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RESUM
En aquest Projecte final de carrera es pretén mostrar el procés de
construcció d’una nau industrial, així com les instal·lacions
elèctriques ,que subministraran energia a la nau, tant importants
com aquestes són les instal·lacions contra incendis, que permeten
una prevenció del foc.
Per a la construcció de la nau s’utilitzaran elements prefabricats de formigó que permeten un
temps d’execució de l’obra ràpida, modulable i fiable.
Referent a la instal·lació elèctrica, i degut a la gran potència sol·licitada serà necessari el
dimensionament d’un centre de transformació, així com tots els càlculs per a poder executar l’obra
correctament.

RESUMEN
En este Proyecto final de carrera se pretende mostrar el proceso de construcción de una nave
industrial, así como las instalaciones eléctricas, que suministrarán energía a la nave, tanto
importantes como estas son las instalaciones contra incendios, que permiten una prevención del
fuego. Para la construcción de la nave se utilizarán elementos prefabricados de hormigón que
permiten un tiempo de ejecución de la obra rápida, modulable y fiable. En lo referente a la
instalación eléctrica, y debido a la gran potencia solicitada será necesario el dimensionado de un
centro de transformación, así como todos los cálculos para poder ejecutar la obra correctamente.

ABSTRACT
In this final project of career it is intended to show the process of building of an industrial plant, as
well as the electrical facilities, which will supply energy on the plant, so important as
these, are the facilities which protects against fire, which allow a prevention of the fire
ignition.
For the construction of the

plant it’s used prefabricated elements of concrete which

allow a reduction of time in the build process, modulable and reliable work will be used.
referring to the electrical installation, and due to the high requested power,

it will be

necessary the dimensioning of a transformation center, as well as all calculations to be able to do
the

work
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MEMÒRIA
DESCRIPTIVA DEL
PROJECTE

La

memòria descriptiva és la part del projecte que ens informa de la solució
definitiva triada, donant idees sobre: materials a emprar, cost aproximat de
la solució triada, les causes que hem tingut en compte per a triar aquesta
solució d’entre totes les possibles.
En realitat una memòria descriptiva tracta d'informar sobre el procés seguit
i sobre la solució triada.
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CAPÍTOL 1:
ESTRUCTURA DE LA
NAU INDUSTRIAL

En aquest capítol es pretén delimitar les característiques de la estructura
prefabricada de formigó necessària per a la construcció de la nau, Per al seu
dimensionament s’han tingut present aspectes constructius, segons el tipus
de terreny, econòmics, etc. però per sobre de tot els capaços de satisfer les
necessitats d’explotació de la nau.
Així doncs, la nau està dividida en tres grans blocs, el bloc representatiu,
l’espai destinat a l’activitat de producció, i un magatzem i logística.

1.1. Normativa aplicable
Per a la realització d’aquest memòria, pressupostos i plànols així com
totes les instal·lacions que ell engloba, s'ajusten en tot moment a les
següents normes vigents que d'una o altra manera afecten al treball que
es projecta.
Codi tècnic de l’edificació CTE-2006
Normes UNE
Norma EHE-CTE (Espanya) i EPFHE
Normativa específica de l’Ajuntament d’Igualada referent a les
normes urbanístiques.
Codi d’accessibilitat de Catalunya
Normes

bàsiques

per

a

les

instal·lacions

interiors

subministrament d’aigua
Llei 7/1994, de 18 de maig, de Protecció Ambiental.
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

- 11 -

de

Bernat Costell Cervera

1.2. Antecedents
Degut a un increment de les millores de les infraestructures, i a
l’encariment del preu del sòl a l’àrea metropolitana de Barcelona en els
darrers anys, s’ha notat un interès creixent de la demanda de naus
industrials de grans superfícies al polígon d’Igualada, per aquest motiu, el
promotor sol·licita la construcció en un terreny de la propietat d’una nau
d’aquestes característiques..
Es demana un temps d’execució ràpid, un edifici funcional però atractiu a la
vista.
Igualada està situada al centre de la conca d’Òdena,a la comarca de l’Anoia.
A una alçada aproximada de 638 m sobre el nivell del mar, i a 63 km de
Barcelona, capital de província.
Té una connexió ràpida amb Barcelona a través de l’autovia A-2, línia
regular d’autobusos a Barcelona, reus, Lleida, Vilafranca del Penedès i
Manresa, estació de ferrocarrils de la generalitat que efectua serveis de
passatgers.

1.3. Descripció de la parcel·la
La parcel·la en la qual s’edificarà la nau industrial és propietat del
sol·licitant, estant aquesta localitzada a la ciutat d’Igualada, en el seu
polígon industrial “les Comes” al carrer d’Alemanya número 8, està
catalogada urbanísticament amb la clau 18B segons les ordenances
urbanístiques del consistori local.
Les dimensions d’aquesta són de 55,4 m d’amplada paral·lels al carrer
d’Alemanya i 131,2 m de llargada, obtenint una superfície total de 7.281,5
m2
Fins a l’actualitat no s’hi ha assentat cap construcció, conseqüentment es
troba un terreny amb petites irregularitats, sense cap edificació i ple de
vegetació baixa.

1.4. Descripció de l’activitat a realitzar
Segons la CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques)
corresponent a la classificació 273, destinada a la manipulació i
transformació de xapes metàl·liques. La seva activitat consisteix en tallar,
doblegar, soldar i pintar xapes que posteriorment es faran servir com a
xassís de aires condicionats.
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1.5. Paràmetres urbanístics
Degut a la situació de l’edificació, es consideraran les restriccions referents
a la classificació urbanística 18B.
La seva superfície total és de 7.281,5 m2, essent per tant considerada una
indústria de categoria II.

(

)

Veure Documentació Gràfica plànols.

Taula 1.1 Classificació del tipus d’Indústria al polígon industrial
CATEGORIA D’INDÚSTRIA
Cat. I

Parcel·la superior als 8.000 m2

Cat. II

Parcel·la de entre 3.000 i 8.000 m2

Cat. III

Parcel·la de entre 500 i 3.000 m2

Per a Industries de categoria II – Indústria mitjana, s’haurà de
considerar la següent taula de normativa:

Taula 1.2. Restriccions del pla urbanístic d’Igualada per a parcel·les catalogades
com 18B i indústries de categoria II
POLÍGON INDÚSTRIAL “LES COMES” cat. II
Parcel·lació mínima

250 m2

Ocupació mínima

30%1

Retrocés de façana

5m

Retrocés lateral

3m

Elevació PB

0,5 m

Altura màxima

11,20 m

Profunditat bloc representatiu2

10,00 m

1

Un cop reduïdes les zones corresponents a les reculades de façanes i adjacents,
tot respectant els apartats de l’ordenança 4ª.
2
El bloc representatiu compren els espais destinats a despatxos, oficines, sales de
reunió, conferència i recepció.
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Alçada màxima bloc representatiu

9,20 m (PB + 2 P)

Soterranis i semisoterranis

Permesos com a magatzem

Aparcament

10%3

Construccions accessòries

Lliure, degudament justificat

Accessos màxims

2

Alçada màxima de les Tanques

3m (part massissa i reixat)

Serà obligatòria la instal·lació d’un hidrat per cada 1.000 m2 edificats,
tenint cada parcel·la un mínim de dos.

1.6. Afectació del pla urbanístic
Tenint present les diferents mesures establertes per a la construcció
industrial en la zona, s’apliquen a la parcel·la estudiada, obtenint les
següents dades:
Taula 1.3. Afectacions del pla urbanístic d’Igualada per a parcel·la del
carrer Alemanya
PARCEL·LA AMB CLAU 18 B

(

)

Superfície de Parcel·la

7281 m2

Superfície màxima construïble

5170 m2

Superfície mínima a construir

1551 m2

Categoria

Cat. II – mitjana indústria

Aparcament

10%4

Núm. màx. Accessos

2

Núm. mín. Hidrats

4( 3643,9 m2)

Veure Documentació Gràfica.

3

De la superfície en planta destinada a naus de fabricació, emmagatzemament i
blocs representatius (sols indústries de categoria I i II)
4
De la superfície en planta destinada a naus de fabricació, emmagatzemament i
blocs representatius. (sols indústries de categoria I, II)
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Considerant una fabricació de conformat de xapes metàl·liques dintre del
sector industrial, no hi ha més limitacions que la de respectar
l’abocament de residus i respectar l’emissió de sorolls, tal i com
s’estipula en la següent taula extreta del pla urbanístic local per a
categoria d’indústries mitjanes situades a parcel·les sota el règim
urbanístic 18b, considerades com a polígon industrial del Institut Català
del Sòl (ICS) i la taula extreta del mateix pla referent a l’emissió de
sorolls.
Taula 1.4 .Restriccions de residus i sorolls màxims permesos per a industries
situades en el polígon d’Igualada en clau 18B.
ABOCAMENT DE RESIDUS A L’ATMOSFERA
Zona

Emissió màxima
kg/h.

Partícules sòlides

10

600

1.000

0,5

180

300

Polígon Industrial
Ics
Resta d’indústria i
barriada nova

Emissió t. mgr./m2

Mgr./ m2 dia

dia

NIVELL SONOR MÀXIM INTERIOR dB(A)
SITUACIÓ

Nivell sonor màx.
exterior dB(A)

A

B

C

D

E

Dia

Nit

Dia

Nit

Dia

Nit

Dia

Nit

Dia

Nit

Dia

Nit

1ª

55

45

40

*

40

30

40

30

*

*

*

*

2ª

60

50

*

*

40

30

40

30

*

*

*

*

3ª

65

55

*

*

*

*

45

35

45

35

45

35
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1.7. Quadre de superfícies
Taula 1.5 .Distribució de les superfícies.
7.281,50 m2

SUPERFICIE DE PARCELA
SUPERFICIE CONSTRUIDA
En oficines:

P. Baixa

310,80 m2

P. Primera

310,80 m2

TOTAL

621,6 m2

En nau:

P. Altells

367,40 m2

Magatzem

1.171,60 m2

Producció

1.483,70 m2

TOTAL

3.022,30 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

a) + b)

3.643,90 m2

SUPERFICIE ÚTIL
En oficines:

497,30 m2

En nau de fabricació:

1.357,20 m2

En nau magatzem:

1.312,10 m2

3.166,60 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL
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1.8. Característiques constructives
El present projecte te l’objectiu de donar solució a una sèrie de
plantejaments establerts amb el promotor de l’obra, essent aquestes les
següents:
existència d’un bloc representatiu que englobi oficines, despatxos i
oficina tècnica suficients per gestionar un bon funcionament de
l’empresa
reducció del temps d’execució de l’obra al mínim cost.
disseny senzill d’aspecte seriós, agradable i durador.
magatzem suficientment gran per emmagatzemar les matèries
primeres, així com el producte acabat.
zona de càrrega i descàrrega on es garantirà suficient espai per a
maniobres per a tràilers (15 m.), camions de petites dimensions (12
m) i furgonetes (< 7 m.)
Conseqüentment, es preveu una construcció formada per un bloc
representatiu, compost per planta baixa, primera planta i coberta plana
accessible per al manteniment.
L’estructura serà a base d’elements prefabricats de formigó armat i plaques
alleugerides. Tindrà una alçada total de 9 m
La façana davantera i lateral es recobrirà amb panells vidriats fumats,
degudament tractats per evitar el reflex de la llum solar, així com per
minimitzar les pèrdues tèrmiques i reduir els impactes sonors, també tindrà
la suficient resistència al foc.
El bloc representatiu i la nau industrial pròpiament dita compartiran una
paret de a base de blocs prefabricats de formigó, i comunicaran a través de
les obertures que s’hi realitzaran.
La nau Industrial tindrà una alçada útil de 7 m i es dividirà en la part de
producció i logística. La part de producció comptarà amb una superfície útil
de 1.357,20 m2 i un altell que comunicarà a través de les obertures amb la
primer planta del bloc representatiu, a l’hora també es podrà accedir a
l’altell a través d’una escala prefabricada de formigó. L’altell es realitzarà a
una alçada de 3m respecte el terra.
La part de logística i magatzem ocuparà una superfície de 1.312,10 m2, on
també s’hi realitzarà un altell accessible per una escala prefabricada de
formigó
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Ambdues parts estaran separades per un mur on s’hi realitzarà una
obertura de 4m d’alçada i 6,30m d’amplada per permetre el pas de
mercaderies, així com un parell d’obertures de 0,90m d’amplada i 2,10m
d’alçada per a permetre el pas del personal.
El sostre estarà compost per bigues planes prefabricades amb una llum de
21m per ala, entremig d’aquestes i alteradament s’hi allotjaran llumenaris
que permetran el pas de la llum natural i un conseqüent estalvi energètic la
resta serà degudament aïllat i impermeabilitzat.
Es col·locaran tancaments prefabricats amb aïllament de poliestirè expandit,
el panells aniran recolzats a les bigues de centrament i fins a 1 metre per
sobre de la coberta, el seu espessor serà de 20 cm i anirà subjectat als
pilars i bigues per mecanismes mecànics degudament dissenyats per a
aquest ús.

1.9. Justificació de la solució adoptada
En tot el procés d'elaboració de la proposta, han prevalgut els criteris de
funcionalitat i eficàcia en la distribució, ús, i posterior manteniment de la
instal·lació proposada, tant interior com exteriorment a l'edificació;
paral·lelament s'assumeix criteris de formulació d'una imatge que participi
d'altres instal·lacions similars i recents, i d'aquestes mateixes
característiques. En aquest sentit ens referim als extrems més destacats i
que es descriuen a continuació:
Els materials empleats, les solucions constructives i estructurals
dissenyades, així com les instal·lacions previstes, suposen un evident
compromís d'actualització en el tipus de contenidor que es proposa, i una
aposta indiscutible per solucions actuals de provada eficàcia de la qual sens
dubte són meritòries les activitats que es desenvoluparan en S'ha pretès
una lectura adequada de l'edifici"l'edificació que es proposa.
Quan l'acostament que es fa necessari entre aquest i l'usuari últim. En
aquest sentit s'ha generat una façana al vial d'accés principal de grandària i
proporcions
accessibles
per
a
aquell.
Aquestes concrecions materialitzen una percepció de la proposta de caràcter
híbrid entre l'urbà i l'industrial, i permeable cap a l'exterior, sense deixar de
tenir una comprensió integral de S'ha col·locat de"l'actuació en una zona de
caràcter fortament industrial.
forma generalitzada en l'interior de la nau un lavabo vestuari adaptat per a
poder ser utilitzat per persones amb mobilitat reduïda, compost per cabina
de vàter i petit vestuari amb lavabo, i dutxa independent.
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Així mateix, s'instal·la petit mòdul privat per a albergar l'administració del
centre de treball que es juxtaposa a l'anterior donant lloc a una mateixa
peça
Respecte
al
sistema
de
ventilació
i
il·luminació
de
l'edificació,"contínua.
Es proposen obertures de buits horitzontals en la façana aquest al costat de
les portes d'accés, que garanteixen la il·luminació i ventilació dels espais
principals (zona d'administració del centre de treball i espai principal de la
nau) mitjançant fusteries practicables d'alumini sota parament de llepis de
protecció. Addicionalment per a la ventilació es proposen cos de xapa
perforada en la part superior de la porta d'accés, i juntament amb els
airejadors projectats en la coberta proporcionen una ventilació natural
croada i continuada; per a la il·luminació de la zona de treball es proposa
part del faldó de coberta en panell translúcid executat en doble planxa de
polièster L'edificació projectada, com es descriu amb"reforçat amb fibra de
vidre.
posterioritat, s'ha resolt amb elements prefabricats de formigó que
acceleren el muntatge i l'ofici de paleta en general.
La parcel·la està situada en un carrer existent; el polígon aquesta dotat de
les instal·lacions generals i serveis que garanteixen la viabilitat immediata
de proveïment d'aigua per als punts previstos, sanejament de recollida
d'aigües pluvials i residuals, corrent elèctric per a baixa tensió, i telefonia.
Per a escometre l'obra de nova planta de l'edificació descrita, no es
preveuen servituds d'ús o funcionament sobre les edificacions veïnes, o
respecte a qualsevol altra edificació o instal·lació de les existents en les
proximitats. Tota i cadascuna de les solucions projectades donen
compliment al CTE.
Són requisits bàsics, conforme a la Llei d'Ordenació de l'Edificació, els
relatius a la funcionalitat, seguretat i habitabilitat. S'estableixen aquests
requisits amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el
benestar de la societat i la protecció del medi ambient, devent els edificis
projectar-se, construir-se, mantenir
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1.10.
Requisits
funcionalitat

bàsics

relatius

a

la

En la nau s'ha prevalgut, així mateix, la reducció de recorreguts de
circulació no útils, com són els passadissos, situant les diferents zones
accessibles només entrar. Quant a les dimensions de les dependències s'ha
seguit el disposat pel decret d'habitabilitat en vigor.
La nau està dotada
telecomunicacions.

de

tots

els

serveis

bàsics,

així

com

els

de

L'accés a la nau esta projectada de tal manera perquè siguin accessibles a
persones amb mobilitat reduïda, estant, en tot el que es refereix a
accessibilitat, al disposat pel decret 227/1997, de 18 de setembre, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 8/1995, de 6 d'abril, d'accessibilitat i
supressió de barreres físiques i de la comunicació i que ve justificat en
l'annex de la memòria.
S'ha projectat les naus de tal manera, que es garanteixin (conforme al D.
Llei 1/1998, de 27 de Febrer sobre Telecomunicació), així com de telefonia i
audiovisuals.

1.11.
Requisits
Seguretat

bàsics

relatius

a

la

Els aspectes bàsics que s'han tingut en compte a l'hora d'adoptar el sistema
estructural per a les naus que ens ocupa són principalment: resistència
mecànica i estabilitat, seguretat, durabilitat, economia, facilitat
constructiva, modulació i possibilitats de mercat
També s’han tingut presents les Condicions urbanístiques: la nau és de fàcil
accés per als bombers.
L'espai exterior immediatament pròxim compleix les condicions suficients
per a la intervenció dels serveis d'extinció d'incendis.
Tots els elements estructurals són resistents al foc durant un temps
superior al sector d'incendi de major resistència. L'accés està garantit ja
que els buits compleixen les condicions de separació. No es produeïx
incompatibilitat d'usos. No es col·locarà cap tipus de material que per la
seva baixa resistència al foc, combustibilitat o toxicitat pugui perjudicar la
seguretat de l'edifici o la dels seus ocupants.
La configuració dels espais, els elements fixos i mòbils que s'instal·lin en
l'edifici, es projectaran de tal manera que puguin ser usat per a les fins
previstes dintre de les limitacions d'ús de l'edifici que es descriuen més
endavant sense que suposi risc d'accidents per als usuaris del mateix.
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1.12.
Requisits
habitabilitat

bàsics

relatius

a

la

Les naus reuneixen els requisits d'habitabilitat, salubritat, estalvi energètic i
funcionalitat exigits per a aquest ús.
S'han projectat de tal manera que puguin ser utilitzats per a qualsevol
activitat que es desenvolupi en ells requerirà un projecte específic
d'acondicionament per a l'activitat concreti que en ells es desenvolupi.
El conjunt de l'edificació projectada disposa de mitjans que impedeixen la
presència d'aigua o humitat inadequada procedent de precipitacions
atmosfèriques, del terreny o de condensacions, i disposa de mitjans per a
impedir la seva penetració o, si escau, permeten la seva evacuació sense
producció de danys.
Les naus disposen d'espais i mitjos per a extreure els residus ordinaris
generats en ells de forma d'acord amb el sistema públic de recollida.
Disposen de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar
adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma
habitual durant el seu ús normal, de manera que s'aporti un cabal suficient
d'aire exterior i es garanteixi l'extracció i expulsió de l'aire viciat pels
contaminants.
Disposen de mitjans adequats per a subministrar a l'equipament higiènic
previst d'aigua apta per al consum de forma sostenible, aportant cabals
suficients per al seu funcionament, sense alteració de les propietats
d'aptitud per al consum i impedint les possibles tornades que puguin
contaminar la xarxa, incorporant mitjos que permetin l'estalvi i el control de
l'aigua.
Disposen de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades
de forma independent amb les precipitacions atmosfèriques. Tots els
elements constructius verticals (particions interiors, parets separadores de
propietats o usuaris distints, parets separadores de propietats o usuaris
distints, parets separadores de zones comunes interiors, parets separadores
de sales de màquines, façanes) conten amb l'aïllament acústic requerit per
als usos previstos en les dependències que delimiten. Tots els elements
constructius horitzontals (forjats generals separadors de cadascuna de les
plantes, cobertes transitables i forjats separadors de sales de màquines),
conten amb l'aïllament acústic requerit per als usos previstos en les
dependències que delimiten.
Les naus projectades disposen d'una evolvent adequada a la limitació de la
demanda energètica necessària per a arribar a el benestar tèrmic en funció
del clima de la ciutat, de l'ús previst i del règim d'estiu i d'hivern, Les
característiques d'aïllament i inèrcia, permeabilitat a l'aire i exposició a la
radiació solar, permeten la reducció del risc d'aparició d'humitats de
condensacions superficials i intrínseques que puguin perjudicar les
característiques de l'evolvent.
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S'ha tingut en compte especialment el tractament dels ponts tèrmics per a
limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar problemes higrotérmics en els
mateixos. Disposen d'instal·lacions d'il·luminació adequades a les
necessitats dels seus usuaris i alhora eficaços energèticament disposant
d'un sistema de control que permeti ajustar l'encès a l'ocupació real de la
zona, així com d'un sistema de regulació que optimitzi l'aprofitament de la
llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions. La
demanda d'aigua calenta sanitària es cobrirà en part mitjançant la
incorporació d'un sistema de captació, emmagatzematge i utilització
d'energia solar de baixa temperatura, adequada a la radiació solar global
del seu emplaçament i a la demanda d'aigua calenta de l'edifici.

1.13.

Descripció de l’obra

El muntatge de la nau industrial serà a base d’elements prefabricats de
formigó, per aquest motiu es seguiran les indicacions del facultatiu que
dirigeixi l’obra, a més de les prescripcions del fabricant dels elements
estructurals.
S’iniciarà amb una neteja del terreny i anivellament, un cop realitzat es
replantejaran els plànols sobre la parcel·la segons els plànols establerts.
Seguidament es procedirà a l’excavació de les sabates i bigues centradores
a través de pales mecàniques, es comprovarà que s’hagi fet de les
dimensions i profunditats establertes. Un cop això sigui comprovat es
procedirà a la construcció dels mallats dels elements de fonamentació i
posterior formigonat, tenint present que s’establirà una capa de formigó de
baixa qualitat que realitzarà les funcions de formigó de neteja, la capa
d’aquest serà de 10 cm aproximadament.
Amb l’ajuda de grues es col·locaran els pilars d’acord amb els plànols
establerts, tenint present la seva altura, secció i mènsules. La unió amb la
sabata serà del tipus hiperestàtica, a través de la tècnica del grecat, així un
cop estigui encaixat es recobrirà de ciment de suficient qualitat per tal
d’assegurar la unió.
Per a la instal·lació de les plaques alleugerides serà necessària la col·locació
de les diferents bigues, aquestes aniran recolzades sobre les diferents
mènsules disposades estratègicament. un cop realitzat es farà una capa de
compressió que asseguri l’estabilitat del Forjat, aquesta capa serà de 10
com de gruix i compost per mallat amb perfils corrugats de 6mm i formigó.
Abans de la realització de la coberta s’instal·larà un mur prefabricat de 12
cm de gruix que separa la nau en la zona magatzem i la zona de producció.
Per a la realització de la coberta plana no transitable, destinada a protegir la
nau industrial, s’instal·laran les diferents jàsseres CRV que tenen perfil H, i
que per tant encaixen amb els caps dels pilars, la seva unió s’assegurarà.
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Sobre les jàsseres es col·locaran les bigues Variant amb un intereix de 7m, i
es recobriran degudament amb material aïllant.
Per a la realització de la coberta transitable per a manteniments, destinada
al bloc representatiu, s’instal·larà un forjat que serà degudament
impermeabilitzat i aïllat. El mètode constructiu serà el mateix descrit
anteriorment.
Els tancaments es realitzaran d’acord amb els plànols, Els elements
prefabricats de formigó de gruix de 20 cm es recolzaran sobre les sabates i
bigues centradores, aniran units a l’estructura a partir d’elements destinats
a aquesta finalitat. Per tal de garantir la estanqueïtat entre la coberta i els
tancaments laterals, aquests últims es recobriment en una altura d’un
metre de material impermeable continu al de la coberta.
Per als tancaments de llunetes de vidre tractat, es muntarà l’estructura tot
encaixant els elements corresponents, s’haurà de garantir la seva
estanquitat.
Un cop finalitzada l’estructura es procedirà a la realització dels elements
interiors, tals com pavimentat, instal·lacions, mesures contra incendis...
Finalment es realitzaran les
enjardinament, pavimentació...

tasques

exteriors,

tals

com

ballat,

1.13.1. Tasques prèvies
No existeixen servituds aparents d'ús o funcionament sobre les edificacions
veïnes, respecte a qualsevol altra edificació o instal·lació propera i
localitzada.
Entre els treballs previs s'engloba la neteja i esbrossi del terreny, i la
realització del buidatge corresponent a la fonamentació, que és descrita a
continuació.
Per a això serà necessària la retirada del terreny existent fins a la cota de
explanació, fins a arribar a el ferm de la zona d'actuació. Segons es descriu
en l’estudi geotècnic.

1.13.2. Moviment de terres
Abans de començar la construcció serà necessari una neteja del terreny,
així com una igualació de la parcel·la a nivell del carrer Alemanya,
referenciada a cota 0,0.
Posteriorment es procedirà a la realització del replanteig de fonaments
sobre el terreny i es faran els sots mecànicament de dimensions descrites
en aquest projecte per a la construcció de la cimentació.
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S’utilitzaran excavadores amb pales de 90 cm, tot i que el facultatiu que
dirigeixi l’obra ho especificarà.
Un cop realitzades les perforacions al terreny es comprovarà que la situació,
distàncies, profunditats són les adequades i les descrites en la present
memòria, així com en els plànols.
Tot el volum de terra resultant serà extret mecànicament amb camions
bolquet i abocat a llocs establerts per a aquest fí, segons especifica la
normativa.

1.13.3. Cimentació
Després de la realització de l’estudi geotècnic, on es conclou una tensió
superficial del terreny de 2,5 Kg/cm2, es preveu:
Una cimentació “in-situ” contra el terreny consistent de sabates cèntriques i
independents unides per riostes
La cimentació es realitzarà directament sobre el terreny, a base de diferents
tipologies de sabates independents, armades amb un cantell regular i
arriostrades lateralment per bigues de 40x50 cm de formigó que evitaran
l’obertura de l’estructura, Tal i com es mostra en el plànol corresponent.
Per l’execució de les de les sabates s’utilitza formigó de resistència HA-25
armades amb acer B400S d’acord amb els plànols.
La totalitat de les sabates s’executarà sobre una capa de formigó de neteja
de 10 cm d’espessor a base de formigó de baixa densitat H-20 o similar que
farà les funcions d’aïllant i anivellació del terreny.
La totalitat de les bigues centradores es realitzarà in-situ contra el terreny,
utilitzant petits suports per garantir la posició de l’estructura metàl·lica
descrita en els plànols.
Les dimensions de les sabates, i les dimensions i tipus de les armadures,
s’indiquen en el plànol de cimentació.
Per a la unió Sabata-Pilar, s’utilitzarà una unió hiperestàtica amb la tècnica
del grecat, consistent en l’encoframent d’una peça no recuperable que
posteriorment, i amb l’ajuda de morter assegurarà la unió entre els dos
elements. Aquest tipus de tecnologia permet un càlcul tradicional de la unió.
La profunditat del grecat serà de 40 cm.

(

)

Veure Documentació Gràfica, plànol 03 fonaments
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Figura 1.1. Unió hiperestàtica entre pilar i sabata a través de la
tècnica del grecat.

1.13.4. Pilars
Els pilars s'empren com suports de l'estructura, especialment amb bigues
peraltades Podem considerar el pilar dividit en les següents parts:
Empotrament Cos o fust i cap
L’empotrament és la part inferior del pilar, que s’introdueix en el
caixetó grecat de la sabata que serà de 85 cm. El empotrament és
calcula en funció del cantell del pilar.
El cos és la part intermèdia. En les cares del pilar poden col·locar-se
mènsules, o qualsevol altre element de càrrega: jàsseres per a
forjat, bigues d’arriostrament, bigues porta-canaló, etc. La secció
d’aquests trams varia en funció de la posició de la biga, en qualsevol
cas, la seva ubicació, així com la secció es descriuen en els plànols
adjunts.
El cap del pilar, que és la part superior, també denominada
"coronació", es donen suport les formes o estructures de coberta.
Taula 1.6. Alçades dels pilars

Alçada5
(m)

Tipus pilar
B.repres

6,20

Altell

3,20

Nau

10

Per a suport de les bigues Variant Hormipresa es realitza una
coronació amb la unió per a biga tipus H.

5

Alçada des del punt més superior del pilar i l’arrencada del pilar (alçada total +85
cm grecat)

- 25 -

Bernat Costell Cervera

Per tal de suportar el forjat es realitzarà una coronació especial
que permetrà el repòs de les bigues i jàsseres que suportaran
el pes del forjat.

Figura 1.2. Coronació del Pilar per a unió amb biga H i jàsseres. Base
adaptada per a unió amb grecat.

1.13.5. Estructura i mènsules
L’estructura de l’edifici es realitzarà a base d’elements prefabricats de
formigó subministrats per Hormipresa.
Hormipresa realitzarà el disseny i comprovació dels elements prefabricats.
Un cop instal·lats els pilars, es procedirà a la construcció dels altells,
aquests es dimensionaran juntament amb les mènsules curtes que sortiran
del cos dels pilars a l’altura establerta en la següent taula, d’elles i a partir
de bigues es crearà un forjat a base de lloses alleugerides de formigó
pretensat a fàbrica tipus Homipresa NP-120/25, per tal d’assegurar una
consolidació d’aquestes es realitzarà una capa de compressió tal i com
s’especifica en els plànols adjunts, a base de perfils corrugats de 6 mm i
una capa de formigó, la totalitat d’aquesta capa serà de 10 cm..
Taula 1.7. Posició de les mènsules

Alçada6
(m)

Mènsules
PB

3,20

P1

3,0

Per a la construcció de la coberta no transitable s’utilitzaran jàsseres de
perfil H que encaixaran en els caps dels pilars. Sobre d’aquestes es
recolzaran les bigues Variant amb un intereix de 7m, sobre d’aquestes es
muntarà la teulada.

6

Alçada des del punt més superior d’unió entre la sabata i l’arrencada del pilar
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Per a la construcció dels tancaments s’utilitzaran plaques de formigó
degudament aïllades, tal i com es tracta en l’apartat corresponent.
Per al càlcul de l’estructura de l’edifici y nau s’han tingut en conte la
valoració de carregues que actuen sobre cada element de la estructura,
s’han calculat aplicant las diferents hipòtesis de càlcul determinades por la
norma corresponent i prenent les més desfavorables en cada cas, la
determinació de les diferents seccions i longituds les obtindrem segons la
norma corresponent que indica la fórmula de càlcul en cada cas per a les
estructures de formigó.

1.13.6. Tancaments
Un tancament és un element constructiu que tanca o aïlla l'edifici o part
d'ell pel que fa a l'exterior o altres zones de l'edifici
1.13.6.1.

Tancaments del Bloc representatiu

En la zona d’oficines s’instal·laran llunes dobles del tipus "Artio"
d’alumafel. Són molts els factors que han contribuït a l'auge
d'aquesta tecnologia, entre uns altres cap citar:
La creixent industrialització del sector de la construcció.
L'evolució favorable dels costos, amb un progressiu increment del
pes relatiu de la mà d'obra enfront del valor dels materials.
La creixent exigència de fiabilitat, planificació i manteniment
controlat.
El seu esveltesa, el que permet reduir també el
dimensionament de l'estructura resistent de l'edifici i
augmentar la superfície útil interior.
L'augment de la lluminositat de l'espai interior, arribant a
valors del 90%.
Els materials més utilitzats per a realitzar l'estructura auxiliar de les
façanes lleugeres són l'acer, la fusta i l'alumini. En la major part dels
casos s'utilitzen perfils d'alumini extruït, els avantatges del qual
radiquen en: - Lleugeresa. L'alumini pesa 3 vegades menys que el
ferro i, a més, els perfils poden tenir espessors més reduïts, amb el
conseqüent estalvi de massa.
Resistència als agents atmosfèrics. En la majoria dels casos la
pròpia oxidació natural de l'alumini ja constitueix una
autoprotecció.

- 27 -

Bernat Costell Cervera

Estètica. Permet dissenys i acabats superficials molt elaborats i
innovadors.
El pes aproximat del Mur Cortina o Façana Lleugera està entre 50 i 75
kg/m2, El gruix total serà de 10 mm. de espessor segons es descriu
en els plànols.
El Mur Cortina està constituït per una combinació d'elements
resistents metàl·lics, una àmplia varietat de Vidreres transparents i
zones generalment opaques, realitzades en elements de farciment
que poden ser de distints materials, com fustes, vidres, plàstics, etc.
Tal com tots els Tancaments Exteriors, els murs cortina han de
complir les condicions generals que la normativa vigent indica per a
aquests tancaments. Per això ha de garantir la estanquitat, el seu
aïllament tèrmic i acústic.

Figura 1.3 .Detall del tancament tipus cortina Artio.
(

) Veure Documentació Gràfica: plànol 05 tancaments, plànol 08 façana davantera

1.13.6.2.

Tancaments de la nau

Per a les parets laterals de la nau, s’utilitzaran panells de motlle Hormipresa
tipus PM 20 de 20 cm d’espessor. Aquets elements es realitzen amb formigó
i aïllats amb poliuretà extruït garantint una resistència al foc RF 120.
Per a la realització de les cantoneres es disposarà d’una peça recta
arrodonida.
Es tindran presents unes dimensions mínimes de 40 cm per banda en les
obertures en els panells per a allotjat portes i finestres.
La fixació dels panells es realitzarà amb elements mecànics d’acer
galvanitzat destinats a aquesta fi que uniran amb jàsseres. Inferiorment
aquests panells recolzaran amb les bigues centradores, i contaran amb
petits estreps d’acer corrugat que s’introduiran al paviment.
El càlcul d’aquests elements tindrà present les accions respecte el vent i
tindran un acabament exterior àrid llis blanc Macabel.

- 28 -

Construcció d’una nau Industrial, Instal·lació elèctrica i contra incendis

Figura 1.4. Acabat exterior per a la nau industrial a base d’àrid Blanc
Macabel.

1.13.7. Coberta
Per a la realització de la coberta s’utilitzaran materials prefabricats de
formigó armat per a l’estructura, i materials aïllants i sellants que
garantiran el correcte comportament tant tèrmic com permeable a l’aigua.
1.13.7.1.

Coberta del bloc representatiu

El pes de la coberta del bloc representatiu estarà suportat per bigues de
dimensions 0,4 x 0,6 m armades amb acer i recolzades sobre mènsules
ancorades als pilars a una alçada de Xm constituint una coberta plana
transitable per a efectes de manteniment.
1.13.7.2.

Coberta de la nau

La coberta de la nau es constituirà amb bigues planes prefabricades tipus
Varian marca Hormipresa, cobriran una llum de 21 metres i descansaran
sobre la jàssera tipus CRV-60-100 que transmetran el pes als capitells dels
pilars a través d’una unió amb bandes elastòmeres flexibles.
L’espai entre biga i biga Varian serà de 350 cm i estarà recobert amb
panells de xapa galvanitzada corbada i revestits amb coberta sandwich
composta per material aïllant a base de llana de roca de 4 cm de gruix
elements que asseguraran la seva permeabilitat a l’aigua.
S’utilitzaran els següents materials
Llana de roca de 150 Kg/m3 d'espessor 4 cm. (6,00 Kg/m2.)
Xapa nervada tipus PL59/150. (13,00 Kg/m2.)
Membrana impermeabilitzant GA-2 Bicapa

També es preveu la disposició de petits llumenaris realitzats amb
policarbonat plàstic transparent.
L’alçada útil de la nau serà de 7m tal i com s’especifiquen el els plànols
adjunts.
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1.13.8. Portes i finestres
La fusteria exterior serà de perfils d'alumini Lacat, assegurant-se la seva
estanqueïtat amb sistema bota aigües en els perfils. Les portes exteriors de
les naus seran de xapa metàl·lica llisa sobre marc metàl·lic, basculants d'eix
horitzontal d'acer amb imprimació i pintat amb porta de passada. El sistema
d'obertura serà el més adequat per a cada cas concret, prevalent en la
mesura del possible el sistema de corredissa.
Les Portes i finestres seran de les dimensions mínimes recomanades i amb
suficient estabilitat al foc tal i com es detallen en els plànols.
La seva construcció serà a base de fusteria d’alumini blanc lacat de les
següents característiques:
-

Marc de base d'alumini.

-

Guies incorporables.

-

Borleta per a evitar entrades d'aire.

-

Tancaments encastats de seguretat.

-

La estanqueïtat entre marc i fulles es realitzarà mitjançant junta de
polipropilè color negre. - Perfils de gruix mínim 1,5 mm amb les
toleràncies de extrusió admeses per UNEIX.

-

Totes les unions entre perfils es realitzessin amb cargols inoxidables
AISI-316 . - Permeabilitat a l'aire: A-2 (UNEIX-85.214)

-

Estanqueïtat a l'aigua: I-2 (UNEIX-85.214)

-

Resistència al vent: V-2 (UNEIX-85.204)

La fusteria interior serà segons es descriu en l'estat de mesuraments i
memòria corresponent, la fulla de la porta serà almenys de 3 cm., serà
indeformable i amb tres perns de fixació.
Les fusteries es disposen amb contracercs, els quals es pintaran abans de la
seva col·locació a l'efecte de preservar-los contra la deformació per humitat.
En la fusteria exterior de les naus es col·locarà arrastellament format per
una lluna polida surada incolora amb espessor total de 4 mm.

1.13.9. Paviments i revestiments interiors
En la totalitat de les zones interiors es col·locarà paviment de ciment polit.
Es tracta de paviment continu de morter a força d'àrids de sílice, corindó i
quars lligats amb ciment tipus CEM II-A, de 7 mm. D'espessor aplicat sobre
la solera de formigó, o el forjat de pis si escau, abans del seu enduriment.
Es preveuen solats de terratzo polit i abrillantat in situ amb plints del mateix
material en les oficines de les naus. En els lavabos es col·locarà soleria de
gres.
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La nau no es revestirà interiorment llevat de els interiors del despatx
d'administració i els lavabos, En els paraments verticals interiors de
l'interior del centre de gestió i oficines s'utilitzaran guarnits de guix a bona
vista, En els lavabos es col·locaran enrajolats de rajoles de 20x20 cm. fins
al sostre rebut amb adhesiu. En els paraments horitzontals dels banys de
les naus es col·locaran falsos sostres d'escaiola llisa o amb plaques
modulars del mateix material amb perfils d'alumini semi-oculta. En els
paraments horitzontals de les oficines de les naus es col·locaran sostres
continus d’embelliment i arrebossat, amb morter de perlita i escaiola

1.13.10. Canals i baixants per a desaigües
Les aigües pluvials de la coberta de la nau industrial son recollides per els
canelons, els quals estaran compostos per una tapa d’acer moletejat,
embotits dintre d’un perfil galvanitzat que està unit a una baixant de PVC
de 9 metres d’altura inserida en l’interior dels pilars.
L’aigua es abocada per els baixants a una arqueta de pas construïda amb
blocs prefabricats de formigó, i coberta amb una tapa de formigó armat.

1.13.11. Xarxa general de sanejament.
Les aigües pluvials de la coberta de la nau industrial són recollides per
canalons, els quals estan composts per una tapa d'acer modelat, embut
metàl·lic galvanització que està unit a un baixant de PVC de 6 m d'altura.
L'aigua és abocada al baixant i directe a l'arqueta de passada de maó
massís esquerdejat amb morter i tapa de formigó armat. Les aigües
pluvials d'accés són recollides per albellons de calçada sifònics, estan units
a les arquetes de passada mitjançant un tub de PVC.

1.13.12. Fontaneria.
La xarxa general de sanejament es connectarà a la particular de la finca.
Els diàmetres de les canalitzacions i les dimensions de les arquetes son les
que es mostren en el plànol corresponent.
Es realitzaran mitjançant canyes de coure de 1mm. paret mínima amb els
diàmetres que s'estableixen en cada cas i tota la instal·lació s'ha projectat
segons la norma aplicable. La velocitat de l'aigua en les conduccions és
inferior a 1.50 m/seg. i el servei es realitza a una pressió compresa entre
10 i 35 m.c.a. devent-se assegurar l'estanqueïtat a pressió doble de la
d'ús. Entre la instal·lació d'aigua freda i calenta, haurà d'haver una
separació mínima de 4 cm. entre ambdues conduccions i de 30 cm. a
qualsevol conducte elèctric. Es col·locaran griferia cromada monobloc en
lavabos i tots els aparells sanitaris en general, que permetin el seu fàcil
maneig sense esforç. Es col·locaran juntes que assegurin la dilatació de les
conduccions d'aigua freda i calenta.
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1.13.13. Instal·lació elèctrica
Procedeix de l'escomesa particular a la nau que al seu torn procedeix del
transformador particular instal·lat en la finca. L'empresa distribuïdora
d'energia elèctrica en la zona és Fecsa-Endesa , amb una tensió de
25000/400/230 V i una freqüència de 50 Hz.
La instal·lació es realitzarà d’acord amb lo estipulat al capítol corresponent
del present projecte.

1.13.14.

Instal·lació contra incendis

La instal·lació es realitzarà d’acord amb lo estipulat al capítol corresponent
del present projecte.

1.14.

Formigó

El formigó en massa és un aglomerat d'àrids. Constarà com a mínim:
àrid fi (sorra;art.28 EHE)
un o diversos àrids gruixuts (graves;art.28 EHE)
un aglomerant (que és la pasta formada per ciment: art.26 EHE)
aigua (art.27 EHE)
additius (art.29 EHE)
El pes específic depèn principalment dels àrids empleats, del seu
granulometria i del mètode de compactació. No obstant això les variacions
són petites podent prendre's, excepte excepcions, el valor 2.3 t/m3 per als
formigons en massa i 2.5 t/m3 per als formigons armats. Formant el
conjunt, una vegada endurit, el material rocós que coneixem.
En ocasions s’afegeixen a la barreja additius amb la finalitat d'aconseguir
determinades propietats. La resistència d'aquest material a compressió és
elevada, mentre que la resistència a tracció és reduïda, considerant-se
nul·la a l'efecte de càlcul. És per això pel que en les zones de la secció
sotmesa a traccions s'inclouen barres d'acer, que són les encarregades
d'absorbir aquestes traccions. S'obté d'aquesta forma una secció de formigó
armat
En general, les estructures de formigó presenten els següents avantatges:
Facilitat de per a adaptar-se a formes diverses.
Major continuïtat
Estructures més econòmiques.
Poca corrosió.
Bon comportament a fatiga.
Bon comportament dinàmic
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Excel·lent comportament a foc.
Resistència raonable a compressió.
Els inconvenients:
Majors dimensions dels elements.
Major pes de l'estructura.
Els formigons hauran de complir les condicions exigides per la Instrucció de
Formigó Estructural (Instrucció EHE) i el Plec de Prescripcions Tècniques
particulars quant a la seva resistència a compressió, ductilitat, grandària
màxima de l'àrid, tracció, absorció, complaguda, etc
Abans de començar el formigonat o si varien les condicions de
subministrament i en tot cas, quan ho indiqui la Direcció facultativa, es
realitzaran assajos físics, químics i mecànics del ciment. Igualment, es
comprovarà la pèrdua al foc, residu insoluble, finesa de mòlt, principi i fi
d'enduriment, resistència a flexotracció, compressió en autoclau, a indicació
de la Direcció facultativa una vegada cada tres mesos d'obra i un mínim de
tres vegades durant la marxa de la mateixa.

1.15.

Armadures

Les barres emprades en fonamentació, tant per a llosa com per a pous de
fonamentacions no presentaran defectes superficials, esquerdes ni
soldadures, havent de ser totes de la mateixa marca, excepte autorització
expressa de la Direcció facultativa.

1.16.

Accions de càlcul

Les accions a considerar en el càlcul es classifiquen per la seva variació en
el temps en:
accions permanents (G): Són aquelles que actuen en tot instant sobre
l'edifici amb posició constant. La seva magnitud pot ser constant
(com el pes propi dels elements constructius o les accions i
embranzides del terreny) o no (com les accions reològiques o el
pretensat),
però
amb
variació
menyspreable
o
tendint
monòtonament fins a un valor límit.
Carregues fixes: s’entén com al pes propi dels materials que formen
l’estructura i pes de materials que suporten aquesta.
Carrega de servei: es la càrrega deguda a que la coberta es
accessible per al seu manteniment.
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Estats límit: càrregues màximes a suportar per l’edifici segons la
tipologia que adopta i l’activitat que preten allotjar.
accions variables (Q): Són aquelles que poden actuar o no sobre
l'edifici, com les degudes a l'ús o les accions climàtiques.
Carregues de vent i neu: càrregues produïdes per el vent i neu,
determinades per la situació i característiques de la nau i edifici.
Acció sísmica: es determina segons la situació i característiques
del terreny, la nau i del edifici.
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CAPÍTOL 2:
INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA EN BAIXA
TENSIÓ

Aquest capítol té per objectiu establir i justificar la instal·lació elèctrica de
baixa tensió, pel subministrament elèctric de la nau industrial, formada per
un bloc representatiu i producció i emmagatzematge d’una nau destinada a
la conformació de xapes metàl·liques, al carrer alemanya d’Igualada.
Escomesa, línies d’enllaç, quadres comptadors, i instal·lacions interiors
d’aquests, segons els requeriments mínims definits en el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió i les exigències del client.

2.1. Normativa aplicable
Per a la Realització d’aquest apartat s’han tingut presents els reglaments
següents:
Reglament electrotècnic de baixa tensió (RD 842 de 2 d'agost de
2002) i les instruccions tècniques complementàries.
Normes UNE d'aplicació (referenciades al REBT).
Normes NTE d’aplicació.
Prescripcions particulars de la companyia subministradora (FECSA
ENDESA).
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2.2. Antecedents.
Degut a l’extensa superfície de la parcel·la, i en conseqüència directe de la
potència mínima requerida, es preveurà un centre de transformació de
companyia, la construcció del qual vindrà definit en el capítol corresponent
d’aquesta projecte.
Així doncs, malgrat l’esmentat centre de transformació ocupi part de la
parcel·la privada, a efectes legals es considerarà que la instal·lació de baixa
tensió de la nau i bloc representatiu s’iniciaran en l’escomesa.
Per a la realització d’aquest projecte s’han tingut en compte les noves
alternatives tecnològiques per a la gestió tècnica de l’energia, per aquest
motiu s’instal·larà un sistema domòtic per al bloc representatiu.
També s’ha realitzat un estudi lumínic en les sales més importants d’aquest,
per tal de fer òptim l’aprofitament de l’energia.
Donat que la industria es dedicarà a la conformació de xapes metàl·liques ,
s’instal·laran les necessitats mínimes per a dur a terme aquesta activitat.
Però tant, es tindrà present que en els diferents quadres instal·lats es
podran realitzar ampliacions en un futur, i per tant es sobredimensionaran
d’acord amb aquesta premissa.

2.3. Descripció de la distribució
L'edifici es divideix bàsicament en quatre zones (veure Plànol):
Oficines: Consten de dues plantes. En la baixa es troba l'entrada.
També es troba un despatx i els serveis per als treballadors de les
oficines. Des d'aquí es pot accedir al taller industrial i, mitjançant
unes escales a la planta de dalt. Aquí es troba altre despatx , uns
arxius i una sala per a reunions.
Vestuaris i serveis: AL costat de l'espai per a canviar-se
d'indumentària es trobaran els serveis dels empleats de l'àrea
industrial.
Magatzems: Hi ha dos compartiments. La zona de magatzems
lògicament es troba al costat de l'entrada del transport exterior.
Zona Industrial: És l'espai on es troba tota la maquinària i per tant
on es realitzarà tota la labor productiva. Ocupa la major part de la
planta de la nau.

(

)

Veure Documentació Gràfica, Plànol 02 superfícies
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2.4. Classificació del local
Segons el reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) les condicions del
local influeixen en el tipus d’instal·lació elèctrica, així doncs s’ha considerat
per a la realització de la memòria:

2.4.1. Oficines:
No es considerarà un local de pública concurrència del tipus “local de reunió,
treball i usos sanitaris” degut a que la presència de públic és inferior a 50
persones.

2.4.2.

Vestuaris:

es considerarà un local amb contingut de banyera o dutxa tal i com
s’estableix a la ITC-BT 27.
La zona de vestuaris on no hi ha dutxes s’ha considerat local humit.
Això implica que les canalitzacions seran estanques, fent-se servir, per a
terminals, empalmes i connexions de les mateixes, sistemes o dispositius
que presentin el grau de protecció corresponent a la caiguda vertical de
gotes de aigua.
Les caixes de connexió, interruptors, preses de corrent, i en general tota la
paramenta utilitzada, haurà de presentar el grau de protecció corresponent
a la caiguda vertical de gotes de aigua. Les seves cobertes i les parts
accessibles dels òrgans de accionament no seran metàl·lics.
Les dutxes s’han considerat locals mullats.
Això implica que les canalitzacions seran estanques, fent-se sevir, per a
terminals, empalmes i connexions de les mateixes, sistemes o dispositius
que presentin el grau de protecció corresponent a les projeccions de aigua.
Els tubs per allotjament dels conductors seran estancs i aïllants. Es
col·locaran en muntatge superficials.
Seguint les recomanacions del Reglament, no s’han instal·lat aparells de
comandament i protecció ni preses de corrent en aquests locals. Els
receptors de enllumenat tindran les seves peces metàl·liques sota tensió,
protegides contra les projeccions de aigua.
2.4.3.

Magatzems:

No hi ha cap instrucció especifica al respecte

2.4.4. Zona Industrial:
al existir l’ús de maquinària es tindrà present la ITC-BT 48 on es parla sobre
el motors, malgrat desconeixem quin tipus de maquinària s’hi col·locarà.
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2.5. Característiques de la instal·lació
2.5.1. Selectivitat
L'escalonament selectiu dels diferents nivells de protecció contra
sobrecàrregues i curtcircuits d'aquesta instal·lació, així com dels nivells de
protecció diferencial contra contactes indirectes, s'ha considerat sota el
criteri general de provocar la interrupció del circuit només en els elements
de protecció més pròxims al defecte.
Les instal·lacions se subdividiran de tal forma que les pertorbacions que
s'originin per avaries, que es puguin produir en algun punt d'elles, afectin
solament a determinades parts de les mateixes, per a això les proteccions
de cada circuit estaran adequadament coordinades amb els dispositius
generals de protecció que es troben instal·lats “aigües dalt”. A més aquesta
subdivisió permetrà la localització d'avaries així com el control de l'aïllament
en els conductors de la instal·lació per sectors.

2.5.2. Traçat
Preferentment, les línies principals s'han dissenyat amb un traçat el més
curt possible fins als subquadres.

2.5.3. Compensació del factor de potència
Per a que les característiques funcionals de la instal·lació siguin adequades i
els recàrrecs a la facturació siguin zero, se ha previst que tots els punts de
enllumenat que lo requereixin portin el seu compensador corresponent.
En quant a la maquinària no es tindrà en compte la compensació del factor
de potència ja que s’ha aconseguit un factor de potència global de 0,93. A
més no és objecte d’aquest projecte el càlcul de bateries de condensadors.

2.5.4. Repartiment de càrregues
Per a que es mantingui el major equilibri possible a la càrrega dels
conductors que formen part de la instal·lació, es procurarà que aquesta
quedi repartida entre les seves fases o conductors polars.

2.6.Previsió de càrregues
Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) ITC-BT-10
“previsió de càrregues per a Baixa Tensió” s’estableix en el seu punt 4, que
per al càlcul de càrregues d’edificacions destinades a indústria es prendrà
un mínim de 125 w per m2 i planta, amb un mínim de 10.350 w a 230 v i
amb un coeficient de simultaneïtat igual a la unitat. per al càlcul de
càrregues d’edificacions destinades a oficines es prendrà un mínim de 100
w per m2 i planta, amb un mínim de 3.450 w a 230 v i amb un coeficient de
simultaneïtat igual a la unitat. Per tant serà imprescindible com a mínim
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dimensionar la instal·lació per a una potència de 304 Kw, segons els càlculs
efectuats en l’avantprojecte.

(

)

Veure anexe avantprojecte.

Per tal de contractar una potència a l’empresa subministradora d’energia,
efectuarem un balanç de la previsió de la potència en un sol torn de treball
a la nau tenint en compte que no s’utilitzaran mai tots els receptors. Fent
un plantejament teòric desfavorable s’aplicaran els coeficients de
simultaneïtat següents:
Concepte
Lluminària
Endolls i maquinària

(

)

Factor de
simultaneïtat
1
0,5-0,75-1

Veure annexe càlculs previsió de càrrega .

2.7.Empresa subministradora
Considerant un resultat de la previsió mínim de càrregues de 423.275 w,
essent aquest major que 100 Kw, es contactarà amb l’empresa
subministradora d’energia FECSA-Endesa.
Pel qual serà necessari la instal·lació d’un CT per poder arribar a cobrir
aquesta demanda.

2.8. Elements de la instal·lació
S’instal·laran tots els elements descrits en aquest projecte en les zones
d’oficines i de vestuaris, també les línies d’il·luminació de la zona de
producció i magatzem, així com els quadres preveient suficient previsió per
a un futur.

2.9. Càlcul de la instal·lació
2.9.1. Dades de partida
La instal·lació a definir en aquest projecte consistirà en una derivació
individual per a un únic usuari. El subministrament d’energia elèctrica de la
nau i bloc representatiu serà a baixat tensió trifàsica de 400 V alterna i
freqüència comercial. Degut a la necessitat energètics es classificarà com
una instal·lació per a subministrament individual superior a 15 Kw.
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L’elevat consum que es preveu, degut a la gran superfície de la nau, obliga
la instal·lació de dos CGP alimentades per un mateix entroncament.
S’instal·larà la Caixa general de protecció i el conjunt de mesura
separadament. s’instal·laran en la tanca de davant de la nau, a una
distància inferior a 3m des del punt de connexió amb la xarxa de distribució
o embrancament. Aquest serà el punt d’inici de la instal·lació.
El conductor d’unió de la CGP i el CM es dimensionarà per tal de no superar
l’1% de caiguda de tensió.
La derivació individual es realitzarà amb conductors entubats i enterrats,
segons les prescripcions tècniques particulars i del Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió, fins a l’entrada de la nau on es situarà el quadre principal.
Es calcularan les seccions dels conductors per a la previsió de càrregues , a
partir dels quals s’obtindrà el diàmetre dels tubs protectors a enterrar.
A partir del quadre general de protecció i maniobra, s’alimentaran un seguit
de sub-quadres que distribuiran l’energia elèctrica per la nau industrial i el
bloc representatiu, així com els exteriors de la mateixa.

2.9.2. Generalitats
Pel càlcul de les diferents seccions dels conductors s'utilitzaran dos criteris:
Càlcul segons Temperatura (estipulat en el REBT i norma UNE 20460-94/5-523).
Càlcul segons les intensitats nominals calculades per a cada
circuit, i la pèrdua de càrrega màxima admissible

2.10. Descripció de les instal·lacions
2.10.1. Tipus d’esquema d’enllaç
Per a la connexió de la instal·lació amb la xarxa de subministrament
d’energia elèctrica es realitzarà l’esquema per a un sol usuari, tal i com es
descriu en el reglament electrotècnic de baixa tensió en la ITC-BT 12
Instal·lacions d’enllaç i esquemes.
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Figura2.1. Esquema de connexionat per a un sol usuari segons la ITC-BT 12.
Instal·lacions d’enllaç i esquemes

L’esquema consta d’un embrancament que serà inferior a 3m, fusibles de
seguretat encarregats de protegir la derivació individual, aquests seran
allotjats en la CGP. Posteriorment el Conjunt de mesura s’encarregarà de
tarifar l’energia a través del comptador.

2.10.2. Embrancament
L’embrancament és la part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que
alimenta la caixa o caixes generals de protecció o unitat funcional
equivalent.
Es realitzarà un embrancament subterrani amb una caiguda de tensió
màxima del 5%. Per tal de garantir la qualitat del servei, l’embrancament
s’efectuarà mitjançant el sistema d’entrada i sortida, a través d’una caixa de
seccionament.
Tant l’embrancament com al caixa de seccionament són responsabilitat de
l’empresa subministradora d’energia, i d’ella en depèn el càlcul.

2.10.3. Instal·lacions d’enllaç
La instal·lació d'enllaç uneix l’extrem de l’embrancament
amb les
instal·lacions interiors o receptores de l'usuari, constituïda doncs per:
-

Caixa general de protecció (CGP)

-

Elements de mesura (CM)

-

Derivació Individual (D.I.).

-

Caixa per l'Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.).

-

Dispositius Generals de Comandament i Protecció (D.G.C.P.).
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2.10.4. Caixa General de Protecció (CGP)
Per al cas de subministraments per a un únic usuari, al no existir línia
general d’alimentació, podrà simplificar-se la instal·lació col·locant en un
únic conjunt de fusibles allotjats a la CGP. Aquest punt marca l’inici de
propietat de la instal·lació, sent responsabilitat del seu manteniment i cura
l’usuari.
Per determinar el nombre de CGP necessàries per a subministrar la potència
prevista es tindrà en compte:

núm.CGP "

Potencia total
potenciaadmisible CGP

Es podran instal·lar un màxim de dos allotjades conjuntament.
Per determinar el calibre dels fusibles a instal·lar en la CGP s’hauran de
tenir en compte els següents criteris:
El calibre dels fusibles de la CGP serà tal que protegeixi la Derivació
individual.
Han de ser selectius amb el fusible de seguretat de major calibre.
Es comprovarà que el calibre escollit permeti una correcta coordinació de
proteccions de BT.
Es muntarà una CGP amb una connexió tipus CGP-9-630, amb alimentació
subterrània i sortida per la part superior. Platina per a neutre i fusibles de
“cuchilla” de 630 A.
Encara que en principi la potència per la qual es dimensiona el sistema sigui
superior a la estrictament necessària, aquest marge estarà justificat per un
previsible augment de les potències instal·lades en la nostra nau dintre dels
límits de la instal·lació.

Figura2.1. Esquema de connexionat per a un sol usuari segons la ITC-BT 12.
Instal·lacions d’enllaç i esquemes

La CGP anirà situat a la part exterior de la tanca de la nau, allunyada i
protegida
d’altres
instal·lacions
com
gas,
aigua,
i
línies
de
telecomunicacions. Les seves dimensions màximes seran: Alçada 700 mm,
Profunditat 250 mm, Amplada 600 mm.
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La seva instal·lació es realitzarà d’acord amb el plànol corresponent.

(

)

Veure Plànols adjunts: plànol 10 BT i CPM

2.10.5. Conjunt de mesura (CM)
El conjunt de mesura és l’encarregat de registrar el consum d’energia per
tal de procedir a la seva tarifació. La seva local·lització serà aigües avall de
la CGP, i el conductor d’unió entre aquestes dues es dimensionarà per no
superar l’1% de caiguda de tensió.
Seguint les Indicacions de la companyia subministradors, s’instal·larà un
conjunt de mesura (CM) del tipus CM-TMF1, corresponent a:
1 comptador multifunció trifàsic directe
En els conjunts de mesura directa, els cables del circuit de potència seran
de coure, de 16 mm2, de classe 2 segons Norma UNE-EN 60228, d’una
tensió assignada de 450/750 V. Els conductors s’identificaran amb els colors
negre, marró i gris per a les fases i blau clar per al neutre.
El conjunt de mesura s’instal·larà a l’exterior. S’ubicarà a l’interior de
recintes destinats únicament a aquest fi, en llocs d’accés des del carrer
lliure i permanent. La seva situació es fixarà de comú acord entre la
Propietat i FECSA ENDESA. Per determinar les dimensions del recinte on
s’instal·li el CM, es tindrà en compte la superfície ocupada per les unitats
funcionals, i es deixarà una
separació entre les parets laterals i el sostre respecte els envoltants de com
a mínim 0,2 m. La distància respecte al terra serà com a mínim de 0,5 m, la
profunditat del recinte serà com a mínim de 0.4 m i l'espai lliure davant del
CM, un cop facilitat el seu accés, no serà inferior a 1,10 m.

(

)

Veure Plànols adjunts.

2.10.6. Derivació individual (D.I.)
La derivació individual és la part de la instal·lació que, sortint de la CGP,
subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari.
La derivació individual s’inicia a l’embarrat general i comprèn els fusibles de
seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i
protecció.
El número de conductors per a la derivació individual serà de 6,
corresponents al conductor per fase de les 3 fases necessàries per alimentar
els receptors propis del subministrament. Cada línia portarà el seu
conductor de neutre així com el seu conductor de protecció. A més, cada
derivació individual inclourà els fils de comandament per facilitar l’aplicació
de les diferents tarifes.
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Els cables no presentaran empalmes en tot el seu recorregut i la seva secció
serà uniforme, exceptuant-ne en aquest cas les connexions realitzades a la
ubicació dels comptadors i als dispositius de protecció, en qualsevol cas
seguiran les indicacions de la ITC-BT-15 (Instal·lacions d'enllaç. Derivacions
Individuals), i la ITC-BT-07 (cables enterrats).
Es realitzarà la selecció dels conductors tenint en compte els següents
criteris:
La tensió de subministrament
La demanda de potència prevista per a cada usuari
La caiguda de tensió màxima admissible “e” per a la derivació
individual corresponent a 1,5% ( un únic usuari sene LGA)
El corrent màxim admissible del conductor seleccionat tenint
present que ha de ser superior a la intensitat corresponent a la
potència prevista per al subministrament.
S’instal·laran per tant per a suportar una corrent de 630 A sis conductors
unipolars d’XLPE corresponents a l’aïllament de 0,7/1Kv de 150 mm2 de
secció, doble per a cadascuna de les fase, i conductor de 150 mm2 per a
neutre. Els cables seran entubats i enterrats a 0,70 m de profunditat. sota
obra segons es mostra en el corresponent plànol.

(

)

Veure Plànols adjunts, Plànol 10 BT i CPM

Taula 2.1. Dimensions de tub i secció de cable a instal·lar per a la D.I.
POTÈNCIA (W)

DI

(

423.275

)

INTENSITAT (A)

SECCIÓ CABLE

SECCIÓ CABLE

DIAMETRE

Fase (mm2)

Neutre (mm2)

TUB (mm)

3x2x150

150

180

630

Veure Documentació Gràfica i quadre resum càlculs.

S’enterrarà també una canalització de retorn de la zona a instal·lar el QGCP
de la instal·lació interior fins a la mur exterior de la nau en previsió de la
motorització de la porta exterior de la tanca i per la possible instal·lació
d’intèrfon exterior.

2.10.7. Interruptor de control de potència
El I.C.P., és un interruptor general automàtic de tall tripolar magnetotèrmic
i neutre seccionable. aquest interruptor és el que limita el subministrament
elèctric de la companyia, per tant anirà dimensionat segons la potència
contractada.
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El I.C.P. complirà la ITC-BT-17 (Instal·lacions d'enllaç. Dispositius Generals i
Individuals de Comandament i Protecció, Interruptor de Control de
Potència).
Serà instal·lat amb posterioritat segons les necessitats de l’usuari final a
l'interior de caixa amb protecció IP30 ; IK 07. Aquest interruptor serà
instal·lat per la companyia subministradora, que el deixarà precintat.

2.10.8. Interruptor General automàtic
El I.G.A., és un interruptor general automàtic de tall omnipolar
magnetotèrmic, que permet el seu accionament manual, protegint contra
sobrecàrrega i curtcircuits la instal·lació, dimensionat segons la potència
total admissible per aquesta, estarà en l'interior de la caixa on es troben els
DGCP.
Taula 2.2. Dimensionat de l’Interruptor General Automàtic.

IGA

CORRENT (A)

INTENSITAT curtcircuit (KA)

540

4,5

El I.G.A. complirà la ITC-BT-17 (Instal·lacions d'enllaç. Dispositius Generals
i Individuals de Comandament i Protecció, Interruptor de Control de
Potència).

2.10.9. Dispositius Generals de comandament i protecció
Els D.G.C.P. són els encarregats de protegir totes les línies de la instal·lació
interior.

2.10.10. Sistema de protecció contra contactes indirectes
Per a la protecció contra contactes indirectes, segons ITC-BT-24, s’utilitza
tall automàtic de l’alimentació.
Per a la seva realització és necessari la posada a terra de les diferents
línies. Aquesta presa a terra hauria de tenir com a màxim una resistència de
10,49 Ohms
S’utilitza un interruptor diferencial general, situat als diferents quadres de
proteccions amb una sensibilitat de 300 mA per a corrents trifàsiques i de
30 mA per a corrents monofàsiques.
Per a la protecció contra els riscos de contacte amb les masses de les
instal·lacions que poguessin quedar accidentalment en tensió, les masses
dels motors i altres receptors elèctrics estaran unides elèctricament a una
presa de terra, a fi de que la resistència de terra sigui tal que qualsevol
massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a:
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24 Vol. en locals humits.
50 Vol. en locals secs.
Per a això a més de la connexió a terra de les masses dels receptors
elèctrics, s'ha previst la instal·lació de interruptors diferencials.
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals dependrà dels
circuits d'utilització.
S'ha establert que per a les instal·lacions monofàsiques serà de 30 mA., i
que en les trifàsiques de 300 mA.
S'ha de complir:
Is < ( 24 V / Rterra ) = ( 24 / 10,49 ) = 2,28 A
Is < ( 50 V / Rterra ) = ( 50 / 10,49 ) = 4,76 A

2.10.11. Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits
Aquesta protecció es realitzarà mitjançant interruptors automàtics en
capçalera de tots els circuits de la instal·lació. A més s'usaran també com
element de maniobra, i el seu calibre protegirà de manera eficient aparells i
instal·lacions.
Per a la protecció contra sobrecàrregues s’utilitza el IGA (Interruptor
General Automàtic) que protegeix el conjunt de la instal·lació.
Per a la protecció contra curtcircuits s’utilitzen els fusibles generals de
protecció, ubicats dins la CGP (Caixa General de Protecció) i amb un calibre
adequat per la protecció de tota la instal·lació.
Per a cada derivació s’utilitza interruptors automàtics (magnetotèrmics)
amb corba de càrrega i intensitat màxima de tall adequada segons la línia a
protegir.
Els D.C.G.P. seran:
Interruptors automàtics magnetotèrmics sectoritzadors dels diferents
circuits selectius entre sí, per la protecció contra sobreintensitats,
sobrecàrregues i curtcircuits.
La instal·lació es compondrà d’un quadre general de 80 elements, aquest
quadre estarà degudament protegit per evitar la manipulació per persones
alienes a la industria a través de clau normalitzada, i il·luminat amb llum
d’emergència en cas d’averia.
Els diferents interruptors magnetotèrmics estaran dissenyats per tal de
suportar les corrents de curt-circuit que es puguin ocasionar. A més a més
totes les línies aniran dotades de postes a terra de les masses metàl·liques
de la instal·lació, associada a dispositius de tall automàtic sensibles a la
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intensitat de defecte, que origini la desconnexió de la instal·lació
defectuosa, mitjançant Interruptors automàtics diferencials, per la protecció
contra contactes indirectes.

(

)

Veure Documentació Gràfica i quadre resum càlculs.

2.11. Posta a terra
La instal·lació de la pressa de terra es farà dins de la instal·lació de Baixa
Tensió, aplicant les instruccions ITC-BT-18 (Instal·lacions de posada a
terra), i ITC-BT-24 (Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els
contactes directes i indirectes), segons es detalla en la memòria de càlculs
del present projecte.

2.11.1. Separació entre presses de terra Instal·lació i CT
Per evitar que durant l’evacuació d’un defecte a terra en el centre de
transformació, les masses de la instal·lació d’utilització puguin quedar
sotmeses a tensions de contacte perilloses, s’hauran de complir les
següents condicions:
No existeixi canalització metàl·lica conductora que uneixi la zona de
terra del CT amb la zona dels aparells d’utilització.
La distància entre les presses de terra no serà inferior a 15 metres.
Els elements metàl·lics del CT no estaran units als elements metàl·lics
dels locals d’utilització.
Es seguiran les prescripcions tècniques particulars de la companyia
subministradora, que realitzarà la instal·lació del CT, i es tindran
especialment en compte aquestes pel que fa a possibles canvis a tenir en
compte en la instal·lació del terra dels locals d’utilització.

2.12. Instal·lacions receptores
es deixaran instal·lades les línies descrites, deixades preparades per a la
connexió al quadre de protecció i comandament.
Es preveuran els tubs per aquestes línies, per a tres cables (fase, neutre
més protecció).El cables tindran un aïllament PVC 750V Cu. Les
instal·lacions interiors o receptores compleixen:
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ITC-BT-19
Generals).

(Instal·lacions

interiors

ITC-BT-20
(Instal·lacions
d'instal·lació).

o

interiors

receptores.
o

Prescripcions

receptores.

Sistemes

ITC-BT-44 (Instal·lacions receptores d’enllumenat).
ITC-BT-47 (Instal·lacions receptores Motors).
ITC-BT-51 (Instal·lacions de sistemes d’automatització i gestió
tècnica de l’energia).

Taula 2.3 Cables utilitzats per alimentació de subquadres
Línia

e (%)

INTENSITAT
(A)

(

PROTECCIÓ
(A)

SECCIÓ CABLE
Fase+Neutre (mm2)

Oficines

1,26

133,8

250

(3x90mm2)+50mm2

Exterior 1

0,67

39,5

40

(3x10mm2)+10mm2

Exterior 2

2,70

62,4

82

(3x25mm2)+25mm2

Producció

0,61

348,8

360

(3x185mm2)+95mm2

Magatzem

0,64

118,2

110

(3x35mm2)+35mm2

Toro

2,71

7,9

10

(3x2,5mm2)+2,5mm2

)

Veure Documentació Gràfica i quadre resum càlculs.

2.13.

Tubs i canals protectors

Els conductors s'instal·laran aïllats en l'interior de tubs, en superfície,
complint ITC-BT-21(Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals
protectores), i la norma UNE-EN 50.086. Complint les prescripcions:
Tant si són empitrats com fixats en superfície, seran de PVC no propagadors
de flama, de característiques mínimes les de les taules 1 i 3 de la ITC-BT21.
Per la definició dels diàmetres dels tubs s’han utilitzat les taules 2 i 5 de la
ITC-BT-21.
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2.13.1. Línies sota tub rígid superficial
Correspon a les línies generals de distribució de la nau industrial, les
distribucions fins a les caixes de connexió, preses de corrent i llums del
taller i derivacions de quadres a màquines.
Aquestes es faran mitjançant multiconductors del tipus RV-K 0,6/1 kV de
coure aïllats amb polietilè reticulat (XPLE) i coberta exterior de PVC en
muntatge sota tub rígid de PVC corbable en calent que se engraparà sobre
el mur o paret.
Les distribucions interiors que comprenen els vestuaris, oficines, menjadors,
recepció, sala de espera, secretaria i sala de reunions se efectuaran
mitjançant conductors del tipus H07ZZ-F 450/750 V de coure amb aïllament
i coberta XLPE amb baixa emissió de fums i gasos corrosius en muntatge
sota tub rígid aïllant de PVC, corbable en calent que s’engraparà sobre
paret.

2.13.2. Línies sota tub flexible col·locat sota fals sostre
Les distribucions interiors d'alimentació de les lluminàries i dels endolls
situades a l'interior de fals sostre de les oficines, menjadors, sala de reunió,
serveis i recepció o sala d’espera s'efectuaran mitjançant conductors del
tipus RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de coure amb aïllament de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefina. Són no propagadors de flama i d’incendi,
reduïda emissió de gasos tòxics, corrosius i baixa emissió de fums. En
muntatge sota tub flexible superficial de PVC de classe M1. S’engraparà
sobre paret o mur al interior del fals sostre.

2.14. endolls
Les preses de corrent (endolls) es col·locaran dintre de caixes de superfície,
constituïdes de material de doble aïllament de tipus sintètic injectat, i que
disposen d'un grau de protecció IP 55.

2.14.1. taller
Disposarem d’endolls monofàsics de tensió 230 V i trifàsics de tensió 400 V,
repartits pel taller. Totes les preses de corrent van muntades a una altura
mínima de 1,50 metres sobre el nivell del paviment.
Les màquines del taller utilitzen tensió trifàsica de 400 V i van alimentades
directament a la xarxa, sense fer servir endolls.

2.14.2. Oficines, menjadors, sala reunions, recepció i secretaria
A les oficines se instal·laran endolls per ús normal. Aquestes preses de
corrent van muntades a una altura de 30 cm del terra, i estan protegides
contra curtcircuit i contra contactes indirectes.
Les bases d’endoll seran del tipus 2P+T 16 A tipus Shucko en muntatge
superficial.
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2.14.3. Vestuaris
Les preses de corrent als vestuaris seran del tipus 2P+T 16 A del tipus Shucko
en muntatge superficial, i tindran un grau de protecció mínim IP 55.

2.15. Il·luminació
Per al cas de fallada de l'enllumenat normal, bé per avaria o per cort de
subministrament, es preveu la instal·lació d'un sistema d'enllumenat
d'emergència, alimentat per fonts pròpies d'energia constituïdes per
acumuladores recarregables pel subministrament normal de corrent.
Aquests aparells s'instal·laran sobre determinades portes per a indicar els
punts de sortida de la nau tal i com es mostra en el corresponent capítol de
mesures contra incendis.
Per a un millor aprofitament de l’energia es realitza un estudi luminotècnic.

(

)

Veure quadre resum càlculs.

2.16. Estudi Luminotècnic
L’estudi lumínic pretén aportar informació sobre quin tipus de lluminària i
quina distribució és la més adequada, per tal de proporcionar un confort
visual, rendibilitat elèctrica i un cost ajustat.
Els nivells lluminosos exigits depenen de les característiques del lloc de
treball, segons el Reial Decret 486/1997, en el que s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, són els
següent
Taula 2.4 Nivell d’il·luminació recomanat de les diferents estàncies
DEPARTAMENT

NIVELL D'IL·LUMINACIÓ Em

Taller

300 lux

Exterior de la nau

100 lux

Oficines

500 lux

Menjadors

50 lux

Sala de reunions

500 lux

Recepció

500 lux

Serveis
Vestuaris

150 lux
150 lux

2.16.1. Taller
Per a la il·luminació del taller cal efectuar la col·locació de les lluminàries a
gran altura. Per aquest motiu les possibilitats d'elecció es redueixen a llums
de vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics i llums de vapor de sodi a
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alta pressió, ja que ens ofereixen un gran flux lluminós en distàncies
llargues.
Per a un primer control de qualitat en la fabricació de les peces
conformades és necessària una bona reproducció cromàtica per a la
correcta visualització de possibles defectes.
Les seves principals característiques són:
Índex de reproducció cromàtica (Ra) aproximadament del 75 %. Això
vol dir que el nivell de reproducció del color en l'objecte il·luminat és
òptim.
Temperatura de color aproximadament 4300ºK. Aquest paràmetre
ens indica el color de la llum que ens dóna el llum.
El valor que ens dóna aquest tipus de llum és de “blanc neutre” que seria
una llum intermèdia entre la llum del dia i la llum groguenca. Encara que
l'eficàcia lluminosa no és tan alta com la dels llums de vapor de sodi a alta
pressió,tenim una eficàcia lluminosa (lumen/watt) aproximadament entre
81-106 % en els llums de vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics.
Taula 2.5 Característiques de la il·luminació per a la nau
ELBA IEVS-05-400W
Tipus
Encesa
Potència
Flux lluminós

Vapor de sodi
5-10 min
400W
3700 Lm

2.16.2. Exterior de la nau
En l'exterior de la nau no tenim necessitat d'una bona reproducció
cromàtica, ja que l'activitat a realitzar es redueix al pas de persones i
camions.
Per aquest motiu els llums de vapor de sodi a alta pressió satisfan les
necessitats cromàtiques que són baixes, i a més obtenim una gran
eficiència.
Les seves principals característiques són:
Índex de reproducció cromàtica (Ra) aproximadament de 25 %. Això
vol dir que el nivell de reproducció del color en l'objecte il·luminat és
pobre.
Temperatura de color aproximadament de 2.000ºK. Aquest
paràmetre ens indica el color de la llum que ens dóna el llum.
El valor que ens dóna aquest tipus de llum és de “blanc càlid” que seria una
llum groguenca. Per tant, ja que la utilitat de la llum en aquest cas no és de
distingir els colors dels camions, sinó que la utilitat és il·luminar la zona
triada amb la major eficiència possible.
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Taula 2.8 Model d’il·luminació utilitzat en exterior de la nau
NAV-TS 250W FC2 FLH1
Tipus
Encesa
Potència
Flux
lluminós

Vapor de
sodi a alta
pressió
2-8 min
250W
25500 Lm

2.16.3. Oficines, sala reunions, recepció i sala espera i secretaria
Per a l'activitat realitzada a les oficines, menjadors, sala de reunions,
recepció i secretaria s'han escollit llums fluorescents ActiViva amb equips
electrònics, ja que ens ofereixen una bona reproducció cromàtica, important
per al tractament de textos i a més una alta eficàcia lluminosa.
Les seves principals característiques són:
Índex de reproducció cromàtica (Ra) superior al 80 %. Això vol dir
que el nivell de reproducció del color en l'objecte il·luminat és òptim.
Temperatura de color aproximadament 8.000ºK.
Aquest paràmetre ens indica el color de la llum que ens dóna el llum. El
valor que ens dóna aquest tipus de llum és de “blanc natural” que seria una
llum semblant a la proporcionada per la llum solar.
Taula 2.7 Model d’il·luminació utilitzat en oficines i altells
PiluxDanpex 401042 DLSE B 4x14W E T5
Tipus
Encesa
Potència
Flux
lluminós

Tubs
flourescents
5-10 min
56W
5400 Lm

2.16.4. Serveis
Per a l'activitat realitzada als serveis s'ha escollit llums compactes no
integrats de baix consum, ja que ens ofereixen una excel·lent reproducció
cromàtica i una major durada i menor consum que els llums
d'incandescència.
Les seves principals característiques són:
Índex de reproducció cromàtica (Ra) superior al 80 %. Això vol dir
que el nivell de reproducció del color en l'objecte il·luminat és òptim.
Temperatura de color aproximadament 3.000ºK.
Aquest paràmetre ens indica el color de la llum que ens dóna el llum. El
valor que ens dóna aquest tipus de llum és de “blanc càlid” que seria una
llum groguenca.
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Taula 2.8 Model d’il·luminació utilitzat en serveis
DULUX T/E 13W/827 PLUS GX24Q FS1
Tipus
Encesa
Potència
Flux
lluminós

Tubs
fluorescents
13 w
800 Lm

1.7.4.5. Vestuaris
Per a l'activitat realitzada als vestuaris s’han escollit llums fluorescents amb
equips electrònics, ja que ens ofereixen una bona reproducció cromàtica i
una bona eficàcia lluminosa.
Les seves principals característiques són:
Índex de reproducció cromàtica (Ra) superior al 80 %. Això vol dir
que el nivell de reproducció del color en l'objecte il·luminat és òptim.
Temperatura de color aproximadament 5.000ºK.
Aquest paràmetre ens indica el color de la llum que ens dóna el llum. El
valor que ens dóna aquest tipus de llum és de “blanc natural” que seria una
llum semblant a la proporcionada per la llum solar.
Taula 2.9 Model d’il·luminació utilitzat en vestuaris
DULUX T/E 18W/830 PLUS GX24Q FS1
Tipus
Encesa
Potència
Flux
lluminós
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CAPÍTOL 3: GESTIÓ
TÈCNICA DE L’ENERGIA
AL BLOC
REPRESENTATIU

L'evolució tecnològica de la microelectrònica, les telecomunicacions, la
informàtica l'arquitectura i l'automàtica, i la interacció de tots aquests
donen com resultat a l'edifici intel·ligent.
Aquesta evolució es deu també a la facilitat d'ús, la integració de les
funcions i la interactivitat entre ells mateixos i l'usuari.

3.1.

Normativa d’aplicació

La normativa utilitzada per a l’execució d’aquest projecte és:
Reglament electrotècnic de baixa tensió (RD 842 de 2 d'agost de
2002) i les instruccions tècniques complementàries.
Normes UNE d'aplicació (referenciades al REBT).
Normes NTE d’aplicació.
Prescripcions particulars de la companyia subministradora (FECSA
ENDESA).
NTP 254 : Detectores contra incendio
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3.2. Antecedents
Edifici Domòtic: prové de la unió de la paraula “domo” i el sufix “tica”. Prové
del llatí “domus” que significa casa, i el sufix “tica” que prové d'automàtica
exactament: “tic” es refereix a les tecnologies de la informació i
comunicació, i de referent a automatització. Domòtica es refereix al conjunt
de sistemes automatitzats d'un habitatge que adopten serveis de gestió
energètica, benestar i comunicació, i que estan integrats per mitjà de
xarxes interiors i exteriors de comunicació.
Les àrees que acull, són:
Estalvi Energètic
Augment de Confort
Seguretat
Facilitats de comunicació
Des del punt de vista d'on resideix la intel·ligència del sistema domòtic, hi
ha diverses arquitectures diferents:
Arquitectura Centralitzada: un controlador centralitzat rep
informació de múltiples sensors i, una vegada processada, genera
les ordres oportunes per als actuadors.
Arquitectura Distribuïda: tota la intel·ligència del sistema està
distribuïda per tots els mòduls siguin sensors o actuadors. Sol ser
típic dels sistemes de cablejat en bus, o xarxes sense fil.
Arquitectura mixta: sistemes amb arquitectura descentralitzada
quant a que disposen de diversos petits dispositius capaços
d'adquirir i processar la informació de múltiples sensors i
transmetre'ls a la resta de dispositius distribuïts per l'habitatge, p.
ex. aquells sistemes basats en Zigbee i totalment sense fil.
En definitiva Es tracta d'aplicar la tecnologia de l'automatització i el control
de la llar, augmentant la comoditat, la seguretat i el confort, aconseguint al
mateix temps un considerable estalvi del consum energètic a un bloc
d’oficines.
Una vegada aclarides les prescripcions a tenir presents per a l’execució, cal
concretar que l’objectiu d’aquest projecte és l’aplicació de les tecnologies
apreses durant la realització del curs de “Gestió tècnica de l’energia :
Domòtica” a un exemple concret de bloc d’oficines.
Per a l’execució es concretarà i definirà les funcions a instal·lar. Per a cada
funció triar els sensors i actuadors necessaris de cara a aconseguir un
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possible estalvi energètic, major confort i seguretat en l'ús de l'edifici,
potenciant les seves possibilitats de comunicació.
S’escollirà la funció de la tipologia de l' edifici i volum d'informació a
transmetre per unitat Edifici d’Obra nova. Per això es tindran en compte les
Tensions alimentació adequades en el Projecte de Baixa tensió
Convencional, s’haurà de Preveure línia d'alimentació per a cada actuador
del sistema amb la protecció, Aixa com Dimensionar dispositius i equips
segons potència adequada d'acord amb el REBT i escollir la tecnologia de
control i comunicació més adequada de consum
normalitzar opcions
escollides per a possibles aplicacions similars.
Posteriorment es sistematitzarà les fases de la instal·lació d’engegada de la
Instal·lació:
Instal·lació de sensors d'acord amb esquemes de conexionat i
croquis de la Instal·lació dels actuadors necessaris
instal·lació Programar els dispositius
esquemes de conexionat i croquis de la instal·lació a
implementar en el sistema d'acord amb la tecnologia escollida en
els sistemes
I també es important Verificar que
permetin simular amb antelació les funcions a executar
Verificar el correcte cablejat dels diferents sensors instal·lats
Provar cadascuna de cablejat dels diferents actuadors del sistema
domòtic les funcions implementades en el sistema, tant en
funcionament normal, com les Analitzar el comportament del
Sistema davant de possibles alarmes tècniques a detectar.
Un cop es té el projecte Elaborat es tindrà en compte l'evolució tecnològica
dels productes escollits. I es dibuixaran els Croquis de Esquemes de
connexionat, Esquemes Unifilars, de la instal·lació, Estudiada.
També es generaralment les Instruccions de manteniment Aixa com el
Manual d’Instal·lació
On es tindrà en compte el manual d'engegada i Domòtic davant d'un tall del
subministrament elèctric.
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3.3. Objecte del Projecte a automatitzar
Per a l’execució del sistema de disseny i gestió domòtic es defineixen una
sèrie de paràmetres, en funció dels quals es tindran en compte diferents
criteris, tals com Tipus de projecte, el tipus d’instal·lador que pot realitzar la
instal·lació, la potència mínima a contractar, etc.
Es pretén obtenir un control de les principals prestacions que permet la
domòtica amb un equip senzill, econòmic i fiable com és l’Autòmat Zelio
d’schneider.
Posteriorment, i un cop muntada la instal·lació, es procedirà a avaluar-la
segons els criteris d’ AENOR per a determinar el nivell d’automatització.

3.4. Descripció de la instal·lació i dels espais
ocupats
Es constituirà un sub-quadre elèctric destinat a guardar i protegir el sistema
domòtic. Aquest estarà situat a la sala-Arxiu, juntament amb el sub-quadre
encarregat de subministrar energia elèctrica a la planta baixa.
El control de les diferents sortides es realitzarà a través de contactors o
relés (en funció de la càrrega a suportar) alimentats per la línia
Automatització procedent del sub-quadre domòtica.
Igualment, l’equip Zelio s’alimentarà del sub-qudre Domòtica, que gaudeix
d’una línia especialment dissenyada i protegida per a aquesta aplicació.
Finalment, i Degut a la importància que pren el sistema Domòtic en el bloc
d’oficines, s’instal·larà una llum d’emergència que il·lumini suficientment el
quadre, en cas que aquest hagi de ser rearmat.
Les línies de força sortiran dels diferents quadres repartits per les estàncies,
i es tindrà en compte, per al dimensionat d’aquests el tipus de receptor per
aplicar els corresponents factors:

-

1,8 per a línies d’ il·luminació (ITC-BT 44)
1,5 per a motors (ITC-BT 47)

S’instal·larà el mòdul Zelio establert per anar a una alimentació de 120-240
V en corrent alterna de 50 hz, donat que aquesta és l’alimentació de la
majoria de sensors utilitzats.
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També s’instal·larà un mòdul d’ampliació que permetrà augmentar el
nombre d’entrades, Aixa com el nombre de sortides.
Aquest petit dispositiu anirà allotjat al quadre d’oficines, i disposarà de relés
auxiliars en totes les seves sortides. Els contactes d’aquests aniran a l’inici
de cada línia de potència, d’es d’on s’efectuarà el control.
Referent als diferents sensors , s’instal·laran d’acord amb les condicions de
funcionament establertes en les seves instruccions, garantint que la
captació del paràmetre per al qual estan dissenyats sigui l’adequat.
S’instal·laran:
s’instal·laran detectors de presència,
S’instal·laran detectors de fums tipus iònic de partícules
projectades.
S’instal·laran detectors antiforçament en portes i finestres
S’instal·larà el mòdul de comunicació telefònica-Zelio
S’instal·laran polsadors en llocs on s’hagin de controlar més d’una
llum
S’instal·larà una vàlvula bypass regulable que permetrà regular la
temperatura de l’aparell de climatització, així com una altre que
permeti actuar com a bomba de calor.
S’Instal·laran cèl·lules fotoelèctriques LDR que permeti detectar
la lluminositat natural exterior
S’instal·larà un detector de la humitat exterior de la gespa
S’Instal·laran xarxes de comunicació telefònica, d’Internet i wi-fi
Càmeres de seguretat
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3.5. Funcions a controlar
Les principals agrupacions domòtiques es poden agrupar en 4 grups:

3.5.1.

Estalvi energètic (gestió eficaç de l'energia):
Programació de la climatització.
Control de la climatització
Programació de l'encès apagat de tot tipus d'aparells segons les
condicions ambientals.

3.5.2. Confort:
Regulació de la il·luminació segons el nivell de lluminositat.
Integració del videoporter al televisor.
Rec automàtic en horari programat

3.5.3. Seguretat (personal i de béns patrimonials):
Detecció d'un possible intrús, control d'accessos
Configuració de procediments d'avisos en cas de intrusió o avaria.
Control d'obertura i tancament de persianes, tendals, etc.
Trucada automàtica en cas d’alarma
Instal·lació de càmeres de seguretat.
Protecció de sobretensions elèctriques

3.5.4. Comunicacions:
Transmissió d'alarmes.
ADSL
Wi-fi

3.6. Tecnologia de control a instal·lar
El sistema escollit per a automatitzar les oficines serà un sistema centralitzat a
través del autòmat programable de Schneider Zelio, en la seva versió de 230v i
ampliació de sortides per tal de poder gestionar tots els elements establerts
anteriorment.
Zelio SR3B261FU 100-240 VAC 16I/10Q
mòdul ampliació SR3XT114FU 8I/6Q
mòdul de comunicació exterior Zelio COM
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La tecnologia Zelio està pensada per al control de sistemes d'automatització
senzills, la nova generació de mòduls Zelio Logic aporta avantatges
considerables, des del disseny fins a la supervisió de les seves aplicacions,
gràcies a la seva flexibilitat i senzillesa.
Una flexibilitat inigualable:
2 gammes: Zelio Logic Compact (models monobloc de 10, 12, 20 I/S
amb o sense visualitzador) i Zelio Logic Modular (bases de 10 i 26 I/S
ampliables fins a 40 I/S).
Mòduls d'extensió (I/S, comunicació). - Programació per blocs de funció
(PDB) o llenguatge de contactes (LADDER). Comoditat i senzillesa
Gran pantalla LCD retroiluminada, navegació contextual.
Facilitat d'instal·lació i gran compacitat.
Control d'aplicacions a distància amb el interfase de comunicació. 2
gammes per a triar: Zelio Logic Compacte o Zelio Logic Modular i els
seus mòduls d'extensió. Zelio Logic Compacte Uneixi solució
optimitzada per als seus automatismes senzills (de 10 a 20 I/S). Zelio
Logic Modular Uneixi solució de gran rendiment i flexibilitat per a les
seves aplicacions més exigents (fins a 40 I/S).
Les connexions s’efectuaran d’acord amb els plànols

(

)

Veure quadre resum càlculs.

3.7. Sensors i actuadors necessaris
s’instal·laran detectors de presència, al menys un en cada estància, i
seran estrategicament col·locats per al seu correcte funcionament, tal i
com es mostra en el corresponent plànol de distribució dels elements i
sensors instal·lats. Tots aquets elements constituiran una sola entrada,
donat que no es discriminarà la sala on es detecti la intrusió.
S’instal·laran detectors de fums tipus iònic de partícules projectades.
El seu funcionament es basa en l'efecte òptic segons el qual, el fum
visible que penetra en l'aparell, afecta al feix de llamps lluminosos
generat per una font de llum, de manera que varia la llum rebuda en una
cèl·lula fotoelèctrica, i s'activa una alarma a l'arribar a un cert nivell. Amb
aquest tipus de detecció s'han d'evitar canvis en les condicions de llum
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ambiental que puguin afectar a la sensibilitat del detector. Això es pot
aconseguir mantenint el detector en un receptacle estanc a la llum o
modula do la font de llum

S’instal·laran detectors antiforçament en portes i finestres
Trucada automàtica a bombers o policia en cas d’alarma
S’instal·laran polsadors en llocs on s’hagin de controlar més d’una llum
S’instal·larà una vàlvula bypass regulable que permetrà regular la
temperatura de l’aparell de climatització, així com una altre que
permeti actuar com a bomba de calor.
S’Instal·laran cèl·lules fotoelèctriques LDR que permeti detectar la
lluminositat natural exterior
S’instal·larà un detector de la humitat exterior de la gespa
S’Instal·laran xarxes de comunicació telefònica, d’Internet i wi-fi
Càmeres de seguretat

3.7.1. Taula d’entrades
control utilitzada

i

sortides d’acord amb la tecnologia de

Taula 3.1 Entrades de l’equip
DENOMINACIÓ

ENTRADES

FUNCIÓ

(Zelio)

DF
DF1
DF2
DF3
DF4
DF5
DF6
DF7

I.1

Detector de fum iònic per partícules
Detectors de moviment

DM
DM2

I.2
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DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DE
I.3
Detectors de forçament de portes i finestres

DE2
P1
I.4
P2
P3
I.5
P4
P5
I.6
P6
P7
I.7
P8
P9
I.8
P10
P11
I.9

Polsadors control lluminària

P12
T1

I.10

T2

I.11

Termòstat temperatura sala

LDR

I.12

Cèl·lula fotoelèctrica

DH

I.13

Detector Humitat gespa

DA1
I.14
Detector Inundació aigua

DA2
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Taula 3.2 sortides de l’equip
DENOMINACIÓ

SORTIDES

FUNCIÓ

(Zelio)

A1

Q.1

Alarma acústica incendi

A2

Q.2

Alarma acústica intrusió

A3

Q.3

Alarma tècnica

LL1

Q.4

Il·luminació 1

LL2

Q.5

Il·luminació 2

LL3

Q.6

Il·luminació 3

LL4

Q.7

Il·luminació 4

LL5

Q.8

Il·luminació 5

By1

Q.9

Climatització 1

By2

Q.10

Climatització 2

By3

Q.11

Bomba calor / aire AC1

By4

Q.12

Bomba calor /aire AC 2

KM1

Q.13

Electrovàlvula aigua incendis 1

KM2

Q.14

Electrovàlvula aigua incendis 2

KM3

Q.15

KM4

Q.16

Contactor bomba d’aigua rec

Il·luminació exterior
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CAPÍTOL 4:CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ

Aquest capítol té per objectiu establir i justificar les mesures necessàries per a
l’execució d’un centre de transformació, d’ara en endavant CT. Es dimensionarà
l’escomesa en mitja tensió que alimentarà al CT, s’escollirà el centre de
transformació de potència necessària per al subministrament elèctric en baixa
tensió que ha d’alimentar el quadre general de la nau industrial, igualment,
també es dimensionaran les postes a terra que garantiran la seguretat en el CT.

4.1. Normativa a aplicar.
Per a la Realització d’aquest apartat s’han tingut presents els reglaments
següents:
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas y Centros de Transformación «RAT», i les seves
instruccions tècniques complementaries «MIE-RAT».
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión «RBT», i les seves
instruccions tècniques complementaries «MIE-BT».
Normas Tecnológicas de Edificación «NTE» apartat de «Instalaciones
Eléctricas», «Centros de Transformación» y «Puesta a Tierra».
Ordenances Municipals, corresponents a la ubicació del CT.

4.2. Antecedents.
Degut a l’emplaçament escollit per a la realització de la instal·lació, destinada i
equipada per a l’activitat industrial, trobem una xarxa de distribució en anells
múltiples que es reparteix per tot el polígon industrial, el tipus d’alimentació és
trifàsica a mitja tensió (MT)7 de 25 Kv, una freqüència de 50 Hz. tal i com
s'esmenta la companyia subministradora.

7

La categoria de Mitja Tensió correspon a línies de categoria 3ª en que es supera el Kv i
no es sobrepassen els 30 Kv en valors nominals segons la classificació establerta per el
CEI (comitè electrotècnic internacional).
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La esmentada línia es troba soterrada a una profunditat de 1,60m sota la vorera
i degudament protegida tal i com es mostra en el plànol.

(

)

Veure Documentació Gràfica, Plànol 16

Seguint el traçat de la línia A38, passa per davant de la construcció, És d’aquesta
línia de la qual realitzarem la connexió degut a la facilitat que ens proporciona la
proximitat de pas del seu traçat.
La connexió es realitzarà seguint les prescripcions de la companyia
subministradora Fecsa-Endesa, i en cap cas reduirà la secció del cable o
augmentarà la seva resistivitat, també s’haurà de garantir la perfecta continuïtat
del conductor i aïllament, així com la resistència a la corrosió deguda al terreny.

4.3. Espai destinat al CT.
Degut a les prescripcions de seguretat necessàries per a la instal·lació d’un
centre de transformació, així com la facilitat de pas per a personal de la
companyia subministradora, es preveu una reserva d’espai a la línia límit
esquerra de la parcel·la, junt a la balla, per a l’emplaçament d’una caseta
prefabricada de formigó.

(

)

Veure Documentació Gràfica, Plànol 17 plànol Ct i detalls

Les dimensions del CT prefabricat model EHM36C-5T2L de la marca Merlin Gerin
són de 3,0 m d’amplada , 9,6 m de longitud i alçada útil de 2,85 m, permeten
allotjar un sol transformador tal i com estipula la documentació tècnica de la
companyia subministradors, conseqüentment es reservarà un espai suficient
d’acord amb les mesures esmentades.
Tal i com s’estipula l’espai serà destinat únicament a allotjar el centre de
transformació garantint-ne l’accés des de l’exterior, per una porta que donarà al
carrer i tancada amb clau normalitzada de la companyia subministradora.

4.4. Previsió de càrregues.
Es prendrà la potència màxima permesa per la companyia subministradora, si no
hi ha motius que afavoreixin una potència més elevada, que és de 630 KVA per
a centres de transformació. En qualsevol cas s’observarà que la potència supera
la necessitada en el projecte de BT.

(

)

Veure Documentació Annexe,Càlculs BT previsió de càrregues
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4.5. Característiques del CT prefabricat
Les característiques més destacades de la sèrie de centres de transformació
prefabricats EHM36C de Merlin Gerin es presenten a continuació.

4.5.1. Facilitat d'instal·lació.
La senzilla unió entre els diferents elements prefabricats permetran un muntatge
còmode i ràpid. Per a la seva ubicació es realitzarà una excavació, en el fons de
la qual es disposarà un jaç de sorra rentada i anivellada.

4.5.2. Material
El material emprat en la fabricació dels prefabricats EHM36 serà formigó armat.
Amb la justa dosificació i el vibrat adequat que aconseguiran unes
característiques òptimes de resistència característica (superior a 250 Kg/cm² als
28 dies de la seva fabricació) i una perfecta impermeabilització.
4.5.3.

Equipotencialitat

La pròpia armadura de reixeta soldada gràcies a un sistema d'unió apropiat dels
diferents elements, garantirà la perfecta equipotencialitat de tot el prefabricat.
les portes i reixetes de ventilació no estaran connectades al sistema
d'equipotencial. Entre l'armadura equipotencial, situada en el formigó, i les
portes i reixetes existirà una resistència elèctrica superior a 10.000 ohms. Cap
element metàl·lic unit al sistema equipotencial serà accessible des de l'exterior.

4.5.4. impermeabilitat.
Els sostres estaran dissenyats de
l'acumulació d'aigua sobre aquests,
seu perímetre. En les unions entre
juntes de neoprè per a evitar la
estanqueïtat.
4.5.5.

tal forma que s'impedeixin les filtracions i
desguassant directament a l'exterior des del
parets i entre sostres es col·locaran dobles
filtració d'humitat, garantint així una total

Protecció acústica

El Centre de transformació estarà dissenyats i construïts per tal de no superar els
nivells acústics exigits per la normativa municipal.

4.5.6. graus de protecció.
Seran de tal forma que la part exterior de l'edifici prefabricat serà de IP239,
excepte les reixetes de ventilació on el grau de protecció serà de IP339. Els
components principals que formaran l'edifici prefabricat són els quals s'indiquen
a continuació.
4.5.7.

Bases.

La solera estarà formada per una o diverses bases cargolades entre si. En les
bases de l'evolvent es disposarà dels orificis per a l'entrada de cables d'alta i
baixa tensió. Aquests orificis seran parts afeblides del formigó que s'haurien de
trencar (des de l'interior del prefabricat) per a realitzar l'escomesa de cables.
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4.5.8. parets.
Seran elements prefabricats de formigó armat capaços de suportar els esforços
verticals del seu propi pes, més el dels sostres, i sobrecàrregues d'aquests,
simultàniament amb una pressió horitzontal de 100Kg/m². Les parets s'uneixen
entre si mitjançant la tornilleria que garantirà la equipotencialitat entris les
diferents plaques.
4.5.9.

sostres.

Els sostres estaran formats per peces de formigó armat i seran dissenyats per a
suportar sobrecàrregues de 100Kg/m². La coberta anirà proveïda d'una inclinació
del 2% aproximadament per a facilitar l'abocament d'aigua. Els sostres es
cargolaran entre si i es donaran suport sobre les parets segellant-ne les unions
mitjançant massilla de cautxú garantint-ne així la seva estanqueïtat.
4.5.10. sòls.
Estaran constituïts per elements plans prefabricats de formigó armat. En la part
frontal es disposaran unes plaques de pes reduït que permetran l'accés de
persones a la part inferior del prefabricat a fi de facilitar les operacions de
connexió dels cables. A continuació dels sòls, s'establirà la fossa en el qual
s'instal·laran les cel·les. La part de la fossa que no quedi coberta per les cel·les o
quadres elèctrics es taparan amb unes plaques prefabricades per a tal efecte.

4.5.11. reixetes de ventilació.
Les reixetes de ventilació dels edificis prefabricats EHM-36 estaran construïdes
en xapa d'acer galvanitzat sobre la qual s'aplicarà una pel·lícula de pintura epoxy
polièster.
El grau de protecció per al qual estaran dissenyades les reixetes serà IP-339, les
esmentades reixetes estaran dissenyades per al instal·lació sobre les parets de
manera que la circulació d'aire, provocada per el tir natural, ventili eficaçment la
sala de transformadors. Totes les reixetes de ventilació aniran proveïdes d'una
tela metàl·lica mosquitera que impedeixi el seu traspàs.
4.5.12. portes d'accés.
Estaran construïdes en xapa d'acer galvanitzat recoberta amb pintura epoxy.
Aquesta doble protecció, galvanització més pintura, les farà molt resistents a la
corrosió causada pels agents atmosfèrics. Les portes estaran abisagrades perquè
es puguin abatre 180º cap a l'exterior, i es podran mantenir en la posició de 90º
amb un aguantador metàl·lic.
Totes les portes del prefabricat permetran una llum d'accés de 1,25 m d’amplada
i 2,40 m d’altura.
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4.6. Cimentació del CT
Per a la ubicació del centre de transformació prefabricat es realitzarà una
excavació, les dimensions de la qual depenen del model seleccionat, sobre el
fons del qual s'estén una capa de sorra compactada i anivellada d'uns 10 cm.
d'espessor.
La ubicació es realitzarà en un terreny que sigui capaç de suportar una pressió
de 1 kg/cm², de tal manera que els edificis o instal·lacions annexes al CT i
situades en el seu entorn no modifiquin les condicions de funcionament de
l'edifici prefabricat.

4.7. Màximes tensions permeses.
4.7.1. Per al costat d’alta tensió
Tot l’aparellatge empleat en el costat d’alta tensió haurà de suportar una tensió
màxima d’aïllament de 36 Kv, donat que l’alimentació nominal es realitzarà a 25
Kv, tal i com detallen les condicions específiques de la companyia
subministradora.

4.7.2. Per al costat de baixa tensió.
Es classificarà l’aparellatge usat per a la instal·lació en baixa tensió del CT en
dues categories:
la primera englobarà tot el material destinat a la connexió del costat de
BT amb els panells de control, i d’aquests a la xarxa de subministrament.
Aquesta haurà de tenir un aïllament capaç de suportar 10Kv per elles
mateixes.
la segona engloba tota aquella aparamenta necessària per abastir els
serveis del CT. Aquesta ha de ser capaç de suportar tensions de fins a
10Kv bé sigui per ella mateixa o per mecanismes homologats.

4.8.Corrents de curtcircuit.
La potència màxima que hauran de suportar els materials utilitzats en el CT serà
500 MVA, considerant-se aquesta com la potència de curtcircuit. referent als
temps de duració del defecte, es prendrà un valor de 0.5 ms tal i com s’estipula
per la companyia subministradora.

4.9. Característiques de l’aparamenta en AT
4.9.1.

Característiques generals de les cel·les SM6.

Les cel·les a emprar seran de la sèrie SM6 de Merlin Gerin, cel·les modulars
d'aïllament en aire equipades de aparellatge fix que utilitzen el hexafluorur de
sofre com element de tall i extinció d'arc. Respondran en la seva concepció i
fabricació a la definició d’aparamenta sota evolvent metàl·lica.
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Els compartiments diferenciats seran els següents:
Compartiment de aparellatge.
Compartiment del joc de barres.
Compartiment de connexió de cables.
Compartiment de comandament.
Compartiment de control.

Taula 4.1. Característiques de les Cel·les CAS SM6 Merlin Gerin
Cel·les CAS SM6
Tensió assignada

36 KV

Tensió suportada entre fases i entre fases i terra
a freqüència industrial (50 Hz), 1 minut

70 KV ef.

a impuls tipus llamp

170 KV cresta

Intensitat assignada en funcions de línia

400 A

Intensitat assignada en interrup. autòmat

400 A

Intensitat assignada en ruptofusibles

200 A

Intensitat nominal admissible de curta durada

durant un segon 16 KA
ef

Valor de cresta de la intensitat nominal admissible

4.9.2.

40 KA

Característiques de la cel·la d’interruptors.

Conjunt Compacte Merlin Gerin modelo CAS 4I (referència CAS411A), equipat
amb quatre funcions de línia amb interruptor preparat per a acoblament amb
SM6, les dimensions son de 2,25 m d'alt, 1,20 m d'ample, amb una profunditat
de 1,00 m.
Estarà preparat per a una intensitat nominal de 400 A per a les funcions de línia.
L'interruptor de la funció de línia és del tipus interruptor-seccionador amb un
poder de tancament de 40 KA en cresta.
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El conjunt compacte de cel·la incorporarà:
Seccionador de posada a terra en SF6.
Dispositius de detecció de presència de tensió en totes les funcions de
línia.
3 llums individuals per a connectar amb els esmentats detectors de tensió
de línia.
Pasatapes de tipus rosca de 400 A en les funcions de línia.
Comandament manual i palanca de maniobres.
La connexió dels cables es realitzarà mitjançant connectors de tipus rosca de 400
A en cada funció, assegurant així l'estanqueïtat del conjunt i, per tant, la total
insensibilitat a l'entorn en ambients extraordinàriament polucionats, suportant
una eventual immersió.
4.9.3.

Característiques de la cel·la per a barres .

Les cel·la Merlin Gerin de passada de barres model GEM23616 de la sèrie SM636 te unes dimensions de 0,60 m d'amplària, 1,43 m. de profunditat i 2,25 m.
d'altura. El seu ús serà el d’acoblament directe per cable entre cel·les CAS i SM6
per unió superior, la cel·la contindrà:
Joc de cables AT tripolar.
Joc de 3 bornes endollables.
Joc de 3 terminals.
4.9.4.

Característiques de la cel·la de protecció8.

Les Cel·la Merlin Gerin de protecció amb interruptor automàtic gamma SM6-36,

model DM1CF3616 té unes dimensions de 1,10 m. d'amplària, 1,63 m. de
profunditat amb una alçaria de 2,25 m.
Aquestes cel·les estaran dotades de:
Joc de barres tripolars de 400 A per a connexió superior amb cel·les
adjacents.
Seccionador en SF6 de 400 A, tensió de 36 KV i 16 KA.
Comandament CS1 manual.
Interruptor automàtic de tall SF6 (hexafluorur de sofre) tipus Fluarc SF1,
tensió de 36 KV, intensitat de 400 A i poder de tall de 16 KA,
Relé Mayvasa tipus RS3000S, protecció digital de sobreintensitat

(50-

51/50N-51N) 2 fases + neutre per a la detecció de faltes entre fases i
neutre, amb senyalització i salt temporitzats i instantani, per a fases i
neutre.

8

Es pot trovar una definició dels paràmetres utilitzats en l’annex referent al CT
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Font d'intensitat FI/S.
Indicadors de presència de tensió.
Seccionador de posada a terra.
Preparada per a connexió inferior per cable unipolar sec.
3 transformadors d'intensitat
Embarrat de posada a terra.
4.9.5.

Característiques del transformador.

El transformador més adequat a les necessitats serà una màquina trifàsica capaç
de subministrar una potència de 630 KVA, serà del tipus reductor de tensió, sent
la tensió entre fases a l'entrada de 25 KV i la tensió a la sortida en buit de 420V
entre fases i 242V entre fases i neutre9.
El transformador a instal·lar tindrà el neutre accessible per al costat de baixa
tensió i estarà dotat d’un sistema de refrigeració natural (AN) model TRIHAL del
comerciant Merlin Gerin, la esmentat transformador anirà encapsulat dins una
pel·lícula de resina epoxy (aïllament sec-classe F).
El transformador tindrà els bobinatges de AT encapsulats i modelats en buit en
una resina epoxi amb càrrega activa composta d'alúmina trihidratada,
aconseguint així un encapsulat resistent al foc i autoextinguible en cas d’incendi.
Els enrotllaments de B.T. es realitzaran amb bobinatge continu de gradient lineal
sense entrecapes, amb el que s'aconseguirà un nivell de descàrregues parcials
inferior o igual a 10 pC. S'exigirà en el protocol d'assajos que figurin els
resultats de l'assaig de descàrregues parcials.
Per motius de seguretat en el centre s'exigirà que els transformadors compleixin
amb les següents prescripcions:
assajos de xoc tèrmic (nivells C2a i C2b),
assajos de condensació i humitat (nivells I2a i I2b)
assaig de comportament davant el foc (nivell F1).
No s'admetran transformadors secs que no compleixin aquestes especificacions,
a més a més les seves característiques mecàniques i elèctriques s'ajustaran a les
normes particulars de la companyia subministradora.

9

Rel·lació de transformació =

V AT
" 59,5
V BT
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Taula 4.2. Característiques Tècniques particulars de la companyia subministradora a
complir per el transformador en sec Merlin Gerin.
Transformador 1
Potencia nominal

630 kVA

Tensió nominal primària

25.000 V

Regulació en el primari

+2,5% +5% +7,5%
+10%

Tensió nominal secundaria en buit

420 V

Tensió de curtcircuit

6%

Grup de connexió

Dyn11

Nivell d’aïllament
Tensió d’assaig a ona de xoc 1,2/50 s

170 kV

Tensió d’assaig a 50 Hz 1 min

70 kV

Protecció tèrmica

sis sondes tipus PTC

Els elements utilitzats per a la connexió al transformador seran els següents:
connexió en el costat d'alta tensió:
Joc de ponts trifàsic de cables AT unipolars d'aïllament sec RHZ1, aïllament de
18/30 KV, amb una secció de 95 mm2 amb els seus corresponents elements de
connexió.
connexió en el costat de baixa tensió:
Joc de ponts trifàsic de cables BT unipolars d'aïllament sec tipus RV, aïllament de
0.6/1 KV, amb una secció de 3x240mm2 d’alumini per a les fases i de dos cables
de 240mm2 per a el neutre.
4.9.5.1. índex horari del transformador

Es connectarà el transformador al grup de connexió normalitzat Yn11, tenint el
primari (costat d’alta) en triangle, i el secundari en estrella amb el neutre
accessible per al possible subministrament a 230v. En qualsevol cas el neutre
anirà degudament connectat a la terra de servei.
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Figura 4.1. Transformador escollit, model en sec de Merlin Gerin per a us en centres de
transformació a 36 Kv.

4.10. Característiques del quadre de BT
El quadre de distribució BT estarà constituït per un bastidor sobre el qual
es muntaran les diferents unitats funcionals:
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat

funcional
funcional
funcional
funcional

de connexió de servei i de seccionament.
d’embarrat
de sortides de línies BT.
de control i protecció.

Per al cas de CT propietat de la companyia subministradors, el quadre de BT
serà molt senzill. El quadre de baixa tensió tipus UNESA posseirà en la seva zona
superior un compartiment per a l'escomesa al mateix, que es realitzarà a través
d'un pasamurs tetrapolar que evita l'entrada d'aigua a l'interior.
Dintre d'aquest compartiment existeixen 4 platines lliscants que fan la funció de
seccionador. Més abaix existeix un compartiment que allotja exclusivament
l’embarrat i els elements de protecció de cada circuit de sortida. Aquesta
protecció s'encomana a fusibles abatents en bases trifàsiques per a ser
maniobrades fase a fase, els fusibles seran de corrent nominal 630 A tipus
podent-se realitzar les maniobres d'obertura i
“cuchilla” i capaços de suportar
tancament en càrrega.

4.10.1. Pont de BT
La unió entre els borns del transformador i el quadre de protecció de BT
s’efectuarà a través de cables tipus RV aïllats de 0,6/1 kV,
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Taula 4.3. Tipus i nombre de cables per al pont de BT en funció de la potència del
transformador.

Potència
transformador
(kVA)

Fases

Neutre

630
400
250

9x1x240 mm2
6x1x240 mm2
3x1x240 mm2

3x1x240 mm2
2x1x240 mm2
1x240 mm2

160

3x1x240 mm2

1x240 mm2

Nombre i secció (Al) de conductors

4.10.2. Quadres de BT
El CT estarà dotat d’un o més quadres modulars de distribució amb la funció de
rebre el pont de BT principal procedent del transformador i distribuir-lo en un
nombre determinat de circuits individuals. El Quadre de BT constarà de:
Una unitat de seccionament sense càrrega, mitjançant ponts lliscants,
prevista per a una intensitat de 1600 A.
Un embarrat general, previst per a una intensitat de 1600 A.
Quatre bases portafusibles tripolars tancades de 400 A, de format vertical,
maniobrables unipolarment en càrrega, capaces de rebre fusibles DIN de
mida 2, aquestes bases es connectaran a l’embarrat general.
Una sortida protegida per a alimentar els serveis auxiliars del CT.
Quan són necessàries més de 4 sortides en B.T. es permetrà ampliar el quadre
ressenyat mitjançant mòduls de les mateixes característiques, però sense
compartiment superior d'escomesa.
Els quadres compliran el que estableix la Norma GE FNZ001. Les característiques
més significatives que tindran seran les següents:
Tensió assignada 440 V
Corrent assignat del conjunt 1600 A
Corrent assignat a les sortides 400 A (ocasionalment 630 A)
Corrent de curta duració entre fases 12 kA
Corrent de curta duració entre fases i neutre 7,5 kA
Nivell d’aïllament a 50 Hz 10 kV
Tensió de xoc suportada (tipus llamp) 20 kV
Sortida per als serveis auxiliars del CT 80 A
Dispositiu de seccionament general 1600 A
Bases portafusibles tripolars tancades seccionables en càrrega mida 2
Bases portafusibles per a serveis auxiliars UTE 32 A
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Figura 4.2. Armari d’unitat funcional de control de BT per a CT de companyia

4.10.3. Proteccions
La protecció s’efectuarà limitant els efectes tèrmics i dinàmics mitjançant la
interrupció del pas de la corrent, o la seva limitació. La fusió de
qualsevol dels fusibles donarà lloc a la desconnexió trifàsica de l’interruptor de
MT que alimenta el transformador.
4.10.3.1. Proteccions contra sobrecàrregues

S’efectuarà mitjançant un termòmetre proveït d’indicador de màxima
temperatura i contacte de desconnexió. Al arribar al valor de regulació activarà la
bobina del ruptofusible que provocarà la desconnexió del transformador. Estarà
regulat per a que el punt més calent de l’enrotllament no superi els 115ºC
4.10.3.2. Proteccions contra defectes interns

La protecció contra defectes interns en el transformador s’efectuarà mitjançant
fusibles d’alt poder de tall (APR) de MT, amb unes característiques temps/corrent
d’acord a la norma UNE 21120.
Les corbes d’actuació estaran compreses entre:
temps d’interrupció del circuit
2 Int > 2 h
12 Int > 2 s
25 Int < 0,1 s
Int es considera la corrent assignada en el bobinat de MT del transformador.
El calibre dels fusibles serà d’acord amb la potència del transformador i la tensió
de la xarxa, Així doncs:
Taula 4.4 .Calibre dels fusibles d’acord amb la tensió de servei de la línia i la potència
del transformador .

Potència del
transformador

11 kV

25 kV

160

25

10

250

50

25

400
630

50
100

25
50
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4.10.3.3.

Proteccions contra curtcircuits externs

Els curtcircuits que es puguin produir en les línies de BT que surten del CT, en
cap cas hauran de repercutir en el transformador, per tant, el calibre dels
fusibles que protegeixen les sortides del quadre de BT, es dimensionaran en
funció de les característiques de la línia que alimenten.

4.11. Posta a terra
Es connectaran a terra els elements metàl·lics de la instal·lació que no estiguin
en tensió normalment, però que tenen perill d’estar-ho en cas de defecte, averia
o circumstàncies excepcionals. Per a les cel·les s’instal·larà una platina a terra
que es connectaran entre si formant el col·lector de terres de protecció.

4.11.1. Terra de Servei.
En aquest tipus de neutre es connectaran el neutre del transformador i dels
circuits de baixa tensió del transformador.
La connexió des del Centre fins a la primera pica es realitzarà amb cable de
coure aïllat de 0.6/1 KV protegit contra danys mecànics. El valor de la resistència
de posada a terra d'aquest elèctrode haurà de ser inferior a 37 " Amb aquest
criteri s'aconsegueix que un defecte a terra en una instal·lació de Baixa Tensió
protegida contra contactes indirectes per un interruptor diferencial de sensibilitat
650 mA no ocasioni en l'elèctrode de posada a terra una tensió superior a 24
Volts.
Existirà una separació mínima entre les piques de la terra de protecció i les
piques de la terra de servei a fi d'evitar la possible transferència de tensions
elevades a la xarxa de Baixa Tensió.

(

)

Veure Documentació Gràfica, Plànol 11 bt i terres

4.11.2. Terra interior de protecció .
La posta a terra interior del CT tindrà la missió de mantenir la continuïtat
elèctrica de tots els elements connectats a terres per tal d’evitar xocs elèctrics
degut a contactes involuntaris.
Per a la execució del terra interior s’utilitzarà cable un amb una secció no inferior
als 50 mm2 de coure, la distribució del qual es realitzarà en el perímetre del CT
en forma d’anell, en el punt d’unió entre els dos extrems es situarà una caixa de
seccionament amb un Grau de protecció IP545 que permetrà verificar el seu
correcte funcionament. Aquesta caixa haurà de estar separada d’almenys d’1m
de la caixa de seccionament destinada a allotjar el conductor de terra de servei.
Es col·locaran piques enterrades a una profunditat de 0,5m del terra, i la
separació entre elles serà de 3m amb una configuració tipus 50-25/5/8410

10

50-25/5/82 fa referència a un rectangle de dimensions 50 x 25 dm, amb 8 piques de 4
metres de profunditat enterrades a un mínim de 5 dm
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4.11.2.1.

Mesures de seguretat addicionals

Per tal de garantir que no hi haurà perill provocat per les tensions de contacte,
s’instal·larà en l’interior del CT una malla electrosoldada de barres de 4 cm de
diàmetre formant retícules de 0,3 x 0,3 m. Aquest emmallat estarà soterrat amb
formigó a una profunditat de 10 cm i estarà connectat per dos punts oposats al
elèctrode de posta a terra de protecció, en ell es connectaran tots els elements
que s’hagin de connectat al terra de protecció, tals com la carcassa del
transformador, armaris, etc.

(

)

Veure Documentació Gràfica, Plànol 17 CT i detalls

4.12. Ventilació del CT
Es disposarà d’un sistema de ventilació natural el qual ha d’evacuar la calor
generada en l’interior del CT, per això s’instal·larà una reixeta d’entrada i de
sortida d’aire situades adequadament per tal de complir amb el seu objectiu amb
la màxima eficiència. La reixeta estarà sobre dimensionada en previsió de futures
ampliacions, tal i com s’estipula en la norma tècnica particular de la companyia
subministradors.
Taula 4.5. Superfície de ventilació segons potència

Potencia del
transformador(kVA)
100011

Superfície de la reixeta
mínima(m²)
1.4

Aquestes reixes es construiran de manera que impedeixin el pas de petits
animals, l'entrada d'aigua de pluja i els contactes accidentals amb parts en tensió
si s'introduïssin elements metàl·lics per les mateixes.

(

)

Veure Documentació Gràfica i Càlculs

4.13. Instal·lacions de servei
Es consideraran instal·lacions de Server del CT a totes aquelles que tenen com a
finalitat la de minimitzar els riscos d’accident.
4.13.1. Il·luminació interior del CT
S’instal·laran com a mínim dos punts de llum en l’interior del centre de
transformació, de tal manera que assegurin un subministre lluminós de 150 Lux
de mitjana, intentant que aquest sigui el màxim d’uniforme possible, en el seu

11

Segons la Norma tècnica particular de la companyia subministradora, la reixeta de
ventilació s’ha de dimensionar indistintament de la potència instal·lada per a una
potència del transformador de 1000 KVA
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interior. La seva col·locació es disposarà de tal forma que faciliti les activitats de
comprovació, reparació i maniobra del CT, a més a més, s’instal·larà un punt
lluminós autònom amb la funció de senyalitzar la sortida de l’edifici prefabricat
en cas d’anomalia.
El criteri de col·locació dels interruptors encarregats de la maniobra de les
esmentades llums serà el de proximitat amb el punt d’accés.
Els elements lluminosos aniran col·locats sobre suports rígids, permeten la
reparació i manteniment de les làmpades sense risc de tocar elements amb
tensió.

4.13.2.

Protecció contra el foc

S’instal·larà un extintor en un lloc visible i que no dificulti o obstrueixi la via
d’evacuació del CT, a més a més aquest serà d’una eficàcia equivalent o no
inferior a 89B segons es descriu en el MIE-RAT article 14.

4.13.3. Senyalització i material de seguretat
Per tal de garantir la seguretat es col·locaran:
S’instal·larà en la porta del CT la senyalització triangular distintiva
corresponent al risc elèctric segons els colors i dimensions recomanades
per la AMYS 1.4.10 model AE-10.
En un lloc visible i pròxim a la Porta d’accés al CT s’instal·larà el
procediment bàsic de primers auxilis, les dimensions de les quals no podrà
ser inferior al d’un DIN A-3, juntament a aquest s’instal·larà un recordatori
de les 5 regles d’or per a treballs amb risc de xoc elèctric.
Portadocuments on hi haurà de constar el manual d’utilització del CT, el
protocol del transformador, certificats de conformitat dels quadres i tota la
documentació tècnica.

Figura Y. A l’esquerra, senyal recomanada per la AMYS, model AE-10 triangular corresponent
a Risc elèctric. A la dreta, recordatori gràfic de les 5 regles d’or per a treballs sense tensió.
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CAPÍTOL 5:INSTAL·LACIÓ
DE MESURES CONTRA
INCENDIS

Aquest capítol té per objectiu establir i justificar les mesures necessàries per a
dur a terme una instal·lació contra incendis adequada en proporció a la magnitud
de la nau, així com de l’activitat que s’hi ha de realitzar.
L’estudi de la prevenció d'incendis i explosions té l’objectiu que es produeixin el
menor número de sinistres i en cas de produir-se’n siguin els més petits
possibles. Tant l’incendi com l’explosió sempre es poden donar i en
conseqüència, tant si l'activitat es qualifica de perillosa com d'innòcua, serà
convenient que l'establiment reuneixi un mínim de condicions de cara a afrontar
aquesta circumstància.
Per a una bona prevenció d’incendis es tindran en compte els punts següents:
-

Mesures de prevenció per a evitar l'inici d'incendi.

-

Mitjans de lluita contra el foc (extintors, etc.).

-

Sortides adequades per a una bona evacuació dels ocupants.

-

Accessos suficients per a les forces d'auxili.

-

Mentalització i formació adequada de la gerència i del personal.

5.1. Reglamentació.
Per tal de realitzar l'avaluació de la prevenció d'incendis s'han tingut en compte
no tant sols les normes de referència obligada, les quals constitueixen criteris
amb caràcter de mínims, sinó en els casos en que s'esmenten en aquest
document i davant l'absència de normativa o indeterminacions de la mateixa,
s'utilitzen normes estrangeres de reconeguda solvència o mètodes de valoració
tècnica i propostes de quantificació del risc.
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Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. (Reial
Decret 2267/2004, Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç, publicat al BOE de
17 de desembre), en els apartats d’aplicació.
Codi Tècnic de l’Edificació, DB SI, Seguretat en cas d’Incendi, en els apartats
d’aplicació.
Reglament

d'instal·lacions

de

protecció

contra

incendis

(Reial

Decret

1942/1993, de 5 de novembre, Ministeri d’Indústria i Energia, publicat al BOE
de 14 de Desembre de 1993).
Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicions urbanístiques i de
protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91,
publicat el 30 de setembre de 1994 en el DOGC núm. 1954, corregit en el
DOGC. núm. 2005 de 30 de gener de 1995, en els apartats d’aplicació.

5.2. Tipus d’establiment.
S'entén per establiment el conjunt d'edificis, edifici, zona d'aquest, instal·lació o
espai obert d'ús industrial o magatzem.
Els establiments industrials es caracteritzaran per:
La seva configuració i ubicació en relació amb el seu entorn.
El seu nivell de risc intrínsec

5.3. configuració i ubicació en relació amb el
seu entorn.
Els establiments industrials es poden classificar, segons la seva configuració i
ubicació. Tenint en compte això, definim el nostre establiment com de Tipus C.
Ocupant totalment un edifici o varis, a una distancia major a 3 m de l'edifici més
proper. Aquesta distancia estarà lliure de mercaderies combustibles o elements
susceptibles de propagar l’incendi.

Imatge tipus C
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5.4. Nivell de risc intrínsec.
El nivell de risc intrínsec s'avaluarà per a cada sector o àrea d'incendi.
Per definir el número de sectors d'incendis en el que es dividirà un establiment
industrial, s'ha de tenir en compte:
La configuració dels Tipus, en el nostre cas: Tipus C.
El nivell de risc intrínsec del sector d'incendi.
Per tant, considerant-se un estudi de mínims, es distingiran dos zones amb
activitats diferenciades, essent aquestes:
Bloc representatiu
Producció
Magatzem

5.5. Càrrega
d’incendi.

de

foc

ponderada

del

sector

El risc intrínsec de l'activitat és conseqüència directa de la càrrega de foc
ponderada Qp de l'establiment.

5.6. Requisits
Industrial

constructius

de

l’establiment

Segons l'Annex II, del RD 2267/2004, els establiments industrials han de complir
determinats requisits constructius, tenint en compte:
Configuració i ubicació, en el nostre cas: Tipus C.
Nivell de risc intrínsec i superfície del sector d’incendi, en el nostre cas:
Taula 5.0 resum sector incendis

Sector d’incendi

Risc d’incendi

Mcal/m2

MJ/m2

Oficines

Baix (2)

100 < Qs <= 200

425 < Qs <= 850

Magatzem

Baix (1)

Qs

Qs

producció

Baix (2)

100 < Qs <= 200

100

425

425 < Qs <= 850

5.7. Permissivitat de la ubicació.
La correcta ubicació dels sectors d'incendi amb l'activitat industrial s'avalua,
comprovant les limitacions indicades en el punt 1 de l'Annex II del Reglament.
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En el nostre cas, comprovem que és permesa una configuració de Tipus C, amb
un nivell de risc intrínsec baix, ja que:
Els altells de la nau representen menys del 10% de la superfície de la nau,
considerant que l’activitat es realitza sobre rasant.

5.8. Màxima superfície construïda admissible
dels sectors d'incendi.
Comprovem que sigui correcte la consideració feta d'inici d'agrupar el total de les
zones destinades a una mateixa activitat com a superfície conjunta del sector
d’incendi, consultant la Taula 2.1 del Reglament.
Determinant com a superfície màxima admissible de cada sector d'incendi en un
establiment industrial de configuració Tipus C, amb un risc intrínsec de nivell
Baix i de grau 2, és de 6.000 m2, per tant és correcte la nostra consideració
inicial d'un únic sector d'incendi, ja que la superfície màxima estudiada és de
1.483,7 m2.

5.9. Materials.
Segons la reacció al foc dels elements utilitzats en la construcció, condicionament
acústic, tèrmic, etc..., seran:
L'elecció dels materials constructius es farà tenint en compte indicades en el
punt 3 de l'Annex II del Reglament. Les exigències de comportament al foc dels
productes de construcció es defineixen determinant la classe a la que han de
pertànyer, segons la norma UNE-EN 13501-1 (nova classificació europea, amb
marcat CE). La antiga classificació, segons la norma UNE 23727:1990, també
serà valida pels materials.
Taula 5.1. Tipus de material a utilitzar
Productes de revestiments.

Classe, UNE 23727 :1990

Classe, UNE-EN 13501-1

Terres.

M2 o més favorable

CFL-s1 o més favorable

Parets i sostres.

M2 o més favorable

C-s3d0 o més favorable

Lucernaris aïllats o instal. eliminació fums.

M3 o més favorable

D-s2d0 o més favorable

Lucernaris continus.

M1 o més favorable

B-s1d0 o més favorable

Revestiments exterior façanes.

M2 o més favorable

C-s3d0 o més favorable
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Els productes de construcció petris, ceràmics i metàl·lics, així com vidres,
morters, formigons o guixos, es consideraran de classe A 1 (M0).
No s’admet qualsevol altre material de construcció en proporció important amb
un grau de reacció al foc M4.
La justificació que un producte de construcció pertany a la classe de reacció al
foc exigida s’acreditarà mitjançant assaig de tipus o certificat de conformitat a
normes UNE (CE), emesos per un organisme de control que compleixi els
requisits establerts en el Reial Decret 2200/1995, de 29 de desembre.
Els materials utilitzats en l’establiment són:

Taula 5.2. Materials utilitzats en l’establiment
Material

Classe, UNE

Material

23-727-80

Classe, UNE
23-727-80

Acer

M0

Tauler aglomerat

M2

Formigó

M0

Fusta

M3

Materials ceràmics

M0

Guix

M0

Gres

M0

Vidre

M0

5.10. Estabilitat
al
constructius portants.

foc

dels

elements

L'elecció dels materials constructius es farà tenint en compte indicades en el
punt 4 de l'Annex II del Reglament. Les exigències de comportament al foc d'un
element constructiu portant, es defineixen per l'Estabilitat davant del Foc R (EF).
Segons assaig normalitzat conforme a la normes UNE-EN 1363:2000 (UNE
23093:1998).
En el nostre cas, configuració Tipus C, amb risc intrínsec Baix, plantes sobre
rasant: R 30 (EF – 30).
Per l’estructura principal de la coberta lleugera (pes propi inferior a 100 Kg/m2) i
els seus suports en plantes sobre rasant, no previstes per a ser utilitzades en
l’evacuació dels ocupants, donat que la fallada d’aquesta no pot ocasionar danys
greus als edificis o establiments pròxims, ni l’estabilitat de les plantes inferiors ni
la sectorització d’incendis.
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5.11. Resistència
al
foc
constructius de tancament.

dels

elements

L'elecció dels materials constructius de tancament es farà tenint en compte
indicades en el punt 5 de l'Annex II del Reglament. Les exigències de
comportament al foc d'un element constructiu de tancament, es defineixen per la
Resistència al Foc, quan aquests elements tenen també capacitat portant REI
(RF), sense funció portant EI. Segons assaig normalitzat conforme a la normes
UNE-EN 1363:2000 (UNE 23093:1998).
La REI (RF) dels elements delimitadors d'un sector d'incendi no serà inferior a la
R(EF) exigida pels elements constructius portants.
Per tant complirà amb: EI 30 (RF – 30).

5.12. Evacuació dels establiments industrials.
S'assegurà una evacuació segura de l'establiment industrial a un espai exterior
segur, espai a l'aire lliure que permet que els ocupants de l'edifici puguin arribar,
a través d'aquest a una via pública o possibilitar l'accés a l'edifici dels mitjans
d'ajuda exterior.

Determinar les condicions d'evacuació de l'edifici, segons la secció SI 3 del DB SI del Codi
Tècnic de l’edificació.

5.13. Ocupació de l'establiment.
Sabent que l'activitat compta amb un núm. màxim de treballadors de p1 = 22
(tot i no estar la totalitat treballant en l’establiment), i comptant una persona / 5
m2 en la zona de públic (39,4 m2 ; segons SI 3 – DB SI), p2 = 8, p = 30
persones:
Ocupació = P = 1,10 x 30 = 33 persones.

5.14. Nombre de sortides.
L’activitat objecte d’aquest projecte, disposarà de sis sortides directament a
l’exterior, aquest recompte correponent a:
Sortida oficina
5 sortides emergència nau
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A més a més, es tindrà present que No se superen els 50 metres de recorregut
allà on es disposa de dues sortides.

5.15. Origen i recorreguts d'evacuació.
Considerarem origen d'evacuació tot punt ocupable de l'edifici.
La longitud del recorregut màxim d'evacuació de l'edifici és inferior a 50 metres.

5.16. Alçada d'evacuació.
L'alçada d'evacuació és de 3,20 metres (altells i oficines P1),

5.17. Rampes.
Les rampes existents seran de terra no lliscant.

5.18. Dimensionament
passadissos i escales.

de

les

sortides,

5.18.1. Amplada de portes i passos:
Amplada mínima de portes = 0,80 m
Amplada mínima de passadissos = 1 m

5.18.2. Amplada de les escales d'evacuació descendent:
Amplada mínima = 1 m

5.19. Característiques
passadissos i escales.

de

les

portes,

5.19.1. Portes:
Les portes seran abatibles amb eix de gir vertical i fàcilment operables.
El mecanisme d'obertura suposen el menor risc possible per la circulació dels
ocupants.

5.19.2. Passadissos:
Els passadissos d'evacuació estaran lliures d'obstacles.
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5.20. Senyalització i il·luminació.
5.20.1. Senyalització:
Se senyalitzaran els recorreguts d'evacuació i tots els elements de protecció
contra incendis que no siguin fàcilment visibles.
5.20.2. Il·luminació:
La il·luminació normal proporcionarà, com a mínim, els mateixos nivells
d'il·luminació que s'estableixen per l'enllumenat d'emergència.

5.21. Ventilació i eliminació de fums i gasos de
combustió.
D’acord amb l'Annex II, punt 7 de RSCIEI, la present activitat haurà de complir
les següents condicions:
No serà necessari que l’establiment (sector), gaudeixi d’obertures per a la
ventilació i eliminació del fums i gasos de la combustió, donat que l’establiment
és de risc intrínsec baix. Es contemplen els ja comentats amb anterioritat.

5.22. Instal·lacions tècniques de serveis.
D’acord amb l'Annex II, punt 9 de RSCIEI, la present activitat haurà de complir
les següents condicions:
Les instal·lacions de serveis compliran amb l’especificat en els seus Reglaments
de Seguretat vigents específics.

Es contemplen els ja comentats amb anterioritat.

5.23. Risc de foc forestal.
L’establiment no es troba en terreny llindant amb cap bosc.

5.24. Requisits de les instal·lacions de protecció
contra incendis.
Segons l'Annex III del Reglament, s'avaluarà la necessitat de les diferents
instal·lacions contra incendis dels establiments industrials, tenint en compte:
Configuració i ubicació, en el nostre cas: Tipus C.
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Nivell de risc intrínsec, en el nostre cas: Nivell Baix, grau 2 per a tots els
sectors estudiats.
A més de les indicades (prevenció passiva), en forma de compliment de la
normativa per a l'evacuació de les persones en cas d'emergència s'adoptaran
altres mesures de protecció contra incendis (prevenció activa).
Així doncs s'instal·laran els següents elements de protecció:
1. Extintors portàtils.
2. Sistemes manuals d'alarma d'incendis.
3. Llum d'emergència i senyalització.
El disseny, execució i manteniment d'aquestes instal·lacions, així com els seus
components, materials i equips compliran amb allò establert en el Reglament
d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (Real Decret 1942/1993, de 5 de
novembre, corregit en el BOE de 7 de maig de 1994).

5.25. Requisits generals.
Les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials
compliran el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, aprovat
pel Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, i l'Ordre de 16 d'abril de 1998
sobre normes de procediment i desenvolupament del mateix.

5.26. Instal·ladors i mantenidors.
Els instal·ladors i mantenidors de les instal·lacions de protecció contra incendis
en els establiments industrials compliran els requisits que estableix el Reglament
d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, aprovat pel Reial Decret
1942/1993, de 5 de novembre, i les disposicions que el complementen.

5.27. Sistemes
d'incendi.

automàtics

de

detecció

No és necessària la instal·lació de cap sistema automàtic de detecció d'incendis.

5.28. Sistemes manuals d’alarma d'incendi.
S’instal·larà un sistema manual d’alarma d’incendi, format per polsadors que
enviaran senyal a la centraleta d'alarma de l'establiment.
Es complirà que qualsevol punt fins a arribar a un polsador no superarà els 25 m.
S'instal·laran un total de:
15 polsadors manuals d'alarma d'incendi, col·locats de manera que facilitin
el seu ús, propers a les sortides d'evacuació de l'establiment.
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(

)

Veure Documentació Gràfica, Plànol 18 instal·lació contra incendis

5.29. Sistemes de comunicació d'alarma.
No és necessària la instal·lació de cap sistema de comunicació d'alarma
d'incendis.

5.30. Sistemes d’ hidrants.
És necessària la instal·lació d’hidrants segons els pla urbanístic municipal, amb
un mínim de 4.
L’escomesa anirà de la xarxa de distribució fins arqueta de registre on s’ubicarà
la vàlvula de pas (registre) i la vàlvula de retenció, segons prescripcions de
l’empresa subministradora.

Les vàlvules seran del tipus prescrit per la companyia subministradora, per
disminuir les pèrdues de càrrega, important en aquest cas degut a la pressió de
subministrament (7 bar), la vàlvula serà de bola o de comporta.

El diàmetre de l’escomesa d’aigua contra incendis s’ha calculat per al
subministrament de quatre hidrants, considerant la seva possible col·locació en
cas de ser necessàries per l’usuari final, tenint en compte que les pèrdues de
càrrega permetin una pressió mínima a la boca de l’hidrant de 5 bar
Per a edificis amb plantes al nivell de rasant solament segons el reglament es
tindrà present:
Cabal d'aigua requerit per al sistema d’hidrants (QH).
Reserva d'aigua necessària per al sistema de hidrants (RH).

els cabals mínim a garantir per hidrant serà de 500 l/min
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Per tal de satisfer els requisits s’instal·larà una canonada d’acer sota a terra, a
una profunditat de 45 cm fins l’entrada de la nau.
Per verificar que la pressió de xarxa sigui suficient pel servei posterior dels
hidrants. Considerant les canonades interiors d’acer galvanitzat.
En tot cas en el moment de la instal·lació dels hidrants, i en cas de ser
necessàries per a l’activitat final, la companyia subministradora haurà de garantir
la pressió i el cabal necessàries per a la instal·lació contra incendis. Essent
aquesta de:
Pressió mínima entrada 7 bar
Les vàlvules seran del tipus prescrit per la companyia subministradora, per
disminuir les pèrdues de càrrega, important en aquest cas degut a la pressió de
subministrament, la vàlvula serà de bola o de comporta.
El diàmetre de l’escomesa

d’aigua contra incendis s’ha calculat per al

subministrament de quatre hidrants, considerant la seva possible col·locació
segons es mostra en el plànol corresponent.

(

)

Veure Documentació Gràfica, Plànol 18 instal·lació contra incendis

Segons la previsió resultant canonades de 4" (DN 100) per a l’escomesa,
preveient futures ampliacions, les vàlvules de pas i la de retenció serà del mateix
diàmetre, roscades i estanques. L’alimentació al circuit es realitzarà amb una
canonada d’acer de 4” (DN 100) amb una T soldada al final que bifurcarà les
dues línies:
La canonada destinada a alimentar els hidrants de més a l’est, estarà
constituïda per un tram de 37 m a base de canonada de 1½ ”, fins al
primer hidrant. Posteriorment fins arribar al següent es col·locarà
canonada de 1"
La canonada destinada a alimentar els dos hidrants restants tindrà un
tram de 15 metres amb canonada de 3½”, al final d’aquesta, una T
bifurcarà l’alimentació del primer hidrant situat a 20 m i connectat a la
xarxa d’aigua contra incendis per una canonada d’acer de 1”. L’Hidrant
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restant separat de 76 m de la bifurcació s’alimentarà a través de
canonada de 1” amb els corresponents colzes.

Segons les prescripcions de la companyia no serà necessària la instal·lació de
comptador per a la instal·lació d’aigua contra incendis, en cas que s'hi instal·lés
dificultaria en gran mesura la garantia de la pressió als Hidrants més allunyats.
Les canonades seran preferentment aèries, exceptuant en aquells casos que per
qüestió d’espai o dificultat de pas i instal·lació s’opti per enterrardes.

5.31. Instal·lació d'extintors portàtils.
Segons el punt 8 de l'Annex III del Reglament, s'instal·laran extintors d'incendi
portàtils en tots els sectors d'incendi dels establiments industrials. Els extintors
compliran les normes UNE-EN 3-7:2004 i UNE 23110:1996.

L'emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles,
se situaran pròxims als punts on s'estimi que hi ha més probabilitat d'iniciar-se
un incendi, a ser possible proper a les sortides d'evacuació i preferentment
situats en paraments verticals, de manera tal que l'extrem superior de l’extintor
es trobi a una alçada del terra inferior a 1,70 m.
Els criteris per establir el nombre d'extintors portàtils a instal·lar, el tipus
d'agents extintors a utilitzar i l'eficàcia son els següents:
S'instal·laran el nombre d'extintors necessaris de manera que n'hi hagi
un cada 125 m² (en grans superfícies és més raonable un cada 200
m²) i el recorregut des de qualsevol punt a un extintor sigui menor de
15 m. El nombre mínim d'extintors per local o planta serà de dos.
Per tal d'escollir l'agent extintor més adequat conforme a la classe de
foc es té en compte la taula "Agentes extintores y su adecuación a las
distintas clases de fuego" que figura en l'article 6 de l'apèndix 1 Taula
I-1 de l'Apèndix I del Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra
incendis, RD 1942/1993.
Pel que fa a l'eficàcia dels extintors portàtils s'escull d'acord amb les
disposicions de les Taules 3.1 i 3.2 de l'Annex III del RSCIEI, i del
decret 241/94 i la norma bàsica NBE-CPI/96.
En els locals de risc especial s’instal·laran extintors amb una eficàcia
mínima de 21A ó 55B, segons la classe de foc previsible. S’instal·larà
un extintor a l’exterior del local i els necessaris al seu interior per que
no s’hagi de recórrer una distància de 15 m en els locals de risc baix i
mitjà i de 10 m en els locals de risc alt.
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Els extintors portàtils instal·lats seran:
Taula 5.3. Quadre de nombre i tipus d’extintora a utilitzar
Element

Pes

Agent extintor

(kg)

Eficàcia

Nombre

mínima

Extintor

25

Pols ABC (polivalent)

21A-113B

15

Extintor

40

Pols ABC (polivalent)

21A-113B

3

Extintor

5

Anhídrid carbònic

CO2

3

5.32. Instal·lació enllumenat d'emergència.
Segons el punt 16 de l'Apèndix III del Reglament:
S'instal·laran equips autònoms d'enllumenat d'emergència i de senyalització que
compleixin amb les normes UNE-EN 60.598-2-22 (fluorescència) i UNE 20.392 o
UNE 20.062 (incandescència), de manera que s'asseguri, fins i tot en cas de
fallada de l'enllumenat general, la il·luminació del recinte i dels accessos i
sortides per a una eventual evacuació.
Aquests enllumenats especials compliran també amb la reglamentació per a
locals de pública concurrència que estableix el vigent Reglament Electrotècnic per
a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries (ITC BT 28).
En cas de fallada de l'enllumenat general, aquests equips instal·lats
proporcionaran un enllumenat d'emergència, alimentat per la font pròpia
d'energia, que permeti l'evacuació fàcil i segura del públic cap a l'exterior. Aquest
enllumenat d'emergència haurà de poder funcionar durant un mínim d'una hora i
entrarà en servei automàticament en produir-se la fallada en la xarxa elèctrica.
La instal·lació complirà les condicions de servei següents:
Proporcionaran una il·luminàció d’1 lux com a mínim al nivell del
terra dels eixos dels recorreguts d’evacuació constituïts per escales
o passadissos i en qualsevol punt d’altres tipus de recorregut.
Proporcionaran una il·luminació de 5 lux com a mínim als punts on
estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra
incendis i als quadres de distribució d’enllumenat.
La uniformitat d’il·luminació serà tal que la relació entre la
il·luminació màxima i la mínima sigui 40.
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Per al càlcul de la il·luminació es considerarà nul el factor de reflexió
sobre parets i sostres i es tindrà en compte la reducció del
rendiment lluminós degut a la brutícia de les lluminàries i a
l’envelliment de les llums.
Els equips a instal·lar seran de les següents característiques:
Llums d'emergència de bombetes o de fluorescència d'alt rendiment, en número
suficient per complir amb la reglamentació vigent, segons s'especifica en la
documentació gràfica. S'instal·laran un total de 54 equips d'enllumenat
d'emergència, col·locats de manera que facilitin l'evacuació del local.

5.33. Senyalització.
Segons el punt 17 de l'Annex III del Reglament:
Se senyalitzaran les sortides d'ús habitual o d'emergència.
Se senyalitzaran els mitjans de protecció contra incendis d'utilització
manual, quan no siguin fàcilment localitzables des d'algun punt de la zona
protegida.
Segons

el Reglament de Senyalització dels centres de treball, aprovat pel RD

485/1997 de 14 d'abril:
La col·locació, els colors, i les característiques intrínseques dels senyals,
compliran els Annexos I, II, III i IV d'aquest Reglament.
Es respectaran les condicions mínimes de senyalització de l'Annex VII del
Reglament.
Degut

a

la

composició

de

l'establiment,

es

fa

necessària

una

especial

senyalització de les direccions d'evacuació ja que aquesta no és clara en tots els
casos. Els equips d'enllumenat d'emergència asseguraran la correcta il·luminació
i senyalització dels recorreguts d'evacuació.
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6.3.Software utilitzat
Càlcul estructura:
CYPECAD (càlcul de fonamentació i pilars)
o

Mòdul mènsules curtes

o

Mòdul escales

o

Mòdul fonamentació

Calculeteh (bigues i jàsseres)
Càlcul en BT:
Taula excel
Dmelect
Càlculs en MT i CT:
ECOcet 4.0 (Schneider 2004)
Dmelect
Càlculs aigua contra incendis:
Taula excel
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CONCLUSIONS.
Qui subscriu la present memòria considera que les dades descrites, juntament
amb la documentació que segueix, justifiquen tots els apartats a tenir en compte
per a la definició de la construcció de la nau industrial, així com del bloc
representatiu, la instal·lació elèctrica en BT i el corresponent centre de
transformació. També es considera suficientment descrita la previsió d’aigua
contra incendis.
Perquè en quedi constància se signa el present a:
Igualada, Juliol de 2008

EL

TÈCNIC

Bernat Costell Cervera
E. Tècnic Industrial elèctric
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CAPÍTOL 1:PLEC
CONDICIONS

DE
DEL

PROJECTE CONSTRUCTIU
DE LA NAU INDUSTRIAL

El present plec te la tendència a unificar criteris i establir normes definides en les
obres que es realitzaran en el present projecte. Se establiran els criteris que
s’han d’aplicar en la execució de les obres; també s’han de fixar les
característiques i assaigs dels materials a fer servir, les normes que s’han de
seguir en la execució de les distintes unitats de obra, les proves previstes per a
la recepció, les formes de mesura i abonament de les obres i el termini de
garantia.

El plec inclourà les prescripcions tècniques que han de regir en la execució de les
obres del nostre projecte, així com les condicions facultatives, econòmiques i legals.
Seran objecte de estudi totes les obres incloses al pressupost, abraçant tots els
oficis i materials que es facin servir en ella.

1.1. Documents que defineixen la obra
Seran quatre els documents que definiran la obra: Memòria, Plànols, Plec de
Condicions i Pressupost.
A la Memòria es descriuen amb detalls les obres e instal·lacions. Als Plànols es
definirà la situació de la zona residencial, estructura i detalls constructius, així
com les instal·lacions.
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Al Plec de Condicions es farà una descripció de les obres o extracte de la
Memòria Descriptiva.
Al Pressupost es definiran, especificant el seu nombre, les unitats de obra
completes. El Contractista encarregat de la realització de les obres estarà obligat
a seguir estrictament tot lo especificat al present plec.

1.1.1. Abast de la documentació
Els diversos annexes i documents del present projecte es complementen
mútuament. En conseqüència, una obra que vingui indicada als plànols i
pressupost i que no vingui indicada als altres documents, ha de ser executada
pel Contractista sense indemnització alguna per part del propietari. Lo mateix se
entén per tots els treballs accessoris no indicats a plànols i documents, però
generalment admesos com necessaris al complement normal de execució de una
obra de qualitat irrefutable.ç

1.1.2.

Descripció general de les obres

Les obres corresponents a la edificació de les naus industrials i a la posta en
servei de les seves instal·lacions són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Neteja i desbrossament del terreny.
Excavació de rases i pous.
Cimentacions.
Soleres.
Estructura formigó i/o metàl·lica.
Tancaments.
Particions.
Revestiments.

En la realització de totes les obres es tindrà en compte tota la informació donada
en tots els documents del projecte.
Les obres a realitzar comprenen els treballs de excavacions, desterrament i
explanació del solar fins a la cota de edificació; construcció de ciments i
muntatge de pilars, pòrtics, tancaments, paviments, tabiqueria, en general la
edificació de la nau industrial al complert; i tot tipus de obres pròpies de la
execució d’aquest projecte, en el que trobarem en cas de dubte tota la
informació necessària en tots els documents del projecte, principalment als
Plànols.

1.1.3. Compatibilitat i relació entre els citats documents
Els quatre documents que defineixen aquest projecte són compatibles entre sí i
amés es complementen uns als altres. S’ha de procurar que només amb la ajuda
dels Plànols i del Plec de Condicions es pugui executar totalment el projecte.
En quan al ordre de prioritat dependrà del aspecte que es consideri. Si es mira
des de un punt de vista tècnic - teòric, el document més important és la Memòria
i en especial els càlculs, seguit dels Plànols. Si es mira des de el punt de vista
jurídic - legal, serà el Plec de Condicions el document més important.
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1.2. Disposicions a tenir en compte
El Adjudicatari haurà de atenir-se en la adjudicació de la obra a les condicions
especials donades als documents que a continuació se expressen, respecte a
condicions dels materials i forma de execució els treballs i assaigs a que han de
sotmetre’s:
Estructures de formigó:
- Norma NBE AE-88 “Accions en la Edificació”.
- Normes Tecnològiques de la Edificació (NTE).
- Instrucció EHE: “ Instrucció de Formigó Estructural”.
- Norma de Construcció Sismorresistent: NCSE-94
- Norma NTE-CPP-78: “Pilots prefabricats”
- Norma NTE-CPE-78: “Encepats"
- Norma NTE-ECG “Càrregues neu”
- Norma NTE-ECV “Càrregues vent”
Estructures de acer:
- Norma NBE EA-95. “Estructures de Acer en Edificació”. R. D. 1829/1995, de 1995.
- Normes Tecnològiques de la Edificació (NTE).
Seguretat e higiene:
- Llei de 31/1995, de 8 de Novembre de prevenció de riscos laborals.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, pel que se estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Altres:
- Reglament general de contractació, segons decret 3410/75 del 25 de novembre.
- Normes del Excm. Ajuntament d’Igualada
- Pla General de Ordenació Urbana de la conca d’òdena.

1.3. Condicions generals facultatives
1.3.1. Direcció Facultativa
La direcció Facultativa de les obres e instal·lacions recau en els Enginyers que
subscriviu, excepte posterior acord amb la Propietat.

1.3.2. Facultats de la Direcció Facultativa
A més de les facultats particulars que corresponen a la Direcció Facultativa,
expressades en els punts següents, és missió específica seva la direcció i
vigilància dels treballs que es realitzin, amb autoritat tècnica legal, completa e
indiscutible sobre les persones i coses situades en obra i amb relació amb els
treballs que per la execució del contracte es portin a terme podent inclòs amb
causa justificada, recusar en nombre de la propietat al Contractista, si considera
que al adoptar aquesta solució és útil i necessari per la deguda marxa de la obra.
Amb aquest fi el Contractista se obliga a designar els seus representants de
obra, els quals atendran en totes les observacions e indicacions de la Direcció
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Facultativa, així mateix el Contractista se obliga a facilitar a la Direcció
Facultativa la inspecció i vigilància de tots els treballs i a proporcionar la
informació necessària sobre el incompliment de les condicions de la contracta i el
ritme de realització dels treballs, tal com està previst en el pla de obra.
A tots aquests efectes el Adjudicatari estarà obligat a tenir a la obra durant la
execució dels treballs el personal tècnic, els capatassos i encarregats necessaris
que a judici de la Direcció Facultativa siguin necessaris per a la deguda conducció
i vigilància de les obres i instal·lacions.

1.3.3. Responsabilitats de la Direcció Facultativa en el retard de la obra
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis de la obra
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols i ordres de la Direcció
Facultativa, a excepció del cas en la Contracta, en us de les facultats que en
aquest punt se li concedeixi els hagi sol·licitat per escrit a la Direcció Facultativa i
aquesta no els hi hagi entregat. En aquest únic cas, el Contractista quedarà
facultat per recorre entre els amigables componedors prèviament designats, els
quals decidiran sobre la procedència o no del requeriment; en cas afirmatiu, la
Direcció Facultativa serà la responsable del retard sofert, però únicament en les
unitats de obra afectades pel requeriment del Contractista i les subsegüents que
amb elles estiguessin relacionades.

1.3.4. Canvi del Director d’ Obra
Des de que es doni inici a les obres, fins la seva recepció provisional, el Contractista
designarà un cap de obra com representant seu autoritzat, que cuidarà que els
treballs siguin portats amb diligència i competència. Aquest cap estarà expressament
autoritat pel Contractista per percebre notificacions de les ordres de serveis i de les
instruccions escrites o verbals emeses per la Direcció Facultativa i per assegurar que
dites ordres se executen.
Així mateix estarà expressament autoritzats per firmar i acceptar les mesures
realitzades per la Direcció Facultativa.
Qualsevol canvi que el Contractista desitgi efectuar respecte al seu representant i
personal qualificat i en especial del cap de obra haurà de comunicar-lo a la Direcció
Facultativa, no poden produir el relleu fins la acceptació de la Direcció Facultativa de
les persones designades.
Quan es falti a lo anteriorment prescrit, es considerarà vàlides les notificacions que
se efectuïn al individu més caracteritzat o de major categoria tècnica dels empleats i
empresaris de les obres, i en absència de tots aquells, les dipositades en la
residència designada com oficial del Contractista en el contracte de adjudicació,
encara que en absència o negativa del rebut per part dels dependents de la
Contracta.

1.4. Obligacions i drets del Contractista
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la necessitat de sotmetre a control
tots els materials que s’han de col·locar en les obres, sense que aquest control
previ sigui una recepció definitiva dels materials. Igualment té el dret a exigir
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quants catàlegs certificats, mostres i assajos que estimi oportuns per assegurar
la qualitat dels materials.
Una vegada adjudicats la obra definitiva i abans de la seva instal·lació, el
contractista presentarà al tècnic encarregat, els catàlegs, mostra, etc., que es
relacionen en aquest plec, segons els distints materials.
No es podran fer servir materials sense que prèviament hagin estat acceptats
per la Direcció d’Obra.
Si el fabricant no reuneix la suficient garantia a judici del Director d’ Obra, abans
de instal·lar-se comprovarà les seves característiques en un laboratori oficial, en
el que es realitzaran les proves necessàries.
El control previ no constitueix la seva recepció definitiva poden ser rebutjats per
la Direcció de la Obra encara després de col·locats si no compleixen amb les
condicions exigibles al present Plec de Condicions havent de ser reemplaçats per
altres que compleixen amb les qualitats exigibles i a càrrec de la Contracta.

1.4.1. Remissió de sol·licitud de ofertes
Per la Direcció Facultativa es sol·licitaran ofertes a les Empreses especialitzades
del sector per la realització de les instal·lacions especificades en el present
projecte, per lo qual es pondrà a disposició dels oferents un exemplar del citat
projecte o un extracte amb les dades suficients. En cas de que el oferent lo
estimi de interès haurà de presentar a demés de la mencionada, la o les
solucions que recomani per resoldre la instal·lació. El termini màxim fixat per la
recepció de les
ofertes serà de un mes.

1.4.2. Presència del Contractista a la obra
El Contractista, per si o per mitjà dels seus representants o encarregats estarà a
la obra durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa
en les visites que farà a la obra durant la jornada laboral.
Per si, o per mitjà dels seus representants, assistirà a les reunions de obra que
es convoquin, no poden justificar per motiu de absència cap reclamació a les
ordres creuades per la Direcció Facultativa en el transcurs de les reunions.

1.4.3. Oficina de obra
El Contractista habilitarà una oficina de obra en la que existirà una taula o taulell
adequat per estendre i consultar sobre ell els plànols. En dita oficina tindrà
sempre el Contractista una còpia autoritzada de tots els documents del projecte
que li hagin estat facilitats per la Direcció Facultativa i el llibre de ordres.

1.4.4. Residència del Contractista
Des de que es doni començament a les obre Contractista o un representant seu
autoritzat haurà de residir en un punt pròxim al de execució dels treballs i no
podrà absentar-se de ell sense previ coneixent de la Direcció Facultativa i
notificant-li expressament la persona que, durant la seva absència, li hagi de
representar en totes les seves funcions.ç
Quan es falti a lo anteriorment prescrit es consideraran vàlides les notificacions
que se efectuïn al individu més caracteritzat o de major categoria tècnica dels
empleats u operaris de
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qualsevol branca que, com dependents de la Contracta, intervinguin en les obres
i, en absència de ells, les dipositades a la residència designada com oficial, de la
Contracta en els documents del projecte, encara que en absència o negativa per
part dels dependents de la Contracta.s fins a la seva recepció definitiva, el

1.4.5. Recusació pel Contractista del personal nombrat per la Direcció
Facultativa
El Contractista no podrà recusar al persona tècnic de qualsevol índole, dependent
de la Direcció Facultativa o de la propietat, encarregat de la vigilància de les
obres, ni demanar per part de la propietat es designin altres facultatius pels
reconeixements i mesures. Quan es cregui perjudicat amb els resultats
d’aquestos, procedirà de acord amb lo estipulat, però que sense per aquesta
causa pugui interrompin-se la marxa dels treballs.

1.5. Treballs, materials i medis auxiliars
El Contractista tindrà sempre a la oficina de la obra i a la seva disposició de la
Direcció Facultativa un llibre de ordres amb les seves fulles foliades per duplicat i
visat pel col·legi professional corresponent. Al llibre es redactaran totes les
ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar al Contractista per que
adopti les mesures de tot gènere que puguin sofrir els obrers.
Cada ordre haurà de ser firmada per la Direcció Facultativa i pel Contractista o
pel seu representant en obra, la còpia de cada ordre quedarà en poder de la
Direcció Facultativa.
El fet de que en el llibre no figurin redactades les ordres que ja preceptivament
tenen la obligació de complimentar el Contractista d’acord amb lo establert en les
normes oficials, no puposa atenuant algú per les responsabilitats que siguin
inherents al Contractista, no podrà tenir en compte cap conteniment o document
que no hagi quedat mencionat en el seu moment oportú en el llibre de ordres.

1.5.1. Reclamacions contra la Direcció Facultativa
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres de la Direcció
Facultativa només podrà presentar-les a través de la mateixa davant la
Propietat, si elles són de ordre econòmic i d’acord amb condicions estipulades al
Plecs de Condicions corresponents; contra disposicions de ordre tècnic o
facultatiu de la Direcció Tècnica, no s’admetrà reclamació alguna, poden el
Contractista salvar les seves responsabilitats, si lo estima oportú, mitjançant
exposició raonada dirigida a la Direcció Facultativa el qual podrà limitar la seva
contestació al acusament de rebut, que en tot cas serà obligatori per aquest
tipus de reclamacions.

1.5.2. Acomiadaments per insubordinació, incapacitat i mala fe
Per falta de respecte i obediència a la Direcció Facultativa o al personal encarregat
de la vigilància de les obres, per manifesta incapacitat, o per actes que comprometin
o pertorbin la marxa dels treballs, el Contractista tindrà obligació de acomiadar als
seus dependents i operaris a requeriment de la Direcció Facultativa.
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1.5.3. Ordre dels treballs
El Director d’Obra fixarà el ordre que hagin de seguir-se en la realització de les
distintes parts que componen aquest Projecte, així com les normes a seguir en
tot lo no regulat al present Projecte.
En general, la determinació del ordre dels treballs serà facultat potestativa de la
Contracta, excepte aquells casos en que, per qualsevol circumstància de ordre
tècnic o facultatiu, estimi convenient la seva variació la Direcció.
Aquestes ordres hauran de comunicar-se precisament per escrit a la Contracta i
aquesta estarà obligada al seu estricte compliment, sent directament
responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués sobrevenir pel seu
incompliment.

1.5.4. Replanteig
Abans de donar començament les obres, la Direcció Facultativa auxiliada del
personal subaltern necessari i en presència del Contractista o del seu
representant, procedirà al replanteig general de la obra. Una vegada finalitzat el
mateix, s’aixecarà acte de comprovació del replanteig.
Els replanteigs de detall es portaran a terme d’acord amb les instruccions i
ordres de la Direcció Facultativa, qui realitzarà les comprovacions necessàries en
presència del Contractista o del seu representant.
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin
al terreny com a conseqüència del replanteig.
El Contractista està obligat a satisfer les despeses de replanteig, tant en general
com parcials, i successives comprovacions. Així mateix, seran per compte del
Contractista els que originin el lloguer o adquisició dels terrenys per dipòsits de
maquinària i materials, els de protecció de materials i obra contra tot
deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per
emmagatzematge de carburants des de els punts de vista de seguretat i
accidents, els de neteja i evacuació de la brossa, runes, etc., els motivats per
desaigües i senyalització i demés recursos.
També seran per compte del Contractista les despeses totals de Direcció
Facultativa i desplaçament de personal i material per a la inspecció i vigilància,
recepció i liquidació.

1.5.5. Començament de les obres
El Contractista haurà de començar les obres en el termini marcat en el Contracte
de adjudicació de la obra desenvolupant-se en les formes necessàries per a que
dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats, quedin executades les obres
corresponents i que, en conseqüència la execució total es porti a terme dintre del
termini exigit pel Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció
Facultativa del començament dels treballs, abans de transcórrer vint-i-quatre
hores del seu inici. Prèviament s’haurà subscrit el acte de replanteig.
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1.5.6. Termini de execució
Els terminis de execució totals i parcials, indicats al contracte, es començaran a
contar a partir de la data de replanteig, que no excedirà de 7 dies a partir de la
data de la contracta, i hauran de quedar acabades en el termini improrrogable de
12 mesos, contats a partir de la data del acte de replanteig.
El Contractista estarà obligat a complir amb els terminis que es senyalen en el
contracte per la execució de les obres i que seran improrrogables. No obstant
amés, de lo anteriorment indicat, els terminis podran ser objecte de
modificacions quan així resulti per canvis determinats pel Director d’Obra deguts
a exigències de la realització de les obres i sempre que tals canvis influeixin
realment en el terminis senyalats en el Contracte.
Si per qualsevol causa no imputable per complet al Contractista, no fos possible
començar els treballs en la data prevista o tinguessin que ser suspesos una
vegada començats, es concedirà pel Director Obra la pròrroga estrictament
necessària.

1.6. Condicions
treballs

generals

de

execució

dels

Tots els treballs se executaran amb estricta sujecció al Projecte que hagi servit
de base a la Contracta a les modificacions del mateix que, prèviament hagin
estat aprovades i a les ordres e instruccions que sota la seva responsabilitat i per
escrit entregui la Direcció Facultativa al Contractista sempre que aquestes
encaixin dintre de la xifra a que ascendeixen els pressupostos aprovats.

1.6.1. Treballs defectuosos
El Contractista haurà de fer servir els materials que compleixin amb les
condicions exigides en les condicions generals de índole tècnic del Plec de
Condicions en la edificació i realitzarà tots i cadascú dels treballs contractats
d’acord amb lo especificat també en dit document. Per això, i fins que tingui lloc
la recepció definitiva de la obra, el Contractista és l’únic responsable de la
execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquestos
puguin existir, per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials
empleats o aparells col·locats, sense que pugui servir-li la excusa ni li atorgui dr
et algú, la circumstància de que la Direcció Facultativa o els seus subalterns no li
hagin donat cop d’atenció sobre el particular, ni tampoc el fet de que hagin estat
valorats en les certificacions parcials de la obra que sempre es suposa que se
estenen i abonen a bona compte.
Com a conseqüència de lo anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa o
el seu representat en la obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats,
o que els materials empleats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions
preceptuades, ja sigui en el curs de la execució dels treballs o finalitzats
aquestos, i abans de verificar-se la recepció definitiva de la obra, podrà disposar
que les parts defectuoses siguin demolides i reconstruïdes d’acord amb lo
contractat i tot això a expenses de la Contracta.
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1.6.2. Aclariments i modificacions dels documents del Projecte
Quan es tracti de aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de
Condicions, les ordres e instruccions del plànols, les ordres e instruccions
corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, estant aquest obligat a
la seva vegada a tornar, ja els originals, ja les còpies, subscrivint amb la seva
firma al assabentat, que figura així mateix en totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi tant de la Propietat com de la Direcció Tècnica.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions tomades per aquestos
cregui oportú no fer el Contractista, haurà de dirigir-la, dintre del termini de 15
dies a la Direcció Facultativa, la qual donarà al Contractista el corresponent rebut
si aquest lo sol·licités.

1.6.3. Ampliació del Projecte per causes imprevistes de força major
Si per causa de força major o independència de la voluntat del Contractista i
sempre que aquesta causa sigui distinta de les que se especifiquen com la
rescissió en el capítol de condicions generals de índole legal, aquell no pogués
començar les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible terminar-les
en els terminis prefixats se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al
compliment de la Contracta, previ informe de la Direcció Facultativa.
Per això, el Contractista exposarà per escrit dirigit a la Direcció Facultativa, la
causa que impedeix la execució o la marxa dels treballs i el retard de que per
això se originaria en els terminis acordats raonant la pròrroga que per dita causa
es sol·licita.

1.6.4. Obres ocultes
De tots els treballs on hi hagi unitats de obra que tinguin que quedar ocults a la
terminació del edifici, s’aixecaran els plànols precisos e indispensables per a que
quedin perfectament definits; aquests documents se estendran per triplicat
entregats; un al Propietari, altre a la Direcció Facultativa i el tercer al
Contractista, firmats tots ells pers aquests dos últims.
Dits plànols, que hauran d’anar acotats, es consideraran documents
indispensables e irrecusables per efectuar les mesures.

1.7. Característiques
dels
aparells i la seva procedència

materials,

dels

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes
classes en els punts que li semblin convenients, sempre que reuneixin
condicions exigides en el Contracte, que estan perfectament preparats
objecte a que se apliquen i sigui, a lo preceptuat en el Plec de Condicions i a
condicions i a les instruccions de la Direcció Facultativa.

les
les
pel
les

1.7.1. Ús dels materials i aparells
No es procedirà al ús i col·locació dels materials i aparells que no fossin de la
qualitat requerida, sense que abans siguin examinats i acceptats per la Direcció
Facultativa, en els terminis que prescriuen els Plecs, dipositant al efecte el
Contractista les mostres i models necessaris prèviament contrastats, per efectuar
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en ells les comprovacions, assajos o proves preceptuades en el Plec de
Condicions vigent en la obra. Les despeses que ocasionin els assajos, anàlisis,
proves,
etc. abans indicades seran a càrrec del Contractista.

1.7.2. Materials no utilitzables
El Contractista, a la seva costa transportarà i col·locarà agrupant-los
ordenadament en el lloc de la obra en el que per no causar perjudicis a la marxa
dels treballs se li designi, els materials procedents de les excavacions, enderrocs,
etc. que no seran utilitzables a la obra.
es retiraran d’aquesta o es portaran a llocs de tractament de residus industrials
quan així estigués establert en el Plec de Condicions Particulars vigent en la obra.
Sinó s’hagués preceptuat res sobre el particular es retiraran de ella quan així lo
ordeni la Direcció Facultativa, però acordant prèviament amb el Contractista la
justa taxació de aquests materials i les despeses de transport.

1.7.3. Materials i aparells defectuosos
Quan els materials no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin preparats,
la Direcció Facultativa donarà ordre al Contractista per que els reemplaci per
altres que se ajustin a les condicions requerides pels plecs de condicions, o a
falta de aquestes a les ordres de la Direcció Facultativa. La Direcció Facultativa
podrà permetre l’ús de aquells materials defectuosos que millor li semblin o
acceptar l’ ús de altres de qualitat superior a la indicada en els plecs; si no li fos
possible al Contractista subministrar-los en el mode requerit per ells, es
descomptarà en el primer cas la diferència de preu del material requerit al
defectuós empleat i no tenint dret el
Contractista a cap indemnització en el segon.

1.7.4. Medis auxiliars
Seran de compte i risc del Contractista els andamis, màquines i demes mitjans
auxiliars que per a la deguda marxa i execució dels treballs es necessitin, al
Propietari responsabilitat alguna per qualsevol averia o accident personal que
pugui ocórrer en les obres per insuficiència de aquests medis auxiliars. Tots
aquests, sempre que no si hagi estipulat lo contrari en les condicions particulars
de la obra quedaran a benefici del Contractista, sense que aquest pugui fundar
reclamació alguna en la insuficiència dels medis, quan aquestos estiguin detallats
al pressupost i consignats per partida alçada o inclosos en els preus de les
unitats de obra.
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del Contractista, els
medis auxiliars del Constructor podran ser utilitzats lliurement i gratuïtament per
la Administració, per l’acabament de les obres.
En qualsevol cas, tots aquests medis auxiliars quedaran en propietat del
Contractista una vegada finalitzades les obres, però cap dret tindrà a reclamació
alguna per part dels desperfectes a que el seu ús hagi donat.
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1.7.5. Mesures de seguretat
El Contractista haurà de atenir-se a les disposicions vigents sobre la seguretat e
higiene en el treball, tant en lo que es refereix al personal de la obra com a
tercers.
Com element primordial de seguretat es prescriurà el establiment de
senyalització necessària tant durant el desenvolupament de les obres, com
durant la seva explotació, fent referència tant a perills existents o a les
limitacions de les estructures.
Se utilitzaran, quan existeixin, les corresponents senyals establertes pel Ministeri
competent, i en el seu defecte per departaments nacionals u organismes
internacionals.

1.8. Recepció provisional, termini de garantia i
recepció definitiva
Tant en la recepció provisional, com definitiva, se observarà lo regulat en el
Reglament de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals.

1.8.1. Recepció provisional
Finalitzat el termini de execució de les obres i posta en servei, es procedirà a la
recepció provisional de les mateixes estan present la comissió que designi el
Contractista i el Director d’ Obra. Es realitzaran totes les proves que el Director
d’Obra estimi oportunes pel compliment de tot lo especificat en aquest plec i
bona execució i qualitat de les mateixes, sent inapel·lable la errada que el
Director, a la vista del resultat de les mateixes, de on sobri la validesa o
invalidesa de les obres executades.
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades amb arreglo a les
condicions establertes, es donaran per rebudes provisionalment començant a
córrer en dita data el termini de garantia assenyalat en el present plec i
procedint-se en el termini més breu possible a la seva medició general i
definitiva, amb assistència del Contractista o el seu representant.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en el acta
especificant les premisses que el Director d’Obra ha de assenyalar al Contractista
per remeiar els defectes observats, fixant un termini per això.

1.8.2. Conservació dels treballs rebuts provisionalment
Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de la obra
durant el termini de garantia, en el cas de que el edifici no hagi estat ocupat pel
propietari, procedirà a disposar tot lo que es precisi per a que se atendi a la
guarderia, neteja i tot lo que fos menester per la seva bona conservació,
abonant-se tot allò per compte de la Contracta.
Al abandonar el Contractista el edifici, tant per bona finalització de les obres,
com en el cas de rescissió de contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net
en el termini que la Direcció Facultativa fixi.
Després de la recepció provisional del edifici i en el cas de que la conservació del
mateix corri a càrrec del Contractista, no haurà de haver en ell més eines, útils,
materials, mobles, etc., que els indispensables per la seva guarderia i neteja i
pels treballs que fossin precisos realitzar.
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En tot cas, ocupat o no el edifici, està obligat el Contractista a revisar i repassar
la obra durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present
Plec de Condicions Econòmiques.
El Contractista se obliga a destinar a la seva costa a un vigilant de les obres que
prestarà el seu servei de acord amb les ordres rebudes de la Direcció Facultativa.

1.8.3. Termini de garantia
El termini de garantia serà de un any a contar a partir de la data de la seva
recepció provisional. Durant el període de garantia totes les reparacions
derivades de mala construcció imputables al Contractista seran abonades per
aquest.
Si el Director d’Obra trobés fundades raons per creure en la existència de vicis de
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar abans de la recepció
definitiva les demolicions que cregui necessàries per reconèixer els treballs. Les
despeses derivades en dites demolicions correran a càrrec del Contractista,
sempre que existeixin tals vicis, en cas contrari correran a càrrec de la Propietat.

1.8.4.

Recepció definitiva

Passat el període de garantia, si les obres es troben en perfecte estat de ús i
conservació, d’acord al present plec, es donaran per rebudes definitivament.
Una vegada rebudes definitivament es procedirà de immediat a la seva liquidació
i resolució de la fiança de la que es detrauran les sancions o càrregues que
procedeixen conforme a lo estipulat en el present plec.

1.9. Casos no previstos al plec
El Director d’Obra donarà les normes a seguir en tot aquell que no quedi regulat en
aquest Plec de Condicions.
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CAPÍTOL 2:PLEC DE
CONDICIONS PER A
TRABALLS DE BT.

2.1.GENERALITATS.
Es complirà amb allò exposat la secció d’electricitat del plec de condicions del
projecte executiu d’obres previ a aquest projecte.
El present plec no preten abarcar tos els detalls constructius i dels equips. El
contractista subministrarà i instal·larà tots els elements que siguin necessaris per
acabar totalment el treball, estiguin o no particularment especificats aquest.

2.2.MATERIALS.
Tots els equips especificats seran nous i construïts per fabricant de qualitat
reconeguda.
Els materials i equips estaran dissenyats i construïts de manera que siguin
adequats per a la seva instal·lació en les condicions operatives i ambientals de la
instal·lació en cada zona determinada.
El color i pintura dels equips seran determinats per la propietat o per la direcció
facultativa.
El contractista considerarà també en els seus preus totes les despeses que es
deriven del fet d’haver d’acoblar i connectar els materials.
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Els materials que s’intal·lin hauran de posseir els certificats oportuns
complimentats per un Organisme Oficial del pais d’origen o pel fabricant mateix
(declaració de comformitat CE).
El contractista podrà proposar variants, i solucions alternatives al projecte i/o als
materials especificats, degudament justificats.
Es recopilaran les còpies de sol·licitud i acceptació del subministrament del
material pel contractista i proveidor respectivament, amb albarà de recepció,
Certificat de Fabricació i Proves dels lots subministrats.
Subministrament d'unitats, segons tipus i característiques, sense defectes
superficials de fabricació o de transport. La manipulació i l'emmagatzematge dels
materials es faran segons les prescripcions del fabricant.

2.2.1.Cables.
Els cables no presentaran empalmes i la seva secció serà uniforme, exceptuantse les connexions a proteccions comptadors, seccionadors, o aparamenta varia i
compliran amb les ITC’s del reglament que se n’ocupa, segons la part de la
instal·lació.
2.2.1.1.

Connexions.

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o
derivacions per simple torsió o arrollament entre sí dels conductors, sino per
mitjà de dispositius adients a tal efecte dins de caixes.
2.2.1.2.

Identificació.

Se seguirà el codi de colors de la ITC-BT 19:
!

Fases: Marró, Negre i Gris.

!

Neutre: Blau clar.

!

Protecció: Vert-Groc.

2.2.1.3.

Enterrats.

Tots els cables enterrats (directament o dins tubs), aniran degudament
senyalitzats per mitjà d’una cinta indicadora enterrada aprox. a 10 cms del nivell
del terra.
Els cables enterrats estaran a una distancia no inferior als 60 cms sota vorera, i
als 80 cms sota calçada.
En el cas que ens ocupa, la derivació individual estarà a 70 cms.
A l’entrada de les arquetes, els tubs quedaran degudament sellats en els seus
extrems per evitar l’entrada de rosegadors i d’aigua.
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En creuaments proximitats i paralelismes amb altres canalitzacions i cables es
compliran les distàncies prescrites en el punt 2.2 de la ITC-BT-07, de manera
resumida seran:
Amb altres cables d’energía eléctrica: La distancia mínima entre cables serà de
0,25 m per cables d’alta tensió i de 0,1 m amb cables de baixa tensió. Si no es
poden respectar aquestes ditàncies els cables aniran entubats.
Amb cables de telecomunicacions: La distancia mínima entre cables serà de 0,20
m. Si no es poden respectar aquestes ditàncies els cables aniran entubats.
Amb canalitzacions d’aigua i gas: Sempre que sigui posible els cables
s’instal·laran per sobre de les canalitzacions d’aigua. La distancia mínima entre
cables serà de 0,20 m. Si no es poden respectar aquestes condicions les
canalitzacions aniran entubades.
Amb conduccions de sanejament: Sempre que sigui posible els cables
s’instal·laran per sobre de les canalitzacions de sanejament. Si no es poden
respectar aquestes condicions les canalitzacions aniran entubades.

2.2.2.Tubs i canals protectors.
Compliran amb l’especificat en la memòria tècnica.
Els conductors s'instal·laran aïllats en l'interior de tubs, en superfície, complint
ITC-BT-21(Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores), i la
norma UNE-EN 50.086, segons les seves prescripcions particulars segons sigui el
tipus d’instal·lació d’aquests.

2.2.3.Quadres i caixes.
2.2.3.1.

Nínxol en façana.

Per a escomeses subterrànies s’instal·larà en un nínxol en paret que es tancarà
amb una porta preferentment metàl·lica, amb un grau de protecció IK 10 segons
UNE-EN 50102, seguint les prescripcions de la companyia.
2.2.3.2.

CS.

Dins del nínxol de lA nau s’instal·larà una caixa de seccionament, sota de la CGP.
Segons la companyia subministradora de 400 A.
2.2.3.3.

CGP.

Dins dels nínxol del mur de totes les naus s’instal·larà una caixa general de
proteccions. Segons la companyia subministradora de 400 A.
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2.2.3.4.

CC.

Al costat de l’ubicació de les CS i CGP, separats o no, es preveurà l’espai per a
l’ubicació dels comptadors, que seran per la màxima previsió, T-20 o T-30
segons cada nau, les dimensions dels dos comptadors són iguals, per tant es
preveurà l’espai en el nínxol per les mides (1,62 d’alçada x 0,63 d’amplada).

2.3.Receptors.
Les instal·lacions de receptors compleixen la ITC-BT-43 (Instal·lacions de
receptors. Prescripcions Generals).
Els receptors seran comformes a les normes UNE de referència a complir per a
cadascun d’ells.

2.3.1.Enllumenat.
Tots els aparells d’enllumenat se suministraran amb tots els seus elements
complerts (cebadors, condensadors, reactàncies). Complint les normes UNE de
referencia.
Els aparells a instal·lar a l’intempèrie estaran dissenyats per aquest ús, de
construcció sòlida i resistents a la humitat impedint el pas al seu interior.
Complint les normes UNE de referencia.

2.3.2.Motors.
Inicialment no s’instal·larà cap motor en els locals.

2.4.Pressa de terra.
!

En el punt sota del quadre principal d’entrada se situarà l’arqueta de
connexió que s’utilitza per poder registrar els valors de la resistència de
terra.

!

El born principal de terra segons les normes NTE ha de ser de coure
recobert de cautxú de 25 mm x 330 mm i 6 mm d’espesor amb
recolzaments de material aïllant.

!

A l’embarrat de la presa de terra, es connectarà tot sistema de canonades
metàl·liques accessibles, tota massa metàl·lica important i tota massa
metàl·lica accessible dels aparells receptors.
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!

Els cables de terra se soldaran amb soldadura d’alt punt de fusió, com per
exemple l’aluminotèrmica.

!

El born principal de terra ha de permetre que, amb útils apropiats, es
puguin separar aquests circuits, amb la finalitat de poder efectuar la
mesura de la resistència de terres.

2.5.execució de les instal·lacions.
Totes les normes d’instal·lació s’ajustaran , en tot cas als plànols, medicions i
qualitats que s’expresen, així com a les directrius i canvis que la direcció
facultativa estimi oportunes.
El contratista estudiarà els treballs a realitzar per a ajustar el seu treball al dels
altres oficis necessaris.
A més de les condicions de l’exposat, les instal·lacions s’ajustaran a les
normatives que l’afectin, emanades d’organismes oficials i en particular de les de
la companyia subministradora.
La instal·lació interior respectarà les distàncies mínimes a sostres, terres,
paraments verticals o obertures dels locals dels receptors (enllumenat,
interruptors i endolls), i cablejats i caixes de derivació d’aquests.
L’acopi de materials es farà de forma que aquests no pateixin alteracions durant
el seu dipòsit en l’obra, retirant i reemplaçant tots els que pateixin alguna
descomposició o defecte durant la seva estància, manipulació o col·locació en
l’obra.
Els plànols que figuren en el projecte són indicatius de la disposició dels
equips i donen una idea de l’abast global del treball. Es responsabilitat del
contractista situar exactament els equips i aparells en funció de l’arquitectura i
interferències que es presenten amb altres contractistes (en cas de conflicte la
decisició última serà de la Direcció d’Obra), i en compliment de les prescripcions
particulars de la companyia (CGP, CC, DI), i de la Direcció d’Obra.

2.6.CONTROL.
La Direcció Facultativa podrà realitzar totes les revisions i inspeccions que estimi
convenients, tant en obra com en els tallers, laboratoris, etc. on l’instal·lador es
trobi realitzant els treballs relacionats amb aquesta instal·lació, sent aquestes
revisions totals o parcials segons els criteris de la Direcció Facultativa per la bona
marxa d’aquesta.
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Amb independència dels controls que pugui estimar necessaris la Direcció
Facultativa, l’instal·lador està obligat a realitzar totes les instal·lacions d’acord
amb l’indicat en el Reglament Elèctrotècnic per a baixa tensió, ITC’s i normes
UNE relacionades.
Es realitzarà un examen visual de l'aspecte general dels materials, sense que
s'apreciïn defectes de fabricació o de transport.

2.7.MEDICIONS.
!

En aparells receptors, proteccions, caixes i aparamenta, per unidats a
instal·lar.

!

En cables i canalitzacions, incloent la part proporcional d’accesoris,
suports i petit material, per metres a instal·lar.

2.8.conservació, manteniment i seguretat.
Abans d’intervenir, en la reposició o reparació de qualsevol element, es deixaran
sense tensió els circuits afectats o tota la instal·lació abans de manipular la
instal·lació.

2.8.1.Verificacions i inspeccions inicials prèvies a la posada en servei.
En cas que sigui necessaria l’elaboració de projecte signat per tècnic competent
per a la legalització de la instal·lació, abans de la seva posada en servei, serà
necessària una inspecció inicial per part d'una entitat col·laboradora EIC, en cas
contrari el mateix instal·lador realitzarà les verificacions finals necessaries:
!

La naturalesa i característiques dels conductors utilitzats.

!

El possible dany visible dels materials emprats que puguin afectar la
seguretat o el correcte funcionament de la instal·lació.

!

Les seccions del conductors en relació a les caigudes de tensió admisibles.

!

L'identificació dels diferents conductors (fases, neutre i protecció).

!

El connexionat dels conductors.

!

El nombre de circuits mínims requerits.

!

Les proteccions contra contactes directes i indirectes.

!

Les connexions equipotencials, quan siguin necessàries.

!

L'aïllament de les instal·lacions.

!

Continuïtat i connexionat dels conductors de protecció i característiques
d'aquests.

!

L'idoneïtat dels aparells receptors de la intal·lació.

!

L'accessibilitat per la comoditat de funcionament i manteniment.
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2.8.2.Controls durant el servei normal.
!

Verificació visual de la instal·lació.

!

Verificació del funcionament dels aparells (receptors, proteccions, terra...).

!

La propietat durà a terme la neteja periòdica de les diferents parts de
l’instal·lació.

2.8.3.Treballs a realitzar anualment.
!

Es procedirà a fer una comprovació de la posada a terra, per part de
personal tècnicament competent, en l'època de l'any en que el terreny
estigui més sec. Mesurant la resistència de terra, i reparant amb caràcter
urgent els defectes que es trobessin.

!

Es procedirà a fer una comprovació visual de la instal·lació, per part de
personal tècnicament competent. Observant en detall el seu estat de
neteja, si hi ha presència d'òxid, humitat, cremades, ennegriment,
rotures, punts calents, connexions fluixes, làmpares, reactàncies,
capacitors, arrancadors, proteccions, presses de corrent, etc.

2.8.4.Treballs a realitzar periòdicament.
En cas que la instal·lació requereixi inspecció inicial, cada 5 anys, s’haurà de fer
la revisió Oficial per part dels Serveis d’Indústria o d’una EIC (entitat
col.laboradora).

2.8.5.Registre.
Es portarà un llibre de registre de la instal·lació, anotant les incidències i els
manteniments realitzats i els propers a realitzar.
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CAPÍTOL 3:PLEC DE
CONDICIONS PER A
TRABALLS DE MT.

3.1.QUALITAT DELS MATERIALS.
3.1.1.Obra Civil.
L'edifici destinat a allotjar al seu interior les instal·lacions serà una construcció
prefabricada de formigó model EHM36C-3AT1D.
Es realitzarà el transport, la càrrega i descàrrega dels elements constitutius de
l'Edifici Prefabricat, sense que aquests pateixin cap dany en la seva estructura.
Per a això hauran d'usar-se els mitjans de fixació previstos pel Fabricant per al
seu trasllat i ubicació, així com les recomanacions per al seu muntatge.
Els seus elements constructius són els descrits en l'apartat corresponent de la
Memòria del present projecte.
D'acord amb al Recomanació UNESA 1303-A, l'edifici prefabricat estarà construït
de tal manera que, un vegada instal·lat, el seu interior sigui una superfície
equipotencial.
La base de l'edifici serà de formigó armat amb un maçàs equipotencial.
Totes les varetes metàl·liques embegudes en el formigó que constitueixin
l'armadura del sistema equipotencial, estaran unides entre si mitjançant
soldadures elèctriques. Les connexions entre varetes metàl·liques pertanyents a
diversos elements, s'efectuaran de manera que s'aconsegueixi l'equipotencialidad
entre aquests.
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Cap element metàl·lic unit al sistema equipotencial podrà ser accessible des de
l'exterior de l'edifici, excepte les peces que, inserides en el formigó, estiguin
destinades a la manipulació de les parets i de la coberta, sempre que estiguin
situades en els parts superiors d'aquestes.
Cada peça de què constitueixen l'edifici hauran de disposar de dos punts
metàl·lics, el més separats entre si, i fàcilment accessibles, per poder comprovar
la continuïtat elèctrica de l'armadura. Totes les peces contigües estaran unides
elèctricament entre si. La continuïtat elèctrica podrà aconseguir-se mitjançant els
elements mecànics de l'acoblament.
Tots els elements metàl·lics de l'edifici que estan exposats a l'aire seran
resistents a la corrosió per la seva mateixa naturalesa, o portaran el tractament
protector adequat que en el cas de ser galvanitzat en calent complirà amb allò
que s'ha especificat en la RU.-6618-A.

3.2.Aparamenta d'Alta Tensió.
3.2.1.CEL·LES CAS.
L'aparamenta de A.T. estarà constituïda per conjunts compactes sèrie CAS de
Merlí Gerin, equipats amb dita aparamenta, sota envoltant única metàl·lica, per a
una tensió admissible de 36 kV, d'acord amb les següents normatives:
- UNEIX
- UNE-EN
- CEI

20-139.
60298, 60129, 60265-1.

60298, 60129, 60265, 60694.

- UNESA Recomanació 6407B.
!

Característiques constructives.

Els conjunts compactes hauran de tenir una envoltant única amb dielèctric
d'hexafluoruro de sofre. Tota l'aparamenta estarà agrupada a l'interior d'una
bóta metàl·lica estanca reomplida d'hexafluoruro de sofre amb una sobrepressió
de 0'3 bar sobre la pressió atmosfèrica, segellada per tota la vida i d'acord amb
la norma CEI 62271-1 (annex EE).
A la part inferior es disposarà d'una clapeta de seguretat que asseguri l'evacuació
de les eventuals sobrepressions que es puguin produir, sense dany ni per a
l'operari ni per a les instal·lacions.
La seguretat d'explotació serà completada pels dispositius d'enclavatge per
cadenat existents en cadascun dels aqueixos d'accionament.
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!

Característiques elèctriques.
- Tensió nominal

36 kV.

- Nivell d'aïllament:
a) a la freqüència industrial de 50 Hz 70 kV ef.1mn.
b) a impulsos tipus raig

170 kV cresta.

- Intensitat nominal funcions línia

400 A.

- Intensitat nominal altres funcions

200 A.

- Intensitat de curta durada admissible
3.2.1.1.

16 ca ef. 1s.

Interruptors.

L'interruptor i el seccionador de posada a terra haurà de ser un únic aparell de
tres posicions (obert, tancat i posat a terra), a fi d'assegurar la impossibilitat de
tancament simultani de l'interruptor i el seccionador de posada a terra.
L'interruptor haurà de ser capaç de suportar al 100% de la seva intensitat
nominal més de 100 maniobres de tancament i obertura, corresponent a la
categoria B segons la norma CEI 60265.
En servei, s'hauran de complir les exigències següents:
!

Poder de tancament nominal sobre curtcircuit: 40 ca cresta.

!

Poder de tall en cas de falta a terra (A): 50 A.

!

Poder d'estil nominal de cables en buit: 25 A.

3.2.1.2.

Tallacircuits fusibles.

En la protecció ruptorfusibles s'utilitzaran fusibles del model i calibre indicats en
el capítol de Càlculs d'aquesta memòria. Els fusibles compliran la norma DIN 43625 i la R.U. 6.407-B i s'instaran en tres compartiments individuals, estancs
l'accés de la qual estarà enclavat amb el seccionador de posada a terra, el qual
posarà a terra ambdós extrems dels fusibles.
3.2.1.3. CEL·LES SM6.
Les cel·les a emprar seran de la sèrie SM6 de Merlí Gerin, composta per cel·les
modulars equipades d'aparellaje fix que utilitza l'hexafluoruro de sofre com a
element de tall i extinció.
Seran cel·les d'interior i el seu grau de protecció segons la Norma 20-324-94
serà IP 307 quant a l'envoltant externa.
Els cables es conexionarán des de la part frontal de les cabines. Els accionaments
manuals aniran reagrupats en el frontal de la cel·la a una altura ergonòmica a fi
de facilitar l'explotació.
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L'interruptor i el seccionador de posada a terra haurà de ser un únic aparell, de
tres posicions (tancat, obert i posat a terra) assegurant així la impossibilitat de
tancament simultani d'interruptor i seccionador de posada a terra.
L'interruptor serà en realitat interruptor-seccionador. La posició de seccionador
obert i seccionador de posada a terra tancat seran visibles directament a través
d'espieres, a fi d'aconseguir una màxima seguretat d'explotació quant a la
protecció de persones es refereix.

!

Característiques constructives.

Les cel·les respondran en la seva concepció i fabricació a la definició
d'aparamenta sota envoltant metàl·lica compartimentada d'acord amb la norma
UNE-EN 60298.
S'hauran de distingir almenys els següents compartiments,

!

Compartiment d'aparellaje.

!

Compartiment del joc de barres.

!

Compartiment de connexió de cables.

!

Compartiment de comandaments.

!

Compartiment de control.

que es descriuen a continuació.
! Compartiment d'aparellaje.
Estarà farciment de SF6 i segellat per tota la vida segons es defineix en l'annex
GG de la recomanació CEI 298-90. El sistema de segellat serà comprovat
individualment en fabricació i no es requerirà cap manipulació del gas durant tota
la vida útil de la instal·lació (fins a 30 anys).
La pressió relativa d'ompliment serà de 0,4 bar.
Tota sobrepressió accidental originada a l'interior del compartiment aparellaje
estarà limitada per l'obertura de la part posterior del càrter. Els gasos serien
canalitzats cap a la part posterior de la cabina sense cap manifestació o projecció
a la part frontal.
Les maniobres de tancament i obertura dels interruptors i tancament dels
seccionadors de posada a terra s'efectuaran amb l'ajuda d'un mecanisme d'acció
brusca independent de l'operador.
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El seccionador de posada a terra dins el SF6, haurà de tenir un poder de
tancament en curtcircuit de 40 ca.
L'interruptor realitzarà les funcions de tall i seccionament.
! Compartiment del joc de barres.
Es compondrà de tres barres aïllades de coure conexionadas mitjançant caragols
de cap allen de M8. El parell d'estrenyi serà de 2,8 mdaN.
! Compartiment de connexió de cables.
Es podran connectar cables secs i cables amb aïllament de paper impregnat.
! Les extremitats dels cables seran:
- Simplificades per a cables secs.
Termorretráctiles per a cables de paper impregnat.
! Compartiment de comandament.
Conté els comandaments de l'interruptor i del seccionador de posada a terra, així
com la senyalització de presència de tensió. Es podran muntar en obra els
següents accessoris si es requereixen posteriorment:
- Motoritzacions.
- Bobines de tancament i/o obertura.
- Contactes auxiliars.
Aquest compartiment haurà de ser accessible en tensió, podent-se motoritzar,
afegir accessoris o canviar comandaments mantenint la tensió al centre.
! Compartiment de control.
En el cas de comandaments motoritzats, aquest compartiment estarà
equipat de bornas de connexió i fusibles de baixa tensió. En tot cas, aquest
compartiment serà accessible amb tensió tant en barres com en els cables.

!

Característiques elèctriques.
- Tensió nominal

36 kV.

- Nivell d'aïllament:
a) a la freqüència industrial de 50 Hz 70 kV ef.1mn.
b) a impulsos tipus raig
- Intensitat nominal funcions línia
27

170 kV cresta.
400 A.

Bernat Costell Cervera

!

- Intensitat nominal altres funcions

200/400 A.

- Intensitat de curta durada admissible

16 ca ef. 1s.

Interruptors-seccionadors.

En condicions de servei, a més de les característiques elèctriques exposades
anteriorment, respondran a les exigències següents:
- Poder de tancament nominal sobre curtcircuit: 40 ca cresta.
- Poder d'estil nominal de transformador en buit: 16 A.
- Poder d'estil nominal de cables en buit: 50 A.
- Poder de tall (sigui per interruptor-fusibles o per interruptor
automàtic): 12.5 ca ef.
3.2.1.4. Tallacircuits-fusibles.
En el cas d'utilitzar protecció ruptorfusibles, s'utilitzaran fusibles del model i
calibre indicats en el capítol de Càlculs d'aquesta memòria. Les seves dimensions
es correspondran amb les normes DIN-43.625.
3.2.1.5. Posada a terra.
La connexió del circuit de posada a terra es realitzarà mitjançant pletinas de
coure de 25 x 5 mm. connectades a la part posterior superior de les cabines
formant un col·lector únic.

3.3. Transformadors.
El transformador a instal·lar serà trifàsic, amb neutre accessible en B.T.,
refrigeració natural, encapsulat en resina epoxy, amb regulació de tensió
primària mitjançant commutador accionable estant el transformador
desconnectat, servei continu i la resta de característiques detallades en la
memòria.

3.3.1.Equips de Mesura.
L'equip de mesura estarà compost dels transformadors de mesura ubicats en la
cel·la de mesura de A.T. i l'equip de comptadors d'energia activa i reactiva ubicat
a l'armari de comptadors, així com dels seus corresponents elements de
connexió, instal·lació i precintat.
Les característiques elèctriques dels diversos elements estan especificada en la
memòria.
Els transformadors de mesura hauran de tenir les dimensions adequades de
manera que es puguin instal·lar en la cel·la de A.T. guardat les distàncies
corresponents al seu aïllament. Per això serà preferible que siguin subministrats
pel propi fabricant de les cel·les, ja instal·lats a la cel·la. En el cas que els
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transformadors no siguin subministrats pel fabricant de cel·les se li haurà de fer
la consulta sobre el model exacte de transformadors que es van a instal·lar a fi
de tenir la garantia que les distàncies d'aïllament, pletinas d'interconnexió, etc.
seran les correctes.
3.3.1.1. COMPTADORS.
Els comptadors d'energia activa i reactiva estaran homologats per l'organisme
competent. Les seves característiques elèctriques estan especificades en la
memòria.
3.3.1.2. CABLEJAT.
En general, per a tot el referent al muntatge de l'equip de mesura,
precintabilidad, grau de protecció, etc. es tindrà en compte allò que s'ha indicat a
l'efecte en la normativa de la Companyia Subministradora.

3.4.NORMES
D'EXECUCIÓ
INSTAL·LACIONS.

DE

LES

Totes les normes de construcció i instal·lació del centre s'ajustaran, en tot cas,
als plans, mesuraments i qualitats que s'expressen, així com a les directrius que
la Direcció Facultativa cregui oportunes.
A més del compliment d'allò que s'ha exposat, les instal·lacions s'ajustaran a les
normatives que li poguessin afectar, emanades per organismes oficials i en
particular les de Forces Elèctriques de Catalunya (FECSA).
El recull de materials es farà de manera que aquests no pateixin alteracions
durant el seu dipòsit a l'obra, havent de retirar i reemplaçar tots els que
haguessin patit alguna descomposició o defecte durant la seva estada,
manipulació o col·locació a l'obra.

3.5. PROVES REGLAMENTÀRIES.
L'aparamenta elèctrica que compon la instal·lació haurà de ser sotmesa als
diferents assajos de tipus i de sèrie que contemplin les normes UNEIX o
recomanacions UNESA conforme a les quals estigui fabricada.
Així mateix, un vegada executada la instal·lació, es procedirà, per part d'entitat
acreditada pels organismes públics competents a l'efecte, al mesurament
reglamentari dels valors següents:
- Resistència d'aïllament de la instal·lació.
- Resistència del sistema de posada a terra.
- Tensions de pas i de contacte.
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3.6.CONDICIONS
SEGURETAT.

D'ÚS,

MANTENIMENT

I

3.6.1.PPREVENCIONS GENERALS.
! Queda terminantment prohibida l'entrada al local d'aquesta estació a tota
persona aliena al servei i sempre que l'encarregat del mateix s'absent,
haurà de deixar-ho tancat amb clau.
! Es posaran en lloc visible del local, i a la seva entrada, plaques d'avís de
"Perill de mort".
! A l'interior del local no hi haurà més objectes que els destinats al servei
del centre de transformació, com a banqueta, guants, etc.
! No està permès fumar ni encendre llumins ni qualsevol altra classe de
combustible a l'interior del local del centre de transformació i en cas
d'incendi no s'emprarà mai aigua.
! No es tocarà cap part de la instal·lació en tensió, encara que s'estigui
aïllat.
! Totes les maniobres s'efectuaran col·locant-se convenientment sobre la
banqueta.
! En lloc ben visible estaran col·locades les instruccions relatives als socors
que han de prestar-se en els accidents causats per electricitat, havent
d'estar el personal instruït pràcticament a aquest respecte, per aplicar-les
en cas necessari. També, i en lloc visible, ha de figurar el present
Reglament i esquema de totes les connexions de la instal·lació, aprovat
per la Conselleria d'Indústria, a la que es passarà avís en el cas d'introduir
alguna modificació en aquest centre de transformació, per a la seva
inspecció i aprovació, si escau.
3.6.2. POSADA EN SERVEI.

!

Es connectarà primer els seccionadors d'alta i a continuació l'interruptor
d'alta, deixant en buit el transformador. Posteriorment, es connectarà
l'interruptor general de baixa, procedint en últim terme a la maniobra de
la xarxa de baixa tensió.

!

Si en posar en servei una línia es disparés l'interruptor automàtic o hagués
fusió de cartutxos fusibles, abans de tornar a connectar es reconeixerà
detingudament la línia i instal·lacions i, si s'observés alguna irregularitat,
es donarà compte de manera immediat a l'empresa subministradora
d'energia.
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3.6.3. SEPARACIÓ DE SERVEI.
!

Es procedirà en ordre invers al determinat en apartat 8, o sigui,
desconnectant la xarxa de baixa tensió i separant després l'interruptor
d'alta i seccionadors.

!

Si l'interruptor fora automàtic, els seus relès han de regular-se per tret
instantani amb sobrecàrrega proporcional a la potència del transformador,
segons la classe de la instal·lació.

!

A fi d'assegurar un bon contacte en les mordasses dels fusibles i fulles dels
interruptors així com en les bornas de fixació de les línies d'alta i de baixa
tensió, la neteja s'efectuarà amb la deguda freqüència. Si hagués
d'intervenir-se a la part de línia compresa entre la cel·la d'entrada i
seccionador aeri exterior s'avisarà per escrit a la companyia
subministradora d'energia elèctrica perquè tall el corrent en la línia
alimentadora, no començant els treballs sense la conformitat d'aquesta,
que no restablirà el servei fins a rebre, amb les degudes garanties,
notificació que la línia d'alta es troba en perfectes condicions, per a la
garantir la seguretat de persones i coses.

!

La neteja es farà sobre banqueta, amb draps perfectament secs, i molt
atents que l'aïllament que és necessari per garantir la seguretat personal,
només s'aconsegueix tenint la banqueta en perfectes condicions i sense
recolzar en metalls o altres materials derivats a terra.

3.6.4. PREVENCIONS ESPECIALS.

!

No es modificaran els fusibles i en canviar-los s'empraran de les
mateixes característiques de resistència i corba de fusió.

!

No deu sobrepassar els 60°C la temperatura del líquid refrigeren-te,
en els aparells que ho tinguessin, i quan es precisi canviar-ho
s'emprarà de la mateixa qualitat i característiques.

!

Han de humitejar-se ben sovint les preses de terra. Es vigilarà el
bon estat dels aparells, i quan s'observés alguna anomalia en el
funcionament del centre de transformació, s'informarà de la
companyia subministradora, per corregir-la d'acord amb ella.

3.7.CERTIFICATS I DOCUMENTACIÓ.
!

S'aportarà, per a la tramitació d'aquest projecte davant els
organismes públics, la documentació següent:
- Autorització Administrativa.
- Projecte, subscrit per tècnic competent.
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- Certificat de tensions de pas i contacte, per part d'empresa
homologada.
- Certificat de Direcció d'Obra.
- Contracte de manteniment.
- Escrit de conformitat per part de la Companyia Elèctrica
subministradora.

3.8.LLIBRE D'ORDRES.
Es disposarà en aquest centre del corresponent llibre d'ordres en què es faran
constar les incidències sorgides en el transcurs de la seva execució i explotació.
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Pressupost i medicions

“CONSTRUCCIÓ D’UNA
NAU INDUSTRIAL,
INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA I CONTRA
INCENIDS”
PFC presentat per optar al títol d’Enginyería Tècnica
Industrial especialitat ELECTRICITAT
per Bernat Costell Cervera
DNI 47.110.127-D

Barcelona, 19 de Juny de 2008

Director: Josep Pardina Ribas
Departament d’Expressió gràfica en l’Enginyeria (EGE)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Pressupost

valor €

Construcció de la nau i bloc representatiu
TOTAL PRESSUPOST PREPARACIÓ TERRENY
TOTAL PRESSUPOST ACONDICIONAMENT TERRENY
TOTAL PRESSUPOST ELEMENTS PREFABRICATS
TOTAL PRESSUPOST TANCAMENTS I ALTRES:
13 % GASTOS GENERALS

17.265,00 €
4.140,00 €
1.033.491,02 €
31.740,00 €
1.227.898,70 €

Instal·lació elèctrica en BT
TOTAL PRESSUPOST QUADRES I PARAMENTES ELÈCTRIQUES
TOTAL PRESSUPOST CONDUCTORS ELÈCTRICS I TUBS
TOTAL PRESSUPOST LLUMINÀRIES
TOTAL PRESSUPOST VARIS:
13 % GASTOS GENERALS

10.704,12 €
71.505,40 €
11.912,00 €
4.283,04 €
111.197,15 €

Instal·lació del CT
TOTAL PRESSUPOST CT PREFABRICAT
TOTAL PRESSUPOST DIVERSOS
13 % GASTOS GENERALS

42.015,00 €
829,40 €
64.917,37 €

Instal·lació contra incendis
TOTAL PRESSUPOST QUADRES I PARAMENTES ELÈCTRIQUES
13 % GASTOS GENERALS

15.438,36 €
17.445,35 €

16% IVA

TOTAL PRESSUPOST (sense IVA)
TOTAL PRESSUPOST (amb IVA)

1.421.458,57 €
1.648.891,94 €

# un milió sis-cents quaranta-vuit mil nou-cents-u amb noranta-quatre Euros

s#

Núm. ORDRE

CONCEPTE

QUANTITAT(u)

PREU

1.1

Esbrossada i neteja del terreny, medis
mecànics.
Compren els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes per a l'edificació o urbanització:
arbres, plantes, calcinals, brolla, brossa, fustes
caigudes, runes, brosses o qualsevol altre
material existent. Inclús transport de la
maquinària, càrrega a camió i transport a
abocador amb pagament del cànon corresponent.
Segons NTE-ADE.

2800

2,10 €

1.2

Terraplenament i compactació.
Formació de terraplenada a cel obert per
fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en
tongades d'espessor no superior a 30 cm de
material de la pròpia excavació, segons PG-3,
posterior compactació mitjançant equip mecànic
fins a assolir un grau de compactació no inferior al
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons LT-108 (no inclòs en
aquest preu), i això quantes vegades sigui
necessari, fins a aconseguir la cota de subrasant.

2100

3,45 €

1.3

Buidats i excavacions.
Excavació de terres a cel obert per formació de
rases per encepats i biga d’arriostrament de
fonamentacio fins a una profunditat de 1 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb medis mecànics,
fins assolir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la maquinaria,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió

300

13,80 €

300

10,28 €

10

1.200,00 €

1.4

Capa de formigó de neteja.
Formació de capa de formigó de neteja i
anivellament de 10 cm d'espessor, mitjançant
l'abocament amb cubilot de formigó en massa HM10/B/20/I fabricat en central en el fons de
l'excavació prèviament realitzada. Elaborat,
transportat i posat en obra segons la Instrucció
EHE.
Pilars prefabricats tipus 1.
Subministrament i col·locació de pilars
prefabricats de formigó de H-250 de 50x50cm

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Pilars prefabricats tipus 2.
Subministrament i col·locació de pilars
prefabricats de formigó de H-250 de 50x50cm
Pilars prefabricats tipus 3.
Subministrament i col·locació de pilars
prefabricats de formigó de H-250 de 50x50cm
Pilars prefabricats tipus 4.
Subministrament i col·locació de pilars
prefabricats de formigó de H-250 de 50x50cm
Placa Alveolar per a forjats.
Subministrament i col·locació de placa alveolar
per a forjats cantell 25 més 5 per la formació de
capa de compressió
Cantoneres i premarcs.
Subministrament i col·locació de cantoneres per a
paret de 24 cm i premarcs per a portes de cantell
47 cm

20

890,00 €

15

820,00 €

4

652,00 €

Jàssera en T.
Subministrament i col·locació de jàsseres en T de
70 per la formació dels frontals de la nau
Tancament exterior.
Subministrament i col·locació de tancament
exterior de paret alleugerida
Canal riostra.
Subministrament i col·locació de canal riostra de
formigó prefabricat TIPUS H50P per la recollida
d’aigües i subjecció dels panells verticals.
Lluernes.
Formació de lluernes 100% acrílic reforçada amb
fibra de vidre i acabat gel coat, que s’acobla
perfectament al panell HI-CT
Baixants i claveguerons.
Baixant de tub de PVC, de diàmetre 16 cm, incloses
les peses especials i fixació mecànica amb brides.
Tancament exteriors.
Placa alleugerida de espesor 20
Tancament interiors.
Placa de tancament massissa de pladur de 10 cm
de gruix

420

75,00 €

18

101,00 €

100

71,54 €

1920

480,00 €

8

78,54 €

16

48,20 €

90

12,15 €

72

327,00 €

10

67,40 €

2.1

2.2

2.3

Revestiment i paviment
Solera de formigó H-200 amb espessor de 15 cm
amb mallat electrosoldat de 15 x 30 cm de 5 mm
de diàmetre. Per la superfície del taller. Paviment
de terrazo llis de gra mig de 30x30 espessor 4,5
cm i col·locat en planta baixa i altell.
Aprovisionament i col·locació. Fals sostre acústic
de 60x60x10 cm, amb cara revestida amb guix,
fibra de vidre i perlita, provisionament i
col·locació.
Acristallament exterior.
Acristallament tipus “CLIMALIT” per formar dos
llunes de 6 mm, amb càmera de 4-6 mm i doble
segellat.
Escala
Escala prefabricada de formigó, amb graons de
marbre i baranes metàl·liques

800

2,10 €

540

4,30 €

44

80,00 €

TOTAL PRESSUPOST PREPARACIÓ TERRENY
TOTAL PRESSUPOST ACONDICIONAMENT TERRENY
TOTAL PRESSUPOST ELEMENTS PREFABRICATS
TOTAL PRESSUPOST TANCAMENTS I ALTRES:
13 % GASTOS GENERALS
16 % IVA

# un milió quatre cents vint-i-quatre mil tres cents seixanta-dos amb

TOTAL €

5.880,00 €

7.245,00 €

4.140,00 €

3.084,00 €

12.000,00 €

17.800,00 €

12.300,00 €

2.608,00 €

31.500,00 €

1.818,00 €

7.154,00 €

921.600,00 €

628,32 €

771,20 €

1.093,50 €
23.544,00 €

674,00 €

1.680,00 €

2.322,00 €

3.520,00 €

17.265,00 €
4.140,00 €
1.033.491,02 €
31.740,00 €
1.227.898,70 €
1.424.362,50 €
cinquanta euros#

Núm. ORDRE

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

CONCEPTE
Quadre general de Baixa Tensió
Armari metàl•lic Himel, modular en xapa
amb porta transparent. IP55
sub-Quadre Baixa Tensió
Armari metàl•lic Himel, modular en xapa
amb porta transparent. IP55
sub-Quadre Baixa Tensió
Armari PVC Himel, modular en amb porta
transparent. IP32
Interruptor general automàtic
model NT16H1-42.0 kA. Sensibilitat 300 mA.Calibre
protecció (In) 1600 A Interruptor automàtic amb
protecció diferencial
Interruptor automàtic
model NS250N-36.0 kA.Sensibilitat 300 mA.Calibre
protecció (In) 200 A Interruptor automàtic amb
protecció diferencial
Interruptor automàtic
model NS160N-36.0 kA.Sensibilitat 300 mA.Calibre
protecció (In) 125 A Interruptor diferencial

QUANTITAT(u)

PREU

1

961,23 €

961,23 €

6

466,20 €

2.797,20 €

13

250,13 €

3.251,69 €

1

261,00 €

261,00 €

7

242,20 €

1.695,40 €

3

68,20 €

204,60 €

6

45,80 €

274,80 €

4

67,35 €

269,40 €

4

90,12 €

360,48 €

8

78,54 €

628,32 €

QUANTITAT(m)

PREU

800

2,10 €

1.680,00 €

540

4,30 €

2.322,00 €

600

6,15 €

3.690,00 €

980

7,90 €

7.742,00 €

300

12,24 €

3.672,00 €

300

25,30 €

7.590,00 €

600

28,30 €

16.980,00 €

250

32,42 €

8.105,00 €

80

45,73 €

3.658,40 €

1.6

TOTAL €

Interruptor diferencial
model C60L-25.0 kA.Sensibilitat 30 mA.Calibre
protecció (In) 25 A Interruptor diferencial

1.7
Interruptor diferencial
model NG125N-25.0 kA.Sensibilitat 30 mA.Calibre
protecció (In) 40 A Interruptor diferencial

1.8

1.10

Interruptor diferencial
model NG125N-25.0 kA.Sensibilitat Interruptor
diferencial 30 mA.Calibre protecció (In) 63 A
Interruptor diferencial
model NG125N-25.0 kA.Sensibilitat 30 mA.Calibre
protecció (In) 50A

Núm. ORDRE

CONCEPTE

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Multiconductor Cu HO-7Kzz F 0,45/0.75 kV
Multiconductor de coure UNE RV-K 450/750
V.Secció nominal 5 x 1,5 mm2.
Multiconductor Cu RV-K 0,6/1 kV
Multiconductor de coure UNE RV-K 0,6/1
kV.Secció nominal 5 x 2,5 mm2.
Multiconductor Cu RV-K 0,6/1 kV
Multiconductor de coure UNE RV-K 0,6/1
kV.Secció nominal 5 x 6 mm2.
Multiconductor Cu RV-K 0,6/1 kV
Multiconductor de coure UNE RV-K 0,6/1
kV.Secció nominal 5 x 10 mm2.
Multiconductor Cu RV-K 0,6/1 kV
Multiconductor de coure UNE RV-K 0,6/1
kV.Secció nominal 5 x 16 mm2.
Multiconductor Cu RV-K 0,6/1 kV
Multiconductor de coure UNE RV-K 0,6/1
kV.Secció nominal 5 x 25 mm2.
Multiconductor Cu RV-K 0,6/1 kV
Multiconductor de coure UNE RV-K 0,6/1
kV.Secció nominal 5 x 50 mm2.
Multiconductor Cu RV-K 0,6/1 kV
Multiconductor de coure UNE RV-K 0,6/1
kV.Secció nominal 5 x 95 mm2.
Multiconductor Cu RV-K 0,6/1 kV
Multiconductor de coure UNE RV-K 0,6/1
kV.Secció nominal 5 x 150 mm2.

TOTAL €

3.6

Tub rígid de PVC diàmetre exterior 16 mm.
Tub rígid de PVC. Roscat i muntat
superficialment
Tub rígid de PVC diàmetre exterior 20 mm.
Tub rígid de PVC. Roscat i muntat
superficialment.
Tub rígid de PVC diàmetre exterior 25 mm.
Tub rígid de PVC. Roscat i muntat
superficialment.
Tub rígid de PVC diàmetre exterior 32 mm.
Tub rígid de PVC. Roscat i muntat
superficialment.
Tub rígid de PVC diàmetre exterior 50 mm.
Tub rígid de PVC. Roscat i muntat
superficialment.
Tub rígid de PVC diàmetre exterior 75 mm.
Tub rígid de PVC. Roscat i muntat
superficialment.

Núm. ORDRE

CONCEPTE

QUANTITAT(m)

PREU

4.1

1

39,00 €

39,00 €

8

5,00 €

40,00 €

4.3

Arqueta de connexió amb pont de prova.
Piqueta de connexió a terra.
Material de coure, de 20 mm dePiqueta de
connexió a terra. Material de coure, de 20 mm
de diàmetre i 2 m de longitud.
Conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2,enterrat.

86

28,00 €

2.408,00 €

Núm. ORDRE

CONCEPTE

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.2

Presa de corrent 2P+T 16 A superficial Tipus
Shucko en muntatge superficial i base
ceràmica
Presa de corrent 3P+T 16 A superficial Tipus
Cetact muntats dintre de caixa estanca, base
ceràmica ittapa marc.Grau de protecció IP 55.
Presa de corrent 2P+T 16 A empotrada
Simon ofice serie 31 en muntatge empotrat i
base de PVC
Presa de corrent 2P+T 16 A multple
Simon ofice serie 31 en muntatge empotrat i
base de PVC
conmmutadors
Simon serie ofice 31
Creuaments
Simon Serie ofice 31
ELBA IEVS-05-400W (1.000)
Philips Pacific TCW216 2xTL-D HF-P
Lluminària estanca per llums TL-D. Reactància
electrònica HF-P.

300

2,40 €

720,00 €

250

3,80 €

950,00 €

400

4,20 €

1.680,00 €

680

4,80 €

3.264,00 €

680

6,50 €

4.420,00 €

680

7,40 €

5.032,00 €

QUANTITAT

PREU

TOTAL €

TOTAL €

10

7,40 €

74,00 €

25

10,20 €

255,00 €

34

15,40 €

523,60 €

12

25,72 €

308,64 €

45

12,40 €

558,00 €

6
35

12,80 €
280,00 €

76,80 €
9.800,00 €

40

52,80 €

2.112,00 €

TOTAL PRESSUPOST QUADRES I PARAMENTES ELÈCTRIQUES
TOTAL PRESSUPOST CONDUCTORS ELÈCTRICS I TUBS
TOTAL PRESSUPOST LLUMINÀRIES
TOTAL PRESSUPOST VARIS:
13 % GASTOS GENERALS
16 % IVA

# Cent vint-i-vuit mil nou cents vuitanta-vuit amb setanta euros #

10.704,12 €
71.505,40 €
11.912,00 €
4.283,04 €
111.197,15 €
128.988,70 €

Núm. ORDRE

CONCEPTE

QUANTITAT(u)

PREU

1.1

Esbrossada i neteja del terreny, medis
mecànics.
Compren els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes per a l'edificació o urbanització:
arbres, plantes, calcinals, brolla, brossa, fustes
caigudes, runes, brosses o qualsevol altre
material existent. Inclús transport de la
maquinària, càrrega a camió i transport a
abocador amb pagament del cànon
corresponent. Segons NTE-ADE.

2800

2,10 €

5.880,00 €

1.2

Terraplenament i compactació.
Formació de terraplenada a cel obert per
fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en
tongades d'espessor no superior a 30 cm de
material de la pròpia excavació, segons PG-3,
posterior compactació mitjançant equip mecànic
fins a assolir un grau de compactació no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons LT-108 (no
inclòs en aquest preu), i això quantes vegades
sigui necessari, fins a aconseguir la cota de
subrasant.

2100

3,45 €

7.245,00 €

1.3

Buidats i excavacions.
Excavació de terres a cel obert per formació de
rases per encepats i biga d’arriostrament de
fonamentacio fins a una profunditat de 1 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb medis mecànics,
fins assolir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la maquinaria,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió

300

13,80 €

4.140,00 €

300

10,28 €

3.084,00 €

10

1.200,00 €

12.000,00 €

20

890,00 €

17.800,00 €

1.4

Capa de formigó de neteja.
Formació de capa de formigó de neteja i
anivellament de 10 cm d'espessor, mitjançant
l'abocament amb cubilot de formigó en massa
HM-10/B/20/I fabricat en central en el fons de
l'excavació prèviament realitzada. Elaborat,
transportat i posat en obra segons la Instrucció
EHE.
Pilars prefabricats tipus 1.
Subministrament i col·locació de pilars
prefabricats de formigó de H-250 de 50x50cm
Pilars prefabricats tipus 2.
Subministrament i col·locació de pilars
prefabricats de formigó de H-250 de 50x50cm

TOTAL €

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2.1

Pilars prefabricats tipus 3.
Subministrament i col·locació de pilars
prefabricats de formigó de H-250 de 50x50cm
Pilars prefabricats tipus 4.
Subministrament i col·locació de pilars
prefabricats de formigó de H-250 de 50x50cm
Placa Alveolar per a forjats.
Subministrament i col·locació de placa alveolar
per a forjats cantell 25 més 5 per la formació de
capa de compressió
Cantoneres i premarcs.
Subministrament i col·locació de cantoneres per
a paret de 24 cm i premarcs per a portes de
cantell 47 cm

15

820,00 €

12.300,00 €

4

652,00 €

2.608,00 €

420

75,00 €

31.500,00 €

18

101,00 €

1.818,00 €

100

71,54 €

7.154,00 €

1920

480,00 €

921.600,00 €

8

78,54 €

628,32 €

16

48,20 €

771,20 €

90

12,15 €

1.093,50 €

Jàssera en T.
Subministrament i col·locació de jàsseres en T de
70 per la formació dels frontals de la nau
Tancament exterior.
Subministrament i col·locació de tancament
exterior de paret alleugerida
Canal riostra.
Subministrament i col·locació de canal riostra de
formigó prefabricat TIPUS H50P per la recollida
d’aigües i subjecció dels panells verticals.
Lluernes.
Formació de lluernes 100% acrílic reforçada amb
fibra de vidre i acabat gel coat, que s’acobla
perfectament al panell HI-CT
Baixants i claveguerons.
Baixant de tub de PVC, de diàmetre 16 cm,
incloses les peses especials i fixació mecànica amb
brides.
Tancament exteriors.
Placa alleugerida de espesor 20
Tancament interiors.
Placa de tancament massissa de pladur de 10 cm
de gruix

72

327,00 €

23.544,00 €

10

67,40 €

674,00 €

Revestiment i paviment
Solera de formigó H-200 amb espessor de 15 cm
amb mallat electrosoldat de 15 x 30 cm de 5 mm
de diàmetre. Per la superfície del taller. Paviment
de terrazo llis de gra mig de 30x30 espessor 4,5
cm i col·locat en planta baixa i altell.
Aprovisionament i col·locació. Fals sostre acústic
de 60x60x10 cm, amb cara revestida amb guix,
fibra de vidre i perlita, provisionament i
col·locació.

800

2,10 €

1.680,00 €

2.2

2.3

Acristallament exterior.
Acristallament tipus “CLIMALIT” per formar dos
llunes de 6 mm, amb càmera de 4-6 mm i doble
segellat.
Escala
Escala prefabricada de formigó, amb graons de
marbre i baranes metàl·liques

540

4,30 €

2.322,00 €

44

80,00 €

3.520,00 €

TOTAL PRESSUPOST PREPARACIÓ TERRENY
TOTAL PRESSUPOST ACONDICIONAMENT TERRENY
TOTAL PRESSUPOST ELEMENTS PREFABRICATS
TOTAL PRESSUPOST TANCAMENTS I ALTRES:
13 % GASTOS GENERALS
16 % IVA

# un milió quatre cents vint-i-quatre mil tres cents seixanta-dos amb cinquanta euros#

17.265,00 €
4.140,00 €
1.033.491,02 €
31.740,00 €
1.227.898,70 €
1.424.362,50 €

Núm. ORDRE

CONCEPTE

QUANTITAT(u)

PREU

TOTAL €

1.1

Boca d'incendis amb enllaç de 45 mm de diàmetre,
muntada

4

961,23 €

3.844,92 €

1.2

Tub d'acer galvanitzat
sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma
DIN 2440 ST-35,

150

35,00 €

5.250,00 €

1.3

Tub d'acer galvanitzat
sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma
DIN 2440 ST-35,

100

29,50 €

2.950,00 €

1.4

Tub d'acer galvanitzat
sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma
DIN 2440 ST-35,

80

25,32 €

2.025,60 €

1.5

Extintor manual de pols seca polivalent,
de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

5

57,80 €

289,00 €

5

65,20 €

326,00 €

1

290,84 €

290,84 €

10
1

21,20 €
250,00 €

212,00 €
250,00 €

Extintor manual de pols seca polivalent,
de càrrega 12 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

1.6
1.7
1.8
1.9

Carro extintor
25kg de pols químic i eficàcia 21A-113B.

de

Polsador d'alarma
amb
interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre,
muntat

Senyalització

TOTAL PRESSUPOST QUADRES I PARAMENTES ELÈCTRIQUES
13 % GASTOS GENERALS
16 % IVA

# vint mil dos-cents trenta sis amb seixanta euros #

15.438,36 €
17.445,35 €
20.236,60 €
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CAPÍTOL 1:
CÀLCULS
CONSTRUCTIUS

En aquest capítol es recolliran els càlculs realitzats necessaris per a dimensionar
quin tipus d’estructura s’utilitzarà per a fer possible la construcció de la nau, així
com el correcte dimensionament de pilars, jàsseres, bigues i plaques alleugerides
prefabricades.
Per a la realització d’aquest memòria s'ajusten en tot moment a les normes
vigents que d'una o altra manera afecten al treball que es projecta.

1.1. Justificació de la memòria
Per a la justificació dels càlculs s’han utilitzat recursos informàtics per a la
comprovació i validació dels resultats, tals com Cypecad.
També s’han considerat la següent normativa:
EHE instrucción de hormigón estructural
EA-95 estructuras de acero en la edificación
NBE-FL-90. muros resistentes de fábrica de ladrillo
NBE-AE-88 norma básica de edificación. acciones en edificación
NTE-ECV/1988 norma tecnológica de la edificación.
NCSE-02 norma de construcción sismorresistente
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1.2. Mètode de càlcul
Per al càlcul de l’estructura s’utilitzarà el programa informàtic d’arquitectura
CYPECad del grup CYPE enginyers.
El mètode superposa els diferents factors que intervenen en el càlcul de
l’estructura, càrregues gravitatòries , és a dir pes propi de l’estructura, càrregues
degudes a la neu i alçada, a sisme, etc. Després analitza les diferents hipòtesis
matricialment a través de barres.
Amb el resultat de les forces que actuen, moments, es dimensiona seguint la
norma EHE la secció de l’estructura de formigó. Él càlcul està basat en la hipòtesi
de comportament elàstic-lineal dels materials constituents i en la consideració de
l'equilibri en l'estructura sense deformar.
Al tractar-se de la construcció d’una nau industrial, on primordialment afecten
càrregues verticals, estarà permès l’ús de la secció bruta de formigó (sense
descontar l’armadura) per al càlcul de les solicitacions.
En la present memòria, i d’acord amb el nou còdi tècnic de l’edificació, es
presenten les dades introduïdes en el programa, i els resultats extrets.

1.3. Accions considerades
El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponent a una situació
persistent o transitòria, es determina mitjançant combinacions d'accions a partir
de l'expressió:
(1.1)

és a dir, considerant l'actuació simultània de:
a) totes les accions permanents, en valor de càlcul (
pretensat ( P · P );

G · Gk ), inclòs el

b) una acció variable qualsevol, en valor de càlcul ( Q · Qk ), havent
d'adoptar-se com a tal una després d'una altra successivament en
diferents anàlisis;
c) la resta de les accions variables, en valor de càlcul de combinació (
!0 · Qk ).
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Els valors dels coeficients de seguretat, , s'estableixen per a cada tipus d'acció,
atenent per a comprovacions de resistència a si el seu efecte és desfavorable o
favorable, considerada globalment. Per a comprovacions d'estabilitat, es
diferenciarà, dintre de la mateixa acció, la part favorable (l'estabilitzadora), de la
desfavorable (la desestabilizadora). Els valors dels coeficients de simultaneïtat,
!.
Taula 1.1. Coeficients parcials de seguretat (y)

Taula 1.2. Coeficients de simultanietat (!)

1.4. Dades de partida
Per al càlcul de tots els elements prefabricats, així com cimentacions,
tancaments i cobertes corresponents han estat dissenyats a partir de les
següents dades de partida.
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1.4.1. Dades Constructives definitòries:
Llum de càlcul de bigues Variant: 21,00 m.
LLum de càlcul de jàsseres H: 7,00 m.
Lum de càlcul de placa alveolar de forjat: 7 m.
Àmbit de càlcul de bigues Variant: 8.49 m.
Àmbit de càlcul de jàsseres H: 8.49/2 m.
Àmbit de càlcul de placa alveolada de forjat: 1 m.
Altura de pilars (al suport): 6.31 m.
Pendent de la coberta: 0 %
Coberta amb Xapa Sándwich.
Situació de l'obra: terme d’Igualada (Barcelona).

1.4.2. Dades Constructives materials:
Formigons:
Resistència pilars i bigues prefabricats: fck= 30 N/mm2
Relació aigualeix/ciment (màxima) 0.55
Quantitat de ciment (mínima) 300 Kg. /m3 .
Resistència plaques alveolars: fck= 40 N/mm2 .
Relació aigualeix/ciment (màxima) 0.55
Quantitat de ciment (mínima) 300 kg. /m3 .
Resistència D'elements armats “In situ”: fck= 25 N/mm2 .
Relació aigualeix/ciment (màxima) 0.60
Quantitat de ciment (mínima) 275 kg. /m3 .
Resistència D'elements en massa: fck= 20 N/mm2 .
Acers:
Resistència D'acers laminats B500S: fyk= 500 N/mm2
Resistència D'estructura prefabricada: fyk= 500 N/mm2 .
Resistència De plaques alveolars de forjat: fyk= 1770 N/mm2 .
Resistència D'elements “In situ”: fyk= 400 N/mm2.
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1.4.3. Coeficients de ponderació
Coeficient de Poisson 1 n = 0,20
Deminoració d'accions en estructura prefabricada
Per a accions permanents: g = 1.50
Per a accions normals: g = 1.60

1.4.4. Dades geomètriques de grups i plantes
Taula 1.3. grups de plantes
Grup

Nom del grup

Planta

Nom planta

Altura

Cota

3

Sostre nau

3

Sostre nau

2.00

8.20

2

P1

2

P1

3.20

6.20

1

PB

1

PB

3.00

3.00

0

Fonamentació

0.00

1.5. Càrregues Gravitatòries
Les càrregues gravitatòries actuen degut al pes de la Coberta composta a base
de bigues variant Hormipresa, tenen un pes característic de 730,6 Kg per metre
lineal.
La coberta a més a més està composta per material aïllant de llana de roca amb
una espessor de 40 Kg/m2 proveit per Isover. Per tal de considerar-ho en el
sentit de les bigues es realitzarà:

Qlinial " Q( kg / m 2 )·l int ereix (m)

(1.2)

Resultant un valor de separació de 7 metres entre les bigues variant es
considerarà una càrrega lineals uniformement repartida de 280 Kg/m .
Per tal de suportar aquesta capa aïllant es disposa d’una xapa metàl·lica tipus
PL59/150 amb un pes específic de 30 Kg/m2. aquest valor ja considera una
mitjana entre les zones de xapa i els llumenaris. Així doncs aplicant la formula
anterior obtenim un resultat de 210 Kg/m

El Coeficient de Poisson relaciona la deformació longitudinal i la deformació transversal.
En el formigó és sempre 0.2.

1
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Taula 1.4. Pes específic material coberta
Kg/m2
Variant

Kn/m

Kg/m

7,16

730,6

Aïllant

40

280

Xapa

30

210
TOTAL

1220,6

1.6. Càrregues degudes al vent
Per al càlcul de càrregues degudes al vent en edificis es tindrà present la N.T.E.
on es considerarà la situació de l’emplaçament com a zona eòlica X, amb situació
normal.

Per al càlcul de càrregues degudes al vent en cobertes es tindrà present la N.T.E.
on es considerarà la situació de l’emplaçament com a zona eòlica X, amb situació
normal.
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No es realitza anàlisi dels efectes de 2on ordre i s’utilitzaran els següents
coeficients de Càrregues:
Taula 1.5. Amples de faixa
Plantes Ample de faixa Y Ample de faixa X
1,2

42.00

73.00

3

42.00

63.00

Per al càlcul amb una pendent de 0º, a una alçada de 9 metres sobre el terra en
zona eòlica tipus X exposada es consideren uns valors de:
Taula 1.6.Taula de accions per vent en Kg/m2

Planta m n
Coberta -31 -31
Per tal es considerarà, tenint present que les distàncies considerades en el càlcul
anterior que cada viga variant haurà de suportar:
Coberta Nau industrial

- 217 kg/m

Coberta Bloc representatiu

- 217 kg/m

Donat que es donen valors negatius (contraris a la càrrega) no es consideraran
els càlculs de vent per al dimensionat de la coberta.

Segons la norma NTE-ECV, la càrrega lateral potser a barlovent o sotavent. En el
nostre cas s’escull a barlovent perquè és la més desfavorable:
QLateralvent "
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Considerant-se una situació de 9 m sobre el nivell del terra en zona normal, el
valor a adoptar serà de 73 Kg/m2
Q"

2
73 " 48 ,6 Kg / m2
3

(1.4)

Si cada pilar sosté una superfície màxima de 10 metres (en el pitjor dels cassos en
el bloc representatiu)

1.7. Càrregues degudes a la neu
Per a accions degudes a la neu ens farem us de la NTE-ECG on podem
determinar la càrrega de neu en funció de l’alçada de l’emplaçament. Donat el
cas que Igualada es troba a 637 m sobre el nivell del mar es considerarà una
càrrega de: 80 kg/m2
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Taula 1.6. Sobrecàrrega de neu deguda a l’altura
Sobrecàrrega de neu

Kg/m2

Kg/m

630 m sobre el mar

80

560

1.8. Càrregues degudes a sismes
Per al càlcul s’utilitzarà la NCSE-02, es tindran presents les Acció sísmica
segons X i acció sísmica segons Y. No es realitza l'anàlisi dels efectes de 2on
ordre
Província:BARCELONA
Terme:IGUALADA Coef. Contribució K = 1.00
Coeficient de risc: 1.0
Acceleració sísmica bàsica: Ab/g = 0.04
Acceleració sísmica càlcul: Ac = 0.042
Coeficient de sòl: C = 1.30
Part de sobrecàrrega a considerar: 0.50
Esmorteïment: 5 %
Ductilitat de l'estructura: 2.00 Ductilitat baixa
Nombre de modes: 6

1.9. Sobrecàrrega del forjat
Les sobrecàrregues del forjat venen determinades totes en taules. Per saber la
sobrecàrrega d’us es determina mitjançant el tipus de local i del edifici al que
pertany la nau segons la norma NBE-AE-88 (Taula 3.1) En el nostre cas, el
edifici són oficines i el local és privat. A la taula ens indica que per aquest tipus
d’edifici i local, la sobrecàrrega d’us és de 200 Kg/m2. A part d’aquesta
sobrecàrrega hi ha d’altres:
Sobrecàrrega d’envà: segons la norma NBE-AE-88 el seu pes es calcula
assimilant una sobrecàrrega superficial uniforme, que s’addicionarà a la
sobrecàrrega d’ús, sempre que es tracti d’envans ordinaris on el seu pes
per metre quadrat no sigui superior a 120 Kg/m2 (en el nostre cas és de
75 Kg/m2). Quan la sobrecàrrega d’ús es menor de 300 Kg/m2, la
sobrecàrrega d’envà que es te que addicionar no serà superior a 100
Kg/m2.
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Sobrecàrrega d’enrajolat: l’espessor del terrat sobre morter és de 5 cm.
Segons la norma (Taula 2.5) la càrrega és de 80 Kg/m2.
Sobrecàrrega de falsos sostres (revestiment de guix): el revestiment serà
de guix i segons la norma ens indica que la càrrega és de 20 Kg/m2
segons Taula 2.5
Llavors sumarem totes les càrregues i la multiplicarem per el coeficient de
ponderació de la norma EHE-99 per saber les sobrecàrregues de forjat:
Qsf= (200 +100+ 80+20)·1,6 =640 Kg/m2

(1.5)

1.10. Coberta Variant Hormipresa
La coberta serà del tipus plana, la evacuació de l’aigua es realitzarà a través de
la pròpia forma de l’estructura, realitzada amb les pendents pròpies necessàries
per la conducció de l’aigua pluvial cap a la xarxa de desguàs.
Per al dimensionament de la coberta es tindrà present principalment el moment
flector màxim de servei, ja que és la que produeix la fletxa més desfavorable.
Les característiques de la biga Variant Hormipresa Y-100 són:
Taula 1.7. Característiques Hormipresa Variant Y-100
Tipus

Variant Y-100

Pes (Kn/ml)

7,35

Long. Màx (m)

30

M. Flector màx. Servei (kN x m)/ (Kg x m)

1.600 / 163.265,3

En apartats anteriors s’ha concretat una càrrega constant repartida per tota la
superfície de la teulada, es prendrà el valor calculat, considerant que el valor
més desfavorable es situa en les Bigues intermèdies. Donada aquesta hipòtesis
s’en deriva que si aquestes compleixen amb els requeriments, les laterals també
ho faran.
Mitjançant la fòrmula podem trobar que el moment

M flex. max . "
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On Q = 2276,9 és a dir, serà la suma de les accions amb els seus corresponents
coeficients, essent:
Càrrega permanent estructura de coberta = 1.220,6 · 1,5 = 1830,9 kg/m
Càrrega de vent = -217 · 1,6 = -347,2 kg/m( no considerada en el càlcul)
Càrrega deguda a la neu = 560 · 1,6= 896 kg/m
El moment flector màxim de servei per a les Bigues Variant més desafavorides,
amb una llum de 21 metres ( essent aquest el valor de l) serà de 125.514,2
Kg·m.
Donat que la biga Variant Y-100 és capaç de suportar fins a 163.265,3 Kg ·m es
valora positivament.

1.11. Càlcul de la jàssera CRV (suport Variant)
Les bigues variant van recolzades sobre una jàssera tipus CRV Hormipresa, que a
l’hora serveix com a desaigua. La forma interior de la jàssera permet l’encaix
amb el cap dels pilars a través de bandes elastòmeres flexibles.
Es considerarà el pes transmès per al variant com una càrrega puntual.
No es considera necessari el càlcul de la jàssera degut que la biga Variant
transmet directament el pes sobre el cap del pilar.

1.12. Forjats altells
El forjat be determinat en el catàlegs, en funció de la longitud de les plaques
alveolars i la sobrecàrrega. El tipus de placa que utilitzarem: placa alveolar de 25
cm + 5 cm (capa de compressió), amb un pes de 438 Kg/m2 i longitud màxima
de 7 m.
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Taula 1.8. Característiques alveolar C120/25 Hormipresa
Nom
HORMIPRESA: C120/25

Descripció
HORMIPRESA (HOR.PREF.DE ESPAÑA S.A.)
Cantell total sostre: 25 cm
Gruix capa compressió: 5 cm
Ample de placa: 1200 mm
Ample mín. de placa: 300 mm
Acord mínim: 8 cm
Acord màxim: 20 cm
Acord lateral: 5 cm
Formigó de la placa: HA-50 , Control al 100 por 100
Formigó de la capa i juntes: HA-25 , Control Estadístico
Acer de negatius: B 400 S , Control Normal
Pes propi: 0.438 Tn/m2
Volum de formigó: 0.013 m3/m2
M. de trencada:

Comprovarem si la placa alveolar suporta les càrregues segons les gràfiques
subministrades per el fabricant, sabent que es tindrà una càrrega de:
Qforjat = 640 + 438 = 1.078 Kg/m2= 1,07 kN/m2

(1.7)

Figura 1.2.Càrrega de servei per a C120/25

Llavors la placa alveolar compleix amb les exigències demanades, donat que amb
una separació de 7 metres permet soportar gairebé fins a 7Kn/m2
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1.13. Càlcul de la jàssera T
Per saber quin tipus de jàssera escollirem,Hem de calcular el M màx. de la
jàssera T i la seva longitud (con que la jàssera va d’un pilar lateral a un altre, la
seva longitud serà de 6,50 m ja que entre els eixos dels pilars hi ha una distància
de 7 m.
La càrrega sobre forjat = 640 kg/m2
La càrrega del forjat = 438 kg/m2
La càrrega de la jàssera = 640 + 438 = 1.078 Kg/m2
La càrrega la passem a metre lineal de forjat = 1.078 Kg/m ·7 = 7.546 Kg/m
La càrrega de la jàssera = 770 Kg/m
Es calcula el moment flector màxim essent:

M flex. max . "

Q·l 2 #7.546 % 770 $·7 2
"
" 50.935 Kg ·m
8
8

(1.8)

S’escollirà la Jàcena T 50x60

1.14. Generalitats sobre el càlcul de pilars
Es calculen com encastats en la fonamentació i articulats amb desplaçament del
nus de cap, amb una longitud de vinclament de 1H (sent H l'altura de suport de
jàssera).
Es té en compte la transmissió dels esforços horitzontals entre els diferents
elements de l'estructura. En quant a l'armat es refereix es segueix l'indicat en la
Instrucció del Formigó Estructural EHE.

En primer lloc, hem de determinar la càrrega axial i moment flector a la base de cada
pilar (segons càrregues i moments) s’han agrupat els pilars en 3 grups.
El càlcul de tots els pilars, es faran encastats a la part inferior i articulats a la part
superior, els càlculs d’encastament es realitzaran partint de les dades de càrrega
axial del grup més desfavorable.
Es tindrà present que per als càlculs de coberta, jàsseres i forjat s’han utilitzat
coeficients de ponderació. Aquests coeficients no s’apliquen per al càlcul en pilars.

- 17 -

Bernat Costell Cervera

1.15. Situació dels pilars
Taula 1.9. Coordenades de situació pilars
Referència Coord(P.Fix) GI- GF Ang. Punt fix Cantell de suport
P1
( 0.00, 0.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P2
( 0.00, 7.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P3
( 0.00, 14.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P4
( 0.00, 21.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P5
( 0.00, 28.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P6
( 0.00, 35.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P7
( 0.00, 42.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P8
( 0.00, 49.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P9
( 0.00, 56.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P10
( 0.00, 63.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P11
( 0.00, 71.00)
0-2
0.0 Centre
0.60
P12
( 7.00, 0.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P13
( 14.00, 0.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P14
( 21.00, 0.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P15
( 21.00, 7.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P16
( 21.00, 14.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P17
( 21.00, 21.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P18
( 21.00, 28.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P19
( 21.00, 35.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P20
( 21.00, 42.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P21
( 21.00, 49.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P22
( 21.00, 56.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P23
( 21.00, 63.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P24
( 28.00, 0.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P25
( 35.00, 0.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P26
( 42.00, 0.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P27
( 42.00, 7.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P28
( 42.00, 14.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P29
( 42.00, 21.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P30
( 42.00, 28.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P31
( 42.00, 35.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P32
( 42.00, 42.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P33
( 42.00, 49.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P34
( 42.00, 56.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P35
( 42.00, 63.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P36
( 7.00, 71.00)
0-2
0.0 Centre
0.60
P37
( 14.00, 71.00) 0-2
0.0 Centre
0.60
P38
( 21.00, 71.00) 0-2
0.0 Centre
0.60
P39
( 7.00, 63.00)
0-3
0.0 Centre
0.60
P40
( 14.00, 63.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P41
( 7.00, 56.00)
0-1
0.0 Centre
0.60
P42
( 14.00, 56.00) 0-1
0.0 Centre
0.60
P43
( 7.00, 7.00)
0-1
0.0 Centre
0.60
P44
( 14.00, 7.00)
0-1
0.0 Centre
0.60
P45
( 28.00, 63.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
P46
( 35.00, 63.00) 0-3
0.0 Centre
0.60
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1.16. Dimensions i càrregues pròpies dels pilars

Figura 1.3. dimensions i pes del pilar

El pes per a pilars de 0,40 x 0,40 és de 4,0 Kn per metre lineal segons indica el
catàleg del fabricant.
Per al dimensionament dels pilars s’usarà el programa de càlcul cypecad, el
programa realitza diferents iteracions per dimensionar correctament l’armat, Aixa
com la secció de formigó necessària.
Per a un correcte dimensionament es tindran presents:
Càrregues axials al pilar
Moments flectors en eix X
Moments flectors en eix Y
Per al càlcul de càrregues sotmeses als diferents pilars s’estimen combinacions
de:
1.16.1. Càrregues axials al pilar:
Pes pròpi pilar
Pes coberta
Càrrega de neu
Pres pròpi jàssera CRV
Càrregues corresponents al Forjat i mènsules
Considerant-se per tant l’ús d’un formigó de 255 Kp/cm2 , es dimensionarà la
secció de formigó amb la següent expressió, considerant-se per a cada pilar
la secció comercial immediatament superior:

Sf "
N axial

N axial
2550
" A·N ·Q
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On:

Naxial= esforç de compressió en el pilar
A= area de recolzament en cm 2
N= Nombre de plantes
Q= càrregues axials en el pilar

1.16.2. Moments al pilar
M pes forjat
Pressió del vent
Per al càlcul de moments, tal i com es descriu en el formulari de l’annex s’ha
utilitzat la fórmula:
M base " 1,6

On:

N axial
·L
20

(1.11)

Mbase = moment en la base del pilar[mT]
Naxial= esforç de compressió en el pilar [T]
L= llum fins al pilar proper ( en horitzontal o vertical segons moment a
buscar) [m]

1.16.3. Dimensionat de l’armadura
L’armadura, a més de soportar els tallans en els pilars, resisteix part de la
compressió soferta. Aixa doncs podem dimensionar l’armat dels pilars sabent
que:

N c " 0 ,85 · f cd ·b·h[ x10 ]
As "

On:

Nd & Nc
[ x1000 ]
f yd

(1.12)

Nd= càrrega axil total
Nc= càrrega soportada per el formigó
Fcd= resistencia del formigó
B= amplada del pilar
H= altura del pilar

Obtingut el valor d’axial corresponent a l’armat, i segons les taules introduïdes al
software CYPECAD es dimensionaran els armats.

2

, L1 % L2 ), L3 % L4 )
' essent la
'*
2
(
(+
+ 2

L’area de recolçament o d’influència d’un pilar és *

distància L la llum entre els pilars horitzontals ( 1 i 2) i verticals (3 i 4) vist en planta
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1.16.4. coeficient de pandeig
El pandeig és un fenomen d'inestabilitat elàstica que pot donar-se en elements
comprimits esvelts, i que es manifesta per l'aparició de desplaçaments
importants transversals a la direcció principal de compressió.
En enginyeria estructural el fenomen apareix principalment en pilars i columnes,
i es tradueix en l'aparició d'una flexió addicional al pilar quan es troba sotmès a
l'acció d'esforços axials d'una certa importància. L'aparició de flexió de pandeig
limita severament la resistència en compressió d'un pilar o qualsevol mena de
peça esvelta.
A mode orientatiu, serà necessari tenir en compte aquest coeficient si:

. / 35
- ·H
12
."

(1.13)

h

On:

# = coeficient segons el tipus de suport als extrems ( 0,5 en el nostre cas)
$ = esveltesa mecànica
H = alçada del pilar
h =cantell del pilar

per a poder prestar importància al pandeig, el cantell hauria de ser com a mínim
de 20 vegades l’alçada del pilar.
Aquest fet no es dona en cap dels pilars, conseqüentment no es calcularà el
coeficient de pandeig, donada la seva despreciable influència.

1.16.5. Presentació de resultats
La codificació utilitzada en la taula és:
Pl: Nombre de planta.
Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes.
Armadures:
Primer sumant: Armadura de cantell
Segon sumant: Armadura de cara X.
Tercer sumant: Armadura de cara Y.
Estreps: S'indica solament l'estrep perimetral amatent. Si existeixen altres
estreps i branques ha de consultar el dibuix del quadre de pilars. Poden existir
diferents separacions al capdavant, peu i nus, que pot consultar en opcions i
especejament de pilars. La separació està indicada en centímetres.
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Pèssims: Esforços pèssims (majorats), corresponents a la pitjor combinació que
produeix les majors tensions i/o deformacions. Inclou l'amplificació d'esforços
deguts a l'efecte de segon ordre i excentricitat addicional per vinclament.
Expressats en Tones i tones per metre.

Taula 1.10. Dimensionat dels pilars
Pèssims
Pilar Pl Dimensió Tram
Armadures
Estreps
N
Mx My
P1
3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 9.26 5.07 1.46
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 11.69 6.69 1.31
1 0.40x0.40 0.00/2.60 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 29.18 3.25 5.33
P2

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.15/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/2.75 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 17.67 0.96 3.68
Ø6c/15 20.10 3.30 2.50
Ø6c/15 32.60 7.51 1.23

P3

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.17 1.00 4.35
Ø6c/15 15.86 1.14 3.79
Ø6c/15 19.58 1.51 5.94

P4

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.63 1.07 4.41
Ø6c/15 16.23 1.13 3.84
Ø6c/15 19.95 1.49 5.98

P5

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.58 1.02 4.40
Ø6c/15 16.18 1.06 3.83
Ø6c/15 19.90 1.37 5.98

P6

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.57 1.02 4.40
Ø6c/15 16.17 1.06 3.83
Ø6c/15 19.89 1.31 5.98

P7

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.66 1.03 4.40
Ø6c/15 16.26 1.07 3.84
Ø6c/15 19.98 1.31 5.99

P8

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.13 1.04 4.37
Ø6c/15 15.75 1.03 3.80
Ø6c/15 19.47 1.37 5.94

P9

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/2.60 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 18.46 1.42 2.36
Ø6c/15 20.28 2.92 1.20
Ø6c/15 33.59 4.01 6.62

P10

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.15/5.80 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 14.19 4.85 4.37
Ø6c/15 31.37 10.66 0.89
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P11
P12

1 0.40x0.40 0.00/2.75 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 31.37 10.66 0.89

2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40

Ø6c/20 13.18
Ø6c/20 13.18
Ø6c/15 11.98
Ø6c/15 13.66
Ø6c/15 13.66

3.00/5.80 4Ø12+
0.00/2.60 4Ø12+
6.20/7.20 4Ø12+
3.00/6.20 4Ø12+
0.00/2.60 4Ø12+

2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12

4.95 1.62
4.95 1.62
5.41 0.28
5.95 0.43
5.95 0.43

P13

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/2.60 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 10.20 5.28 0.24
Ø6c/15 11.88 5.85 0.43
Ø6c/15 11.88 5.85 0.43

P14

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/2.60 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 14.70 5.47 1.84
Ø6c/15 16.22 6.59 2.01
Ø6c/15 16.22 6.59 2.01

P15

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.15/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/2.75 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 17.77 0.92 3.60
Ø6c/15 20.20 3.02 2.57
Ø6c/15 32.56 7.42 1.38

P16

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.20 1.00 4.20
Ø6c/15 15.80 1.04 3.68
Ø6c/15 19.52 1.55 5.75

P17

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.64 1.03 4.26
Ø6c/15 16.24 1.13 3.73
Ø6c/15 19.96 1.49 5.81

P18

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.58 1.06 4.25
Ø6c/15 16.18 1.06 3.72
Ø6c/15 19.90 1.37 5.80

P19

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.57 1.02 4.25
Ø6c/15 16.17 1.06 3.72
Ø6c/15 19.89 1.31 5.80

P20

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.68 1.03 4.26
Ø6c/15 16.28 1.07 3.73
Ø6c/15 20.00 1.31 5.81

P21

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.07 1.06 4.22
Ø6c/15 15.67 1.09 3.69
Ø6c/15 19.39 1.27 5.76

P22

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/2.60 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 18.63 1.45 2.26
Ø6c/15 20.55 2.99 1.31
Ø6c/15 33.45 3.75 6.59

P23

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.15/5.80 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/2.75 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 22.05 4.52 4.53
Ø6c/15 36.70 6.24 6.89
Ø6c/15 38.76 10.69 1.08

P24

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 10.62 4.44 0.83
Ø6c/15 11.02 3.51 1.05
Ø6c/15 13.50 5.46 1.96

P25

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 12.09 4.70 0.93
Ø6c/15 12.49 3.75 1.15
Ø6c/15 14.97 5.71 2.18
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P26

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 8.62 4.33 2.28
Ø6c/15 9.02 3.38 1.87
Ø6c/15 11.50 5.30 3.07

P27

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 17.92 1.26 4.47
Ø6c/15 18.52 1.33 3.95
Ø6c/15 22.24 1.75 5.95

P28

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.05 1.03 4.03
Ø6c/15 15.65 1.09 3.55
Ø6c/15 19.38 1.47 5.55

P29

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.70 1.03 4.12
Ø6c/15 16.30 1.13 3.64
Ø6c/15 20.02 1.49 5.64

P30

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.56 1.06 4.10
Ø6c/15 16.16 1.06 3.62
Ø6c/15 19.88 1.37 5.62

P31

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.57 1.02 4.11
Ø6c/15 16.17 1.06 3.62
Ø6c/15 19.89 1.31 5.62

P32

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.67 1.03 4.11
Ø6c/15 16.27 1.07 3.63
Ø6c/15 19.99 1.31 5.63

P33

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 15.18 1.00 4.08
Ø6c/15 15.78 1.04 3.59
Ø6c/15 19.51 1.34 5.59

P34

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 17.89 1.18 4.21
Ø6c/15 18.49 1.21 3.76
Ø6c/15 21.64 1.59 5.76

P35

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 13.01 1.80 4.16
Ø6c/15 13.61 1.65 3.62
Ø6c/15 17.33 1.97 5.55

P36

2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40

Ø6c/15 26.38
Ø6c/15 51.76
Ø6c/15 26.31
Ø6c/15 51.57
Ø6c/20 13.03
Ø6c/20 13.03
Ø6c/15 11.19
Ø6c/15 28.11
Ø6c/15 86.21

P37
P38
P39

6.20/7.20 4Ø12+
3.00/6.20 4Ø12+
0.00/3.00 4Ø12+
6.20/7.20 4Ø12+
3.00/6.20 4Ø12+
0.00/3.00 4Ø12+
6.20/7.20 4Ø12+
3.15/5.80 4Ø12+
0.00/2.75 4Ø12+

2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12

1.72 0.07
0.49 1.64
1.66 0.24
0.43 1.69
4.95 1.75
4.95 1.75
0.26 3.16
4.49 0.08
0.82 4.09

P40

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.15/5.80 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/2.75 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 10.45 0.34 3.11
Ø6c/15 27.24 4.51 0.04
Ø6c/15 85.08 0.71 4.38

P41
P42
P43
P44
P45

1 0.40x0.40
1 0.40x0.40
1 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40

Ø6c/15 22.49
Ø6c/15 22.51
Ø6c/15 24.61
Ø6c/15 24.62
Ø6c/15 16.22
Ø6c/15 16.82

0.00/2.60 4Ø12+
0.00/2.60 4Ø12+
0.00/2.75 4Ø12+
0.00/2.75 4Ø12+
6.20/7.20 4Ø12+
3.00/6.20 4Ø12+

2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
2Ø12+2Ø12
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P46

1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 20.46 1.88 4.24

3 0.40x0.40 6.20/7.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
2 0.40x0.40 3.00/6.20 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12
1 0.40x0.40 0.00/3.00 4Ø12+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 17.41 2.92 1.14
Ø6c/15 18.01 2.79 1.18
Ø6c/15 21.58 1.70 4.32

1.17. Comprovació de la resistència a tallant en
pilars de formigó
Per al càlcul dels tallants en el pilar s’usarà la formula corresponent a bigues
apollades-empotrades descrita en l’annex formulari essent aquesta:

Qx "

On:

#

P·b2
· 3 L2 & a 2
2·L2

$

(1.14)

P = Força exercida al pilar
B = secció de formigó
L = alçada del pilar
a = distància d ela força a l’eix

A partir d’aquest valor, i a través del software de Cype enginyers, es possible
trobar l’armat òptim per a la situació estudiada.
La codificació usada a la taula és:

Pl: Nombre de planta.
Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes.
Armadures:
Primer sumant: Armadura de cantell (perfil si és pilar metàl·lic).
Segon sumant: Armadura de cara X.
Tercer sumant: Armadura de cara Y.
Estreps: S'indica solament l'estrep perimetral amatent. Si existeixen altres estreps i
branques ha de consultar el dibuix del quadre de pilars. Poden existir diferents
separacions al capdavant, peu i nus, que pot consultar en opcions i especejament de
pilars. La separació està indicada en centímetres.
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Pèssims: Esforços tallants (majorals) corresponents a la combinació que produeix
l'estat de tensions tangencials més desfavorable.
Nsd: Axil de càlcul %[(+) compressió, (-) tracció] (Tn)
Qxsd, Qysd: Tallant de càlcul en cada adreça (Tn)
Qxrd, Qyrd: Tallant resistit en cada adreça (Tn)
Comprovació de la interacció en les dues direccions (CC):

(1.15)

Origen de les sol·licitacions pèssimes:
G: Només gravitatòries
GV: Gravitatòries + vent
GS: Gravitatòries + sisme
GVS: Gravitatòries + vent + sisme
Compleix:
Sí: CC " 1
No: CC # 1
Taula 1.11. Càlcul de tallants al pilar
Pilar Pl Dimensió Estreps Nsd Qxsd Qxrd Qysd Qyrd CC Origen Compleix
P1
3 0.40x0.40 Ø6c/15 9.91 -2.70 13.37 0.28 13.37 0.20 GS
Sí
2 0.40x0.40 Ø6c/15 10.31 -2.70 13.43 0.28 13.43 0.20 GS
Sí
1 0.40x0.40 Ø6c/15 27.68 -4.45 15.76 0.60 15.76 0.28 GV
Sí
P2
3 0.40x0.40 Ø6c/15 11.94 -0.42 13.65 -1.43 13.65 0.11 GS
Sí
2 0.40x0.40 Ø6c/15 12.34 -0.42 13.70 -1.43 13.70 0.11 GS
Sí
Sí
1 0.40x0.40 Ø6c/15 32.45 -4.80 16.40 -0.79 16.40 0.30 GV
P3
3 0.40x0.40 Ø6c/15 10.12 -0.04 13.40 -0.78 13.40 0.06 GS
Sí
2 0.40x0.40 Ø6c/15 10.48 -0.01 13.45 -0.80 13.45 0.06 GV
Sí
1 0.40x0.40 Ø6c/15 11.76 -0.01 13.62 -0.96 13.62 0.07 GV
Sí
P4
3 0.40x0.40 Ø6c/15 10.32 -0.04 13.43 -0.78 13.43 0.06 GS
Sí
Sí
2 0.40x0.40 Ø6c/15 10.73 -0.01 13.48 -0.80 13.48 0.06 GV
1 0.40x0.40 Ø6c/15 12.01 -0.01 13.66 -0.97 13.66 0.07 GV
Sí
P5
3 0.40x0.40 Ø6c/15 10.30 -0.04 13.43 -0.78 13.43 0.06 GS
Sí
2 0.40x0.40 Ø6c/15 10.70 -0.01 13.48 -0.80 13.48 0.06 GV
Sí
1 0.40x0.40 Ø6c/15 11.98 -0.01 13.65 -0.97 13.65 0.07 GV
Sí
P6
3 0.40x0.40 Ø6c/15 10.30 -0.03 13.43 -0.78 13.43 0.06 GS
Sí
2 0.40x0.40 Ø6c/15 10.69 -0.00 13.48 -0.80 13.48 0.06 GV
Sí
1 0.40x0.40 Ø6c/15 11.97 -0.00 13.65 -0.97 13.65 0.07 GV
Sí
P7
3 0.40x0.40 Ø6c/15 10.32 -0.03 13.43 -0.78 13.43 0.06 GS
Sí
2 0.40x0.40 Ø6c/15 10.75 0.00 13.49 -0.80 13.49 0.06 GV
Sí
Sí
1 0.40x0.40 Ø6c/15 12.03 0.00 13.66 -0.97 13.66 0.07 GV
P8
3 0.40x0.40 Ø6c/15 10.14 -0.02 13.40 -0.78 13.40 0.06 GS
Sí
2 0.40x0.40 Ø6c/15 10.42 0.01 13.44 -0.81 13.44 0.06 GV
Sí
1 0.40x0.40 Ø6c/15 11.70 0.01 13.61 -0.97 13.61 0.07 GV
Sí
P9
3 0.40x0.40 Ø6c/15 12.32 -0.28 13.70 0.83 13.70 0.06 GS
Sí
Sí
2 0.40x0.40 Ø6c/15 14.05 -0.28 13.93 0.85 13.93 0.06 GS
1 0.40x0.40 Ø6c/15 31.80 -5.53 16.31 1.13 16.31 0.35 GV
Sí
P10
3 0.40x0.40 Ø6c/15 14.01 -6.28 13.92 -0.11 13.92 0.45 GV
Sí
2 0.40x0.40 Ø6c/15 29.68 -7.08 16.03 1.43 16.03 0.45 GV
Sí
1 0.40x0.40 Ø6c/15 54.73 -6.45 19.39 0.06 19.39 0.33 GV
Sí
P11
2 0.30x0.30 Ø6c/20 12.24 -2.93 7.70 -0.99 7.70 0.40 GV
Sí
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P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

1 0.30x0.30
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40

Ø6c/20 25.88 -3.17 9.44 -0.53 9.44 0.34
Ø6c/15 11.94 2.43 13.65 -0.01 13.65 0.18
Ø6c/15 12.34 2.43 13.70 -0.01 13.70 0.18
Ø6c/15 28.35 2.70 15.85 0.12 15.85 0.17
Ø6c/15 10.16 -2.41 13.41 -0.02 13.41 0.18
Ø6c/15 10.56 -2.41 13.46 -0.02 13.46 0.18
Ø6c/15 26.55 -2.80 15.61 0.23 15.61 0.18
Ø6c/15 14.20 2.63 13.95 0.08 13.95 0.19
Ø6c/15 14.60 2.63 14.00 0.08 14.00 0.19
Ø6c/15 36.16 3.72 16.90 2.75 16.90 0.27
Ø6c/15 12.02 0.24 13.66 -1.43 13.66 0.11
Ø6c/15 12.42 0.24 13.71 -1.43 13.71 0.11
Ø6c/15 32.41 4.73 16.39 -0.85 16.39 0.29
Ø6c/15 10.09 -0.05 13.40 -0.72 13.40 0.05
Ø6c/15 10.44 -0.01 13.44 -0.76 13.44 0.06
Ø6c/15 11.72 -0.01 13.62 -0.92 13.62 0.07
Ø6c/15 10.33 -0.04 13.43 -0.72 13.43 0.05
Ø6c/15 10.74 -0.01 13.49 -0.76 13.49 0.06
Ø6c/15 12.02 -0.01 13.66 -0.93 13.66 0.07
Ø6c/15 10.30 -0.04 13.43 -0.72 13.43 0.05
Ø6c/15 10.69 -0.01 13.48 -0.76 13.48 0.06
Ø6c/15 11.97 -0.01 13.65 -0.93 13.65 0.07
Ø6c/15 10.29 -0.03 13.43 -0.72 13.43 0.05
Ø6c/15 10.69 -0.00 13.48 -0.76 13.48 0.06
Ø6c/15 11.97 -0.00 13.65 -0.93 13.65 0.07
Ø6c/15 10.33 -0.03 13.43 -0.72 13.43 0.05
Ø6c/15 10.76 0.00 13.49 -0.76 13.49 0.06
Ø6c/15 12.04 0.00 13.66 -0.93 13.66 0.07
Ø6c/15 10.11 -0.03 13.40 -0.72 13.40 0.05
Ø6c/15 10.37 0.00 13.44 -0.77 13.44 0.06
Ø6c/15 11.65 0.00 13.61 -0.93 13.61 0.07
Ø6c/15 12.40 0.28 13.71 0.83 13.71 0.06
Ø6c/15 12.80 0.28 13.76 0.83 13.76 0.06
Ø6c/15 31.80 5.50 16.31 1.26 16.31 0.35
Ø6c/15 21.27 5.55 14.90 0.03 14.90 0.37
Ø6c/15 36.98 7.15 17.01 1.62 17.01 0.43
Ø6c/15 61.81 6.41 20.34 0.07 20.34 0.32
Ø6c/15 9.92 -0.98 13.38 0.05 13.38 0.07
Ø6c/15 10.32 -0.98 13.43 0.05 13.43 0.07
Ø6c/15 11.60 -0.98 13.60 0.05 13.60 0.07
Ø6c/15 12.07 -1.00 13.66 0.08 13.66 0.07
Ø6c/15 12.47 -1.00 13.72 0.08 13.72 0.07
Ø6c/15 13.75 -1.00 13.89 0.08 13.89 0.07
Ø6c/15 8.63 1.01 13.20 -0.40 13.20 0.08
Ø6c/15 9.03 1.01 13.26 -0.40 13.26 0.08
Ø6c/15 10.31 1.01 13.43 -0.40 13.43 0.08
Ø6c/15 12.02 0.07 13.66 -0.82 13.66 0.06
Ø6c/15 12.42 0.07 13.71 -0.82 13.71 0.06
Ø6c/15 13.62 -0.01 13.87 -0.90 13.87 0.07
Ø6c/15 9.91 0.06 13.37 -0.79 13.37 0.06
Ø6c/15 10.31 0.06 13.43 -0.79 13.43 0.06
Ø6c/15 11.61 -0.01 13.60 -0.88 13.60 0.06
Ø6c/15 10.38 0.05 13.44 -0.80 13.44 0.06
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P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36
P37
P38
P39

P40

P41
P42
P43
P44
P45

P46

2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
1 0.30x0.30
1 0.30x0.30
1 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40
3 0.40x0.40
2 0.40x0.40
1 0.40x0.40

Ø6c/15 10.78 0.05 13.49 -0.80 13.49 0.06
Ø6c/15 12.06 -0.01 13.66 -0.89 13.66 0.06
Ø6c/15 10.28 0.05 13.42 -0.80 13.42 0.06
Ø6c/15 10.68 0.05 13.48 -0.80 13.48 0.06
Ø6c/15 11.97 -0.01 13.65 -0.89 13.65 0.06
Ø6c/15 10.29 0.04 13.43 -0.80 13.43 0.06
Ø6c/15 10.69 0.04 13.48 -0.80 13.48 0.06
Ø6c/15 11.97 -0.00 13.65 -0.89 13.65 0.06
Ø6c/15 10.35 0.04 13.43 -0.80 13.43 0.06
Ø6c/15 10.75 0.04 13.49 -0.80 13.49 0.06
Ø6c/15 12.03 0.00 13.66 -0.89 13.66 0.06
Ø6c/15 10.07 0.03 13.40 -0.80 13.40 0.06
Ø6c/15 10.47 0.03 13.45 -0.80 13.45 0.06
Ø6c/15 11.74 0.00 13.62 -0.89 13.62 0.07
Ø6c/15 11.28 0.03 13.56 -0.79 13.56 0.06
Ø6c/15 11.68 0.03 13.61 -0.79 13.61 0.06
Ø6c/15 13.03 0.01 13.79 -0.87 13.79 0.06
Ø6c/15 9.01 0.13 13.25 -0.84 13.25 0.06
Ø6c/15 9.41 0.13 13.31 -0.84 13.31 0.06
Ø6c/15 10.50 0.10 13.45 -0.93 13.45 0.07
Ø6c/15 17.00 1.08 8.64 -0.01 8.64 0.12
Ø6c/15 34.10 1.46 10.85 0.06 10.85 0.13
Ø6c/15 16.96 -1.06 8.64 -0.10 8.64 0.12
Ø6c/15 34.03 -1.43 10.84 -0.09 10.84 0.13
Ø6c/20 12.09 2.93 7.68 -1.06 7.68 0.41
Ø6c/20 25.61 3.18 9.41 -0.60 9.41 0.34
Ø6c/15 10.75 2.80 13.49 0.18 13.49 0.21
Ø6c/15 27.01 3.20 15.67 -0.09 15.67 0.20
Ø6c/15 56.53 2.43 19.63 -0.16 19.63 0.12
Ø6c/15 10.03 2.91 13.39 0.26 13.39 0.22
Ø6c/15 26.14 -3.26 15.55 0.18 15.55 0.21
Ø6c/15 55.62 -2.38 19.51 0.20 19.51 0.12
Ø6c/15 14.87 0.78 8.37 -0.06 8.37 0.09
Ø6c/15 14.85 -0.77 8.36 0.14 8.36 0.09
Ø6c/15 16.48 0.74 8.57 0.00 8.57 0.09
Ø6c/15 16.45 -0.75 8.57 -0.07 8.57 0.09
Ø6c/15 10.84 0.52 13.50 -0.05 13.50 0.04
Ø6c/15 11.24 0.52 13.55 -0.05 13.55 0.04
Ø6c/15 12.52 0.52 13.72 -0.05 13.72 0.04
Ø6c/15 11.68 -0.51 13.61 0.04 13.61 0.04
Ø6c/15 12.08 -0.51 13.66 0.04 13.66 0.04
Ø6c/15 13.36 -0.51 13.84 0.04 13.84 0.04

GS
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GS
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GV
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Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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Sí
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Sí
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Sí

1.18. Normalització de l’estructura
Per tal d’unificar elements de l’estructura, amb la finalitat d’evitar errors durant
la construcció, facilitar el càlcul i afavorir a la normalització dels elements
s’estudiaran 3 grups de pilars:
L’agrupació s’ha realitzat de forma que els elements tinguin càrregues i accions
semblants, i el seu dimensionament s’ha realitzat per al pitjor dels casos
estudiats.
- 28 -

Construcció d’una nau Industrial, Instal·lació elèctrica i contra incendis

Taula 1.12. Normalització de l’estructura
Referència pilar
P1,P2,P3,P4,P5,P6,
P7,P8,P9,P10,P12,
P13,P14,P15,P16,P17,
P18, ,P20,P21,P22,
P23,P24,P25,P26,P27,
P28,P29,P30,P31,P32,
P33,P34,P35, P36,P37,
P38P39,P40, P41,P42,
P43,P44,P45,P46
P11, P19,

Grup

Dimensions

Coefs. encastrament
Cap Peu

Coefs. pandeig
Pandeig x Pandeig Y

P-1

0.40x0.40
0.40x0.40
0.40x0.40

0.30 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00

1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00

P-2
P-3

0.40x0.40
0.40x0.40

0.30 1.00
0.30 1.00

1.00 1.00
1.00 1.00

1.19. Sistema estructural de la cimentació
Segons la Norma NBE-AE-88, (capítol VIII, Taula 8.2.), podem admetre que
aquest terreny te un asentament general màxim uniforme de menys de 75 mm
Les sabates es calculen com aïllades, pel mètode de les normes espanyoles, per
a un coeficient de treball del terreny de 0.20 MPa.
S'admet, en les vores del fonament, un augment 25 per 100 en la pressió
admissible dalt indicada, quan es compleixin les condicions que marca la Norma
AE-88, en l'article 8.6:
L'actuació de càrregues sobre el fonament produeixen, pel seu excentricitat,
pressions no uniforme sobre el terreny, aquest fet però es depreciarà.
Es tindrà present, però que la pressió en el centre de gravetat de la superfície de
suport no excedeixi de la pressió admissible.
Nomenclatura de reaccions:
Mx= Moment flector longitudinal
My= Moment flector transversal
Rz= Esforço axil
Rx= Esforç tallant transversal
Ry= Esforço cortante longitudinal
Les dimensions de les sabates i de les riostes així com l'armat d'ambdues, es
representen en el plànol de fonaments

1.19.1. Lloses i elements de fonamentació
Tensió admissible terreny sabates:3.50 Kp/cm2 segons estudi geotècnic.
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1.20. llistat d'elements de fonamentació
Donat que es tria l’ús de sabates aïllades unides lateralment per bigues
centradores, serà necessari calcular:

1.20.1. Area de la sabata
L’area de la sabata es calcularà a partir de la fòrmula:

A * a2 *

Nk ) 1 &
x
+ adm '( 10 $%
(1.16)

On:

A = l’Area de la sabata (m2)
A = costat (m)
NK= Càrrega axil característica (T)
= tensió asmissible del terreny (kg/cm2)

1.20.2. Cantell i volada de la sabata
El cantell de la sabata es calcularà a partir de la fòrmula:

h*

a,l
4

(1.17)

El cantell mínim serà de 25 cm
On:

h = cantell de la sabata (cm)
a = costat (cm)
l = costat del pilar (cm)

la volada de la sabata es calcularà segons la formula:

v * 2h
On:

h = cantell de la sabata (cm)
v = volada de la sabata (cm)
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1.20.3. Armadura de la sabata
Per al dimensionament de l’armat, per tenir presents les flexions sotmeses a les
sabates, es considerarant les seguents expressions:

M d * 1,6·+ adm ·

On:

a
[ x10 ]
8

(1.19)

a = costat de la sabata (m)
Md= Moment per metre lineal de sabata [mT/ml]
= tensió asmissible del terreny (kg/cm2)

per poder dimensionar l’armadura per metre lineal es tindrà present:

As *

On:

Md
[ x1000 ]
0 ,8·h· f yd

(1.20)

As = armadura per metre linial [cm2/ml]
Md= Moment per metre lineal de sabata [mT/ml]
fyd= resistencia armadura 3 (kg/cm2)
h = cantell de la sabata (cm)

Taula 1.13. Dimensionat de sabata S-1
Referència: S-1
Dimensions: 240 x 240 x 50
Armats: Xi:Ø20 B 400 S, Control normal c/ 29 Yi:Ø20 B 500 S, Control normal c/ 29
Comprovació
Valors
Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE
Enginyers
-Tensió mitja:
Màxim: 3.5 Kp/cm2
Calculat: 2.892 Kp/cm2
Compleix
-Tensió màxima acc. gravitatories: Màxim: 4.375 Kp/cm2
Compleix
Calculat: 2.556 Kp/cm2
-Tensió màxima amb acc. de vent: Màxim: 4.375 Kp/cm2
Calculat: 2.69 Kp/cm2
Compleix
Màxim: 5.25 Kp/cm2
-Tensió màxima amb acc.
Calculat: 2.892 Kp/cm2
Compleix
sísmiques:
Flexió en la sabata:
-En direcció X:
Moment: 1.76 Tn·m
Compleix
-En direcció Y:
Moment: 6.50 Tn·m
Compleix
Bolcada de la sabata:

3

Per a hacer B-500S es considera fyd = 5000/1,15
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En aquest cas no es necessari realitzar
la comprovació de la bolcada
-En direcció X:
Sense moment de bolcada
-En direcció Y:
Sense moment de bolcada
Compressió obliqua en la sabata:
Màxim: 1176.2 Tn/m2
Criteri de CYPE
Calculat: 42.34 Tn/m2
Enginyers
Tallant en la sabata:
-En direcció X:
Tallant: 0.00 Tn
-En direcció Y:
Tallant: 0.00 Tn
Cantell mínim:
Mínim: 25 cm
Artícle 59.8.1 (norma
Calculat: 50 cm
EHE-98)
Espai per ancorar inicis en
fonamentació:
Mínim: 28 cm
-P1:
Calculat: 51 cm
Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE
Enginyers
Mínim: 0.0018
-En direcció X:
Calculat: 0.0019
-En direcció Y:
Calculat: 0.0019
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma
EHE-98)
-Armat inferior direcció X:
-Armat inferior direcció Y:
Diàmetre mínim de les barres:
-Graella inferior:
Recomanació de l'Article 59.8.2
(norma EHE-98)
Separació màxima entre barres:
Artícle 59.8.2 (norma
EHE-98)
-Armat inferior direcció X:
-Armat inferior direcció Y:
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de
estructuras de cimentación", J.
Calavera. ed. INTEMAC, 1991
-Armat inferior direcció X:
-Armat inferior direcció Y:
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de
estructuras de cimentación", J.
Calavera. ed. INTEMAC, 1991
-Armat inf. direcció X cap a dr:
-Armat inf. direcció X cap a esq:

Compleix
Compleix

Compleix
Compleix
Compleix

Compleix

Compleix

Compleix
Compleix

Calculat: 0.0019
Mínim: 0.0003
Mínim: 0.0009

Compleix
Compleix

Mínim: 12 mm
Calculat: 20 mm

Compleix

Màxim: 30 cm
Calculat: 25 cm
Calculat: 25 cm

Compleix
Compleix

Mínim: 10 cm
Calculat: 25 cm
Calculat: 25 cm

Compleix
Compleix

Mínim: 23 cm
Calculat: 23 cm

Compleix

Calculat: 23 cm

Compleix

Calculat: 23 cm

Compleix

Calculat: 23 cm
Mínim: 20 cm
Calculat: 23 cm

Compleix

Calculat: 23 cm

Compleix

Calculat: 23 cm

Compleix

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:
-Armat inf. direcció Y cap a baix:
Longitud mínima de les potes:
-Armat inf. direcció X cap a dr:
-Armat inf. direcció X cap a esq:

Compleix

-Armat inf. direcció Y cap a dalt:
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-Armat inf. direcció Y cap a baix:
Calculat: 23 cm
Es compleixen totes les comprovacions

Compleix

Taula 1.14. Dimensionat de la sabata S-2
Referència: S-2
Dimensions: 200 x 200 x 40
Armats: Xi:Ø20 B 400 S, Control normal c/ 29 Yi:Ø20 B 500 S, Control normal c/ 29
Comprovació
Valors
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers
-Tensió mitja:
Màxim: 3.5 Kp/cm2
Calculat: 3.016 Kp/cm2
-Tensió màxima acc. gravitatories:
Màxim: 4.375 Kp/cm2
Calculat: 3.021 Kp/cm2
Màxim: 4.375 Kp/cm2
-Tensió màxima amb acc. de vent:
Calculat: 3.614 Kp/cm2
-Tensió màxima amb acc. sísmiques:
Màxim: 5.25 Kp/cm2
Calculat: 3.693 Kp/cm2
Flexió en la sabata:
Moment: 6.28 Tn·m
-En direcció X:
-En direcció Y:
Moment: 5.75 Tn·m
Bolcada de la sabata:
-En direcció X:
En aquest cas no es necessari realitzar la
Sense moment de bolcada
comprovació de la bolcada
-En direcció Y:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero,
vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada
son majors que els valors estrictes exigits per totes
les combinacions d'equilibri.
Reserva seguretat: 819.9 %
Màxim: 1176.2 Tn/m2
Compressió obliqua en la sabata:
Calculat: 100 Tn/m2
Criteri de CYPE Enginyers
Tallant en la sabata:
Tallant: 0.00 Tn
-En direcció X:
Tallant: 0.00 Tn
-En direcció Y:
Cantell mínim:
Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm
Artícle 59.8.1 (norma EHE-98)
Espai per ancorar inicis en fonamentació:
Mínim: 28 cm
Calculat: 51 cm
-P36:
Quantia geomètrica mínima:
Mínim: 0.0018
Criteri de CYPE Enginyers
Calculat: 0.0019
-En direcció X:
Calculat: 0.0019
-En direcció Y:
Quantia mínima necessària per flexió:
Calculat: 0.0019
Artícle 42.3.2 (norma EHE-98)
-Armat inferior direcció X:
Mínim: 0.0007
-Armat inferior direcció Y:
Mínim: 0.0006
Diàmetre mínim de les barres:
Mínim: 12 mm
-Graella inferior:
Calculat: 20 mm
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98)
Separació màxima entre barres:
Màxim: 30 cm
Artícle 59.8.2 (norma EHE-98)
-Armat inferior direcció X:
Calculat: 29 cm
-Armat inferior direcció Y:
Calculat: 29 cm
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de
Mínim: 10 cm
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991
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Estat

Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix

Compleix

Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix

Compleix
Compleix

Compleix
Compleix

Compleix

Compleix
Compleix
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-Armat inferior direcció X:
Calculat: 29 cm
-Armat inferior direcció Y:
Calculat: 29 cm
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación",
Mínim: 23 cm
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991
-Armat inf. direcció X cap a dr:
Calculat: 23 cm
-Armat inf. direcció X cap a esq:
Calculat: 23 cm
-Armat inf. direcció Y cap a dalt:
Calculat: 23 cm
-Armat inf. direcció Y cap a baix:
Calculat: 23 cm
Mínim: 20 cm
Longitud mínima de les potes:
-Armat inf. direcció X cap a dr:
Calculat: 23 cm
-Armat inf. direcció X cap a esq:
Calculat: 23 cm
-Armat inf. direcció Y cap a dalt:
Calculat: 23 cm
-Armat inf. direcció Y cap a baix:
Calculat: 23 cm
Es compleixen totes les comprovacions

Compleix
Compleix

Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
Compleix

1.21. bigues centradores
les bigues centradores son les encarregades de recollir el moment propi del pilar
i el produït per la excentricitat entre l’axil i la reacció del terreny.
Per al seu càlcul es tindrà present:

1.21.1. Dimensió de biga
Per al càlcul de les dimensions de la biga centradora es tindrà un cantell mínim
de 45,5 cm. Segons l’experiència del calculista es considerarà la fòrmula:

L
20
L
h#
12

b#

On:

b = amplada de la biga (cm)
h = alçada de la biga (cm)
L = distància entre extrems de sabates (cm)
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(1.21)
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1.21.2. Esforços en biga centradora
Per a poder realitzar el càlcul, es fa un analogía a una biga de longitud igual a la
distància entre centres de sabates amb un moment degut a la pressió del pilar.

M * 1,6 · N k ·
V *

M
l,

On:

a
2
(1.22)

a
2

M = moment en la biga centradora [mT]
V = tallant
NK = axial transmés a la sabata [T]
l = distància entre centres de sabates [m]
a= costat de la sabata [m]

1.21.3. Armadura longitudinal i transversa
Per al càlcul de l’armadura longitudinal de la biga centradors es tindrà en compte
els següents conceptes:
Es calcularà a partir de M
S’anclarà a l’eix del pilar
Per al càlcul de l’armadura transversal es tindrà present:

A- *

On:

Vd
[ x1000 ]
0 ,8 ·h· f y-d

A- = densitat de l’armadura [cm2/m]
V = tallant
h = distància entre centres de sabates [m]
fycd= resistencia de l’acer [kg/cm2]
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Taula 1.15. Dimensionat Biga centradora
Referència: VC.S-2.2 [P9 - P10] (Bigues centradores)
-Dimensions: 40.0 cm x 50.0 cm
-Armadura superior: 4 Ø16
-Armadura de pell: 2x1 Ø12
-Armadura inferior: 4 Ø16
-Estreps: 13xØ10 c/ 20
Comprovació
Valors
Recomanació per a l'ample mínim de la biga
centradora:
Criteri de CYPE Ingenieros: L'ample de la
biga ha de ser major o igual a un vintè de Mínim: 32.7 cm
Calculat: 40 cm
la llum de càlcul, i no inferior a 20 cm.
Recomanació per al cantell mínim de la biga
centradora:
Criteri de CYPE Ingenieros: El cantell de la
biga ha de ser major o igual a un dotzè de Mínim: 45.5 cm
Calculat: 50 cm
la llum de càlcul, i no inferior a 25 cm.
Mínim: 5 mm
Diàmetre mínim estreps:
Calculat: 10 mm
Mínim: 2 cm
Separació mínima entre estreps:
Calculat: 19 cm
Article 66.4.1 (norma EHE-98)
Separació mínima armadura longitudinal:
Mínim: 2 cm
Article 66.4.1 (norma EHE-98)
Calculat: 7.3 cm
-Armadura superior:
-Armadura inferior:
Calculat: 7.3 cm
-Armadura de pell:
Calculat: 22.4 cm
Separació màxima estreps:
Màxim: 30 cm
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-98)
-Accions estàtiques:
Calculat: 20 cm
Calculat: 20 cm
-Accions dinàmiques:
Recomanació per a la separació màxima
d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1)
(1)
Al no ser necessària l'armadura longitudinal
en compressió, no s'aplica el requisit de
separació d'estreps en barres comprimides.
Separació màxima armadura longitudinal:
Màxim: 30 cm
Article 42.3.1 (norma EHE-98)
Calculat: 7.3 cm
-Armadura superior:
-Armadura inferior:
Calculat: 7.3 cm
-Armadura de pell:
Calculat: 22.4 cm
Quantia mínima per als estreps:
Norma EHE. Article 44.2.3.4.1 (pàg.164).
Calculat: 7.85 cm2/m
-Accions estàtiques:
Mínim: 6.13 cm2/m
Mínim: 6.15 cm2/m
-Accions dinàmiques:
Quantia geomètrica mínima armadura
traccionada:
Mínim: 0.0028
Norma EHE. Article 42.3.5 (pàg.152).
-Armadura inferior (Accions estàtiques):
Calculat: 0.0052
-Armadura superior (Accions estàtiques):
Calculat: 0.0052
Calculat: 0.0052
-Armadura inferior (Accions dinàmiques):
-Armadura superior (Accions dinàmiques): Calculat: 0.0052
Armadura mínima per quantia mecànica de
flexió composta:
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma Calculat: 12.56 cm2
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Estat

Compleix

Compleix
Compleix
Compleix

Compleix
Compleix
Compleix

Compleix
Compleix

No procedeix

Compleix
Compleix
Compleix

Compleix
Compleix

Compleix
Compleix
Compleix
Compleix
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EHE-98)
-Armadura inferior (Accions estàtiques):
-Armadura superior (Accions estàtiques):
-Armadura inferior (Accions dinàmiques):
-Armadura superior (Accions dinàmiques):
Armadura mínima per quantia mecànica
d'esforços axials:
-Armadura total (Accions dinàmiques):
Criteri de CYPE Enginyers basat en l'Article
38.4 de la EH-91
Armadura necessària per càlcul per l'axial de
compressió:
-Accions dinàmiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de
Cimentación' 4ª edición, INTEMAC.
Apartat 3.15 (pàg.125).
Armadura necessària per càlcul per l'axial de
tracció:
-Accions dinàmiques:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de
Cimentación' 4ª edición, INTEMAC.
Apartat 3.15 (pàg.125).
Comprovació d'armadura necessària per càlcul
a flexió:
-Accions dinàmiques:
Veure llistat d'esforços pèssims en
'Informació addicional'.
-Accions estàtiques:

Mínim:
Mínim:
Mínim:
Mínim:

1.82 cm2
2.5 cm2
1.41 cm2
1.78 cm2

Mínim: 14.76 cm2
Calculat: 27.39 cm2

Compleix

Mínim: 0 cm2
Calculat: 27.39 cm2

Compleix

Mínim: 0.32 cm2
Calculat: 27.39 cm2

Compleix

Compleix
Moment
Axial: ±
Moment
Axial: ±

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels
pilars
-Accions estàtiques:
-Accions dinàmiques:
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels
pilars
-Accions estàtiques:
-Accions dinàmiques:
Longitud d'ancoratge de les barres de pell
origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels
pilars
-Accions estàtiques:
-Accions dinàmiques:
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels
pilars
-Accions estàtiques:
-Accions dinàmiques:
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels
pilars
-Accions estàtiques:
-Accions dinàmiques:
Longitud d'ancoratge de les barres de pell
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Compleix
Compleix
Compleix
Compleix

flector: 2.94 Tn·m
0.00 Tn
flector: -4.14 Tn·m
0.00 Tn

Compleix
Compleix

Calculat: 30 cm
Mínim: 24 cm
Mínim: 30 cm

Compleix
Compleix

Calculat: 23 cm
Mínim: 20 cm
Mínim: 23 cm

Compleix
Compleix

Calculat: 18 cm
Mínim: 15 cm
Mínim: 18 cm

Compleix
Compleix

Calculat: 30 cm
Mínim: 24 cm
Mínim: 30 cm

Compleix
Compleix

Calculat: 23 cm
Mínim: 20 cm
Mínim: 23 cm
Calculat: 18 cm

Compleix
Compleix
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extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels
pilars
-Accions estàtiques:
Mínim: 15 cm
-Accions dinàmiques:
Mínim: 18 cm
Comprovació de fissuració a flexió composta:
Article 49.2.4 de la norma EHE
Màxim: 0.3 mm
-Armadura inferior:
Calculat: 0.01 mm
Calculat: 0.02 mm
-Armadura superior:
Comprovació de tallant:
-Accions estàtiques:
Tallant: 1.08 Tn
-Accions dinàmiques:
Tallant: 0.80 Tn
Es compleixen totes les comprovacions

Compleix
Compleix

Compleix
Compleix
Compleix
Compleix

1.22. Formigons
Taula 1.16. Dimensionat Biga centradora
Element
Sostres
HA-25
Fonamentació HA-50
Pilars i pantalles HA-25
Murs
HA-25

Formigó
,
,
,
,

Control
Control
Control
Control

Plantes

Estadístico Totes
Estadístico Totes
Estadístico Totes
Estadístico Totes

Fck
gc
(Kp/cm2)
255
1.30 a 1.50
510
1.30 a 1.50
255
1.30 a 1.50
255
1.30 a 1.50

1.23. Mènsules curtes
1.23.1. Dimensionat de la mènsula
Per al càlcul de mènsules es considerarà que la càrrega es reparteix per a totes
iguals, obtenint els següents resultats:

Formigó: HA-25, Control estadístico
Acer: B 400 S, Control normal
Ambient: Clase I
Recobriment: 4.00 cm
Grandària màxima del granulat: 20.0 mm
El càlcul es realitzarà per a soportar la tensió, i que aquesta sigui admissible.

b·c . 4·

On:

P
f cd

) 1&
' x 10 $
%
(

b,c = costat de la mènsula [m]
P = tensió a soportar [T]
fcd = resistencia del formigó [kg/cm2]
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per al dimensionat del tercer costat, i segons l’experiència del proyectista es
considerarà:

d # 1,7 a
On:

(1.25)

d = alçada de la mènçula de la part empotrada [m]
a = distància entre inici mènsula i punt d’aplicació [m]

1.23.2. esforç de càlcul i armadura
Per al càlcul de l’armadura, és imprescindible coneixer quin és l’esforç de càlcul,
segons la fòrmula següent:

T * 2 ·1,6 ·Pk
As *
On:

(1.26 i 1.27)

T
/x1000 0
f yd

T = esforç de càlcul [T]
P = tensió a soportar [T]
Fyd = resistencia de l’armat [kg/cm2]
Taula 1.15. Càrrega mènsula
Referències Càrrega permanent
P-1
Horitzontal: 0.00 Tn
Vertical: 0.50 Tn

Taula 1.15. Dimensionat Mènsula
Referències
Geometria
Mènsules
Cantell major: 0.80 m
Cantell menor: 0.30 m
Volada: 0.65 m
Ample: 0.40 m

Càrrega
Volada: 0.30 m
Ample de volada: 0.20 m
Ample de recolzament: 0.30 m

Armat
Principal: 3 Ø16
Estreps: 2 Ø6
Ancoratge en pilar: 51.0 cm
Ancoratge en mènsula: 16.0 cm

El programa realitza automaticament una comprovació:
Taula 1.15. Comprovació mènsula
Referència: Mènsula
Comprovació
Volada de la càrrega (a):
Norma EHE. Article 63.1 (pàg.225).

Valors

Estat

Cantell útil de la secció adjacent al suport (d):
Norma EHE. Article 63.2.1 (pàg.226).

a,max: 0.75 m
Calculat: 0.3 m
d,min: 0.49 m
Calculat: 0.75 m

Cantell útil en vora de suport (d1):
Norma EHE. Article 63.1 (pàg.225).

d1,min: 0.37 m
Calculat: 0.44 m

Compleix

Relació d'esforços: Fhd / Fvd:
Norma EHE. Article 63.1.2 (pàg.226).

(Fhd / Fvd),max: 0.2
Calculat: 0

Compleix
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Compleix
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Àrea armadura principal necessària:
Norma EHE. Article 63.2.1 (pàg.226).

Mínim: 5.8 cm2
Calculat: 6.1 cm2

Compleix

Resistència de la biela de compressió:
Norma EHE. Article 63.2.1.2 (pàg.227).

Màxim: 71.35 Tn
Calculat: 0.75 Tn

Compleix

Àrea armadura estreps necessària:
Norma EHE. Article 63.2.1.1 (pàg.226).

Ase,min: 0.04 cm2
Calculat: 1.13 cm2

Compleix

Separació màxima entre barres:
Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149).
-Armadures principals:
-Estreps:

Màxim: 30 cm
Calculat: 14.6 cm
Calculat: 25 cm

Compleix
Compleix

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 13 cm
Calculat: 24.4 cm

Compleix
Compleix

Mínim: 3 cm
Calculat: 4 cm
Calculat: 4 cm

Compleix
Compleix

Longitud ancoratge arm. principal en pilar:
Article 66.5 de la norma EHE
Longitud ancoratge arm. principal en mènsula:
Article 66.5 de la norma EHE

Mínim: 51 cm
Calculat: 51 cm

Compleix

Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm

Compleix

Distància vora suport-doblegament arm. principal:
Article 61.3 de la norma EH-91

Mínim: 1.6 cm
Calculat: 13.9 cm

Compleix

Separació lliure mínima de les armadures:
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235).
-Armadures principals:
-Estreps:
Recobriment geomètric:
Norma EHE. Article 37.2.4.
-Armadura principal:
-Estreps:

Volada des de la vora de suport:
J. Calavera, Manual de Detalls Constructius en Obres de
Formigó Armat

Mínim: 5 cm
Calculat: 25 cm
Es compleixen totes les comprovacions
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Compleix

CAPÍTOL 2:CÀLCULS DE LA
INSTAL·LACIÓ DE BAIXA
TENSIÓ

Aquest capítol té per objectiu justificacar les mesures preses en la memòria
descriptiva referents a la instal·lació de baixa tensió.
Cal esmentar, que degut a les exigències de la companyia subministradora de la
zona fecsa-endesa, es dimensionarà el centre de transformació per subministrar
fins a 1000 KVA, que es troba justificat degudament en el capítol corresponent
d’aquesta memòria.
Per a la realització dels càlculs, i amb la finalitat de simplificar la complexitat dels
càlculs, s’ha utilitzat una taula d’excel, la qual ha estat elaborada d’acord amb les
prescripcions descrites a continuació, i la qual s’adjunta al final d’aquest
document.

2.1.Càlcul de la Previsió de càrregues
Es tindran en compte tots els elements dissenyats de les diferents estàncies.
S’aplicaran coeficients de simultaneïtat a la potència instal·lada a previssió del
facultatiu considerant que el seu ús no és permanent ni simultani.
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Taula 2.1. Previsió de càrrega per a taller
TALLER

Màquina

Núm.
unitats

Coeficient
simultaneitat

Potència
unitària (W)

Potència
instal·lada
(W)

Potència
Prevista (w)

Il·lunminació

20

1

400

8.000

8.000

Soldador

3

1

14.000

42.000

42.000

Plegadora

2

1

13.000

26.000

26.000
16.250

endolls II

13

0,5

2.500

32.500

endolls III

13

0,5

3.500

45.500

22.750

Cisalla

2

1

3000

6.000

6.000

Punxonadora

3

1

13000

39.000

39.000

Total Potència Prevista (W)

160.000

Potència instal·lada (W)

199.000

Taula 2.2. Previsió de càrrega per a Magatzem
MAGATZEM
Coeficient
simultaneitat

Potència
unitària (W)

Potència
instal·lada
(W)

Potència
Prevista (w)

Màquina

Núm.
unitats

Il·lunminació

18

1

400

7.200

7.200

portes aut

2

0,5

2.000

4.000

2.000

carreg. Toro

2

1

2.000

4.000

4.000

Endolls II

5

0,5

2.500

12.500

6.250

Endolls III

3

0,5

3.500

10.500

5.250

elevadors moll

3

0,5

4.500

13.500

6.750

Total Potència Prevista (W)

31.450

Potència instal·lada (W)

51.700

Taula 2.3. Previsió de càrrega per a Menjador
MENJADOR
Coeficient
simultaneitat

Potència
unitària (W)

Potència
instal·lada
(W)

Potència
Prevista (w)

Màquina

Núm.
unitats

Il·lunminació

20

1

400

8.000

8.000

endolls

3

0,75

2.500

7.500

5.625

Microones

2

0,8

1.500

3.000

2.400
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Total Potència Prevista (W)

16.025

Potència instal·lada (W)

18.500
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Taula 2.4. Previsió de càrrega per a Vestidors
VESTIDORS
Coeficient
simultaneitat

Potència
unitària (W)

Potència
instal·lada
(W)

Potència
Prevista (w)

Màquina

Núm.
unitats

Il·lunminació h

6

1

56

336

336

Ii·luminació d

6

1

56

336

336

Endolls h

2

0,75

2500

5.000

3.750

Endolls d

2

0,75

2500

5.000

3.750

Total Potència Prevista (W)
Potència instal·lada (W)

8.172
10.672

Taula 2.5. Previsió de càrrega per a cures i primers auxilis
CURES
Coeficient
simultaneitat

Màquina

Núm.
unitats

Il·lunminació

3

1

Endolls

2

0,75

maquinaria
medica

1

0,5

Potència
unitària (W)

Potència
instal·lada
(W)

PotènciaPrevista (w)

56

168

168

2500

5.000

3.750

2.500

1.250

2500
Total Potència Prevista (W)

5.168

Potència instal·lada (W)

7.668

Taula 2.6. Previsió de càrrega per a Oficines
OFICINES
Coeficient
simultaneitat

Potència
unitària (W)

Potència
instal·lada
(W)

Potència
Prevista (w)

Màquina

Núm.
unitats

Il·luminacio1

20

1

56

1.120

1.120

Il·luminacio 2

40

1

85

3.400

3.400

Zelio

1

1

3.500

3.500

3.500

climatització

2

0,8

4.500

9.000

7.200

ordinadors

15

1

700

10.500

10.500

endolls II

26

0,7

2.500

65.000

45.500

Il·lum. Emerg

1

1

10

10

10

automat.

5

0,5

700

3.500

1.750

- 43 -

Total Potència Prevista (W)

71.860

Potència instal·lada (W)

94.910
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Taula 2.7. Previsió de càrrega per a exteriors
EXTERIORS
Coeficient
simultaneitat

Potència
unitària (W)

Potència
instal·lada
(W)

Potència
Prevista (w)

Màquina

Núm.
unitats

Il·luminacio1

28

1

250

7.000

7.000

Il·luminacio 2

30

1

250

7.500

7.500

endolls II

5

0,75

2.500

12.500

9.375

porta entr.

1

1

1.500

1.500

1.500

Total Potència Prevista (W)

18.375

Potència instal·lada (W)

21.500

Taula 2.5. Previsió de càrrega per a cures i primers auxilis
ALTELL LOGISTICA

Màquina

Núm.
unitats

Il·lunminació

25

Endolls

7

Ordinadors

Coeficient
simultaneitat

6

Potència
unitària (W)

Potència
instal·lada
(W)

PotènciaPrevista (w)

56

1400

1.400

2500

5.000

3.750

2.500

1.250

1
0,75
0,5

2500
Total Potència Prevista (W)

6.400

Potència instal·lada (W)

8.900

Potència Total instal·lada: 423.275 W
Potència mínima segons REBT: 304.00 W
Potència Total prevista: 317.450 W (sense coeficients per tipus de
receptor)
Considerant que la potència presvista és superior a la mínima exigida en el
reglament es prendrà com a vàlida per a la realització dels càlculs i
dimensionament aquesta primera.

(

)

Veure annexe avantprojecte.

En funció de la demanda energètica es dimensionaran els cuadres distribuits per
la nau tal i com postren els plànols unifilars i planta de la instal·lació elèctrica.

(

)

Veure annexe planols.
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2.2. Base dels càlculs.
2.2.1. Càlcul per a circuits monofàsics
Pel càlcul de les linies monofàsiques s’han utilitzat les següents expressions

I $

P
V # Cos"

(2.1)

On:
I = Intensitat nominal. (A)
P = Potència a suportar. (W)
V = Tensió (V)
Cos " = factor de potència.
Pel càlcul de la secció en funció de la caiguda de tensió màxima s’ha utilitzat:

S$

P# 2# L
V # c # c.d .t

(2.2)

On:
e = c.d.t.= Caiguda de tensió. (V)
P = Potència a suportar. (W)
L = Longitud del conductor. (m)
V = Tensió. (V)
c = Conductivitat del cable).
S = Secció del conductor. (mm2)
Una cop obtinguda la secció, es calcula la caiguda de tensió en funció de la secció
del conductor que s’ha obtingut, de la següent forma:

c.d .t $

P# 2# L
V #c#S

On:
E = c.d.t.= Caiguda de tensió. (V)
P = Potència a suportar. (W)
L = Longitud del conductor. (m)
V = Tensió. (V)
c = Conductivitat del cable.
S = Secció del conductor. (mm2)
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2.2.2. Càlcul per a circuits trifàsics
Pel càlcul de les línies trifàsiques s'han utilitzat les següents expressions:
Pel càlcul de les intensitats s'ha utilitzat:

I$

P
1.73 # V # Cos"

(2.4)

On:
I = Intensitat nominal. (A)
P = Potència a soportar. (W)
V = Tensió (V)
Cos " = factor de potència.
Pel càlcul de la secció en función de la caiguda de tensió màxima s'ha utilitzat:

S$

P# L
V # c # c.d .t

(2.5)

On:
S = Secció del conductor.(mm2)
P = Potència nominal que passa pel conductor. (W)
L = Longitud del conductor. (m)
V = Tensió (V)
c = Conductivitat del cable.
e = c.d.t = caiguda de tensió màxima permesa en volts. (V)
Un cop obtinguda la secció, es calcula la caiguda de tensió en funció de la secció
del conductor que s’ha obtingut, de la següent forma:

c.d .t $

P# L
V #c# S

On:
e = c.d.t.= Caiguda de tensió. (V)
P = Potència a suportar. (W)
L = Longitud del conductor. (m)
V = Tensió. (V)
c = Conductivitat del cable.
S = Secció del conductor. (mm2)
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Per al càlcul de la corrent de curtcircuit s’utilitzarà l’expressió simplificada, on
unicament, i degut a que es consideren despreciables les inductàncies del
conductor, es te en compte el valor resistiu.

Icc $

0 ,8 xV
L
% cu ·2·
S

(2.7)

On:
Icc = corrent de curt-circuit (A)
V

= Tensió simple fase-neutre. (230 v)

L = Longitud del conductor. (m)
cu = resistivitat del coure. (!m)
S = Secció del conductor. (mm2)

Per tal de facilitar els càlculs repetitius en les diferents part de la instal·lació s’ha
optat per la utilització d’una taula Excel adjuntada a continuació. On s’especifica
el material de protecció, secció i tipus de cables, dimensió dels tubs, etc.

2.3. Disseny i càlcul dels elèctrodes de la pressa
a terra
Aplicant, la instrucció ITC-BT-18 (Instal·lacions de posada a terra), s'instal·larà
un anell de conducció enterrada i en cas que fos necessari s’hi afegiran piquetes
de posada a terra de forma que la resistència final del terra, mesurada amb
tel·luròmetre, en el punt de posada a terra no sobrepassi un valor límit.
Per a la realització del càlcul es partirà de la resistivitat del terreny, considerant
pel tipus de terreny segons l’estudi geotècnic (caliza gris y niveles de arcillas
margosas) un valor de partida (més desfavorable segons el reglament):

&m = 1.000 &m. (Extret de la ITC-BT 18 taula 14.3)
Per calcular la resistència de terra aproximadament s’utilitza:
Rt = 2 ·

On,

/(L+4·n)

R (&) = Resistència de terra.
(&m) = Resistivitat del terreny.
L(m) = Longitud del conductor enterrat horitzontal.
n = nº de piquetes de 2 m (Ø 19 mm).
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Es partirà del supòsit de la instal·lació d’una piqueta de 2 m i Ø 19 mm, fent un
total de 8 que s’uniran entre sí per mitjà de conductor enterrat horitzontalment.
Es realitzarà el càlcul teòric per aconseguir una Rt = 10 &.
Rt = 2 ·

/(L+4·n)

10 = 2 · 1.000 / ( L + 4 · 8 )
L = (2000-320)/10 = 168 m

Així doncs per aconseguir una resistència de terra de 10 &, caldrà instal·lar 8
piquetes, més un mínim de 168 metres de cable conductor.
Les piquetes seran de 2 m i Ø 19 mm, construïdes en acer, recobertes d’una
capa de coure, i enterrades a 80 cm de profunditat per sota del nivell del terra,
s’uniran entre elles per la testa per mitjà d’un conductor de coure nu recuït de 25
mm2 de secció nominal, composat per cable de 7 fils com a màxim, que podran
ser:
Coure, cable 25 mm2 o bareta (S >= 25 mm2, e >= 2 mm).
Ferro, cable de 50 mm2.
La profunditat d’enterrament de les presses de terra no serà inferior a 0,50 m,
per evitar que efectes climàtics com la pèrdua d’humitat del terra o la presència
de gel no augmentin la resistència de la pressa de terra per sobre del valor
previst.
En la realització dels fonaments de la nau s’han deixat connectors-esperes en
diferents punts d’aquests, per connectar-los amb posterioritat al born
(seccionador) de pressa de terra, tant del bucle com de les armadures dels
fonaments.
S’ha realitzat per part d’instal·lador autoritzat mesura del terra provisional un
cop realitzats els fonaments de les naus amb les esperes de connexió de les
armadures dels fonaments amb la xarxa de terres, obtenint un valor mig en
quatre mesures diferents d’aproximadament 2,5 &.
Un cop connectada tota la instal·lació de terra, es mesurarà la resistència de
terra, comprovant que aquest és correcte, en cas de no ser-ho s’instal·laran i es
connectaran entre sí més piquetes com les descrites anteriorment.
Es preveurà sobre els conductors de terra i en lloc accessible, dispositiu per
poder mesurar la resistència de terra, pot estar combinat amb el born de
connexió a terra i serà desmuntable per mitjà d’una eina, serà mecànicament
segur i assegurarà la continuïtat elèctrica.
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2.3.1. Separació entre terres
Per evitar que durant l’evacuació d’un defecte a terra en el centre de
transformació, les masses de la instal·lació d’utilització puguin quedar sotmeses
a tensions de contacte perilloses, es seguiran les prescripcions tècniques
particulars de la companyia subministradora, així com lo estipulat en el
reglament electrotècnic de baixa tensió, i concretament en la ITC-BT 18
Es tindran especialment en compte aquestes pel que fa a possibles canvis a tenir
en compte en la instal·lació del terra dels locals d’utilització.
Per a la realització dels càlculs es prendrà:

D$

%I d
2'U

(2.9)

On:
D: Distància entre elèctrodes, en metres

% : Resistivitat del terreny en !·m
Id: Corrent de defecte en el costat d’alta tensió
U: 1200V per a sistemes de distribució TT
Realitzant els càlculs observem que ha d’existir una distància mínima de
separació entre els elèctodes del CT i de la instal·lació de baixa tensió de com a
mínim 79,5 m.
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CAPÍTOL 3:CÀLCULS DE
CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ

Aquest capítol té per objectiu justificacar les mesures preses en la memòria
descriptiva del centre de transformació, d’ara en endavant CT.
Cal esmentar, que degut a les exigències de la companyia subministradora de la
zona fecsa-endesa, es dimensionarà el centre de transformació per subministrar
fins a 1000 KVA, malgrat que la previsió d’energia, i de fet, el transformador
allotjat, sigui d’una potència inferior.

3.1. Corrents en costat d’alta i de baixa.
3.1.1. Càlcul per a corrents en el costat d’alta tensió
Per al càlcul de la corrent en el costat d’alta tensió AT, es prendrà la formula
genèrica de potència aparent, essent:

I$

S

S

Potència del transformador

U Tensió composta en el primari
I

Corrent en el primari

(3.1)

3 ·U

1000 KVA
25 KV
23,09 A
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3.1.2. càlcul per a corrents en el costat de baixa tensió.
Per al càlcul de la corrent en el costat de baixa tensió BT, es prendrà la formula
genèrica de corrent per al secundari del transformador, tenint en compte les
pèrdues d’aquest:

Is $

S ( W fe ( WCu

(3.2)

3 ·Us

S

Potència del transformador

Wfe

Pèrdues del ferro

1000 KVA
w

Wcu Pèrdues del coure

w

Us

Tensió composta en el secundari

Is

Corrent en el secundari

0,4 KV
1422,3 A

3.2. Càlcul de corrents de curtcircuit.
Per al càlcul de les corrents de curtcircuit es prendrà un valor aproximat de
500KVA com a potència de curtcircuit, segons determina la companyia
subministradora.

3.2.1. Càlcul per a corrents de curtcircuit en el costat d’alta tensió
Modificant la formula (3.1) de l’apartat anterior podem obtenir fàcilment la
formula (3.3) que ens indicarà fàcilment quin és el valor de corrent en cas de
curtcircuit, aquest valor pren rellevància en quant a mesures per tal de protegir
el CT.

Icc $

Scc

1.

Scc 2. Potència de curtcircuit

4.

U

5.

Tensió composta en el primari

7.

Icc

8.

Corrent de curtcircuit
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3 ·U
3.

500 KVA
6.

9.

25 KV

11,55 KA
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3.2.2. Càlcul per a corrents de curtcircuit en el costat de baixa tensió
Per al càlcul del valor de corrent de curtcircuit en el secundari del transformador,
és imprescindible tenir la tensió de curtcircuit del transformador ja que aquesta
dada varia en cada aparell, habitualment se sol donar en tant per cent i
referenciada a la tensió del secundari en buit.

Iccs $

Scc
Ucc
3·
·Us
100

S

Potència del transformador

Ucc

Tensió de curtcircuit

Us

Tensió del secundari en buit

Iccs

Corrent
de
secundari

(3.4)

500 KVA
6%

curtcircuit

0,4 KV
en

el

24,06 KA

3.3. Càlcul de l’embarrat.
Es dimensionaran els embarrats del CT instal·lats en les cel·les CAS i SM6

3.3.1. Càlcul per densitat de corrent
per al dimensionament per densitat de corrent es prendrà una temperatura
ambient de 35º i una corrent de 400A
3.3.1.1. Càlcul per a les cel·les CAS

Per a la intensitat nominal de 400 AL l’embarrat de les cel·les CAS és cilíndric 16
mm. el que equival a una secció de)* de tub de coure massís de diàmetre de
201

d$

In

+

(3.5)

Obtenint se per a les característiques d’aquest tipus d’embarrat una densitat de
corrent de 1,99 A/ mm², acceptant un màxim de 2,31 A/ mm².
3.3.1.2. Càlcul per a les cel·les SM6

La intensitat nominal de 400 AL embarrat de les cel·les SM6 és de tub de *
massís de coure amb diàmetre 20 mm., el que equival a una secció de 314 mm².
Utilitzant la formula anterior determinem una densitat de corrent de 1,27 A/
mm², considerant un màxim de 2 A/mm².
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3.3.2. Càlcul per esforç mecànic
per al càlcul de l’embarrat per esforç mecànic es considerarà un curtcircuit
trifàsic de 16 KA eficaços amb una cresta de 40 KA 4
3.3.2.1. Càlcul per a les cel·les CAS

Per al seva posició, els màxims esforços de la barra conductora són més grans en
el conductor central, essent aquets expressats per la següent expressió.

F $ 13 ,85 ·10 (7 · f ·

2
1
I cc
d2 d .
·L·/ 1 2 2 ( ,
/
d
L,
L
0
-

(3.5)

F

Força resultant

f

Coeficient
potència 5

Icc

Corrent màxima de curtcircuit

D

Separació entre fases

130 mm

L

Longitud dels trams

550 mm

funció

1.187 N
del

factor

de

1
16.000 A

La força està linealment repartida a través de tot l’embarrat, obtenint una
càrrega segons:

q$

F
L

(3.6)

Modelitzant l’embarrat com una biga empotrada i suportada per els dos extrems,
s’obté que el moment flector màxim es situa en aquets.

M max $

q· L
12

(3.7)

Mmax Moment màxim resultant
q

Càrrega

L

Longitud dels trams

Segons l’expressió anterior s’obté un moment flector màxim de 5.551 Kg·mm.

4

Els valors en els quals es basa el càlcul estan establerts en les prescripcions de la
companyia subministradors, essent 16 KA la corrent admissible de curta durada i 40 KA
la cresta de corrent admissible en cas de curtcircuit, tot el material d’AT ha de ser capaç
d’aguantar aquestes condicions.
5
Es considera f=1 per a un cos#=0, pitjor cas
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W $

' ·d 3

(3.8)

32

Considerant segons la geometria de la barra que el seu mòdul resistent, segons
l’expressió (3.8), de 402 mm3, podem calcular la fatiga màxima soferta per
l’embarrat.

rmax $

M max
W

(3.9)

S’obté una fatiga màxima de 13,8 Kg/mm2, si tenim present les característiques
del fabricant la barra de coure deformada en fred permet fatigues de fins a 19
Kg/mm2, considerem el seu comportament més que viable.
3.3.2.2. Càlcul per a les cel·les SM6

Per al seva posició, els màxims esforços de la barra conductora són més grans en
el conductor central, essent aquets expressats per la següent expressió.
F $ 13 ,85 ·10 (7 · f ·

2
1
I cc
d2 d .
·L·/ 1 2 2 ( ,
/
d
L,
L
0
-

(3.10)

F

Força resultant

F

Coeficient
potència 6

Icc

Corrent màxima de curtcircuit

D

Separació entre fases

350 mm

L

Longitud dels trams

750 mm

funció

484 N
del

factor

de

1
16.000 A

La força està linealment repartida a través de tot l’embarrat, obtenint una
càrrega segons:
q$

F
L

(3.11)

Modelitzant l’embarrat com una biga empotrada i suportada per els dos extrems,
s’obté que el moment flector màxim es situa en aquets.
M max $

q· L
12

(3.12)

Segons l’expressió anterior s’obté un moment flector màxim de 3.086 Kg·mm.

W$

6

' ·d 3

Es considera f=1 per a un cos =0, pitjor cas
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Considerant segons la geometria de la barra que el seu mòdul resistent, segons
l’expressió (3.13), de 785 mm3, podem calcular la fatiga màxima soferta per
l’embarrat.

rmax $

M max
W

(3.14)

S’obté una fatiga màxima de 3,9 Kg/mm2, si tenim present les característiques
del fabricant la barra de coure deformada en fred permet fatigues de fins a 19
Kg/mm2, considerem el seu comportament més que viable.

3.4. proteccions.
No s’instal·laran fusibles d’alta tensió degut a la utilització com interruptor de
protecció un disjuntor en atmosfera de hexafluor de sofre, i ser aquest el
destinat a interrompre les corrents de curtcircuit en cas de produir-se.

3.5. Càlcul de la posta a terra de protecció.
Per al càlcul i dimensionament de la posta a terra interior del CT es prendrà com
a mètode de treball la recomanació UNESA per a CT connectats a una xarxa d’AT
de tercera categoria amb el neutre posat a terra.

Taula 3.1. Característiques Tècniques particulars de la companyia subministradora per al
centre de transformació

Tensió d’alimentació (U)
Impedància de posta a terra
Duració del pas de corrent (t)
Resistivitat del terreny ( )

25.000 V
Rn= 0 ! i Xn= 25 !
1s
300 !·m

Comptant amb les dades inicials subministrades per la companyia
subministradora, es dimensionarà una configuració del elèctrode de posta a terra
amb una forma rectangular denominació 50-25/5/84 7 UNESA de les quals
s’obtenen les dades de la taula X.

7

50-25/5/82 fà referència a un rectangle de dimensions 50 x 25 dm, amb 8 piques de 4 metres de
profunditat enterrades a un mínim de 5 dm.
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Taula 3.2. Valors unitaris característics de les piquetes a instal·lar a una profunditat de
0,5 m el nivell del terra.
Kr

Resistència unitària del elèctrode

0,060

Kp

Tensió de pas

0,0123

Kp(acc)

Tensió de contacte exterior

0,0223

En conseqüència es poden extreure les següents dades:

3.5.1. Resistència del elèctrode (Rt)
Rt " K r ·

(3.20)

Aplicant els valors anteriors a la formula s’obté un resultat per a la resistència
del elèctrode de 18

3.5.2. Corrent màxima de defecte en el CT (Id)
Id "

U
3 · ( R n # Rt ) 2 # X n

(3.21)

2

Aplicant els valors anteriors a la formula s’obté un resultat per a la corrent de
defecte de 468 A la companyia subministradors ho arrodoneix a 600A

3.5.3. Tensió de defecte (Ud)
U d " Rt · I d

(3.22)

Tenint present una corrent de defecte de 468 A, es determina la tensió en el
punt de defecte a través de l’anterior expressió, obtenint-me una tensió de
defecte de 8.424 V
El temps de pas de corrent ve determinat per els sistemes de seguretat del CT,
els quals venen determinats per la companyia amb una temporització d’un
segon, obtenint-me els següents valors característics:

Taula 3.3. Valors de les constants K i n segons els diferents temps de retard del tall de
corrent.
0,9
3
5

$ t >0,1 s

k=72

n=1

$ t >0,9 s

K=78,5

n=0,18

$ t >3 s

Vca = 64 V

Vpa = 640 V

Vca= 50 V

Vpa= 500 V

>5 s
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Amb aquets valors podem determinar la tensió màxima admissible permesa
segons les recomanacions d’UNESA per al cos humà en cas de tensió per pas o
per contacte.

3.5.4. Tensions de pas màximes admissibles (Up)
3.5.4.1. Tensió de pas exterior admissible (Up)

U p " 10

K
tn

6
*
'
(1 #
%
( 1000 %
)
&

(3.23)

Considerant que la temporització dels aparells de seguretat està calibrat en un
segon, tal i com marca les prescripcions tècniques de la companyia
subministradors, i Aplicant a la formula els valors anteriors, s’obté com a
resultant una tensió màxima admissible de pas exterior de 2.198 V
3.5.4.2. Tensió de pas d’accés i de contacte exterior admissible (Up)

U p " 10

3 #3
K*
(1 #
n
1000
t )

s

'
%
&

Considerant una resistivitat del element prefabricat de 3.000
determinarà la tensió màxima de pas i de contacte exterior en 8.556 V

(3.24)

·m,

es

3.5.5. Tensions de pas calculades(Up)
3.5.5.1. Tensió de pas exterior

U p " K p · ·I d

(3.25)

Aplicant les dades de l’expressió 10, es calcula la tensió de pas en el centre de
transformació, obtenint un valor de 1.727 V
3.5.5.2. Tensió de pa d’accés i contacte exterior

U acc " K p ( acc ) · ·I d

(3.26)

Aplicant les dades de l’expressió 11, es calcula la tensió de pas d’accés i de
contacte exterior al centre de transformació, obtenint un valor de 3.131 V

3.5.6. Mesures de seguretat addicionals
Per tal de garantir que no hi haurà perill provocat per les tensions de contacte,
s’instal·larà en l’interior del CT una malla electrosoldada de barres de 4 cm de
diàmetre formant retícules de 0,3 x 0,3 m. Aquest emmallat estarà soterrat amb
formigó a una profunditat de 10 cm i estarà connectat per dos punts oposats al
elèctrode de posta a terra de protecció, en ell es connectaran tots els elements
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que s’hagin de connectar al terra de protecció, tals com la carcassa del
transformador, armaris, etc.

(

)

Veure Documentació Gràfica,

3.5.7. Comprovacions de la posta a terra
Taula 3.4. Taula de comprovació de resultats
Tensió de pas exterior
calculat

1.727V

+ 2.198V

Tensió de pas exterior
admissible

Tensió de pa d’accés i
contacte
exterior
calculat

3.131V

+ 8.556V

Tensió de pas d’accés i
de contacte exterior
admissible

Tensió de defecte

8.424

+

10.000

Nivell d’aïllament BT

3.6. Càlcul de la posta a terra de servei.
Rt " Kr ·

(3.27)

Per al càlcul de la posta a terra de Servei es considerarà una resistència total
màxima de 37 , Aplicant els valors Kr i ! de l’apartat anterior, degut a la
mateixa configuració, es desprèn una resistència de 21,9
, considerada
suficient.
Per tal d’evitar l’aparició de tensions ocasionades per defectes, es separarà la
distància requerida de la posada a terra de protecció.

3.6.1. Distància mínima entre terres
Amb l’objectiu d’evitar que el sistema de posta a terra estigui sotmès a tensions
molt elevades produïdes per un defecte, s’establirà una separació mínima entre
els elèctrodes de terra de protecció i els de Servei.
Dmín "

·I d
2.000 ·,

(3.28)

Dmín

Distància mínima

20,74
m

!

Resistivitat
terreny

Id

Corrent de defecte

del

300
·m
434 A

3.7. Càlcul del sistema de ventilació.
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Per tal d’evacuar les pèrdues elèctriques en forma de calor, es disposarà d’un
sistema de ventilació natural capaç de refrigerar el conjunt.

Sr "
Sr

WCu # WFe

(23)

0 ,24 ·K · h·-t 3

Superfície mínima

1,4 m2

Wcu Pèrdues del coure

14,6 Kw

Wfe

Pèrdues del ferro

K

Constant de la reixa de ventilació

0,47

h

Distància entre centres de reixes

1,56 m

t

Temperatura entre aire d’entrada i
de sortida

15º

Es disposarà de 1 reixeta de ventilació per a l'entrada d'aire situades en la part
frontal inferior, de dimensions 1240 x 1000 mm i altres dos laterals inferiors de
dimensions 575 x 470 mm cadascuna, aconseguint així una superfície total de
ventilació de 1,78 m². Per a l'evacuació de l'aire es disposarà d'una reixeta
posterior superior, altres dos laterals superiors tal com pot veure's en el plànol
corresponent. Les reixetes d'entrada i sortida d'aire aniran situades en les parets
a diferent altura, sent la distància amidada verticalment de separació entre els
punts mitjos d'aquestes reixetes de 1,56 m, tal com ja s'ha tingut en compte en
el càlcul anterior.
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CAPÍTOL 4:CÀLCULS DE
MESURES CONTRA
INCENDIS

S’'anomena protecció contra incendis al conjunt de mesures que es disposen als
edificis per protegir-los contra l'acció del foc.
Generalment, amb elles es tracta d'aconseguir tres fins:

.

Salvar vides humanes

.

Minimitzar les pèrdues econòmiques produïdes pel foc.

.

Aconseguir que les activitats de l'edifici puguin reprendre's en el termini de
temps més curt possible.

La salvació de vides humanes sol ser l'únic fi de la normativa dels diversos estats
i els altres dos els imposen les companyies d'assegurances rebaixant les pòlisses
com més apropiats siguin els mitjans.
Les mesures fonamentals contra incendis poden classificar-se en dos tipus:

.

Mesures passives: Es tracta de les mesures que afecten el projecte o a la
construcció de l'edifici, en primer lloc facilitant l'evacuació dels usuaris
presents en cas d'incendi, mitjançant camins (corredors i escales) de
suficient amplitud, i en segon lloc retardant i confinant l'acció del foc
perquè no s'estengui gaire de pressa o es pari abans d'envair altres zones.

.

Mesures actives: Fonamentalment manifestes a les instal·lacions d'extinció
d'incendis.
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4.1. Càlcul del Nivell de risc intrínsec d’incendi
El nivell de risc intrínsec s'avaluarà per a cada sector o àrea d'incendi, essent
aquests:

.

Bloc representatiu

.

Producció

.

Magatzem

4.1.1.

Càrrega de foc ponderada i corregidadels diferents sectors

Per la seva avaluació cal considerar tots els materials combustibles que formin
part de la construcció, els que s'utilitzin en els processos productius i les
matèries primeres o acabades que es puguin emmagatzemar. La càrrega de foc
ponderada Qp continguda en el sector es determina mitjançant l'expressió:

i"n

/

Qp

"

Pi • Hi • Ci

i "1

• Ra

(4.1)

A

Essent:
Qp

= càrrega de foc ponderada del sector considerat en Mcal/m².

Pi

= pes en kg de cada una de les diferents matèries combustibles.

Hi

= poder calorífic de cada una de les diferents matèries en Mcal/kg.

Ci = coeficient adimensional que reflecteix la perillositat dels productes.
Ra

= coeficient adimensional que pondera el risc d'activació inherent.

A = superfície construïda del sector en m².

i" n

/

Qp "

q

i "1

si

•S

i
• Ra

(4.2)

A

Essent:
Qp = Densitat de càrrega de foc ponderada i corregida del sector d'incendi
considerat, en MJ/m² o Mcal/m2.
qsi = Densitat de càrrega de foc de cada zona de procés diferent (i) del
sector d'incendi considerat, en MJ/Kg o Mcal/Kg.
Si
= Superfície de cada zona de procés diferent amb diferent càrrega de
foc, qsi diferent, en m2.
Ra = Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat
d'activació inherent a l'activitat industrial del sector d'incendi considerat.
A

= Superfície construïda del sector d'incendi considerat en m².
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4.1.2. Risc d’activació.
S’entén com a risc d’activació a la probabilitat que existeixi l’energia necessària
per a començar l’activació del foc.
S’estableix el risc d'activació d'aquest procés conforme als nivells alt (A), mitjà
(M), baix (B).
Consultant la Taula 1.2 del Reglament de prevenció d’incendis en establiments
industrials, sabem els valors de les diferents variables de la fórmula, que en el
nostre cas són, segons els diferents processos de l'activitat:
Taula 4.1. Carrega de foc per a Bloc representatiu
Procés de l'activitat

qsi / qvi

Si /

(Mcal/m2)

Vi=hi·si

(Mcal/m3)

(m2) /

Ra

(qs·Si) o (qv·Vi)
(Mcal)

(m3)
Oficina comercial

192

20 m2

Baix(1,0)

3.840

Oficina Tècnica

144

140 m2

Baix (1,0)

20.160

Per al sector d’incendi del bloc representatiu, on es realitzaran les activitats
valorades en l’anterior taula, es considerarà el risc d’activació màxim de la zona
estudiada, essent de 1,5. consequentment la càrrega de foc ponderada :

Qs "

3840 # 20160
·1,0 " 150Mcal / m2
160

(4.2.1)

Taula 4.2. Càrrega de foc per a Magatzem
Material

qsi / qvi

Si /

(Mcal/m2)

Vi=hi·si

(Mcal/m3)

(m2) /

Ra

(qs·Si) o (qv·Vi)
(Mcal)

(m3)
Enmagatzematge
mercancies

de

en

estanteries

Enmagatzematge

de

20

880 m2

Baix(1,0)

17.600

200

50 m2

alt (2,0)

10.000

400

50 m2

Alt (2,0)

20.000

metàl·liques

mercancies en palets de fusta
Envalatge

de

mat.

incombustibles
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Per al sector d’incendi del magatzem, on es realitzaran les activitats valorades en
l’anterior taula, es considerarà es considerarà el risc d’activació màxim de la
zona estudiada, essent de 2. consequentment la càrrega de foc ponderada :

Qs "

17600 # 10000 # 20000
·2 " 97 ,14Mcal / m2
980

(4.2.2)

Taula 4.3. Càrrega de foc per a Taller proccés
qsi / qvi

Procés de l'activitat

Si /

2

Vi=hi·si

3

2

(Mcal/m )
(Mcal/m )

(qs·Si) o (qv·Vi)

Ra

(Mcal)

(m ) /
(m3)

Soldat de metalls
Construccions metàl·liques
Enmagatzematge
mercancies

en

de

200

60 m2

Mig(1,5)

12.000

80

1.200 m2

Baix (1,0)

96.000

20

100 m2

Baix (1,0)

2.000

estanteries

metàl·liques

Per al sector d’incendi de la producció, on es realitzaran les activitats valorades
en l’anterior taula, es considerarà es considerarà el risc d’activació màxim de la
zona estudiada, essent de 2. consequentment la càrrega de foc ponderada :

Qs "

12000 # 96000 # 2000
·1,5 " 121,32Mcal / m2
1360

(4.2.3)

Sabent el valor de la càrrega de foc ponderada i corregida del sector d'incendi,
definim el risc intrínsec per a cada sector d'incendi utilitzant la taula 1.3 del
reglament:
Taula 4.4. resum sector incendis

Sector d’incendi

Risc d’incendi

Mcal/m2

MJ/m2

Oficines

Baix (2)

100 < Qs <= 200

425 < Qs <= 850

Magatzem

Baix (1)

Qs

Qs

producció

Baix (2)

100 < Qs <= 200
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4.2. Ocupació de l'establiment d’oficines.
L'ocupació de l'establiment P, es deduirà de les següents expressions:
P = 1,10 p, quan p < 100.

(4.3)

P = 110 + 1,05 (p-100), quan 100 < p < 200.

(4.4)

P = 215 + 1,03 (p-200), quan 200 < p < 500.

(4.5)

P = 524 + 1,01 (p-500), quan 500 < p.
Sabent que l'activitat compta amb un núm. màxim de treballadors de p1 = 22
(tot i no estar la totalitat treballant en l’establiment), i comptant una persona / 5
m2 en la zona de públic (39,4 m2 ; segons SI 3 – DB SI), p2 = 8, p = 30
persones:
Ocupació =P = 1,10 x 30 =33 persones.

4.2.1. Amplada de portes i passos:

P

A

(m)

200

Amplada mínima de portes = 0,80 m
Amplada mínima de passadissos = 1 m

4.2.2. Amplada de les escales d'evacuació descendent:

A

P

(m)

160

Amplada mínima = 1 m

4.3. Càlcul d’Aigua
incendis:

per a la instal·lació contra

Pel càlcul dels diàmetres dels conductes, o per la comprovació dels marcats per
la NIA, s'utilitzaran dos hipòtesis:

"
"

Velocitat de l’aigua.
Perdues de càrrega de la instal·lació.
" Pressió mínima en la llança dels hisdrants: 5 bar.
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4.3.1.

Càlcul del diàmetre de canonades

Pel càlcul del diàmetre de les canonades s'ha utilitzat la següent expressió:
4 #Q
$ #v

D

(4.6)

On:
D = Diàmetre (m)
Q = Cabal (m3/s)
v = velocitat (m/s)
4.3.2.

Velocitat.

Pel càlcul de la velocitat de l’aigua s’ha utilitzat la següent expressió:

v

Q
D2
$#
4

(4.7)

On:
D = Diàmetre (m)
Q = Cabal (m3/s)
v = velocitat (m/s)
4.3.3.

Pèrdues de càrrega.

Pel càlcul de la pèrdua de càrrega de cada tram es recorre a la formula de
Hazen-Williams:
p

On :

6 ,05 % 10 5
% L % Q1,85
C1,85 % d 4 ,87

P= pèrdua de càrrega en bar.
Q= cabal en litres per minut
D= diàmetre del tub en mm
C= constant del material (120 per acer)
L =longitud total del tub i accessoris en metres

Els resultats es poden observar en la taula excel adjunt
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(4.8)

CONCLUSIONS.
Qui subscriu la present memòria de càlculs considera que les dades descrites,
juntament amb les formules, taules i la documentació que segueix, justifiquen
tots els apartats a tenir en compte per a la justificació de la construcció de la nau
industrial, així com del bloc representatiu, la instal·lació elèctrica en BT i el
corresponent centre de transformació. També es considera suficientment
justificada la previsió d’aigua contra incendis.

Perquè en quedi constància se signa el present a:

Igualada, Juny de 2008

EL

TÈCNIC

Bernat Costell Cervera
E. Tècnic Industrial elèctric
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exteriors II

exteriors I

Domòtica

41,97
50
3x16+16

55,05
63
3x25+25

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

endolls. Ext.

82,15
100
3x50+25

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

Oficines p2

58,39
63
3x25+25

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

Oficines p1

10,32
20
3x4+4

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

Automatització

Toro

Producció

Magatzem

Il·luminació
Equip Zelio
Automatització

Il·luminació
Climatització
endolls
il. Emerg

Il·luminació
Climatització
endolls
Ordinadors
il. Emerg

Porta entrada
il·luminació I
il·luminació II

il·luminació III
il·luminació IV
endolls I
endolls II
endolls III

5

6

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Exteriors II

3

4

Oficina

Exteriors I

2

D.I.

1.0

1

Circuit

Nº

400
400
230
230
400

400
400
400

230
400
400
400
230

230
400
400
230

230
230
230

400

400

400

400

400

400

400

T (V)

3
3
2
2
3

3
3
3

2
3
3
3
2

2
3
3
2

2
2
2

3

3

3

3

3

3

3

Fases

INSTAL·LACIÓ Circuits

0,85
0,9
0,85
0,85
0,85

0,85
0,9
0,9

0,9
0,85
0,85
0,85
0,9

0,9
0,85
0,85
0,9

0,9
1
0,85

0,85

0,85

0,9

0,85

0,85

0,9

0,85

Cos Ø

INSTAL·LACIÓ
DATA
DADES GENERALS DELS CIRCUITS

5.000
5.000
6.250
6.250
6.250

3.500
5.000
5.000

3.200
4.500
22.500
10.500
500

1.120
4.500
22.500
500

300
3.200
1.250

69.584

205.400

4.900

36.750

23.250

83.391

423.275

Pot. (W)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5.000
5.000
6.250
6.250
6.250

3.500
5.000
5.000

3.200
4.500
22.500
10.500
500

1.120
4.500
22.500
500

300
3.200
1.250

69.584

205.400

4.900

36.750

23.250

83.391

423.275

C. Simul. P.Sim. (W)

L. (m)

50
40
80
60
70

50
80
80

30
25
40
25
65

50
25
40
65

50
3
50

74

2

98

87

2

30

25

F.correc.

1,8
1,8
1
1
1

1,5
1,8
1,8

1,8
1,5
1
1
1

1,8
1,5
1
1

1,8
1
1,5

1

1

1

1

1

1

1

P.Càlcul (W)

Pàgina 1

9.000,00
9.000,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00

5.250,00
9.000,00
9.000,00

5.760,00
6.750,00
22.500,00
10.500,00
500,00

2.016,00
6.750,00
22.500,00
500,00

540,00
3.200,00
1.875,00

69.584,00

205.400,00

4.900,00

36.750,00

23.250,00

83.391,00

423.275,00

15,28
14,43
31,97
31,97
10,61

8,91
14,43
14,43

27,83
11,46
38,21
17,83
2,42

9,74
11,46
38,21
2,42

2,61
13,91
9,59

118,16

348,79

7,86

62,40

39,48

133,74

718,76

Int. (A)

PIA (A)

16
16
32
32
16

10
16
16

32
16
40
25
10

10
16
40
10

10
16
10

110

360

10

80

40

250

600

444
556
639
511
317

444
444
444

1.022
889
2.222
1.422
197

409
889
2.222
197

153
4.259
256

4.204

822.222

227

2.554

44.444

26.667

106.667

Icc (A)

Al
0,029

1
Trifàsic
1,73205081

0,018

Cu

Juliol 2008

Monof.
Nau Industrial c/ alemania 9

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

càlculs BT

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50
4,50

10,00
25,00
4,50

4,50

25,00

4,50

4,50

36,00

4,50

4,50

P.tall (kA)

kA

4,5-6-10-15
25-36-50

3
3
5
5
5

5
3
3

3
5
5
5
5

3
5
5
5

3
5
5

5

5

5

5

5

5

3

e màx.(%)

1,95
1,56
7,88
5,91
1,14

0,68
3,13
3,13

4,54
0,44
2,34
0,68
0,51

2,65
0,44
2,34
0,51

0,71
0,15
1,48

13,41

1,07

1,25

8,33

0,12

6,51

73,49

S (e) (mm2)

2,5
2,5
6,0
6,0
2,5

2,5
1,5
1,5

6,0
2,5
10,0
4,0
2,5

1,5
2,5
10,0
2,5

1,5
2,5
2,5

35,0

185,0

2,5

25,0

10,0

90,0

2*150

S (Tª) (mm2)

2,5
2,5
10
6
2,5

2,5
4
4

6,00
2,5
10
4
2,5

4,00
2,5
10
2,5

1,5
2,5
2,5

35

185

2,5

25

10

90

2*150

S (mm2)

240 · 300 · 400

50 · 70 · 95
120 · 150 · 185

2 ó 3x PVC

(3) E 2ó3x XPLE o EPR

30

Cu (2) B

1,5 · 2,5 · 4 · 6
10 · 16 · 25· 35

Alumini 70ºC

48

Cu (1) B2
2 ó 3x XLPE-EPR

26
Coure 70ºC

9,38
7,50
9,06
11,32
9,11

5,47
9,38
9,38

5,22
3,52
4,69
3,42
2,36

4,57
3,52
4,69
2,36

3,26
0,70
6,79

7,66

0,12

10,00

6,66

0,24

1,45

2,45

e (V)

11,83
9,95
11,51
13,77
11,56

7,92
11,83
11,83

7,67
5,97
7,14
5,87
4,81

7,02
5,97
7,14
4,81

0,00
3,15
9,24

2,45

2,55

10,82

10,81

2,69

5,06

2,45

e acu. (V)

2,96
2,49
5,00
5,99
2,89

1,98
2,96
2,96

3,33
1,49
1,78
1,47
2,09

3,05
1,49
1,78
2,09

0,00
1,37
4,02

0,61

0,64

2,71

2,70

0,67

1,26

0,61

e (%)

càlculs BT

1 Diferencial
63A/300mA
1 Diferencial
40A/300mA
-

1 Diferencial
63A/300mA
-

-

1 Diferencial
100A/300mA
-

1 Diferencial
63A/300mA
-

1 Diferencial
40A/300mA
-

-

Int.Difer.

Magatzem

producció

Toro

82,13
100
3x50+25

117,33
125
3x70+25

27,98
32
3x6+6

99,28
100
3x50+25

25,99
32
3x6+6

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

Plegadores I

Plegadores II

Cisalles

Soldador

Il·luminació

15,72
16
3x2,5+2,5

10,12
16
3x2,5+2,5

42,48
50
3x2,5+2,5

13,54
16
3x2,5+2,5

10,12
16
3x2,5+2,5

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

vestidors

Cures

Moll càrrega

endolls exterior

Altell logistica

endolls II
endolls II
endolls II
il. Emergencia

15,58
16
3x2,5+2,5

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

Menjador

endolls II
endolls II
endolls II
il. Emergencia

8,84
10
3x2,5+2,5

In(A)=
PIA(A)=
Secció(mm2)=

Circuit

Toro magatzem
Toro producció
Llum emergència

plegadora 1
plegadora 2
endolls III

plegadora 1
plegadora 2
plegadora 3
endolls III

cisalla 1
cisalla 2
endolls III

soldador 1
soldador 2
soldador 3
endolls III

Il·luminació 1
il·luminació 2
il·luminació 3
il·luminació 4

endolls II
endolls II
endolls II
endolls II

il·luminació
endolls
Microones

il·luminació H
il·luminació D
endolls H
endolls D

il·luminació
endolls
màquines

il·luminació ext
moll carrega 1
moll càrrega 2
moll càrrega 3
endolls III

endolls III
endolls III
endolls III

il·luminació
endolls
ordinadors

endolls II
endolls II
endolls II
endolls II

4.1
4.2
4.3

5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4

5.6
5.7
5.8
5.9

6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5

6.6.1
6.6.2
6.6.3

6.7.1
6.7.2
6.7.3

6.8
6.9
6.10
6.11

230
230
230
230

230
230
230

400
400
400

400
400
400
400
400

230
230
230

230
230
230
230

230
230
230

230
230
230
230

400
400
400
400

400
400
400
400

400
400
400

400
400
400
400

400
400
400

400
400
230

T (V)

2
2
2
2

2
2
2

3
3
3

3
3
3
3
3

2
2
2

2
2
2
2

2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3

3
3
3
3

3
3
3

3
3
2

Fases

INSTAL·LACIÓ Circuits

Nº

0,85
0,85
0,85
0,85

0,9
0,85
0,85

0,85
0,85
0,85

0,9
0,85
0,85
0,85
0,85

0,9
0,85
0,85

0,9
0,9
0,85
0,85

0,9
0,85
0,85

0,85
0,85
0,85
0,85

0,9
0,9
0,9
0,9

0,85
0,85
0,85
0,85

0,9
0,9
0,85

0,85
0,85
0,85
0,85

0,85
0,85
0,85

0,9
0,9
0,85

Cos Ø

2.500
2.500
2.500
2.500

336
3.750
1.250

2.500
2.500
2.500

1.200
3.500
3.500
3.500
5.625

336
3.750
1.250

336
336
3.750
3.750

336
5.625
2.400

2.500
2.500
2.500
2.500

2.000
2.000
2.000
2.000

14.000
14.000
14.000
6.500

3.000
3.000
6.500

13.000
13.000
13.000
6.500

13.000
13.000
6.500

2.400
2.400
100

Pot. (W)

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
2,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

2.500
2.500
2.500
2500

336
3.750
1.250

2.500
2.500
2.500

1.200
3.500
3.500
3.500
5.625

336
3.750
1.250

336
336
3.750
3.750

336
5.625
2.400

2.500
2.500
2.500
2500

2.000
2.000
2.000
2000

14.000
14.000
14.000
13.000

3.000
3.000
6.500

13.000
13.000
13.000
6.500

13.000
13.000
6.500

2.400
2.400
100

C. Simul. P.Sim. (W)

30
40
50
25

10
20
8

12
21
30

25
10
16
16
18

15
12
10

21
15
23
18

15
15
10

30
40
50
25

25
40
55

50
52
55
55

50
52
51

40
42
45
43

30
32
31

60
80
80

64

L. (m)

1
1
1
1

1,8
1
1

1
1
1

1,8
1,5
1,5
1,5
1

1,8
1
1

1,8
1,8
1
1

1,8
1
1

1
1
1
1

1,8
1,8
1,8

1
1
1
1

1,5
1,5
1

1,5
1,5
1,5
1

1,5
1,5
1

1
1
1

1,8

F.correc.

Pàgina 1

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

604,80
3.750,00
1.250,00

2.500,00
2.500,00
2.500,00

2.160,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
5.625,00

604,80
3.750,00
1.250,00

604,80
604,80
3.750,00
3.750,00

604,80
5.625,00
2.400,00

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00

14.000,00
14.000,00
14.000,00
13.000,00

4.500,00
4.500,00
6.500,00

19.500,00
19.500,00
19.500,00
6.500,00

19.500,00
19.500,00
6.500,00

2.400,00
2.400,00
100,00

P.Càlcul (W)

càlculs BT

12,79
12,79
12,79
12,79

2,92
19,18
6,39

4,25
4,25
4,25

3,46
8,91
8,91
8,91
9,55

2,92
19,18
6,39

2,92
2,92
19,18
19,18

2,92
28,77
12,28

12,79
12,79
12,79
12,79

5,77
5,77
5,77
5,77

23,77
23,77
23,77
22,08

7,22
7,22
11,04

33,11
33,11
33,11
11,04

33,11
33,11
11,04

3,85
3,85
0,51

Int. (A)

16
16
16
16

10
20
10

10
10
10

10
10
10
10
10

10
20
10

10
10
20
20

10
32
16

16
16
16
16

10
10
10
10

32
32
32
32

10
10
16

40
40
40
16

40
40
16

16
16
16

PIA (A)

426
319
256
511

767
639
1.597

1.852
1.058
741

889
2.222
1.389
1.389
1.235

511
1.065
1.278

365
511
556
710

511
2.044
1.278

426
319
256
511

889
556
404
347

1.778
1.709
1.616
1.616

711
684
697

2.222
2.116
1.975
517

2.963
2.778
717

370
278
96

Icc (A)

4,50
4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
6,50
6,50
6,50

4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50
5,50

4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50

P.tall (kA)

5
5
5
5

3
5
5

5
5
5

3
5
5
5
5

3
5
5

3
3
5
5

3
5
5

5
5
5
5

3
3
3
3

5
5
5
6

5
5
5

5
5
5
5

5
5
5

3
3
3

e màx.(%)

1,18
1,58
1,97
0,98

0,16
1,18
0,16

0,08
0,14
0,20

0,23
0,14
0,22
0,22
0,26

0,24
0,71
0,20

0,33
0,24
1,36
1,06

0,24
1,33
0,38

1,18
1,58
1,97
0,98

0,39
0,63
0,86
1,00

1,82
1,90
2,01
1,55

0,59
0,61
0,86

2,03
2,13
2,29
0,73

1,52
1,63
0,52

0,63
0,83
0,21

S (e) (mm2)

2,5
2,5
2,5
2,5

1,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,5
2,5
2,5

1,5
1,5
2,5
2,5

1,5
6,0
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

10,0
10,0
10,0
10,0

4,0
4,0
4,0

10,0
10,0
10,0
2,5

10,0
10,0
2,5

2,5
2,5
1,5

S (Tª) (mm2)

2,5
2,5
2,5
2,5

1,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,5
2,5
2,5

1,5
1,5
2,5
2,5

1,5
6
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

10
10
10
10

4
4
4

10
10
10
2,5

10
10
2,5

2,5
2,5
1,5

S (mm2)

5,43
7,25
9,06
4,53

0,73
5,43
0,72

0,63
1,09
1,56

1,13
1,09
1,75
1,75
2,11

1,10
3,26
0,91

1,53
1,10
6,25
4,89

1,10
2,55
1,74

5,43
7,25
9,06
4,53

1,88
3,00
4,13
4,80

3,65
3,79
4,01
3,72

2,93
3,05
4,32

4,06
4,27
4,57
5,82

3,05
3,25
4,20

3,00
4,00
0,97

e (V)

11,83
9,95
11,51
11,51

11,83
9,95
11,51

11,83
9,95
11,51

11,83
9,95
11,51
11,51
11,51

11,83
9,95
11,51

11,83
9,95
11,51
11,83

11,83
9,95
11,51

11,83
9,95
11,51
11,51

11,83
9,95
11,51
11,51

11,83
9,95
11,51
11,51

11,83
9,95
11,51

11,83
9,95
11,51
11,83

11,83
9,95
11,51

11,83
9,95
11,83

e acu. (V)

2,96
2,49
5,00
5,00

2,96
2,49
4,73

2,96
2,49
5,00

2,96
2,49
5,00
5,00
5,00

2,96
2,49
4,73

2,96
2,49
4,28
2,96

2,96
2,49
4,67

2,96
2,49
4,81
4,75

2,96
2,49
4,60
4,89

2,96
2,49
5,00
5,00

2,96
2,49
5,00

2,96
2,49
5,00
2,96

2,96
2,49
5,00

2,96
2,49
2,96

e (%)

càlculs BT

1 Diferencial
40A/300mA

1 Diferencial
40A/30mA

1 Diferencial
40A/300mA

1 Diferencial
63A/300mA

1 Diferencial
40A/30mA

1 Diferencial
40A/30mA

1 Diferencial
40A/30mA

1 Diferencial
40A/30mA

1 Diferencial
40A/300mA

1 Diferencial
100A/300mA

1 Diferencial
40A/300mA

1 Diferencial
125A/300mA

1 Diferencial
100A/300mA
1 Diferencial

1 Diferencial
40A/300mA

Int.Difer.

Oficina

Exteriors I

Exteriors II

Toro

Producció

Magatzem

Il·luminació
Equip Zelio
Automatització

Il·luminació
Climatització
endolls
il. Emerg

Il·luminació
Climatització
endolls
Ordinadors
il. Emerg

Porta entrada
il·luminació I
il·luminació II

il·luminació III
il·luminació IV
endolls I
endolls II
endolls III

2

3

4

5

6

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3.1
3.3.2
3.3.3

D.I.

1.0

1

Circuit

400
400
230
230
400

400
400
400

230
400
400
400
230

230
400
400
230

230
230
230

400

400

400

400

400

400

400

T (V)

INSTAL·LACIÓ

Nº

3F+N+P
3F+N+P
F+N+P
F+N+P
3F+N+P

3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P

F+N+P
3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P
F+N+P

F+N+P
3F+N+P
3F+N+P
F+N+P

F+N+P
F+N+P
F+N+P

3F+N+P

3F+N+P

3F+N+P

3F+N+P

3F+N+P

3F+N+P

3F+N+P

Fases

0,85
0,9
0,85
0,85
0,85

0,85
0,9
0,9

0,9
0,85
0,85
0,85
0,9

0,9
0,85
0,85
0,9

0,9
1
0,85

0,85

0,85

0,9

0,85

0,85

0,9

0,85

Cos Ø

5.000
5.000
6.250
6.250
6.250

3.500
5.000
5.000

3.200
4.500
22.500
10.500
500

1.120
4.500
22.500
500

300
3.200
1.250

69.584

205.400

4.900

36.750

23.250

83.391

423.275

1,00
1,00
1,00
2,00
3,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Pot. (W) C. Simult.

5.000
5.000
6.250
6.250
6.250

3.500
5.000
5.000

3.200
4.500
22.500
10.500
500

1.120
4.500
22.500
500

300
3.200
1.250

69.584

205.400

4.900

36.750

23.250

83.391

423.275

15,28
14,43
31,97
31,97
10,61

8,91
14,43
14,43

2,42

27,83
11,46
38,21

9,74
11,46
38,21
2,42

2,61
13,91
9,59

118,16

348,79

7,86

62,40

39,48

133,74

718,76

Int. (A)

RESUM DE RESULTATS
P. Sim. (W)

16
16
32
32
16

10
16
16

32
16
40
25
10

10
16
40
10

10
16
10

110

360

10

80

40

20

600

PIA (A)

50
40
80
60
70

50
80
80

65

30
25
40

50
25
40
65

50
3
50

74

2

98

87

2

30

25

L (m)

Taula 1

Taula 1

ITC.BT.14 ITC.BT.19

2,5
2,5
10
6
2,5

2,5
4
4

2,5

6
2,5
10

4
2,5
10
2,5

1,5
2,5
2,5

35

185

2,5

25

10

90

2*150

2,5
4
4
5
6

2,5
4
4

2,5

1,5
2,5
2,5

1,5
2,5
2,5
2,5

1,5
2,5
2,5

2,5

120

2,5

16

10

25

70

2,5
4
4
5
6

2,5
4
4

2,5

1,5
2,5
2,5

1,5
2,5
2,5
2,5

1,5
2,5
2,5

2,5

120

2,5

16

10

25

70

S.N.(mm2) S.P.(mm2)

S.Conduc. (T1.BT19 / T2.BT19)
S.F.(mm2)

Pàgina 1

250,00
200,00
500,00
375,00
437,50

175,00
400,00
400,00

32,50

96,00
112,50
900,00

56,00
112,50
900,00
32,50

15,00
9,60
62,50

5.149,22

410,80

480,20

3.197,25

46,50

2.501,73

10.581,88

M (kW·m)

càlculs BT

2,34
1,88
3,94
4,92
2,28

1,37
2,34
2,34

1,02

2,27
0,88
1,17

1,98
0,88
1,17
1,02

1,42
0,30
2,95

1,92

0,03

2,50

1,67

0,06

0,36

0,61

2,96
2,49
5,00
5,99
2,89

1,98
2,96
2,96

2,09

3,33
1,49
1,78

3,05
1,49
1,78
2,09

0,00
1,37
4,02

0,61

0,64

2,71

2,70

0,67

1,26

0,61

e acu. (%)

Caiguda tensió
e (%)

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC

PVC

PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC

PVC

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

XLPE

450/750v
450/750v
450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v

450/750v

450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v

0,6/1Kv

0,6/1Kv

0,6/1Kv

0,6/1Kv

0,6/1Kv

0,6/1Kv

0,6/1Kv

T.n.aïllam.

Caract. Conductor
Tipus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sense

16
20
20
21
22

16
20
20

20

16
20
32

16
20
32
20

16
20
20

20

75

20

40

32

63

-

Encas.

Aïllament

16
20
20
21
22

16
20
20

20

16
20
25

16
20
25
20

16
20
20

-

-

20

40

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180

500
500
500
501
502

500
500
500

500

500
500
500

500
500
500
500

500
500
500

500

500

500

500

500

500

500

No encas. Enter. (m) (kOhms)

Tipus Canalitzacions

Taula 9

Taula 7

Taula 5

Taula 2

ITC.BT.21

càlculs BT

1 Diferencial
63A/300mA
-

1 Diferencial
63A/300mA
-

-

1 Diferencial
100A/300mA
-

1 Diferencial
63A/300mA
-

1 Diferencial
40A/300mA
-

-

Int.Difer.

C. Indirectes

Circuit

Toro magatzem
Toro producció
Llum emergència

plegadora 1
plegadora 2
endolls III

plegadora 1
plegadora 2
plegadora 3
endolls III

cisalla 1
cisalla 2
endolls III

soldador 1
soldador 2
soldador 3
endolls III

Il·luminació 1
il·luminació 2
il·luminació 3
il·luminació 4

endolls II
endolls II
endolls II
endolls II

il·luminació
endolls
Microones

il·luminació H
il·luminació D
endolls H
endolls D

il·luminació
endolls
màquines

il·luminació ext
moll carrega 1
moll càrrega 2
moll càrrega 3
endolls III

endolls III
endolls III
endolls III

il·luminació
endolls
ordinadors

endolls II
endolls II
endolls II
endolls II

4.1
4.2
4.3

5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4

5.6
5.7
5.8
5.9

6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5

6.6.1
6.6.2
6.6.3

6.7.1
6.7.2
6.7.3

endolls II
endolls II
endolls II
il. Emergencia

230
230
230
230

230
230
230

400
400
400

400
400
400
400
400

230
230
230

230
230
230
230

230
230
230

230
230
230
230

400
400
400
400

400
400
400
400

400
400
400

400
400
400
400

400
400
400

400
400
230

T (V)

INSTAL·LACIÓ

Nº

F+N+P
F+N+P
F+N+P
F+N+P

F+N+P
F+N+P
F+N+P

3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P

3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P

F+N+P
F+N+P
F+N+P

F+N+P
F+N+P
F+N+P
F+N+P

F+N+P
F+N+P
F+N+P

F+N+P
F+N+P
F+N+P
F+N+P

3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P

3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P

3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P

3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P

3F+N+P
3F+N+P
3F+N+P

3F+N+P
3F+N+P
F+N+P

Fases

0,85
0,85
0,85
0,85

0,9
0,85
0,85

0,85
0,85
0,85

0,9
0,85
0,85
0,85
0,85

0,9
0,85
0,85

0,9
0,9
0,85
0,85

0,9
0,85
0,85

0,85
0,85
0,85
0,85

0,9
0,9
0,9
0,9

0,85
0,85
0,85
0,85

0,9
0,9
0,85

0,85
0,85
0,85
0,85

0,85
0,85
0,85

0,9
0,9
0,85

Cos Ø

2.500
2.500
2.500
2.500

336
3.750
1.250

2.500
2.500
2.500

1.200
3.500
3.500
3.500
5.625

336
3.750
1.250

336
336
3.750
3.750

336
5.625
2.400

2.500
2.500
2.500
2.500

2.000
2.000
2.000
2.000

14.000
14.000
14.000
6.500

3.000
3.000
6.500

13.000
13.000
13.000
6.500

13.000
13.000
6.500

2.400
2.400
100

1,00
1,00
1,00
2,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
2,00
3,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
2,00

1,00
1,00
1,00
2,00

1,00
1,00
1,00
2,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

Pot. (W) C. Simult.

2.500
2.500
2.500
2.500

336
3.750
1.250

2.500
2.500
2.500

1.200
3.500
3.500
3.500
5.625

336
3.750
1.250

336
336
3.750
3.750

336
5.625
2.400

2.500
2.500
2.500
2.500

2.000
2.000
2.000
2.000

14.000
14.000
14.000
13.000

3.000
3.000
6.500

13.000
13.000
13.000
6.500

13.000
13.000
6.500

2.400
2.400
100

12,79
12,79
12,79
12,79

2,92
19,18
6,39

4,25
4,25
4,25

3,46
8,91
8,91
8,91
9,55

2,92
19,18
6,39

2,92
2,92
19,18
19,18

2,92
28,77
12,28

12,79
12,79
12,79
12,79

5,77
5,77
5,77
5,77

23,77
23,77
23,77
22,08

7,22
7,22
11,04

33,11
33,11
33,11
11,04

33,11
33,11
11,04

3,85
3,85
0,51

16
16
16
16

10
20
10

10
10
10

10
10
10
10
10

10
20
10

10
10
20
20

10
32
16

16
16
16
16

10
10
10
10

32
32
32
32

10
10
16

40
40
40
16

40
40
16

16
16
16

RESUM DE RESULTATS
P. Sim. (W)
Int. (A)
PIA (A)

30
40
50
25

10
20
8

12
21
30

25
10
16
16
18

15
12
10

21
15
23
18

15
15
10

30
40
50
25

25
40
55
64

50
52
55
55

50
52
51

40
42
45
43

30
32
31

60
80
80

L (m)

2,5
2,5
2,5
2,5

1,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,5
2,5
2,5

1,5
1,5
2,5
2,5

1,5
6
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

10
10
10
10

4
4
4

10
10
10
2,5

10
10
2,5

2,5
2,5
1,5

2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
3,5
4,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
6
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

10
10
10
11

4
4
4

2,5
4
4
5

2,5
4
4

2,5
4
5,5

2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
3,5
4,5

2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
6
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

10
10
10
11

4
4
4

2,5
4
4
5

2,5
4
4

2,5
4
5,5

S.Conduc. (T1.BT19 / T2.BT19)
S.F.(mm2) S.N.(mm2) S.P.(mm2)

Pàgina 1

75,00
100,00
125,00
62,50

3,36
75,00
10,00

30,00
52,50
75,00

30,00
35,00
56,00
56,00
101,25

5,04
45,00
12,50

7,06
5,04
86,25
67,50

5,04
84,38
24,00

75,00
100,00
125,00
62,50

50,00
80,00
110,00
128,00

700,00
728,00
770,00
715,00

150,00
156,00
331,50

520,00
546,00
585,00
279,50

390,00
416,00
201,50

144,00
192,00
8,00

M (kW·m)

càlculs BT

2,36
3,15
3,94
1,97

0,32
2,36
0,32

0,16
0,27
0,39

0,28
0,27
0,44
0,44
0,53

0,48
1,42
0,39

0,67
0,48
2,72
2,13

0,48
1,11
0,76

2,36
3,15
3,94
1,97

0,47
0,75
1,03
1,20

0,91
0,95
1,00
0,93

0,73
0,76
1,08

1,02
1,07
1,14
1,46

0,76
0,81
1,05

0,75
1,00
0,42

2,96
2,49
5,00
5,00

2,96
2,49
4,73

2,96
2,49
5,00

2,96
2,49
5,00
5,00
5,00

2,96
2,49
4,73

2,96
2,49
4,28
2,96

2,96
2,49
4,67

2,96
2,49
4,81
4,75

2,96
2,49
4,60
4,89

2,96
2,49
5,00
5,00

2,96
2,49
5,00

2,96
2,49
5,00
2,96

2,96
2,49
5,00

2,96
2,49
2,96

Caiguda tensió
e (%)
e acu. (%)

PVC
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC

450/750v
450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v

450/750v
450/750v
450/750v

Caract. Conductor
Tipus
T.n.aïllam.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sense

16
20
20
21

16
20
20

16
20
20

16
20
20
21
22

16
20
20

16
20
20
20

16
20
20

16
20
20
21

16
20
20
21

16
20
20
20

16
20
20

16
20
20
20

16
20
20

16
20
24

16
20
20
21

16
20
20

16
20
20

16
20
20
21
22

16
20
20

16
20
20
20

16
20
20

16
20
20
21

16
20
20
21

16
20
20
20

16
20
20

16
20
20
20

16
20
20

16
20
24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500
500
500
501

500
500
500

500
500
500

500
500
500
501
502

500
500
500

500
500
500
500

500
500
500

500
500
500
501

500
500
500
501

500
500
500
501

500
500
500

500
500
500
500

500
500
500

500
500
500

Tipus Canalitzacions
Aïllament
Encas. No encas. Enter. (m) (kOhms)

càlculs BT

1 Diferencial
40A/300mA
-

1 Diferencial
40A/30mA
-

1 Diferencial
40A/300mA
-

1 Diferencial
63A/300mA
-

1 Diferencial
40A/30mA
-

1 Diferencial
40A/30mA
-

1 Diferencial
40A/30mA
-

1 Diferencial
40A/30mA
-

1 Diferencial
40A/300mA
-

1 Diferencial
100A/300mA
-

1 Diferencial
40A/300mA
-

1 Diferencial
125A/300mA
-

1 Diferencial
100A/300mA
-

1 Diferencial
40A/300mA

C. Indirectes
Int.Difer.

10,00

P XARXA DISTRIBUCIÓ (bar)

33,33

(l/s)
33,33

33,33

4

Numero
4

CABAL NIA (l/s)

Total

Cabal (l/min)
500

L (m)
T
Tram
Longitud
Escomesa
10
Vàlvula Pas
0
Vàlvula retenció
0
Alimentació
15
Tram 1
44
Tram 2
55
Tram 3
15
Tram 4
20
Tram 5
76

Q (m3/s)
Consum
0,033333
0,033333
0,033333
0,033333
0,0166
0,0083
0,0166
0,0083
0,0083
Pi
(bar)
10,00
9,77
9,67
9,57
9,14
8,01
9,14
9,06
9,06
màx (m/s)
5
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10
10
Colze soldat 90º
Valvula retenció
Valvula retenció
T roscada normal
Colze soldat 90º
Colze soldat 90º
Colze soldat 90º
T roscada normal
Colze soldat 90º

Tipus accesori

v = velocitat [m/s]
Q = cabal [m3/s]
pi = número pi
D = diàmetre interior conducció [m]

velocitat mínima subministrament 0,5 m/s
velocitat màxima subministrament 2 m/s (metàl·liques)
velocitat màxima subministrament 7 m/s (plàstiques)
760 mm.c.Hg = 1 atm = 1 bar = 0,1 MPa= 10,33 m.c.a.
10 m.c.a. = 1Kgf/cm2

Aparells
Hidrant (Risc baix Tipus C)

Diametre:
D^2 = (4 x Q) / (pi x v)

Q (m3/s) = Velocitat (m/s) · S (m2)
P = Força (Kg f) / S (cm2)

CÀLCUL DE LA CANONADES INSTAL·LACIÓ D'AIGUA CONTRA INCENTDIS

diametre Leq acce.
(mm)
(m)
100,000
1,43
100,000
5,07
100,000
5,07
100,000
6,1
40,000
2,37
32,000
5,07
80,000
5,07
32,000
5,07
32,000
5,07

Dp / m
(bar/m)
0,0229
0,1017
0,1017
0,0282
1,1344
1,9956
0,0830
1,9956
1,9956

Dp Tram
(bar)
0,229
0,102
0,102
0,423
1,134
1,996
0,083
1,996
1,996

Pf
(bar)
9,771
9,669
9,567
9,144
8,010
6,014
9,061
7,066
7,066

velocitat
(m/s)
4,25
4,25
4,25
4,25
9,50
8,90
3,30
9,30
9,80

