades.

2.2.6.2. Criteris per a la selecció del refrigerant
El refrigerant s’escollirà tenint en compte el seu potencial influencia sobre el medi ambient en
general, així com els seus possibles efectes sobre el medi ambient local i la seva idoneïtat com refrigerant
per un sistema determinat. Quan se seleccioni un refrigerant s’haurà de considerar, respecte a la valoració
del risc, els següents factors (relació no exhaustiva i sense prioritats):
•

Efectes medi-ambientals (medi ambient global).

•

Càrrega de refrigerant.

•

Aplicació del sistema de refrigeració.

•

Disseny del sistema de refrigeració.

•

Construcció del sistema de refrigeració.

•

Qualificació professional.

•

Manteniment.

•

Eficiència energètica.

•

Seguretat i higiene.
Estarà prohibida la utilització de refrigerants CFC i HFCF a instal·lacions noves (valor PAO>0).
El sistema s’haurà de dissenyar i instal·lar per a que sigui estanc. S’haurà de posar especial

atenció als següents factors que poden afectar a l’estanquitat del sistema:
•

Tipus de compressor.

•

Tipus d’unions.

•

Tipus de vàlvules.
El refrigerant s’haurà de seleccionar tenint en compte la facilitat per la seva possible reutilització

o destrucció.
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2.2.6.3. Utilització del refrigerant
D’acord amb allò que es disposa al Capítol II del Reglament de Seguretat per Instal·lacions
Frigorífiques, la utilització dels diferents refrigerants es determinarà considerant: el sistema (directe o
indirecte), el seu emplaçament (1, 2, 3), el local on s’utilitzi (A, B, C, D) i tenint en compte les
prescripcions citades al respecte a la Instrucció MI-IF 04 del Reglament de Seguretat per Instal·lacions
frigorífiques.
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2.2.7. Disseny, construcció, materials i aïllament utilitzat als components frigorífics

2.2.7.1. Normes de disseny i construcció
El sistema de refrigeració i els seus components s’hauran de dissenyar i construir evitant els
possibles riscos per les persones, bens i medi ambient.
S’utilitzaran les normes UNE citades a continuació, completades per codis o recomanacions
acceptades a la U.E.:
•

UNE EN 12263 Sistemes de refrigeració i bombes de calor. Dispositius de seguretat per
limitar la pressió. Requisits i assaigs.

•

UNE EN 13136 Sistemes de refrigeració i bombes de calor. Dispositius de alleugeriment de
pressió i les seves canonades de connexió. Mètodes de càlcul.

•

UNE EN 287-1 Qualificació de soldadors. Soldeig per fusió. Part 1: acers.

•

UNE EN60204-1 Seguretat de les maquines. Equip elèctric de les maquines. Part 1: requisits
generals (CEI 60204-1).

•

UNE EN 60335-1 Seguretat dels aparells electrodomèstics i anàlegs. Condicions generals
(CEI 60335-1).

•

UNE EN 60335-2-34 Seguretat dels aparells electrodomèstics i anàlegs. Parte 2: Requisits
particulars per compressors a motor (CEI 60335-2-34).

•

UNE EN 563 Seguretat de maquines. Temperatura de les superfícies accessibles.

•

UNE 74105- Mètodes estadístics per a la determinació i verificació dels valors d’emissió
acústica per maquines i equips.

•

UNE EN 13480 Canonades metàl·liques industrials.

•

UNE EN 292-1-2 Seguretat de les maquines.

Es prendrà especial atenció al compliment d’allò disposat a l’article 11 del Reglament de
Seguretat per instal·lacions frigorífiques.

2.2.7.2. Materials utilitzats en la construcció d’equips frigorífics
Els materials de construcció i de soldadura hauran de ser els apropiats per suportar les tensions
mecàniques, tèrmiques i químiques previsibles. Hauran de ser resistents als refrigerants utilitzats, a les
mescles d’oli i refrigerant amb possibles impureses i contaminant, així com els fluids secundaris.
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Requisits generals
Tots els materials que estiguin en contacte amb el refrigerant hauran de tenir garantida la seva
compatibilitat mitjançant proves pràctiques o per una llarga experiència amb el mateix.

2.2.7.3. Aïllament tèrmic dels components del circuit frigorífic
Generalitats
L’aïllament tèrmic dels circuits de baixa temperatura en una instal·lació frigorífica juga un paper
molt important en quan al rendiment (consum energètic), hermeticitat, funcionament i conservació del
sistema. A tal efecte els recipients, intercanviadors o canonades i accessoris que treballen a temperatures
relativament baixes (t<15ºC) hauran de ser protegits mitjançant aïllament tèrmic de l’absorció de calor i
de les condensacions no esporàdiques.
Selecció i dimensionat
La selecció de l’aïllament es farà en funció de les característiques del sistema de refrigeració:
Eficiència requerida, utilització de la instal·lació, temperatura de funcionament, etc.
L’espessor del aïllament es determinarà tenint en compte:
•

La temperatura i humitat relativa de l’aire ambient al lloc de l’emplaçament.

•

La diferencia de temperatura entre la superfície freda a aïllar i la normal de l’aire ambient.

•

La conductivitat tèrmica del material aïllant seleccionat.

•

La forma i característiques del component a aïllar (paret plana o diàmetre de la canonada).
Amb qualsevol de les solucions adoptades es garantirà una resistència a la difusió del vapor eficaç

i continua.
En cap cas l’espessor de l’aïllant serà inferior al necessari per evitar condensacions no
esporàdiques.
Requisits generals
Els materials aïllants hauran de complir els requisits següents:
•

Tenir un coeficient de conductivitat tèrmica baix.

•

Tenir uns factors de resistència a l’absorció i difusió del vapor d’aigua alts.

•

Tenir bona resistència a la inflamabilitat, a la descomposició i al envelliment.
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•

Tenir bona resistència mecànica, especialment als punts de suport de les canonades.

•

No emetre olors.

•

Mantenir les seves propietats entre –70 i 120ºC.

•

En cas de combustió, no produir gasos tòxics durant la mateixa.

Execució i manteniment
S’haurà de tenir present que tan important o més que la selecció i dimensionat del aïllament és
una correcta instal·lació del mateix.
Com a regla general, s’hauran de seguir escrupolosament les instruccions de muntatge i aplicació
del fabricant.
Requisits generals
Abans de col·locar l’aïllament, quan els components siguin de ferro o acer, s’haurà d’aplicar un
tractament adequat per prevenir la corrosió. Les zones o elements que no hagin d’anar aïllats per
exigència del funcionament hauran d’estar especialment protegits per evitar els efectes de la corrosió
degut a la condensació, per exemple, amb bena grassa.
Serà necessari aplicar l’aïllament procurant la millor distribució i segellat de les juntes, quan hi
hagi.
Si es realitzen treballs a les proximitats de components aïllants (canonades, equips, etc.) es tindrà
la màxima cura per no danyar l’aïllament.
En relació amb el manteniment de l’aïllament del circuit frigorífic es complirà amb allò que es
defineix al punt 1.2.6. de la MI-IF 14 del Reglament de Seguretat per Instal·lacions frigorífiques.
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2.2.8. Components de la instal·lació

2.2.8.1. Requisits relatius a la pressió
Requisits generals
Totes les parts del circuit del refrigerant s’hauran de dissenyar i construir per mantenir
l’estanquitat i suportar la pressió que pugui produir-se surant el funcionament, repòs i transport tenint en
compte les tensions tèrmiques, físiques i químiques que puguin preveure’s.
Pressió màxima admissible
La pressió màxima admissible s’haurà de determinar tenint en compte factors tals com:
•

Temperatura ambient.

•

Sistema de condensació (aire, aigua, etc.).

•

Insolació o radiació solar amb el sistema parat.

•

Mètode de desglaç.

•

Tipus d’aplicació (refrigeració o bomba de calor).

•

Marges d’operació, entre la pressió normal de treball i els dispositius de protecció (controls
elèctrics, vàlvules de seguretat, etc.).
No obstant, el valor mínim per la pressió màxima admissible es determinarà d’acord amb la

pressió de saturació del refrigerant per les temperatures mínimes de disseny especificades a la Taula 1 de
la MI-IF 06 del Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques.
Pressió de disseny de components
La pressió de disseny de cada component no serà inferior a la pressió màxima admissible del
sistema o de la part del mateix on vagi instal·lat.
Aquest punt no serà d’aplicació als compressors que compleixin amb la norma EN-60335-2-34 o amb la
EN-2693.
Relacions entre les diferents pressions amb la pressió màxima admissible
Els sistemes i components s’hauran de dissenyar per respondre a la relació de pressions donada a
la Taula 2 de la MI-IF 06 del Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques.
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2.2.8.2. Equips a pressió
Requisits generals
Els equips a pressió hauran de complir amb el Reial Decret 769/1999.
Suports
Els suports i recolzaments per equips a pressió hauran de dissenyar-se i situar-se per suportar les
forces estàtiques i dinàmiques que es produeixin.

2.2.8.3. Canonades i connexions
2.2.8.3.1. Requisits generals
Circuit del refrigerant
Totes les canonades del circuit del refrigerant hauran de complir amb les normes aplicables
especificades a la sol·licitud d’evacuació de conformitat, quan sigui preceptiu i es dissenyaran,
construiran i instal·laran per mantenir la estanquitat i resistir les pressions i temperatures que puguin
produir-se durant el funcionament, les parades i el transport, tenint en compte els esforços tèrmics, físics i
químics que es preveguin.
Els materials, espessor de la paret, resistència a la tracció, ductilitat, resistència a la corrosió,
procediments de conformat i proves seran adequades pel refrigerant utilitzat i resistiran les pressions i
esforços que puguin produir-se.
Cop d’ariet als sistemes
Les canonades al sistema de refrigeració s’hauran de dissenyar i instal·lar de tal manera que el
cop d’ariet (cop hidràulic) no pugui danyar el sistema.
Dispositiu de protecció, canonades i accessoris
Els dispositius de protecció, canonades i accessoris s’hauran de protegir al màxim possible contra
els efectes adversos medi-ambientals. Es consideraran efectes adversos medi-ambientals, per exemple, el
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perill d’acumulació d’aigua i la congelació de les canonades de descarrega o l’acumulació de brutícia o
sediments.
Traçats de canonada llargs
S’haurà de preveure la dilatació i contracció de canonades en traçats llargs.
Accessoris flexibles per canonades
Els accessoris flexibles per canonades hauran de complir amb la norma EN 1736. Estaran
protegits contra danys mecànics, torsió i altres esforços.
Ús inadequat
S’haurà d’evitar l’ús inadequat de les canonades per exemple: encimbella-se, emmagatzemar
mercaderies sobre elles, etc.

2.2.8.3.2. Unions de canonades
Requisits generals
Les unions hauran de dissenyar-se de manera que no siguin danyades per la congelació d’aigua al
seu interior. Seran les adequades per la canonada, el seu material, pressió, temperatura i fluid.
Les canonades amb diferents diàmetres solament es connectaran utilitzant accessoris de reducció
de diàmetre normalitzat.
Seran preferibles les unions fixes a les desmuntables.
Unions no desmuntables
En unions no desmuntables s’haurà d’utilitzar soldadures fortes o toves.
Durant l’execució de qualsevol soldadura forta o tova s’evitaran les impureses causades per la formació
d’òxid, per exemple utilitzant gas inert o eliminant-les.
La soldadura haurà de complir amb la norma europea corresponent. Quan se seleccioni el
procediment de soldadura es consideraran les temperatures d’operació del sistema, materials a unir i
composició del material d’aportació.
Els accessoris, per soldadura a tope, seran compatibles amb el material de la canonada.
Els soldadors estaran homologats per la realització del treball d’acord amb la Norma EN 287-1.
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La compatibilitat de tots els materials, inclosos el material d’aportació i el fonent, amb el
refrigerant serà determinat minuciosament mitjançant assaig. Haurà de tenir-se en compte la possibilitat
de corrosió.
La soldadura forta solament s’efectuarà per personal qualificat en aquest camp.
Unions desmuntables
Les unions embridades s’hauran de disposar de tal manera que les parts connectades puguin
desmuntar-se amb una mínima deformació de la canonada.
No s’hauran d’utilitzar les unions abocardades per la connexió de vàlvules d’expansió. S’evitaran les
unions abocardades on sigui raonablement possible.
Les unions còniques roscades solament s’hauran d’utilitzar per connectar dispositius de mesura i
control. Les unions còniques roscades seran de construcció solida i suficientment provada.

2.2.8.3.3. Traçat de canonades
Requisits generals
Haurà de tenir-se en compte la disposició física, en particular la posició de cada canonada, les
condicions de flux (retorn d’oli funcionant a càrrega parcial), condensacions, dilatació tèrmica, vibracions
i bona accessibilitat.
Les canonades es suportaran adequadament d’acord amb la seva grandària i pes en servei. La
separació màxima entre suports de les canonades es realitzarà d’acord amb allò que es defineix a les
taules 3 i 4 del MI-IF 05 del Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques.
Cop d’ariet al sistema
Les canonades dels sistemes de refrigeració s’hauran de dissenyar i instal·lar de tal manera que el
sistema no sofreixi danys si es produeixi un cop d’ariet.
Localització
L’espai lliure al voltant de la canonada haurà de ser suficient per permetre els treballs rutinaris de
manteniment dels components, verificació de les unions de les canonades i reparació de fugues.
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Protecció contra la corrosió
Les canonades i components d’acer es protegiran adequadament contra la corrosió amb un
recobriment resistent a la mateixa.

2.2.8.3.4. Recorregut de les canonades
Requisits generals
Atenent a criteris de seguretat i protecció mediambiental, s’hauran de tenir en compte les següents
consideracions:
•

No representaran un perill per les persones, es a dir, no s’obstruiran els passos lliures de les vies
d’accés i sortides d’emergència.

•

Les unions i vàlvules no hauran d’estar a llocs accessibles pel personal no autoritzat.

•

Les canonades es protegiran contra escalfaments externs mitjançant una separació adequada
respecte de les canonades calentes o fonts de calor.

Galeries o canalitzacions pel pas de canonades
On les canonades de refrigerant comparteixin una canalització amb altres serveis, s’hauran
d’adoptar mesures per evitar danys deguts a la interacció entre elles.
Les canonades no estaran localitzades en forats d’ascensors, muntacàrregues o altres forats que
continguin objectes en moviment.
Ubicació
Les canonades amb unions desmuntables no hauran de situar-se en vestíbuls, passadissos, escales,
replans, entrades, sortides o en qualsevol conducte o forat que tingui obertures no protegides a aquests
locals.
Com a regla general, les canonades s’hauran d’instal·lar de manera que estiguin protegides contra danys
derivats de qualsevol activitat.
Accés a les unions desmuntables
Totes les unions desmuntables hauran de ser fàcilment accessibles per a la seva comprovació.
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2.2.8.3.5. Canonades especials
Canonades per la connexió de dispositius de mesura, control i seguretat.
Les canonades, incloses canonades flexibles (vegis també la Norma UNE EN 1736), per la
connexió de dispositius de mesura, control i seguretat hauran de ser suficientment resistents a la pressió
màxima admissible i instal·lar-se de manera que es minimitzin les vibracions i corrosions.
Drenatges i línies de drenatge
Els dispositius de tancament en drenatge i línies de drenatge que no hagin de manipular-se en
funcionament normal del sistema, s’hauran de protegir contra la seva manipulació per persones no
autoritzades.

2.2.8.4. Vàlvules i dispositius de seguretat
Requisits generals
Les vàlvules utilitzades al sistema de refrigeració hauran de complir els requisits de la Norma
UNE EN 12284.
Vàlvules de tall
El sistema de refrigeració s’haurà d’equipar amb suficients vàlvules de tall amb la finalitat de
minimitzar riscos i pèrdues de refrigerant, particularment durant la reparació i/o manteniment.
Les vàlvules manuals que hagin d’accionar-se freqüentment durant condicions normals de
funcionament hauran d’estar previstes d’un volant o palanca de maniobra.
Les vàlvules d’aïllament dels equips a pressió i automatismes hauran de ser accessibles en tot
moment, sense utilitzar mitjans portàtils.
Tots els recipients que continguin, en funcionament normal, refrigerant en estat líquid, hauran de
disposar de vàlvules de tancament en totes les connexions que surtin o arribin a aquests, de manera que
puguin independitzar-se de la resta del sistema.
Les vàlvules que no s’hagin de manipular mentre el sistema es trobi funcionant s’hauran de
dissenyar de manera que s’eviti el seu accionament per persones no autoritzades; això pot aconseguir-se,
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per exemple, mitjançant manguitos o panys, que puguin manipular-se per persones autoritzades i
solament amb les eines apropiades. En el cas de vàlvules d’emergència, l’eina es trobarà prop i protegida
contra usos indeguts.
Les vàlvules es construiran d’acord amb els requisits per bloqueig segons s’especifíca a la Norma
UNE EN 12284
Les vàlvules de tancament automàtic s’hauran d’instal·lar allà on existeixi risc d’escapament de
refrigerant.

2.2.8.5. Instruments d’indicació i mesura
2.2.8.5.1. Requisits generals
El sistema de refrigeració haurà d’estar equipat amb els instruments d’indicació i mesura
necessaris pels assaigs, funcionament i manteniment tal i com s’especifica a la UNE EN 378.

2.2.8.5.2. Indicadors de pressió per refrigerants
Calibració i marcat
Les especificacions en aquest apartat afecten solament a instruments instal·lats de manera
permanent als equips. Els indicadors de pressió al sector d’alta hauran d’estar calibrats, com a mínim,
fins a la pressió màxima admissible.
Sempre que sigui possible s’haurà de marcar, amb un traç vermell a l’escala de l’indicador, la
pressió màxima admissible del component corresponent.
Instal·lació
Els recipients a pressió amb un volum interior net de 100 dm3 o més, previstos de vàlvules de
tancament a l’entrada i sortida i que puguin contenir refrigerant líquid, hauran d’estar previstos d’una
connexió per un indicador a pressió.
Els components que continguin refrigerant i pugin ser sotmesos a processos de desglaç o neteja
mitjançant calor controlada de forma manual, hauran d’estar previstos d’un o més indicadors de pressió.
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2.2.8.5.3. Indicadors de nivell de líquid
Els indicadors de nivell de líquid hauran de complir amb la Norma UNE EN 12178.
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2.2.9. Sala de màquines específica, disseny i construcció
La sala de màquines especifica és una sala o recinte, no accessible al públic, especialment previst
per contenir, per raons associades a la seguretat i protecció del medi ambient, components del sistema de
refrigeració (excepte si conté únicament evaporadors, condensadors o canonades)

2.2.9.1. Requisits generals
S’aplicaran els principis següents:
•

La sala de maquines especifiques haurà de servir per allotjar components del sistema de
refrigeració, encara que no exclusivament.

•

S’haurà d’evitar que les emissions de gas refrigerant procedents d’aquesta sala de màquines
puguin penetrar als recintes pròxims, escales, patis, passadissos o canalitzacions de desguàs de
l’edifici, tenint que evacuar el gas sense cap risc.

•

En cas de perill haurà de ser possible abandonar la sala de màquines de manera immediata. Per
això els passadissos estaran buits de qualsevol element que impedeixi o dificulti la lliure
circulació del personal.

•

El subministrament d’aire per motors de combustió, cremadors o compressors d’aire haurà de
provenir d’un lloc on no hi hagi vapors de refrigerant. Si aquests equips estan instal·lats a una sala
de màquines especifica, l’aire necessari haurà de provenir de l’exterior d’aquesta sala.

•

No hi haurà cap equip productor de flama lliure permanentment instal·lat i en funcionament. Els
materials inflamables, exceptuant els refrigerants, no hauran de ser emmagatzemats a la sala de
màquines específica.

•

Fora de la sala de màquines específica i prop de la seva porta d’entrada s’haurà d’instal·lar un
interruptor d’emergència que permeti parar el sistema de refrigeració.

•

S’haurà de proveir d’un sistema de ventilació natural o forçada.

•

No s’haurà d’emplaçar cap obertura al exterior per sota de les escales d’emergència.

•

Tota la xarxa de canonades i conductes que passin a través de parets, sostres i sols de la sala de
maquines haurà d’estar hermèticament segellats.

•

Cada sala de maquines específica haurà de disposar, com a mínim, de dos extintors portàtils de
pols polivalents (ABC), un d’ells situat al costat de la porta de sortida i l’altre a l’altre extrem de
la sala. En qualsevol cas, s’hauran de satisfer les prescripcions emanades de la normativa vigent
sobre protecció contra incendis.
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2.2.9.2. Senyal d’advertència
A les entrades de la sala de màquines específica s’haurà de col·locar un cartell que la identifiqui
com a tal i on s’adverteixi de la prohibició d’entrar a les persones no autoritzades, així com de la
prohibició de fumar i utilitzar elements amb flama i d’incandescència.
A més s’hauran de col·locar cartells prohibint la manipulació del sistema a persones no
autoritzades.

2.2.9.3. Dimensions i accessibilitat
Les dimensions de la sala de màquines especifiques hauran de permetrà la instal·lació dels
components en condicions favorables, deixant suficient espai lliure, a criteri de l’instal·lador, per
assegurar el servei, manteniment, funcionament i desmuntatge.
En cas necessari hauran de preveure’s passarel·les i escales especials per al muntatge,
funcionament, manteniment i revisió del sistema, de manera que s’eviti caminar sobre les canonades,
connexions, suports, estructures de subjecció i altres components.

2.2.9.4. Portes i parets
Portes i obertures
La sala de màquines específica haurà de tenir portes que s’obrin cap a fora, en un nombre
suficient per assegurar, en cas d’emergència, una evacuació ràpida del personal.
Les portes s’hauran dissenyar de tal manera que es puguin obrir des de l’interior (sistema antipànic).
Les portes s’hauran de tancar soles, de manera automàtica, si proporcionen accés directe a
l’edifici.
No hauran d’haver-hi obertures que permetin el pas accidental de refrigerant, vapors, olors i
qualsevol altre gas que s’escapi cap a altres parts de l’edifici.
Tancaments
La sala de màquines específica haurà de realitzar-se amb tancaments (incloses les portes) les
característiques dels quals relatives als materials, espessors i execució compleixin amb el Reglament
Contra Incendis i l’Ordenança Municipal relativa a l’amortiment del nivell sonor.
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Ventilació
La sala de màquines específica s’airejaran mitjançant ventilació natural, a través de finestres,
gelosies o orificis d’aireació o mitjançant ventilació forçada cap a l’exterior de l’edifici de manera que no
causin danys o suposin un perill a les persones o bens. Aquesta ventilació serà suficient tant per
condicions de funcionament normals com en casos d’emergències.
S’adoptaran suficients previsions per garantir el subministrament d’aire de renovació exterior així
com la bona distribució d’aquest a la sala de maquines específica, de manera que no existeixin zones
mortes. Les obertures d’entrada per aquest aire exterior s’hauran de situar de manera que s’evitin
curtcircuits.
La superfície total d’obertura lliure per a la ventilació natural de la sala de màquines específica
serà al menys aquella que s’especifica a l’apartat 5.2. de la Instrucció MI-IF 07 “Sala de màquines
específica, disseny i construcció” del Reglament de Seguretat per Instal·lacions frigorífiques.
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2.2.10. Protecció de la instal·lació contra sobre-pressions

2.2.10.1. Requisits generals
D’acord amb l’article 11 del Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques, es protegirà
la instal·lació contra sobrepressions mitjançant els dispositius requerits a la Instrucció MI-IF 08
“Protecció de les instal·lacions contra sobrepessions” del mateix Reglament.
Al sistema de refrigeració, durant el funcionament normal, parada i transport cap component
haurà de sobrepassar la pressió màxima admissible. Les pressions internes excessives degudes a causes
previsibles s’evitaran o alleugeraran amb el mínim risc possible per persones, bens i medi ambient.
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2.2.11. Assaigs, proves i revisions prèvies a la posta en marxa

Abans de la posta en marxa d’un sistema de refrigeració tots els seus components o el conjunt de
la instal·lació s’hauran de sotmetre als següents assaigs:
•

Assaig de resistència a la pressió.

•

Assaig d’estanquitat.

•

Assaig funcional de tots els dispositius de seguretat.

•

Assaig de conformitat del conjunt de la instal·lació.

Els resultats d’aquests assaigs haurà de ser registrat.

2.2.11.1. Assaig de resistència a la pressió dels components
Requisits generals
Tots els components hauran de ser sotmesos a una prova de resistència a la pressió, be abans de
sortir de fàbrica, o en el seu defecte, al lloc d’emplaçament.
Criteris d’acceptació
Com a resultat d’aquestes proves no s’hauran de generar deformacions permanents, excepte que
la deformació per pressió sigui necessària per la fabricació dels components.

2.2.11.2. Assaig de pressió al sistema de refrigeració
Després del muntatge i amb anterioritat a la posta en marxa, el sistema de refrigeració, haurà de
ser provats pneumàticament per l’empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista autoritzada
segons es descriu a continuació:
•

Les canonades i les seves unions la classificació de les quals correspongui a la categoria I o
inferior, seran provades pneumàticament a una pressió igual a 1,1 x PS.

•

Les que estiguin classificades segons categoria II o III hauran d’estar subjectes a un control
radiogràfic aleatori de les seves unions, abans de ser sotmeses a una prova pneumàtica amb
pressió igual a 1,1 x PS.
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Totes aquestes proves hauran de ser realitzades per una empresa Instal·ladora-ConservadoraReparadora Frigorista autoritzada.
Preparació per la prova
Les juntes sotmeses a la prova hauran d’estar lliures d’òxid, brutícia, oli o altres materials
estranys.
El sistema haurà de ser inspeccionat visualment abans d’aplicar la pressió per comprovar que tots
els elements estan connectats entre si de forma estanca. Tots els components no subjectes a la prova de
pressió hauran de ser desconnectats o aïllats mitjançant vàlvules, brides cegues, taps o qualsevol altre
medi adequat.
S’haurà de realitzar una prova prèvia a una pressió de 1,5 bar abans d’altres proves amb la
finalitat de localitzar i corregir fugues importants.
Es prendran totes les precaucions adequades per protegir al personal contra el risc de ruptura dels
components del sistema durant la prova pneumàtica.
La pressió al sistema haurà de ser incrementada gradualment fins a un 50% de la pressió de
prova, i posteriorment per escalons d’aproximadament un dècim de la pressió de prova fins a arribar a un
100% d’aquesta. La pressió de prova haurà de mantenir-se al valor requerit durant al menys 30 minuts.
Després haurà de reduir-se fins a la pressió de prova d’estanquitat.
Les juntes mecàniques en les que s’hagi inserit brides cegues o taps per tancar el sistema o per
facilitar el desmuntatge de components durant la prova no precisaran ser provades a pressió després de
desmuntar la brida cega o tap amb la condició de que posteriorment passin una prova d’estanquitat.
Manòmetres
La precisió dels manòmetres haurà de ser comprovada abans de la seva utilització a la prova per
comparació amb un manòmetre patró homologat.
Reparació d’unions
Totes les unions que presentin fugues hauran de ser reparades.
Les unions reparades s’hauran de provar novament.

230

Nau industrial per la conservació i classificació de fruita fresca

2.2.11.3. Prova d’estanquitat
Requisits generals
D’acord amb la taula 2 de la MI-IF 06 del Reglament de Seguretat per Instal·lacions frigorífiques
el sistema de refrigeració haurà de ser sotmès a una prova d’estanquitat, be com a conjunt o per sectors.
Per la prova d’estanquitat s’utilitzaran varies tècniques depenen de les condicions de producció,
per exemple, gas inert a pressió, buit, gasos traçants, etc. És molt important que el mètode utilitzat sigui
supervisat per una persona amb carnet de Instal·lador-Conservador-Reparador Frigorista.
Substàncies traçadores
Quan s’afegeixen substàncies traçadores al gas inert, aquestes no hauran de ser ni perilloses ni
perjudicials per al medi ambient.
Procediment de buit
Buit (absolut):
Extreure la humitat mitjançant buit a temperatura ambient no és un procés efectiu i no haurà de ser
utilitzat amb aquesta finalitat.
Refrigerants halocarbonats:
Estarà prohibit l’ús de refrigerants halocarbonats en fase gasosa per extreure la humitat.
El fluid recomanat és el nitrogen sec exempt d’oxigen.
Sistema amb càrrega superior a 20 kg:
Si s’utilitza un procediment de buit en el cas de sistemes que continguin halocarbonats o hidrocarburs
amb una càrrega superior a 20 kg., el sistema s’haurà d’assecar i evacuar a menys de 270 Pa. absoluts.
Aquest buit es mantindrà com a mínim 30 minuts i després es trencarà mitjançant nitrogen sec. El sistema
s’evacuarà una altra vegada a menys de 270 Pa. absoluts. Aquest buit es mantindrà com a mínim 6 hores i
després es trencarà utilitzant el refrigerant del sistema.
Certificats
Les proves d’estanquitat es portaran a terme per una empresa Instal·ladora-ConservadoraReparadora Frigorista Autoritzada i quan es tracti de canonades de les categories I, II i III, establerta
segons l’article 3 del R.D. 769/1999, s’emetrà el preceptiu certificat de conformitat amb la Directiva
97/23 CE.
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Les proves d’estanquitat es realitzaran sota la responsabilitat de l’empresa Instal·ladoraConservadora-Reparadoa Frigorista Autoritzada i, en el seu cas, del tècnic competent director de l’obra de
la instal·lació frigorífica, que un cop realitzades satisfactòriament, estendran el corresponent certificat.

2.2.11.4. Control del conjunt abans de la seva posta en marxa
Requisits generals
Abans de ficar en funcionament el sistema de refrigeració s’haurà de comprovar totalment el
mateix. Es verificarà que la instal·lació està d’acord amb els plànols constructius, diagrames de flux,
canonades, instrumentació i control.
Control del sistema de refrigeració
Revisió per empresa instal·ladora-conservadora-reparadora frigorista autoritzada:
El control dels sistemes de refrigeració per empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora
Frigorista Autoritzada haurà d’incloure els següents punts:
•

Comprovació de la documentació dels equips a pressió.

•

Comprovació de l’equip de seguretat.

•

Comprovació de que les soldadures seleccionades a les canonades son conformes amb les normes
aprovades per l’entitat Notificada, quan siguin preceptius.

•

Comprovació de les canonades.

•

Verificació de l’acta de la prova d’estanquitat del sistema de refrigeració.

•

Verificació visual del sistema de refrigeració.

Documentació:
La revisió haurà d’estar documentada (vegis apartat 2 de la MI-IF 10 del Reglament de Seguretat
per Instal·lacions frigorífiques). Cap sistema de refrigeració es ficarà en marxa si no està degudament
documentat.
Comprovació de la documentació dels equips a pressió:
La documentació s’haurà de comprovar amb la finalitat d’assegurar que els equips a pressió del
sistema de refrigeració compleixin amb els requisits, codis de disseny i altres normatives reguladores
apropiades de la legislació existent.
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Comprovació dels dispositius de seguretat:
S’haurà de comprovar que els dispositius de seguretat requerits per el sistema de refrigeració
estan instal·lats i es troben en condicions de funcionament, i que s’ha escollit la pressió de tarat per
garantir la seguretat del sistema.
S’haurà de comprovar que els dispositius de seguretat compleixen amb les normes corresponents i
que han sigut provats i certificats pel fabricant.

2.2.11.5. Càrrega del refrigerant
La càrrega del refrigerant es realitzarà de la següent manera:
•

Per equips de compressió de més de 3 kg. de càrrega de refrigerant, aquest s’haurà d’introduir al
circuit a través del sector de baixa pressió en fase gas.

•

Per refrigerants zeotròpics, la càrrega es realitzarà en fase líquida i s’haurà d’efectuar de tal
manera que el fluid s’expansioni al dispositiu que incorporen els evaporadors. Per això es
disposarà d’una presa de càrrega amb vàlvula i una vàlvula de tancament aigües amunt de la
canonada d’alimentació de líquid, que permeti independitzar el punt de càrrega del sector d’alta.
Cap ampolla de refrigerant líquid haurà de ser connectada o deixar-se connectada permanentment

a la instal·lació fora de les operacions de càrrega i descàrrega del refrigerant.

233

Nau industrial per la conservació i classificació de fruita fresca

2.2.12. Marcat i documentació

2.2.12.1. Marcat
Requisits generals
El sistema de refrigeració i els seus components principals hauran de ser identificats mitjançant el
seu marcat. Aquest marcat haurà d’estar sempre visible.
Els dispositius de tall i els principals dispositius de comandament i control hauran d’estar
clarament etiquetats si no resulta obvia la seva funció.
Sistema de refrigeració
S’haurà de col·locar una placa d’identificació ben llegible prop de o al sistema de refrigeració.
La placa d’identificació haurà de contenir al menys les següents dades:
•

Nom i direcció de l’Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada.

•

Model i numero de sèrie, o nombre de fabricació, o nombre de registre, segons correspongui.

•

Any de construcció.

•

Denominació simbòlica alfa-numèrica del refrigerant d’acord amb la MI-IF 02 del Reglament de
Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques.

•

Càrrega de refrigerant en Kg.

•

Pressió màxima admissible, als sectors d’alta i baixa pressió, en bar.

•

Marcat CE quan procedeixi.

Compressors
Els compressors de refrigeració s’hauran de marcar d’acord amb la EN 12693.
Canonades i vàlvules
Les canonades muntades i instal·lades in situ s’hauran d’identificar mitjançant marcat amb
etiquetes codificades conforme amb la MI-IF 18 del Reglament de Seguretat per Instal·lacions
Frigorífiques.
Els principals dispositius de tall, comandament i control del circuit del refrigerant s’hauran de
marcar clarament d’acord amb la seva funció. Es podran utilitzar símbols per identificar aquests
dispositius, sempre que es situï una clau de símbols prop dels mateixos.
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Equips a pressió
Els equips a pressió s’hauran de marcar d’acord amb el Reglament d’Equips a Pressió.

2.2.12.2. Documentació
Certificats
S’hauran de registrar en suport paper o informàtic els resultats dels assaigs i proves.
El fabricant dels components entregarà amb la mercaderia els certificats del material dels
productes adquirits per l’Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada, de
manera que aquesta ultima pugui comprovar que els materials utilitzats compleixen amb les
especificacions requerides pel Reglament que apliqui i la seva traçabilitat en tot el procés productiu.
Qualsevol certificat que es requereixi s’haurà de preparar i subscriure per la persona competent
que porti a terme la inspecció, assaig o comprovació.
El proveïdor haurà de proporcionar un certificat confirmant que el sistema ha sigut instal·lat de
conformitat amb els requisits de disseny i indicant el valor d’ajust dels dispositius de seguretat i control
establerts en la posta en marxa.
Manual d’instruccions
Les instruccions d’utilització s’hauran de proporcionar per l’empresa Instal·ladora-ConservadoraReparadora Frigorista Autoritzada, facilitant les indicacions de funcionament del sistema de refrigeració i
incloent les precaucions a adoptar en cas d’avaria o de fugues. Aquestes instruccions i indicacions es
redactaran en Espanyol i podran estar repetides en altres idiomes acordats entre l’Empresa Instal·ladoraConservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada i el Titular.
L’empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada entregarà a la propietat
un joc de manuals o follets d’instruccions, i proporcionarà també instruccions de seguretat.
El manual d’instruccions inclourà, com a mínim i si procedeix, la següent informació:
•

Finalitat del sistema.

•

Descripció general de la instal·lació, de les maquines i equips, indicant el nom de l’Empresa
Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada, direcció i telèfon, així com l’any
de la seva posta en marxa.

•

Descripció i detalls de funcionament del sistema complet (incloent components), amb un
diagrama esquemàtic del sistema de refrigeració.
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•

Instruccions concernents a la posta en marxa, parada i situació de repòs del sistema i de les parts
que el composen.

•

Instruccions detallades relatives a la eliminació dels fluids de treball i components.

•

Instruccions sobre gestió de residus i el seu desmantellat al final de la seva vida útil.

•

Programa de revisió de control de fugues que s’ha de realitzar.

•

Causes dels defectes més comuns i mesures a adoptar.

•

Precaucions a adoptar per evitar la congelació de l’aigua als condensadors, refredadors, etc. en
cas de baixes temperatures ambientals o com a conseqüència de la reducció normal de la
pressió/temperatura del sistema.

•

Precaucions a prendre quan es traslladin sistemes o parts dels mateixos.

•

Indicació sobre la incidència ambiental del sistema i el seu consum energètic.

•

Referència a les mesures de protecció, primers auxilis i procediments a seguir en cas
d’emergència, per exemple, fugues, incendi, explosió.

•

Instruccions de manteniment del sistema complet, amb el programa adequat per al manteniment
preventiu i les revisions de control de fugues i anomalies a realitzar.

•

Instruccions relatives a la càrrega, buidat i substitució del refrigerant.

•

Instruccions relatives a la manipulació del refrigerant i als riscos associats amb aquesta operació.

•

Necessitat de la comprovació periòdica de l’enllumenat d’emergència, incloent la il·luminació
portàtil.

•

Instruccions relatives a la funció i manteniment dels equips de seguretat, protecció i primers
auxilis, dispositius d’alarma i indicadors lluminosos.

•

Indicadors per la configuració del llibre de registre.

•

Els certificats requerits.

2.2.12.3. Cartell de seguretat
En la proximitat al lloc d’operació del sistema de refrigeració es col·locarà un cartell ben llegible.
Aquest cartell contindrà com a mínim la següent informació:
•

Nom, direcció i telèfon de l’empresa instal·ladora, el de l’empresa de manteniment i en qualsevol
cas, de la persona responsable del sistema de refrigeració, així com les direccions i números de
telèfon dels bombers, policia, hospitals i centres de cremats més propers i telèfon d’emergències
(112).

•

Càrrega en kg. i tipus de refrigerant utilitzat al sistema de refrigeració, amb indicació de la seva
formula química i el seu nombre de designació segons la Instrucció MI-IF 02 del Reglament de
Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques.

•

Instruccions per desconnectar el sistema en cas d’emergència.
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•

Pressions màximes admissibles.

•

Detalls de inflamabilitat del refrigerant utilitzat.

2.2.12.4. Plànols
En un lloc visible de la sala de màquines es col·locarà un diagrama de les canonades del sistema
de refrigeració, mostrant els símbols dels dispositius de tall, comandament i control.

2.2.12.5. Llibre de registre de l’usuari
Les parts interessades hauran de mantenir un Llibre de Registre del sistema de refrigeració posat
al dia (segons l’article 16 del Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques).
Al Llibre de registre s’haurà d’anotar la següent informació:
•

Nom del Titular de la instal·lació.

•

Ubicació i destí de la instal·lació.

•

Data de la posta en marxa.

•

Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada que ha realitzat la
instal·lació, amb nombre de registre i categoria.

•

Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada contractada per efectuar
el manteniment, amb el seu nombre de registre.

•

Detalls de qualsevol treball de manteniment o reparació.

•

Quantitat en kg. i classe de refrigerant (nou, reutilitzat o reciclat), que ha sigut carregat (vegis
també l’apartat 6.6. de la Norma UNE EN 378-4).

•

Si existeix un anàlisis del refrigerant reutilitzat, el resultat es reflectirà també al Llibre de
Registre.

•

Origen del refrigerant reutilitzat.

•

Lubricant utilitzat i contingut en litres.

•

Modificacions, substitucions de components i ampliacions del sistema a partir de la primera posta
en marxa, si procedeix.

•

Resultat de les proves periòdiques de rutina.

•

Períodes prolongats de parada.

•

El Llibre contindrà a la seva part inicial, junt a les instruccions que es considerin necessàries,
clarament especificat que el control possible d’escapaments de refrigerant de la instal·lació haurà
de ser efectuat a partir d’una càrrega superior a 3 kg.
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•

Sempre que es produeixi un escapament o avaria sense escapament, es detallarà el punt exacte on
s’hagi produït (amb pintura vermella), especificant la seva situació sobre l’esquema i la causa.
S’anotarà també el temps que s’ha tardat en reparar l’avaria i en cas d’haver-se produït
escapament de gas, s’indicarà la quantitat perduda i la recàrrega, i en ambdós casos es detallaran
les mesures adoptades perquè l’incident no es repeteixi.

•

S’indicarà la quantitat de refrigerant recuperat, reciclat, regenerat o destruït, figurant en cada cas
el nom de l’empresa que ha realitzat l’operació. Periòdicament es farà una selecta investigació
d’empreses que hagin intervingut en l’operació (subministrament i utilització) del refrigerant per
controlar xifres. El Titular i l’Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista
Autoritzada conservaran les factures de compra de refrigerant. En cas que el refrigerant sigui
destinat a la destrucció es justificarà el seu lliurament a un Gestor de Residus que emetrà un
certificat d’aplicació i destí del refrigerant recuperat.

•

Al Llibre, cada anotació ocuparà una pàgina o pàgines completes, senyalant amb una línia
obliqua la part no utilitzada. Al peu de cada pàgina (únicament una operació per pagina) figurarà
la data, la firma del Titular i de l’Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista
Autoritzada. També figuraran els noms de les empreses gestores de residus que hagin realitzat les
operacions de reciclat, regeneració o destrucció.
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2.2.13. Cambra frigorífica

2.2.13.1. Prescripcions generals
Les cambres frigorífiques han de ser dissenyades en condicions adequades al producte que
contenen des de el punt de vista sanitari. Tanmateix, el seu disseny ha de preservar la pròpia cambra de la
deterioració que es pogués produir degut a la diferencia de temperatura entre l’interior i el exterior de la
mateixa, garantir la seguretat de les persones davant despreniments bruscos de les parets, sostre i portes
per la influencia de sobrepressions i depressions, de les descàrregues elèctriques per derivacions a les
instal·lacions i components elèctrics; així com evitar la formació de sòls relliscants com a conseqüència
de l’aigua procedent de condensacions superficials i aparició de gel a l’interior de la cambra i en zones de
trànsit de les persones i vehicles. El consum energètic per mantenir la cambra en les condicions interiors
prefixades haurà de ser el més baix possible, dins dels límits raonables.

2.2.13.2. Aïllament
La cambra s’aïllarà tèrmicament amb materials que compleixin amb la Directiva 89/106/CE de
productes de construcció, transposada pel R.D. 1630/1992, modificat pel R.D. 1328/1995 i disposicions
que el desenvolupen, en conseqüència hauran d’ostentar el marcat CE i el fabricant haurà d’emetre la
corresponent declaració CE de conformitat.
En particular i pels productes següents seran d’aplicació les normes:
•

UNE 41950 per pannells sandvitx de poliuretà injectat.

•

ETAC 021/parts 1 i 2 per cambres frigorífiques.

•

ETAG 016 per pannells autoportants lleugers.
L’aïllament se seleccionarà i dimensionarà procurant optimitzar els costos d’inversió i

funcionament, minimitzant l’impacte ambiental (ODP de l’aïllant, efecte hivernacle directe i indirecte del
conjunt de la instal·lació frigorífica i aïllament). Per garantir la minimització de l’impacte ambiental, la
densitat del flux tèrmic serà inferior a 8W/m2 per serveis positius.

2.2.13.3. Resistència mecànica davant les sobrecarregues fixes i d’ús
En la construcció de la cambra frigorífica, l’estructura de suport de l’aïllament i els elements que
constitueixen el propi aïllament, hauran de dimensionar-se per resistir com a mínim depressions o
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sobrepressions de 300 Pa sense que es produeixin deformacions permanents. En sostres autoportants no
s’haurà d’instal·lar cap sobrepes sense una justificació tècnica de la idoneïtat de l’estructura de suport.

2.2.13.4. Portes isotermes
Totes les portes isotermes portaran dispositius que permetin la seva obertura manual des de dins
sense necessitat de clau, encara que per l’exterior es puguin tancar amb clau.
L’aïllament de la de la porta es seleccionarà amb coherència amb l’aïllament de les parets. La seva
resistència tèrmica serà com a mínim el 70% del valor de la resistència tèrmica de la paret.

2.2.13.5. Recuperació dels gasos espumants
Es recuperaran i destruiran els CFC de les espumes utilitzades en l’aïllament, al final de la seva
vida útil.
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2.2.14. Empreses instal·ladores-conservadores-reparadores frigoristes autoritzades

2.2.14.1. Empreses instal·ladores-conservadores-reparadores frigoristes autoritzades
Es considera “empresa instal·ladora-conservadora-reparadora frigorista autoritzada” (EICRFA)
aquella legalment establerta que, incloent en el seu objecte social les activitats de muntatge, manteniment,
reparació i posta en marxa de les instal·lacions subjectes al Reglament de Seguretat per Instal·lacions
frigorífiques i complint els requisits mínims establerts a la Instrucció MI-IF 13 del mateix Reglament, es
trobi inscrita al registre corresponent com “Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista” i
que posseeixi el corresponent certificat emès per l’òrgan competent on radiqui el seu domicili social.

2.2.14.2. Obligacions de les empreses instal·ladores-conservadores-reparadores frigoristes
autoritzades
Obligacions generals
Les Empreses Instal·ladores-Conservadores-Reparadores Frigoristes Autoritzades hauran de
disposar de precintes propis, tal i com s’especifica al punt 3.6. de la MI-IF 08 del Reglament de Seguretat
per Instal·lacions Frigorífiques, amb els quals precintaran les vàlvules de seguretat que siguin tarades per
elles. Els precintes seran registrats davant de l’òrgan competent de la C.A.
Les

Empreses

Instal·ladores-Conservadores-Reparadores

Frigoristes

Autoritzades

complimentaran degudament les anotacions que els hi corresponguin al llibre de registre de l’usuari, que
firmaran i segellaran als efectes oportuns.
Les Empreses Instal·ladores-Conservadores-Reparadores Frigoristes Autoritzades mantindran els
llibres de registre als que es reflectirà qualsevol adquisició de refrigerants així com tota operació
realitzada, reflectint al menys les dades següents:
•

Data de la operació.

•

Tipus d’operació realitzada.

•

Tipus i quantitat de refrigerant utilitzat.

•

Equip i titular del mateix.

•

Número de factura o contracte.
Aquest registre podrà reflectir així mateix les operacions referents als residus d’aquests

refrigerants, complint l’article 21c de la Llei 10/98 de Residus.
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Les Empreses Instal·ladores-Conservadores-Reparadores Frigoristes Autoritzades hauran de
disposar de mitjans i equips suficients per recuperar el refrigerant de les instal·lacions i evitar així
emissions a l’atmosfera.
Correspondrà a l’usuari contractar a un Gestor de Residus per la retirada dels mateixos i que els hi
faciliti la certificació acreditativa del reciclatge i/o destrucció del refrigerant.
Obligacions específiques
Les Empreses Instal·ladores-Conservadores-Reparadores Frigoristes Autoritzades exerciran les
seves activitat dins d’un estricte compliment del Reglament de Seguretat per Instal·lacions frigorífiques,
sent responsables administrativament davant de l’òrgan competent de la comunitat a la qual hagin
realitzat la instal·lació, de que s’han tingut en compte el citat Reglament i que la instal·lació s’adapta al
projecte.
Les Empreses Instal·ladores-Conservadores-Reparadores Frigoristes Autoritzades portaran un
llibre de registre, el model del qual serà aprovat pel Ministeri d’indústria, Turisme i Comerç que els hi
serà facilitat i diligenciat per la Comunitat Autònoma on s’ubiqui la seu social, en el que es farà constar
les instal·lacions realitzades, aparells, característiques, emplaçament, client i data de acabament.
Ompliran el butlletí de reconeixement i les actes corresponents a les inspeccions periòdiques dels
aparells a pressió.
Totes les seves actuacions hauran de quedar detallades al llibre de registre d’usuari.
Al final de la posta en marxa de la instal·lació frigorífica, l’Empresa Instal·ladora-ConservadoraReparadora Frigorista Autoritzada subministrarà un manual o taula d’instruccions pel seu correcte servei i
actuació en cas d’avaria, tenint que estar en un lloc visible a la sala de maquines. Aquestes instruccions
hauran de contenir com a mínim la informació especificada a l’epígraf 2.2.2. de la MI-IF 10 del
Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques.
Tanmateix, conforme a l’article 3r Notificació de torres de refrigeració i condensadors
evaporatius, del R.D. 865/2003 o d’actualitzacions posteriors, pel que s’estableixen els criteris higiènicsanitaris per la prevenció i control de la Legionelosis, els titulars de les empreses instal·ladores de torres
de refrigeració i condensadors evaporatius estan obligats, en el termini d’un mes des de la seva posta en
marxa, a notificar a l’administració sanitària competent el nombre i característiques tècniques d’aquests
equips així com la modificació que afecti al sistema, mitjançant el document que es recull a l’annex 1 del
citat reial decret.
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2.2.14.3. Nivell de la instal·lació frigorífica
Segons allò que s’especifica a l’apartat 10 de la Instrucció MI-IF 10 del Reglament de Seguretat
per Instal·lacions frigorífiques, el nivell de la instal·lació frigorífica objecte d’aquest plec és Nivell C:
Instal·lacions formades per un o varis sistemes frigorífics independents entre si amb una potència
instal·lada per cada sistema superior a 30 kW o que refredin qualsevol tipus de cambra, sigui o no
d’atmosfera controlada, sense limitacions de volum o que utilitzin refrigerants dels grups L2 o L3.

2.2.14.4. Requisits per l’execució de la instal·lació frigorífica
Per executar, conservar i reparar les instal·lacions fins de Nivell C, l’Empresa Instal·ladora
Frigorista autoritzada haurà de tenir en plantilla, a temps complet, com a mínim a dos professionals amb
carnet d’instal·lador-conservador-reparador frigorista, amb una antiguitat mínima de dos anys, i un tècnic
titulat, amb atribucions específiques concedides per l’Estat, i que acreditin documentalment dos anys
d’experiència en l’àmbit del disseny, execució o manteniment d’aquest tipus de instal·lacions.
Quan el nombre d’operaris en plantilla dedicats a l’activitat sigui superior a vint, haurà de
disposar, a mes, a la mateixa i a temps complet, d’un professional amb carnet d’instal·lador-conservadorreparador frigorista per cada fracció de deu operadors que excedeixi de vint.
Haurà de tenir concertat mitjançant la corresponent pòlissa, un segur de responsabilitat civil que
cobreixi els riscos que puguin derivar-se de la seva activitat, per valor mínim de 900.000 euros.

2.2.14.5. Requisits per la conservació i reparació de la instal·lació frigorífica
Els Titulars podran contractar el manteniment de la Instal·lació amb una empresa Instal·ladoraConservador-Reparadora Frigorista Autoritzada per la Comunitat Autònoma corresponent.
El Titular d’una instal·lació de nivell C haurà de tenir subscrit un contracte de conservació de la
mateixa amb una empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada de nivell C.
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2.2.15. Manteniment de la instal·lació frigorífica

2.2.15.1. Manteniment
Generalitats
Cada sistema de refrigeració s’haurà de sotmetre a un manteniment preventiu d’acord amb el
manual d’instruccions (vegis la Instrucció MI-IF 10 del Reglament de Seguretat per Instal·lacions
frigorífiques).
Els responsables del sistema de refrigeració hauran d’assegurar-se que el sistema s’inspecciona
quan procedeixi, es supervisa regularment i es manté de manera satisfactòria.
El titular de l’empresa que tingui contractats els serveis de manteniment del sistema de
refrigeració serà també responsable, fins i tot si el sistema s’utilitza per tercers, a menys que s’acordi
formalment entre ells una altra distribució de responsabilitats.
El manteniment s’ha d’efectuar de manera que:
•

S’evitin els accidents a persones.

•

S’eviti el deteriorament dels bens.

•

Els components del sistema romanguin en bon estat de funcionament.

•

Es mantingui la funció i utilitat del sistema.

•

Es detectin i reparin les fugues de refrigerant i oli.

•

S’eviti el mal ús de l’energia.

Manteniment preventiu
L’extensió i programa de manteniment haurà d’estar descrit detalladament al manual
d’instruccions (vegis la Instrucció MI-IF 10 del Reglament de seguretat per Instal·lacions Frigorífiques).
Les proves d’estanquitat, revisions i verificacions dels dispositius de seguretat, s’hauran de
realitzar segons allò que s’especifica a la Instrucció MI-IF 10 del Reglament de seguretat per
Instal·lacions Frigorífiques.
S’hauran de realitzar les revisions de control de fugues periòdiques especificades a la ITC IF-17
del Reglament de seguretat per Instal·lacions Frigorífiques.
L’extracció de l’oli d’un sistema de refrigeració s’haurà de realitzar de manera segura (vegis
l’apartat 1.2.5. de la Instrucció MI-IF 14 del Reglament de seguretat per Instal·lacions Frigorífiques).
Als sistemes frigorífics que comprenen equips susceptibles de produir aerosols, s’efectuaran les
operacions de manteniment (control, neteja, tractament) prescrits pel vigent R.D. 865/2003, o
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actualitzacions posteriors, pel que s’estableixen els criteris higiènics-sanitaris pel control de la
legionelosis.
En el manteniment de l’aïllament dels circuits frigorífics es tindran en compte les següents
consideracions:
•

A l’igual que els demés components de la instal·lació frigorífica, l’aïllament haurà de ser
objecte d’un manteniment específic adequat.

•

En cas que es produeixi deteriorament, haurà de ser corregit amb la major celeritat possible
abans que el dany s’agreugi, es generalitzi i afecti a la seguretat de la instal·lació.

•

Es posarà especial atenció als treballs de soldadura, per l’elevat risc de propagació d’incendi
que comporta. En tot cas, s’hauran d’adoptar les mesures previstes al pla de seguretat, tal com
disposar dels mitjans d’extinció adequats.

Dins del programa de manteniment s’hauran d’incloure les següents operacions:
•

En tot allò relacionat amb l’aïllament:
o

Revisió semestral dels suports, estat de juntes i unions amb el terra.

o

Comprovació trimestral del funcionament de les vàlvules de sobrepressió.

o

Verificació mensual del funcionament de la resistència de la porta, hermeticitat de la
porta, tancaments, frontisses, obertura de seguretat i alarma.

o

Retirada del gel existent al voltant de les vàlvules de sobrepresió, terra i portes, com a
mínim setmanalment.

•

Tots els aparells de mesura i control i seguretat així com els sistemes de protecció i alarma
hauran de ser verificats per comprovar que el seu funcionament és correcte i que estan en
perfecte estat.

•

Control de la càrrega de refrigerant.

Manteniment correctiu
En tot cas, les reparacions de components que continguin refrigerant hauran de realitzar-se,
assegurant el compliment de la Instrucció MI-IF 17 del Reglament de Seguretat per Instal·lacions
frigorífiques (en allò que es refereix a manipulació), per una Empresa Instal·ladora-ConservadoraReparadora Frigorista Autoritzada en l’ordre següent:
1) Informar al personal al càrrec del qual està la conducció de la instal·lació.
2) Aïllar i salvaguardar els components a substituir o reparar tals com: motors, compressor, recipients a
pressió, canonades, etc.
3) Buidar i evacuar el component o tram a reparar (vegis Instrucció MI-IF 09 del Reglament de
Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques).
4) Netejar o fer escombrada (per exemple amb nitrogen).
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5) Disposar de permís escrit de l’usuari per realitzar l’operació.
6) Realitzar la reparació o substitució.
7) Assajar i verificar els components reparats o substituïts (proves de pressió, estanquitat, vegis
Instrucció MI-IF 09 del Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques).
8) Substituir, fer buit a la part afectada, restablir la comunicació amb la resta del sistema.
9) Posada en marxa de la instal·lació, verificació del correcte funcionament de la mateixa i reajust de la
càrrega de refrigerant si escau.
Les fugues de refrigerant hauran de ser localitzades i reparades el més aviat possible per una
persona qualificada. Amb la major brevetat possible, la reparació haurà de ser revisada per una Empresa
Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada.
Després de cada manteniment correctiu, s’hauran de realitzar, si procedeix, les següents
operacions:
•

Tots els aparells de mesura, control i seguretat així com els sistemes de protecció i alarma
hauran de ser verificats per comprovar que el seu funcionament és correcte i que estan en
perfecte estat.

•

Les parts afectades del sistema de refrigeració seran sotmeses a la corresponent prova
d’estanquitat.

•

Fer el buit del sector i tram afectat (vegis Instrucció MI-IF 09 del Reglament de Seguretat per
Instal·lacions Frigorífiques).

•

Ajustar la càrrega del refrigerant.

El manteniment i reparació que requereixi l’assistència de personal qualificat d’altres professions
(com soldadors, electricistes i especialistes de control, etc.) hauran de ser realitzats sota la supervisió
d’una Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada.
Les soldadures per acer i coure hauran de ser realitzades per una persona qualificada. Si la
canonada correspon a les categories I, II, III el soldador haurà de disposar d’un certificat d’homologació
vigent.
Tota actuació, modificació i substitució de components que es realitzi al sistema de refrigeració
hauran de ser ordenats i realitzats per una Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista
Autoritzada. Quan en una instal·lació sigui necessari substituir equips, components o peces dels mateixos,
l’Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada serà la responsable de que els
nous elements que subministra compleixin la reglamentació vigent.
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2.2.15.2. Revisions periòdiques obligatòries
A més de les revisions establertes al punt 2.5. de la MI-IF 17 del Reglament de Seguretat per
Instal·lacions Frigorífiques pel control del fugues, la instal·lació haurà de ser revisada, com a mínim, cada
cinc anys.
Aquesta revisió periòdica obligatòria serà efectuada per una Empresa Instal·ladora-ConservadoraReparadora Frigorista Autoritzada, lliurement escollida pels propietaris o usuaris de la instal·lació, entre
les inscrites a la Comunitat respectiva, que estendrà un Butlletí de reconeixement de la indicada revisió. A
sol·licitud del usuari també podrà ser realitzada per organismes de control autoritzats.
Coincidint amb aquestes revisions periòdiques obligatòries es desmuntaran tots els limitadors de
pressió i elements de seguretat, verificant-se i ajustant-se el funcionament dels mateixos i procedint-se a
les reparacions i substitucions que resultin recomanables. Un cop calibrats, ajustats i tarats a les pressions
que corresponguin, s’instal·laran al sistema. Tanmateix, en aquells aparells a pressió que apareguin com
danyats es procedirà al seu control visual, desmuntant, si fos necessari, aïllament, tapes, etc.
Coincidint amb les revisions periòdiques de la instal·lació frigorífica es farà una comprovació de
l’estat de l’aïllament de la canonada i aparells a pressió d’acer al carboni, mitjançant la tècnica
termogràfica, per mostreig a criteri del responsable de la revisió.
Repetició de proves
Es repetiran les inspeccions i/o prova de resistència a pressió als recipients i intercanviadors del
sistema de refrigeració als casos que específica el Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques
al punt 2.1. de la MI-IF 14.
Revisió d’equips a pressió
Tot equip a pressió pertanyent a la instal·lació frigorífica haurà de ser sotmès periòdicament a una
revisió al lloc del seu emplaçament. La primera revisió es farà, com a màxim, als deu anys d’efectuada la
primera prova, i les successives proves periòdiques als cinc anys de l’anterior. Aquestes revisions
consistiran, com a mínim, en el següent:
•

Revisió de l’estat exterior dels components.

•

Revisió de l’estat interior dels aparells mutitubulars, un cop buidats i desmuntats els capçals i
les tapes.

•

Desmuntatge dels elements de seguretat, comprovant l’estat de les seves peces i ordenant la
reposició de les deteriorades o de l’element de seguretat complet.

•

Comprovació i tarat dels elements de seguretat reparats i substituïts abans de la seva
col·locació a l’aparell.
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•

Desmuntatge i revisió de les peces dels limitadors de pressió, procedint a la substitució de les
peces defectuoses o del limitador de pressió complet.

•

Tarat i comprovació del correcte funcionament del limitador un cop instal·lat.

•

Revisió de l’estat de les plaques d’identificació procedint a la reposició de les que estiguin
deteriorades.

•

Revisió de l’estat de les canonades.

•

Revisió de l’estat de l’aïllament.

Es farà arribar un exemplar de l’acta de les revisions periòdiques a l’Òrgan competent de la
Comunitat Autònoma.

2.2.15.3. Inspeccions periòdiques obligatòries
Tenint en compte allò que s’especifica al punt 3 de la MI-IF 14 del Reglament de Seguretat per
Instal·lacions Frigorífiques i el nivell de la instal·lació frigorífica objecte d’aquest Plec, s’inspeccionarà la
instal·lació cada cinc anys. Aquestes revisions seran realitzades per un organisme de control autoritzat.
El contingut d’aquestes revisions serà el següent:
•

Comprovació de que s’han realitzat les revisions obligatòries que determina el Reglament de
Seguretat per Instal·lacions frigorífiques.

•

Comprovació de que s’estan portant a terme, des de la posta en marxa, els controls de les
fugues de refrigerant que determina el Reglament de Seguretat per Instal·lacions frigorífiques.

•

Verificació de la gestió de residus.

•

Revisió de l’estat exterior dels components.

•

Inspecció i comprovació de l’estat i tarat de les vàlvules de seguretat.

•

Verificació de l’ajust dels elements de seguretat.

•

Comprovació de l’estat de l’aïllament.

•

Verificació de l’estat dels detectors de fugues.

•

Inspecció de l’estat dels materials respecte de les possibles corrosions externes i la protecció
contra les mateixes.

•

Inspecció dels equips de protecció personal reglamentaris.

•

Verificació de la documentació reglamentaria.

Del resultat de la inspecció s’aixecarà una Acta per triplicat, la qual serà subscrita per l’organisme
de control autoritzat actuant, invitant al titular o representant autoritzat per aquest a firmar-la, expressant
així la seva conformitat o les al·legacions que en el seu dret corresponguin, quedant un exemplar en poder
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del titular, un altre en poder del tècnic inspector i el tercer per unir-lo a l’expedient que figuri als arxius de
l’Organisme de l’Administració competent als efectes que procedeixin.

2.2.15.4. Butlletí de reconeixement
L’empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada es limitarà, als
butlletins de reconeixement, a senyalar si la instal·lació revisada segueix reunint les condicions de
seguretat reglamentaries, donant conta de les deficiències que s’haguessin detectat, així com de les
actuacions o modificacions que s’hauran de realitzar quan, al seu judici, no ofereixin les degudes
garanties de seguretat. Anàlogues indicacions es faran constar al Llibre de registre de l’usuari.
Els butlletins de reconeixement s’estendran per triplicat: romandrà l’original en poder de
l’instal·lador, que enviarà copia del mateix a la Comunitat Autònoma; el tercer exemplar quedarà al Llibre
de Registre.

2.2.15.5. Altres revisions
Independentment de les revisions periòdiques reglamentaries, s’examinaran les instal·lacions
sempre que s’efectuïn reparacions a les mateixes per l’Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora
Frigorista Autoritzada que les realitzi, fent-se constar aquestes reparacions al Llibre de registre de
l’usuari.
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2.2.16. Mesures de prevenció i protecció personal

2.2.16.1. Prescripcions generals
Protecció contra incendis
Al projecte i execució de les instal·lacions frigorífiques es complirà, a més de les prescripcions
establertes al Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques i les seves Instruccions Tècniques
complementaries.
Els agents extintors utilitzats no s’hauran de congelar a la temperatura de funcionament de la
instal·lació, seran compatibles amb els refrigerants utilitzats a la mateixa i adequats pel seu ús sobre focs
elèctrics i focs d’oli.
Els sistemes d’extinció es revisaran periòdicament, trobant-se en tot moment en adequades
condicions de servei.
Indicacions d’emergència
D’acord amb l’article 2.3 de la Instrucció MI-IF 10 del Reglament de Seguretat per Instal·lacions
Frigorífiques, en la proximitat del lloc d’operació del sistema de refrigeració figurarà un cartell de
seguretat.
Estudi de seguretat
Segons indica la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l’usuari haurà d’anomenar un coordinador
que estableixi un estudi de seguretat o un estudi bàsic de seguretat. El coordinador haurà d’analitzar i
aprovar el pla presentat pels subcontractistes afectats.
No es podrà donar inici a cap tipus de treball sense que hagi sigut aprovat el pla de seguretat.
Anàlisis de riscos
L’usuari, en l’anàlisi de riscos d’un establiment que comprengui una instal·lació frigorífica, haurà
de tenir necessàriament en compte els riscos derivats de:
•

La pressió interna dels sistemes.

•

Les temperatures dels components i de l’ambient.

•

Les fugues de refrigerant i lubricants.

•

L’accessibilitat als diferents components i elements de la instal·lació.
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El pla d’emergència basat en el pla de seguretat haurà d’aconseguir que qualsevol
incident/accident que pugui tenir lloc a les instal·lacions tingui una repercussió mínima o nul·la sobre:
•

Les persones.

•

La pròpia instal·lació.

•

La continuïtat de les activitats.

•

El Medi Ambient.

A més de les mesures prescrites a la Instrucció MI-IF 07 del Reglament de Seguretat per
Instal·lacions frigorífiques relatives a les sales de maquines, la instal·lació es proveirà d’escales, baranes i
altres elements fixos necessaris perquè des de l’inici de la posta en marxa de la instal·lació quedi
garantida la seguretat de les persones que efectuen el manteniment.
Abans d’acometre feines de reparació o manteniment, be sigui per personal propi o per personal
de l’Empresa Instal·ladora-Conservadora-Reparadora Frigorista Autoritzada, el responsable de seguretat
de l’usuari verificarà que la zona on s’han de realitzar els treballs, està perfectament adequada i les
mesures de seguretat necessàries han sigut adoptades, donant així autorització per l’inici dels treballs.

2.2.16.2. Equips i productes de protecció personal
Requisits generals
•

Equip adequat a la quantitat i tipus de refrigerant: l’equip de protecció personal serà apropiat per la
quantitat i tipus de refrigerant de la planta i estarà disponible d’immediat.

•

Accessibilitat: l’equip per la seguretat de les persones haurà d’estar situat en un lloc fàcilment
accessible.

•

Emmagatzematge: l’equip per la protecció de les persones estarà guardat amb cura, lliure de
deterioraments, normalment fora de la sala on es pugui produir un escapament de refrigerant, però
prop d’aquesta sala.

•

Revisió i manteniment: l’equip per la protecció de les persones i el d’ús d’emergència hauran de ser
regularment revisats i sotmesos a un manteniment preventiu, d’acord amb la recomanació del
fabricant. L’equip serà també revisat i netejat després de cada utilització. Quan es descobreixin fallos
o deficiències, l’equip serà reparat o reemplaçat sense demora.

•

Compatibilitat: l’equip de protecció personal haurà de ser compatible amb el refrigerant utilitzat i les
baixes temperatures, i haurà de posseir bones propietats aïllants.

•

Temperatura: el dispositiu protector de la respiració, depenent de l’aplicació, serà capaç de funcionar
a les temperatures de treball del sistema i a les condicions ambientals.
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•

Aptitud: els dispositius protectors de la respiració hauran de ser adequats tant pel refrigerant utilitzat
com pels productes de descomposició formats com a conseqüència de l’acció d’una flama oberta de
d’un foc. Haurà d’haver-hi sempre filtres de recanvi disponibles.

•

Localització dels dispositius protectors de la respiració: es col·locaran fora de la sala de maquines
frigorífica, prop de les portes i guardats de forma segura i protegida.

Equips de protecció personal
Els equips de protecció personal que es descriuen a continuació hauran d’estar disponibles per ser
usats per totes les persones encarregades del manteniment, reparació i recuperació:
•

Guants i ulleres protectores.

•

(Quan es realitzin treballs de soldadura) Equips de respiració amb filtre que ofereixi protecció
contra els productes de descomposició.

Equips i dispositius per casos d’emergència
Es complirà allò que s’especifica al respecte a la Instrucció MI-IF 16 del Reglament de Seguretat
per Instal·lacions Frigorífiques.

2.2.16.3. Detectors i alarmes
Els detectors de refrigerant tindran com a finalitat avisar ràpidament, ja sigui d’una concentració
perillosa de refrigerant als voltants del sistema de refrigeració, o be d’una contaminació a l’ambient.
A la sala de màquines específica la concentració de refrigerant haurà de ser controlada per un
sistema amb un sensor com a mínim que activi una alarma ubicada a un local ocupat per persones i que
eventualment aïlli parts del sistema de refrigeració.
Quan el dispositiu de control, via sensor, detecti que la concentració de refrigerant sobrepassa els
límits prefixats activarà la corresponent alarma al centre de vigilància permanent per a que el personal
competent adopti les mesures d’emergència oportunes.
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2.2.17. Identificació de les canonades

2.2.17.1. Tipus d’identificació
Les canonades de les instal·lacions frigorífiques s’identificaran amb senyals, etiquetes adhesives o
plaques acabades en punta per indicar el sentit del flux.
Les senyals portaran els caràcters d’identificació del fluid circulant.
Les senyals s’ubicaran de manera que resulti fàcil el seguiment de la trajectòria de les canonades,
ficant especial cura en bifurcacions, pas de parets, passadissos, vàlvules, etc.
Característiques de les senyals de les canonades de refrigerant
Les dimensions i forma de les senyals seran aquelles que s’especifiquen a l’apartat 5 de la
Instrucció MI-IF 18 del Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques.
El color de fons de les senyals, serà el groc RAL 1021.
L’estat del refrigerant es reflectirà a les senyals darrere de la punta amb franges transversals
segons l’esquema següent:
•

Canonades d’aspiració:

Blau RAL 5015

•

Canonades de descarrega:

Vermell RAL 3000

•

Canonades de líquid:

Verd RAL 6018

El tipus de refrigerant que circula per les canonades s’indicarà amb el seu numero d’identificació
(anotació simbòlica, alfanumerica) prenent de la taula A de l’apèndix 1 de la Instrucció MI-IF 02 del
Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques, o per la seva fórmula química.

2.2.17.2. Realització de les senyals
Es realitzaran considerant les notes següents:
•

El material utilitzat serà de llarga duració i resistent a la llum i productes químics.
S’utilitzaran mitjans de fixació que garanteixin una bona subjecció a les canonades. Es
podran utilitzar materials plàstics autoadhesius que es peguin solament en superfícies fredes,
calentes i humides tant metàl·liques com no metàl·liques.

•

Les senyals per refrigerant es realitzaran en color groc amb borde en negre i una sola punta.

•

El requadre interior de la senyal, destinat a la col·locació del numero d’identificació del
refrigerant, serà de fons blanc amb bordes negres.

•

Les lletres i números seran en color negre.
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3.

PRESSUPOST
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3.1. MOVIMENT DE TERRES
Unitats

Llistat d’amidament i Pressupost

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

m2

Neteja i esbrossada del terreny, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.

1

-

-

-

13290

1.68

22327.20
Total 22327.20

m3

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.

1

75

46

1

3450

2.47

8521.50
Total 8521.50

m3

Excavació de rases i pous de fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió.

22

3.25

3.25

0.75

7.92

5.37

935.89

8

2.00

2.00

0.45

1.8

5.37

77.32

20

1.75

0.40

0.40

0.28

5.37

30.07

6

3.20

0.40

0.40

0.512

5.37

16.49

4

2.575

0.40

0.40

0.412

5.37

8.84
Total 1068.61

3

m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a
4 m. de fondària.

22

3.25

3.25

0.75

7.92

5.37

935.89

8

2.00

2.00

0.45

1.8

5.37

77.32

20

1.75

0.40

0.40

0.28

5.37

30.07

6

3.20

0.40

0.40

0.512

5.37

16.49

4

2.575

0.40

0.40

0.412

5.37

8.84
Total 1068.61
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Unitats

3

m

Llistat d’amidament i Pressupost

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins
de l’obra, amb camió de 12 t.

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

22

3.25

3.25

0.75

7.92

5.12

892.10

8

2.00

2.00

0.45

1.8

5.12

73.73

20

1.75

0.40

0.40

0.28

5.12

28.67

6

3.20

0.40

0.40

0.512

5.12

15.73

4

2.575

0.40

0.40

0.412

5.12

8.43
Total 1018.66

TOTAL CAPÍTOL 1: MOVIMENT DE TERRES = 34064.97 €
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3.2. CEMENTACIONS
Unitats

3

m

Llistat d’amidament i pressupost

Formigó de neteja fck 10 N/mm2 elaborat a l’obra, per
neteja i anivellament del fons de cementació, abocat per
mitjans manuals, vibrat i col·locat

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

22

3.25

3.25

0.1

1.05

101.07

2348.61

8

2.00

2.00

0.1

0.4

101.07

323.42

20

1.75

0.40

0.1

0.07

101.07

141.50

6

3.20

0.40

0.1

0.128

101.07

77.62

4

2.575

0.40

0.1

0.103

101.07

41.64
Total 2932.79

3

m

Kg.

Formigó armat HA-25 per sabates de cementació,
elaborat a central, inclus armadura B400S, abocat per
mitja de camio-bomba, vibrat i col·locat

22

3.25

3.25

0.75

7.92

112.39

19582.83

8

2.00

2.00

0.45

1.8

112.39

1618.42

Barres de diàmetre 12

-

-

-

-

6490.38

1.21

7853.36

Perns de plaques d’anclatge

-

-

-

-

603.90

1.21

730.72

Plaques d’anclatge

-

-

-

-

1598.06

1.21

1933.65
Total 31718.98
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Unitats

m3

Llistat d’amidament i pressupost

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

20

1.75

0.40

0.40

0.28

113.75

637

6

3.20

0.40

0.40

0.512

113.75

349.44

4

2.575

0.40

0.40

0.412

113.75

187.46

Barres de diàmetre 8

-

-

-

-

159.1

1.21

192.51

Barres de diàmetre 16

-

-

-

-

1122

1.21

1357.62

Formigó armat HA-25/P/20/II-a per traves de
cementació, elaborat a central, inclus armadura B400S,
abocat per mitja de camio-bomba, vibrat i col·locat

Kg.

Total 2724.03

TOTAL CAPÍTOL 2: CEMENTACIÓ = 37375.8 €
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3.3. ESTRUCTURA
Unitats

kg

Llistat d’amidament i pressupost
Acer A-42

Pes

Llarg

Preu

Import

Perfil HEB 160

3478.20

81.60

1.47

5112.95

Perfil HEB 240

13979.28

168

1.47

20549.54

Total 25662.49
kg

Acer A-42

Perfil IPE 360

16514.30

289.30

1.78

29395
Total 29395

kg

Acer A-42

Perfil # 40x2

294.24

129.12

2.51

738.54

Perfil # 70x5

948

100

2.51

2379.48

Perfil # 80x3

2958.56

423.20

2.51

7425.98
Total 10544

kg

Acer A-37

Perfil conformat en C CF-120x3

3392.5

-

1.36

4613.8

Perfil conformat en C CF-140x2

1669.5

-

1.36

2270.52
Total 6884.32

TOTAL CAPÍTOL 3: ESTRUCTURA = 72485.81 €
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3.4. COBERTA I TANCAMENTS
Unitats

m2

Llistat d’amidament i pressupost

Paret de tancaments amb bloc de formigó de 20 x 20 x
40 per mur perimetral de la nau

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

1

50

-

1.9

95

35

3325

1

50

-

1.9

95

35

3325

1

26

-

1.9

49.4

35

1729

1

21

-

1.9

39.9

35

1396.5
Total 9775.5

m2

Paret de tancaments amb bloc de formigó de 20 x 20 x
40 per mur perimetral de la parcel·la

1

537

-

1

537

35

18795
Total 18795

2

m

Pannells de coberta grecats, tipus sandvitx formats per
doble xapa galvanitzada de 0,4mm per les cares
exteriors que integren un nucli d’espuma de poliuretà
d’alta densitat de 50 mm de gruix model Toproof G5 de
la casa Grassmetal.
Dimensions: 3000x1000mm.

202

-

-

-

606

30

18180

226

-

-

-

678

30

20340
Total 38520

2

m

Pannells celulars translúcids grecats per cobertes planes
model Thermogreca 1000G7 de la casa Polyù fabricat
en policarbonat.
Dimensions: 3000x1000mm.

48

16

9

-

144

38

5472

24

8

9

-

72

38

2736
Total 8208
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Unitats

Llistat d’amidament i pressupost

m2

Pannells de façana, tipus sandvitx formats per doble
xapa galvanitzada de 0,4mm per les cares exteriors que
integren un nucli d’espuma de poliuretà d’alta densitat
de 50 mm de gruix model Topwall B de la casa
Grassmetal.
Dimensions: 5000x1000mm.

m2

Pannells de façana, tipus sandvitx formats per doble
xapa galvanitzada de 0,4mm per les cares exteriors que
integren un nucli d’espuma de poliuretà d’alta densitat
de 50 mm de gruix model Topwall B de la casa
Grassmetal.
Dimensions: 5500x1000mm.

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

60

50

6

-

300

32

9600

60

50

6

-

300

32

9600

35

26

6

-

192,5

32

6160

38

26

6

-

209

32

6688
Total 32048

TOTAL CAPÍTOL 4: COBERTA I TANCAMENTS = 107346.5 €

263

Nau industrial per la conservació i classificació de fruita fresca

3.5. PAVIMENTS
Unitats

Llistat d’amidament i pressupost

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

m2

Sistema Dramix

-

75

46

-

3450

28.5

98325
Total 98325

m2

Paviment autonivellant

-

50

26

-

1300

60.29

78377
Total 78377

m2

Pintura epoxi aparcaments

-

402

0.15

-

60.3

11.22

676.5
Total 676.5

TOTAL CAPÍTOL 5: PAVIMENTS = 177378.5€
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3.6. PORTES, FUSTERIA I CRISTALLERIA
Unitats

Llistat d’amidament i pressupost

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

Porta 5.0 x 5.0 metres entrada camions nau

1

-

-

-

-

1300

1300
Total 1300

Porta de seguretat d’acer KSi 40-1 entrada
oficina: fulla de 40mm d’espessor amb xapes
d’acer per ambdues cares de 0,8mm i llana
mineral de reple, marc d’alumini, bisagres
galvanitzades, pany de seguretat d’alumini
anoditzat.
Dimensions: 1.9 x 1.0 metres

1

-

-

-

-

290

290

Total 290
Porta entrada corredora de doble fulla
dimensions 5.0 x 1.6 metres cada fulla, entrada
des del carrer al pàrking

1

-

-

-

-

2200

2200

Total 2200
Finestra tipus pivotant horitzontal de la casa
Deceuninck, amb montants d’alumini amb
acabat lacat

14

-

-

-

-

412

5768

Total 5768
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Vidre de 6mm. de gruix, amb tancaments
d’alumini, per les finestres de la nau (muntatge
inclòs)
Dimensions: 2x1.5 m

42

-

-

-

-

258.54

10858.68

Total 10858

TOTAL CAPÍTOL 6: PORTES, FUSTERIA I CRISTALLERIA = 20416 €
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3.7. EXTERIORS
Unitats

Llistat d’amidament i pressupost

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

Tendal entrada oficina de braços extensibles, perfileria
d’alumini, motoritzat i accionament per comandament a
distancia. Dimensions:4x2,5m

1

-

-

-

-

-

986.54

Total 986.54
m2

Mur perimetral de tancament de la parcel·la amb bloc
de formigó de 20 x 20 x 40

1

-

-

1

537

35

18795
Total 18795

2

m

Vallat terreny, amb Vallat d’altura d’un metre i pals
cada 2.85 metres

1

537

-

1

537

11.3

6068.1

190 pals

-

-

-

-

9.1

1716.2
Total 7784.3

TOTAL CAPÍTOL 7: EXTERIORS = 27565.84 €
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3.8. OFICINES I SEPARACIONS

Unitats

Llistat d’amidament i pressupost

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

m2

Sistema modular de construcció OmniFlex300 Plus de
la casa Portafab: base, riells, perfils metàl·lics varis,
coberta d’acer corrugada, fals sostre, portes, parets
modulars exteriors, parets modulars divisories, remats,
embellidors i cornises.

-

-

-

-

160

270

43200

Accessoris per oficina prefabricada casa Portafab:
sistema de climatització

1

-

-

-

-

1200

1200
Total 44400

TOTAL CAPÍTOL 8: OFICINES I SEPARACIONS = 44400 €
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3.9. CAMBRA FRIGORÍFICA

Unitats

Llistat d’amidament i pressupost

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

m2

Pannells friorífics per parets format per un nucli de
poliuretà de 100mm. d’espessor i xapes galvanitzades i
lacades exteriors, model S3 de la casa KOXKA de
dimensions: 1100x5000mm., accessoris de muntatge i
materials de segellat.

68

-

-

-

374

68

25432.2

Total 25432.2

m2

Pannells friorífics per sostre format per un nucli de
poliuretà de 100mm. d’espessor i xapes galvanitzades i
lacades exteriors, model S3 de la casa KOXKA
Dimensions: 1100x13500mm.

21

-

-

-

311.85

74

23076.9

Total 23076.9
m2

Aïllament amorf projectat de gruix 100mm amb
escuma per aïllament de poliuretà

-

22.5

13.5

-

303.75

21

6378.75
Total 6378.75

Porta frigorífica REPRO sèrie PC model 3537

1

-

-

-

-

3334

3334
Total 3334

Automatisme Monoblock

1

-

-

-

-

2139

2139
Total 2139
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Llums intermitents Interior-Exterior

1

-

-

-

-

152.3

152.3
Total 152.3

Fotocèl·lula de seguretat

1

-

-

-

-

102.8

102.8
Total 102.8

TOTAL CAPÍTOL 9: CAMBRA FRIGORÍFICA = 60615.95 €
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3.10. INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA
Unitats

Llistat d’amidament i pressupost

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

MÀQUINES
Evaporador FRIMETAL FRM 2430

4

---

---

---

---

6787

27148

Compressor FRASCOLD W 60 206 Y

1

---

---

---

---

6389

6389

Reductor de capacitat MODULOAD

1

---

---

---

---

822.7

822.7

Arrancada descarregada

1

---

---

---

---

476.8

476.8

Condensador FRIMETAL KCS 300

1

---

---

---

---

19633

19633

Vàlvula d’expansió ALCO TCLE 550MW

4

---

---

---

---

51.50

206
Total 54675.5

ACCESSORIS INSTAL·LACIÓ
Recipient de líquid RLD TECNAC RLD-350

1

---

---

---

---

2580

2580

Ventilador PECOMARK S4D400-AA06-11

1

---

---

---

---

244

244
Total 2824

CANONADES
Tub rígid coure D=3/4”

---

28

---

---

---

8.55

239.4

Tub rígid coure D=1”1/8

---

31

---

---

---

15.5

480.5

Tub rígid coure D=2”1/8

---

33

---

---

---

38.4

1267.2

Tub rígid coure D=2” 5/8

---

11

---

---

---

62.5

687.5

Tub rígid coure D=3”1/8

---

15

---

---

---

74.9

1123.5
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Unitats

Llistat d’amidament i pressupost

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

Colze 90º coure 3/4”-3/4”

7

---

---

---

---

0.05

0.35

Colze 90º coure 1”1/8-1”1/8

4

---

---

---

---

0.1

0.4

Colze 90º coure 2”1/8-2”1/8

11

---

---

---

---

0.25

2.75

Colze 90º coure 3”1/8-3”1/8

1

---

---

---

---

1.4

1.4

Te reduïda coure 2”5/8-2”5/8-2”1/8

2

---

---

---

---

2.8

5.6

Te reduïda coure 1”1/8-1”1/8-3/4”

2

---

---

---

---

0.55

1.1

Te reduïda coure 3”1/8-3”1/8-2”5/8

1

---

---

---

---

2.33

2.33

Reducció coure 3”1/8-2”1/8

1

---

---

---

---

0.75

0.75

Reducció coure 2”1/8-2”5/8

1

---

---

---

---

0.1

0.1

Reducció coure 1”1/8-3/4”

1

---

---

---

---

0.1

0.1

Aïllant ARMAFLEX 2”1/8

---

28

---

---

---

5.1

142.8

Aïllant ARMAFLEX 2”5/8

---

11

---

---

---

6.23

68.53

Aïllant ARMAFLEX 3”1/8

---

15

---

---

---

7.8

117
Total 4141.31

VALVULERIA, AUTOMATISMES I ELEMENTS DE SEGURETAT I CONTROL
Vàlvula Solenoide ALCO 540RA8T5

1

---

---

---

---

114

114

Vàlvula Solenoide ALCO 540RA16T9

1

---

---

---

---

283

283

Pressostat DANFOSS KP 15

2

---

---

---

---

75

150

Separador d’oli AC&R S-5412-CE

1

---

---

---

---

925

925
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Unitats

Llistat d’amidament i pressupost

Unitats

Llarg

Ample

Alt

Parcial

Preu

Import

Termostat ALCO TS1-B3E

4

---

---

---

---

52.75

211

Filtre CASTEL 4412/9A

1

---

---

---

---

64.6

64.6

Viso de líquid CASTEL AMI-1 TT9

1

---

---

---

---

56.8

56.8

Vàlvula de seguretat CASTEL 3030/66C

2

---

---

---

---

76.4

152.8

Vàlvula de 3 vies CASTEL 3032/66

1

---

---

---

---

76.4

76.4

Vàlvula de pas manual CASTEL 6591/25A

1

---

---

---

---

356

356

Vàlvula de pas manual CASTEL 6591/17

4

---

---

---

---

100

400

Vàlvula de pas manual CASTEL 6512/17

3

---

---

---

---

203

609

Vàlvula de pas manual CASTEL 6420/6

4

---

---

---

---

29.1

116.4

Vàlvula de pas manual CASTEL 6512/9

4

---

---

---

---

46.5

186

manòmetre REFCO ST-500-PF

1

---

---

---

---

12.2

12.2

manòmetre REFCO ST-250-PF

1

---

---

---

---

12.2

12.2
Total 3725.4

TOTAL CAPÍTOL 10: INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA = 65366.21 €
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3.11. RESUM PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL
TOTAL CAPÍTOL 1: MOVIMENT DE TERRES.

34064.97 €

TOTAL CAPÍTOL 2: CEMENTACIÓ.

37375.8 €

TOTAL CAPÍTOL 3: ESTRUCTURA

72485.81 €

TOTAL CAPÍTOL 4: COBERTA I TANCAMENTS.

107346.5 €

TOTAL CAPÍTOL 5: PAVIMENTS.

177378.5 €

TOTAL CAPÍTOL 6: PORTES I CRISTALLERIA.

20416 €

TOTAL CAPÍTOL 7: EXTERIORS.

27565.84 €

TOTAL CAPÍTOL 8: OFICINES I SEPARACIONS.

44400 €

TOTAL CAPÍTOL 9: CAMBRA FRIGORÍFICA.

60615.95 €

TOTAL CAPÍTOL 10: INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA.

65366.21 €

TOTAL PRESSUPOST

647015.58 €

3.12. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA
Pressupost d’execució material

647015.58 €

Despeses generals d’empresa 13%

84112.025 €

Benefici industrial 6%

38821.115 €

TOTAL D’EXECUCIÓ PER CONTRATA

769948.72 €

El pressupost total d’execució per contrata ascendeix a la quantitat de SET-CENTS SEIXANTANOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA DOS CÈNTIMS.
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