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B. ESTUDI AÏLLAMENTS
B.1. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC
El aïllament que l’edifici haurà de tenir serà funció de la normativa referent a l’aïllament tèrmic i
acústic de l’edifici. Aquests dos tipus d’aïllaments s’aconsegueixen a partir dels mateixos
materials i per tant alhora de dimensionar-los caldrà tenir present les propietats dels materials en
ambdós vessants.
L’aïllament tèrmic de l’edifici haurà de complir amb la NRE-AT-87 d’obligat compliment pels
edificis de Catalunya i el CTE(antiga NBE-CT-79) d’aplicació per la resta d’Espanya.
La normativa més restrictiva amb els aïllaments és la que afecta els aïllaments acústics de
l’edifici i si aquests compleixen amb la normativa, probablement l’edifici també complirà amb els
requisits dels aïllaments tèrmics.
Tot el local haurà de complir amb normatives que faran referència a l’aïllament acústic mínim que
els tancaments han de tenir, com la NBE-CA-88, o també hi hauran altres reglaments que ens
limitaran la contaminació acústica que hi pot haver en aquest tipus d’edificis com la ordenança
municipal sobre contaminació acústica de Manresa .
Per tal de complir amb tots aquests reglaments s’ha de fer un disseny constructiu adequat dels
diferents tancaments i dotar-los de l’aïllament acústic i tèrmic necessari, per això per tal de fer el
disseny adequat es calcularan els aïllaments acústic i tèrmic que té el local abans de fer les
reformes ja que s’aprofitaran tots els tancaments exteriors de l’edifici inicial, i en cas de ser
necessari es farà un projecte d’aïllament interior i sobreposat.

B.1.1. AÏLLAMENT ACÚSTIC EDIFICI INICIAL
La NBE-CA-88 només determina l’aïllament mínim que ha de tenir el material, però els altres
reglaments fan referència a la contaminació acústica màxima que hi pot haver en l’exterior de
l’edifici, que depèn del soroll que hi ha a l’interior de l’activitat i de l’aïllament dels tancaments
exteriors. Per tant a part de conèixer l’aïllament acústic de l’edifici també necessitarem el valor de
soroll que farà l’activitat.
B.1.1.1. Valor de pressió sonora interior
El valor real del soroll que hi haurà a l’interior no es podrà conèixer fins que l’activitat estigui en
funcionament ja que depèn de molts factors, tant de les característiques dels tancaments, com la
reverberació i absorció dels tancaments, com de la potència de l’equip de so.
Per poder dimensionar correctament els aïllaments que seran necessaris s’agafarà un valor de
soroll interior aproximat que s’obtindrà a partir del soroll que hi ha en altres bars o discoteques
de característiques similars i d’un nivell de pressió sonora que no sigui nociva per la salut. Aquest
valor considerat s’haurà de respectar i no es podrà superar un cop el bar estigui en funcionament
per tal de complir amb tots els reglaments. L’avantatge d’activitats com els bars i discoteques,
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respecte activitats industrials, és que aquest soroll interior es pot controlar fàcilment baixant o
pujant la potència de l’equip de so.
La pressió acústica mitja a discoteques esta entre 100dB i 110dB i en certes ocasions arriben a
nivells de 120dB que és l’umbral de dolor de la oïda humana. La normativa de riscos laborals
determina que a partir de 100dB el soroll és intolerable i que de 75dB a 100dB el soroll es
considera fort però es pot suportar i si el nivell de pressió sonora no supera aquest llindar i no és
un soroll continuat aquest no afecta a la salut.
Per tot això es procurarà tenir un nivell sonor màxim de 90dB al interior del bar, que no seran tant
elevats com a la majoria de discoteques però tampoc seran tant nocius per la salut humana.
Aquest valor sonor oscil·larà en funció de la distància als equips de so però l’agafarem com a
valor mig del local i s’intentarà dissenyar la instal·lació sonora perquè aquest nivell de so sigui
mes o menys constant en tot el local, evitant puntes de soroll i llocs en que el nivell disminueixi
molt. De tota manera com ja s’ha explicat en la memòria diferenciarem dos grans zones en el
local:
-

-

La sala de la planta inferior, que serà la considerada purament sala de ball, i és la
zona on intentarem arribar a la pressió acústica màxima, sempre evitant efectes
nocius per la salut, i
La sala de planta baixa i planta superior, on al ser una zona on els clients poden
seure, dona més joc per conversar i comunicar-se. Així doncs en aquestes zones es
moderarà el volum de la música.

Amb aquestes diferenciacions també aconseguirem minimitzar els aïllaments, ja que les zones
amb contacte directe amb l’exterior tindrem una pressió sonora inferior que en la sala inferior,
que està molt més aïllada físicament per la pròpia distribució del local.
Per tal de fer els càlculs d’aïllament acústic, ja que la normativa de locals de pública concurrència
de Manresa article 34 no fa referència expressa a càlculs, es seguirà el que marca l’article 63 de
l’ordenança municipal de Barcelona sobre acústica que indica els punts bàsics que ha de complir
un local sobre acústica. Per fer l’aïllament acústic d’un local tipus bar musical recomanen calcular
que a l’interior de la sala hi ha 90dB. Aquest nivell de so considerat l’elevarem per tal de
sobredimensionar la capacitat d’aïllament dels tancaments i així complir amb un cert marge la
normativa de contaminació acústica de Manresa que no dona valors exactes. Per això es
considerà que el nivell de so interior com si el local fos una discoteca i es prendrà com a valor de
càlcul 95 dB que en moments puntuals es podrien arribar a obtenir a l’interior.
L’ordenança de Manresa també aconsella que el nivell de so interior no sobrepassi els 95dB.
En locals com els d’aquest projecte caldrà instal·lar un equip limitador-controlador dels nivells
d’emissió que es fixarà a 90 dB.
B.1.1.2. Especificacions de la normativa
La NBE-CA-88 ens obliga a complir amb una sèrie de paràmetres i dona uns valors mínims
d’aïllament que l’edifici haurà de complir. Tant els tancaments interiors com els exteriors hauran
de complir amb aquests paràmetres però el que mes interessa en aquest projecte són les
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condicions que ha de complir els tancaments exteriors que han de tenir el següent aïllament
mínim:
- Façanes han de tenir aïllament mínim de 30dBA
- Coberta ha de tenir aïllament mínim de 45dBA
Com que sempre preval el més restrictiu, escollirem lles ordenances Municipals d’activitats de
pública concurrència i de contaminació acústica de Manresa que dicten un aïllament al soroll aeri
de tots els tancaments exteriors serà com a mínim de 65dB(A).
Estudi impacte acústic
L’estudi d’impacte acústic ens obliga a complir amb els nivells d’immissió que atorga el mapa de
capacitat acústica a l’emplaçament i l’entorn de l’activitat i en cas que no es compleixin ens
obliga a fer un projecte d’aïllament de l’activitat per tal de complir amb la normativa. Aquest
annex de càlculs acústics ens servirà per fer el projecte d’aïllament acústic de l’activitat.
El mapa de capacitat acústica és l’eina que estableix els objectius de qualitat acústica del territori
i és un instrument de base que el Govern de la Generalitat posa a disposició dels ajuntaments
perquè estableixin les zones de sensibilitat acústica del seu territori.
En la llei de contaminació acústica de Manresa distribueixen les zones amb 4 nivells segons el
màxim soroll admissible:
•

•
•

•

1. Zona d'ús preferent d'habitatges (A). Es considera així aquella illa en què domina
l'edificació destinada a habitatge i es permeten algunes activitats situades habitualment
en les plantes baixes i/o soterranis. S'equiparen a habitatge els centres hospitalaris i
sòciosanitaris.
2. Zona mixta (B). Es considera així aquella illa on coexisteixin indústries i habitatges,
independentment de la qualificació urbanística que tingui.
3. Zona industrial en illa tancada (C). Es considera així aquella illa qualificada d'industrial
en el PGOU de Manresa i ocupada totalment per indústries, podent-hi haver habitatges a
les proximitats, llevat que l'illa s'integri en un polígon industrial.
4. Polígon industrial (D). Es considera polígon industrial la zona delimitada per un conjunt
d'illes que admeten qualsevol activitat, preferentment industrial, i que no estan destinades
a habitatge.

Segons el cadastre acústic de Manresa la nostra activitat està ubicada en una zona d'ús
preferent d'habitatges (A).
L’ordenança també diferencia la quantitat màxima de soroll segons sigui en horari diürn o
nocturn. El bar musical treballarà majoritàriament en horari nocturn, que evidentment és l’horari
de mes sensibilitat i per tant el mes restrictiu.
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Amb les condicions citades anteriorment el nivell sonor màxim que podria haver-hi a l’exterior de
la façana serien 30 dBA i a l’interior de l’illa de cases 45 dBA. Tot i així dins la mateixa norma
l’art. 9 fixa un aïllament acústic mínim que en el bar serà més restrictiu que l’anterior. En aquest
article, cal que l’aïllant acústic compleix:
-

Aï = Lp-25
On Aï és l’aïllament mínim que s’ha de construir
I Lp és el nivell sonor màxim emès a l’interior

Així doncs, tenint en compte el Lp del bar (90 dBA) que s’ha justificat anteriorment l’aïllament
mínim serà de 65 dBA mesurat in situ.
B.1.1.3. Aïllament acústic inicial
La generació del so en aquest edifici es produirà bàsicament en les tres sales, que ocupen
pràcticament tota la superfície edificada. Per això el que es farà en aquest projecte d’aïllament
serà aïllar acústicament tots els tancaments exteriors per així evitar que el so interior es propagui
cap a l’exterior. El nivell de so exterior no pot superar en cap cas els límits establerts per la
normativa, per això l’aïllament acústic s’haurà de dissenyar per tal que els nivells sonors a
l’exterior de l’edifici siguin inferiors als requeriments de la normativa.
També ens interessa aïllar en menor grau les parets interiors que separen les sales de la cuina,
els lavabos i passadís d’evacuació. Tenint en compte que totes aquestes parets ja necessiten
una resistència al foc definida anteriorment, no serà necessari incrementar l’aïllament en la
majoria dels casos perquè ja complirà les exigències mínimes.
Així l’estudi de l’aïllament acústic de l’edifici es farà sobre els següents tancaments (en vermell):

Els tancaments interiors que separen les diferents sales o locals del bar només hauran de
complir amb la NBE-CA-88 en funció del tipus de sales que separen, ja que no cal aïllar
acústicament cap sala.
Per realitzar aquest càlcul es separaran els diferents materials que componen les façanes i
coberta amb els seus aïllaments i finalment se n’obtindrà un valor d’aïllament seguint les pautes
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de la NBE-CA-88. Aquest càlcul serà aproximat i ens servirà per dissenyar el tipus d’aïllament
que necessitem posar en els tancaments.
MATERIALS EDIFICI INICIAL
Per poder dimensionar millor l’aïllament que s’haurà de col·locar cal saber quin aïllament tenen
els actuals. A continuació es descriuen els materials dels tancaments de l’edifici inicial:
Parets laterals i de fons:
- Totxana de 14 cm de gruix foradada

Material

R en dbA

Totxana foradada

47

Façana principal:
- Persiana metàl·lica enrotllable
La façana està ocupada pràcticament al 100% per una porta dissenyada per l’entrada de
vehicles, degut a l’anterior ús del local. No es tindrà en compte ja que es demuntarà
completament i es substituirà per les noves portes de dimensions molt inferiors i la resta d’espai
es realitzarà paret de bloc i altres aïllaments descrits posteriorment.
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Coberta:
- Panell de xapa sandwich nervada per coberta

Detall unió panells

Detall tancament coberta amb estructura

Material

R en dbA

Panell nervat Prefrisa de 80mm d’espessor

37

Portes:
- Portes
La única porta existent és la porta que comunica el local amb l’escala d’accés a les vivendes i
tampoc no es tindrà en compte l’aïllament d’aquesta perquè es tapiarà i s’aïllarà aquell espai com
la resta de parets exteriors.
Terra:
- Solera
Actualment l’acabat del terra del local és una solera de formigó armat de aproximadament 15 cm
de gruix. Aquesta solera es mantindrà en la major part del local. Sobre aquesta es faran dos
actuacions, primer es construirà una segona solera aïllada de l’anterior mitjançant materials
absorbents del so de 7cm de gruix. Posteriorment s’incorporarà la capa d’acabat, en aquest cas
enrajolat amb terratzo continu. La segona solera ens servirà per aïllar tota l’estructura actual dels
sorolls d’impacte produïts per la gent i per els altaveus.
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Material

R en dbA

Solera de formigó armat de 15 cm de gruix amb acabat fratassat

58

AÏLLAMENT FAÇANA I TANCAMENTS EXTERIORS
Aquest aïllament es calcularà a partir de la superfície dels tancaments que separen les sales
amb l’exterior o edificis contigus. Es considera que els edificis adjacents cal aïllar-los com si fos
l’exterior, tot i que es podria tenir en compte que els altres edificis tenen la seva pròpia paret
mitgera, que també te un cert aïllament acústic.
El disseny de la façana, al contrari que la resta de parets, es calcularà partint de zero.
La superfície que volem aïllar és la que està en contacte amb el interior del local, ja que és la que
evita que el so surti cap a l’exterior. Aquesta superfície s’ha calculat a partir del perímetre dels
tancaments i l’altura de cada tancament. L’altura dels tancaments de la part davantera del local
s’ha considerat que és de 4,20 m ja que a l’interior del local es posarà un fals sostre per sota
d’aquesta altura que servirà per l’aïllament del local respecte les vivendes i també per millorar
l’estètica i per facilitar la distribució de les instal·lacions per tot el local.
La part posterior del local, la zona de dos plantes, per fets d’aïllament es considerarà com una
sola planta de 6,80 m d’altura.
En la façana es considerarà el total de l’altura del local per deixar-lo totalment aïllat del terra al
forjat de la primera planta, 4,85m.
Les superfícies dels diferents elements són les següents:
Superfície portes
En tot el perímetre de la nau hi ha un total de 3.2m lineals de portes que comuniquen l’interior de
l’edifici amb l’exterior segons disseny realitzat per tal de complir amb el CTE, la NBE-CPI-96 i RD
2816/1982. Aquestes portes tenen una altura de 2 metres. Així la superfície ocupada per les
portes és la següent:
Superfície portes = 3,2m x 2m = 6,4 m2
Superfície paret de totxana perforada
Superfície de paret = perímetre tancaments estudi x altura
Superfície de paret = (50,2ml x 4,2m) + ( 36.1ml x 6,8m) = 456,25 m2
Superfície façana a construir de nou
Superfície façana = perímetre tancaments estudi x altura - superfície portes
Superfície façana = (6,8ml x 4,85m) - 6,4 = 26.58 m2
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Tipus de tancament

Superficie
m2

Aïllament acústic
inicial R en dbA

Paret de totxana perforada

456,25

47

Superfície façana (antiga porta metàl·lica)

26,58

8

La normativa NBE-CA-88 obliga a tenir un aïllament acústic mínim de 30dB A i l’ordenança
especifica de Manresa 65 dBA.
Comprovem si els tancaments verticals ens complirien aplicant la formula següent donada a la
norma:

Ag

Ag

= 10 ⋅ log

= 10 ⋅ log

Sv + Sc
Sv
S
+ cac
av
10 10 10 10

456,25 + 26,58
= 20,58 dBA
456,25 26,58
+
47
8
10 10

1010

L’aïllament conjunt d’aquests tancaments és de 20,58 dBA, aquest càlcul es pot veure en l’annex
de càlculs. Aquest valor dels tancament exteriors no ens compleix amb les exigències de les
normatives per aquest tipus de tancaments. De tota manera com ja s’ha comentat el valor
d’aïllament d’aquests tancaments exteriors vindrà donat per la ordenança municipal de
contaminació acústica de Manresa que és mes restrictiva, aleshores es necessita un aïllament
mínim dels tancaments de 65dBA. Per tant farà falta millorar l’aïllament dels tancaments exteriors
en aproximadament 44dBA el que implica que haurem de fer un projecte d’aïllament de l’edifici.
AÏLLAMENT DE LA COBERTA
La superfície de la coberta serà la que ocupa la sala superior. Cal tenir en compte la inclinació de
les dues vessants ja que és una coberta a dues aigües.
Superfície coberta = Superficies inclinada de cada cara
Superfície coberta = 135 m2
En la taula següent podem veure el tipus de tancament de la coberta, la seva superfície i el seu
aïllament acústic.
Tipus de tancament

Superficie
m2

Aïllament acústic R
en dbA

Panell nervat Prefrisa de 80mm d’espessor

135

37
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El nivell mínim d’aïllament que ha de tenir la coberta segons la NBE-CA-88 és de 45dBA i el de
l’ordenança municipal de pública concurrència marca un aïllament global al soroll aeri de 65dB,
per tant l’actual coberta no compleix amb els requisits mínims.
AÏLLAMENT DEL FORJAT EDIFICI
El la part davantera del local tenim l’edifici de vivendes a sobre. Per tant el forjat de la primera
planta per el nostre local és una altre coberta. En aquest cas encara és més important tenir un
bon aïllament acústic, tant al soroll aeri com al impacte, ja que si afecta als veïns serà fins i tot
més greu que incomplir la normativa perquè s’entraria en un problema de queixes i fins i tot
denúncies.
Així en aquesta zona es considerarà com si s’hagués d’atenuar tot el soroll amb l’aïllament del
fals sostre.

B.1.2. AÏLLAMENT TÈRMIC EDIFICI INICIAL
La NRE-AT-87 és la normativa a respectar pels aïllaments tèrmics dels edificis a Catalunya
segons les unitats d’ocupació. Aquestes unitats d’ocupació són les superfícies on s’hi produeix
una activitat sedentària i la norma obliga a que tinguin uns aïllaments mínims. El projecte de la
discoteca no es veu afectat per aquesta normativa i només haurà de complir amb la NBE-CT-79,
ja que en una discoteca no es pot considerar cap unitat d’ocupació. Així haurem de complir amb
la norma NBE-CT-79 que ens dona uns valors de conductivitat tèrmica global que un edifici ha de
complir, que es calcula a partir del càlcul del coeficient global de transmissió de calor dels
tancaments. Aquest coeficient dependrà del tipus de material que forma el tancament i del tipus
de climatització que tenim a l’edifici, per això primer es definiran els materials que formen els
diferents tancaments exteriors de l’edifici.
Al igual que s’ha fet en el càlcul de l’aïllament acústic es considerarà que el disseny arquitectònic
del local inicial serà igual al que tindria el bar un cop estigués en funcionament per tal d’ajustar el
màxim possible els resultats d’aïllament que tindria el bar amb els actuals tancaments. El
disseny arquitectònic de l’edifici inicial amb el que serà el bar varia per:
- Hi haurà un total de 3,2 metres lineals de portes d’accés amb una altura de 2m
- S’instal·larà un fals sostre a 3, 8 i 3,2 m per raons estètiques i d’aïllament acústic que farà que
tinguem una càmera d’aire entre el local i l’exterior.
Per fer el càlcul tèrmic de l’edifici es farà sobre tots els tancaments exteriors de l’edifici i no es
separarà cap zona dintre del local.
B.1.2.1. Característiques dels materials
Els materials es caracteritzaran pel seu coeficient de transmissió de calor que depèn de la
conductivitat d’un material i del seu gruix. A continuació es mostren els coeficients de transmissió
de calor obtinguts dels de la normativa NBE-CT-79 o dels fabricants. Els valors obtinguts es
mostren en kcal/h m ºC.
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- Totxana de 14 cm de gruix foradada
Material

K [kcal/h m2 ºC]

Totxana de 14 cm de gruix foradada

0,46

- Panell de xapa sandwich nervada per coberta
Material

K [kcal/h m2 ºC]

Panell nervat prefrisa de 80mm d’espessor

0,534

El càlcul de la coberta es farà com un tancament amb càmera d’aire no ventilada ja
- Solera
Material

K [kcal/h m2 ºC]

Solera de formigó armat de 15cm de gruix amb lamina
0,44
impermeabilitzant de polietilè i 15 cm d’arena en la part inferior
Per fer el càlcul de la K de la solera, s’ha utilitzat la fórmula següent donada a la norma:
K = ( k·L) / S
Ón
L = Perímetre de la solera
S = Superfície total de la solera
K = S’obté de taules segons el cas
Per tant,

K=

1'5 ⋅ (93)
= 0'44
315

- Forjat
Material

K [kcal/h m2 ºC]

Forjat de formigó armat de 30cm de gruix

0,54

Es calcula com l’apartat anterior, amb una superfície de 184 m2 i un perímetre de 66,5 m
- Porta d’emergència
Material

K [kcal/h m2 ºC]

Porta enrotllable d’acer de 3mm de gruix

50

B.1.2.2. Càlcul dels coeficients de transmissió de cada tancament
El coeficient de transmissió d’un tancament depèn de varis factors, ja que un tancament pot estar
compost de varis materials i s’ha de tenir present la convecció de l’aire. Per facilitar els càlculs en
comptes de treballar amb coeficients de transmissió es treballa amb resistència tèrmica d’un
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tancament que és la inversa del coeficient de transmissió, ja que la resistència tèrmica total d’un
tancament és la suma de les seves resistències tèrmiques.
K=1/R
La resistència tèrmica total d’un tancament és la suma de la resistència tèrmica que fa l’aire
interior per convecció, la resistència dels elements que el formen per conducció i de l’aire exterior
per convecció.
R=1/k = R1+R2+R3+…=(1/ he+ L1/λ1 + L2/ λ2 +...+ 1/ hi)
La resistència per convecció de l’aire depèn del coeficient de transmissió de calor per convecció.
Les diferents dades s’han trobat a partir de la norma Bàsica NBE-CT-79 sobre condicions
tèrmiques en edificis o a partir de dades subministrades pel fabricants.

Tancament

Coberta

Element
aire exterior horitzontal
Panell sandvitx
Càmera
aire
no
ventilada
Fals sostre metàl·lic
aire interior horitzontal
Paret mitgera edifici
contigu (no la tenim en
compte)

Paret de totxo
foradat
Paret de totxo

Porta
Solera

Forjat

R
(hm2ºC/Kcal)

Rtotal

K
(Kcal/hm2ºC)

2,23

0,45

0,11
1,87
0,19
0
0,06
0
0,46

aire interior vertical
aire exterior vertical
Porta d’acer
aire interior vertical
Aire interior horitzontal
Solera formigó

0,13
0,07
50
0,13
0,2
2,27

Aire interior horitzontal

0

Aire interior horitzontal
Forjat revoltons
Aire interior horitzontal

0,2
0,54
0,2

0,59

50,2

1,28

0,02
0,4

2,47

0,94

1,06

B.1.2.3. Superfícies dels tancaments
El càlcul de la superfície dels diferents tancaments es farà a partir de les superfícies exteriors
dels tancaments, segons norma NBE-CT-79.
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- Tancaments laterals
La taula següent mostra les superfícies dels diferents tancaments de les parets laterals del local
sense contar la façana principal, que estan en contacte amb altres edificis veïns, però amb els
tancaments de l’edifici inicial. Així les 3 principals parets són iguals pel que fa als materials.
La superfície dels diferents elements tal i com s’ha comentat correspon a la part del tancament
que està en contacte amb l’exterior (altres edificis), considerant l’altura dels tancaments verticals
des del nivell del terra fins el punt en que comença la coberta a 4,8 al davant i 6,7 metres al
darrera.
Laterals
Material

Perímetre
exterior

Altura

Superfície (m2)

Parets totxo foradat part
davantera

50,25

4,8

241,2

Parets totxo foradat part
posterior

36

6,7

241,2

- Façana
La façana ara ocupada per la porta metàl·lica enrotllable i pels marcs de la mateixa, es considera
tota com a superfície de xapa metàlica, amb les següents mides.
Façana
Material
Xapa metàl·lica de 2mm

Superfície (m2)
32,16

- Coberta
La taula següent mostra les superfícies dels diferents tancaments de la coberta. La superfície de
la coberta s’ha calculat a partir de tota la superfície que estava amb contacte amb l’exterior de
l’edifici. En el sostre hi haurà un fals sostre que fa que hi hagi una cambra ventilada, ja que per
raons estètiques es posarà un fals sostre, encara que no sigui necessari per aïllaments.
Coberta
Material
Xapa sandwich nervada

Superfície (m2)
133,66

*Nota=aquesta superfície és més gran que la superfície en planta ja que la coberta és inclinada
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- Forjat primera planta
A la part davantera del local, en comptes de coberta es té el forjat de la primera planta de l’edifici
de vivendes. En aquest cas també cal tenir en compte les pèrdues de calor, tot i donar en un
local climatitzat.
Forjat
Superfície (m2)

Material
Forjat de bigues i revoltons

184

- Solera
La taula següent mostra les superfície de la solera. La superfície de la solera s’ha calculat a partir
de tota la superfície que estava amb contacte amb l’exterior, per tant s’ha considerat el resultant
de les superfícies de la planta baixa i la planta inferior.
Solera
Superfície (m2)

Material
Formigó

314

B.1.2.4. Conductivitat tèrmica global
Ara que es coneix la conductivitat tèrmica de cada tipus de tancament, interessa conèixer la
conductivitat tèrmica global de tot l’edifici. Segons la següent equació, s’obtindrà el valor de la
conductivitat tèrmica global de l’edifici.

KG

=

∑K ⋅ S ⋅ J

On:
K = és el valor de cada tancament, trobat anteriorment.
S = superfície de cada tancament
J = paràmetre constant que defineix la norma i que varia segons el tipus de tancament.
El paràmetre J pot emprar diferents valors. Aquests valors venen definits segons la
normativa NBE-CT-79 i es mostren a la taula següent:
Tipus de tancament

Valor del coeficient

Tancaments amb contacte amb l’ambient
1
exterior
Tancament de separació amb
edificis o amb locals no escalfats

altres

0.5

Tancaments de sostre o cobertes

0.8

Tancaments de separació del terreny

0.5
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Els resultats obtinguts es mostren en la següent taula:
Superfície
(m2)

K (Kcal/hºCm2)

Factor
correcció

Σ K*S*FC

Paret de totxo

241,2

1,28

0,5

154,37

Paret de totxo

241,2

1,28

0,5

154,37

Porta Metàl·lica

32,16

0,02

1

0,64

panell Sandvitx nervada

133,66

0,45

0,8

48,12

Forjat edifici

184

1,06

0,8

156

Formigó armat

314

0,4

0,5

62,8

Tancament material
façanes
coberta
solera
TOTALS

1146,22

576,3

El valor definitiu de la KG de l’edifici ve determinat per la següent equació:

KG

K ant
576,3
=
= 0,5028Kcal/hº Cm2
S
1146,22

=

On:
Kant = suma de les diferents K obtingudes en cada tancament
S = superfície dels tancaments
Així doncs el resultat final de la KG, que és 0,5028 Kcal/hºCm2
B.1.2.5. Conductivitat tèrmica global màxima segons norma
A continuació compararem el valor de la conductivitat tèrmica global amb el valor màxim que ve
definit segons la normativa NBE-CT-79. El valor obtingut ha de ser menor que el donat per la
normativa.
El valor de la normativa s’estableix segons una sèrie de relacions que venen determinades
segons el tipus d’energia amb que es climatitzarà l’edifici, el factor de forma de l’edifici i la zona
climàtica on estigui situat l’edifici.
El factor de forma de l’edifici relaciona la superfície dels tancaments i el volum que tanquen
aquests tancaments. Aquesta relació s’expressa en l’equació següent:

F

=

S
V

On:
F = factor de forma de l’edifici
S = superfície dels tancaments
V = volum que descriuen aquests tancaments
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El volum interior de l’edifici = volum definit per tancaments verticals+volum coberta
=6,7m x 85m2+ 4,85 x 184m2 +((6,77*1,5)/2)*9,53x2= 1558,68 m3

El factor de forma d’aquest edifici serà el següent:

F

=

1146,2
= 0'735
1558,68

El tipus d’energia amb que s’escalfarà l’interior de l’edifici no es coneixerà fins que es realitzi el
projecte de climatització de l’edifici, en que es calcularà el tipus d’energia que surt més a compte,
i per tant és considerarà el cas més desfavorable o energia que exigeix un coeficient d’aïllament
millor que és l’energia elèctrica o per efecte joule que exigeix una coeficient de transmissió
tèrmica global (Kg) inferior.
La zona climàtica a la que pertany el nostre edifici segons el mapa és del tipus C.
Un cop obtinguts els diferents paràmetres ja podem determinar quin serà el coeficient de
transmissió tèrmica global que pot tenir com a màxim el nostre edifici. A partir del factor de forma
de 0,735, energia elèctrica i zona climàtica C obtenim que el valor màxim del coeficient de
transmissió tèrmica és de 0,654 Kcal/hºCm2
Kg=a*(3+1/F)
Amb

a constant que surt de la taula1 bis de la NBE-CT-79
F factor de forma

Aquest és el valor màxim de la KG és superior al KG del nostre edifici ja que:
KG edifici = 0,5028 < KGmàxim=0,654
Per tant l’edifici compleix amb l’aïllament tèrmic que exigeix la normativa NBE-CT-79.

ANNEX B. ESTUDI D’AÏLLAMENTS

Pág.16

B.1.3. SOLUCIONS CONTRUCTIVES PER ASSOLIR NIVELLS AÏLLAMENTS
REQUERITS
Tal i com es pot veure en els càlculs anteriors l’aïllament tèrmic de l’edifici inicial ja compleix amb
les especificacions de la norma i per tant, des del punt de vista tèrmic, no faria falta cap tipus
d’aïllament extra. Pel que fa a l’aïllament acústic l’edifici inicial no complirà amb les
especificacions de la normativa i farà falta posar algun tipus d’aïllament acústic per tal d’assolir
els nivells d’aïllament desitjat. Per complir amb l’aïllament acústic s’haurà de fer un projecte
d’aïllament acústic que haurà de complir amb tots els límits imposats per la normativa.
Per dissenyar acústicament el local haurem de tenir present dos factors, l’aïllament acústic del
local i el condicionament acústic del mateix.
L’aïllament acústic consisteix en protegir l’exterior del local de la penetració de sorolls que venen
de l’interior. Es tracta de reduir el soroll, tant aeri com estructural, que arriba a l’exterior a través
dels tancaments interiors del local. Un bon aïllament acústic significa que l’energia transmesa pel
tancament sigui mínima. Això significa un augment de l’energia dissipada i/o reflexada sense que
importi el repartiment entre elles, ni l’acústica del local emissor. Els materials adequats per
l’aïllament acústic són aquells que tenen la propietat de reflexar o absorbir una part important
d’energia de la ona incident.
En resum:
Energia incident= Energia reflexada+energia dissipada pel material+energia transmesa.
Per tant ens interessa maximitzar l’energia reflexada i la dissipada i minimitzar la transmesa.
El condicionament acústic del local es bassa en l’absorció acústica dels materials i pretén millorar
l’acústica del local de tal forma que es redueixi el so que torna al mateix. Això suposa augmentar
l’energia dissipada i/o transmesa sense que importi el repartiment entre elles ni el soroll que
traspassi a l’exterior.
En resum:
Energia absorbida= energia dissipada pel material+energia transmesa
Ens interessa maximitzar tant l’energia dissipada com la transmesa
Tal i com s’ha comentat l’aïllament del local i el condicionament acústic són dos aspectes
diferents però que estan relacionats ja que en funció de les propietats dels materials aïllants
podem necessitar que els materials que condicionin el local hagin de tenir unes característiques
o unes altres i al contrari.
Aquestes relacions es refereixen, per exemple, a que si els materials que es posaran per aïllar ho
fan mitjançant la reflexió del so incident i pràcticament no tenen absorció, com podria ser una
paret de formigó(llei massa), necessitarem posar uns materials per condicionar que siguin molt
absorbents o que cobreixin una gran superfície dels tancaments. En canvi si els materials que es
posen per aïllar són capaços d’absorbir el so incident i no reflecteixen tant, com podria ser un
aïllament format per llana de roca entre dos panells de Pladur (llei massa-molla-massa), el
material per condicionar no haurà de ser tant absorbent i potser no caldrà posar tanta superfície
de tancaments absorbents i serà econòmicament més favorable.
També s’ha de tenir present que el material per condicionar el local també serveix per aïllar el
local i per tant s’ha de considerar com un aïllant, encara que limitat ja que els materials que
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condicionen el local es basen amb la llei de massa i al tenir poca massa les seves propietats com
aïllants són petites.
La superfície ocupada pels materials absorbents en el local, tal com s’ha comentat, variarà en
funció de les característiques dels materials que formen els tancaments, per això caldrà
dissenyar primer l’aïllament de la discoteca i posteriorment, un cop conegut aquests materials, es
realitzarà el condicionament acústic ja que influeixen mes els materials aïllants sobre els
absorbents que al revés ja que es probable que hi hagin superfícies que no faci falta condicionarles si els materials aïllants tenen una absorció mínima. La única superfície, sense fer els càlculs
de condicionament acústic, que haurà d’estar ocupada per materials absorbents serà la del
sostre ja que és l’element més important per aconseguir un confort acústic i és el que
constructivament ens dona més facilitats per col·locar-hi materials absorbents. Les superfícies de
les parets estaran ocupades per materials absorbents en funció de les necessitats que tingui
cada sala.
Realitzar el disseny dels tancaments de l’edifici calculant primer els materials aïllants i
posteriorment els absorbents fa que l’aïllament acústic de l’edifici se’n vegi beneficiat ja que quan
es calcula l’aïllament dels tancaments no es té en compte la capacitat d’aïllar que tindran els
materials absorbents que potser es posaran a les parets i per tant es millorà l’aïllament calculat
sigui quina sigui la quantitat dels materials absorbents que hi hagin a les parets.
Aquest factor també es molt important ja que igual que passa amb tots els fenòmens de la física,
en acústica es poden obtenir resultats reals que difereixin amb els que es poden deduir per
consideracions pures de càlcul matemàtic i per tant alhora de realitzar els càlculs matemàtics
dels diferents materials que necessitarem és important que sobredimensionem els aïllaments
per tal que aquests compleixin amb la normativa i no es produeixi el cas que un cop construït
l’edifici aquest no compleix amb els requisits per els quals ha estat dissenyat.

B.1.4. DISSENY AÏLLAMENT ACÚSTIC
El soroll es pot transmetre per dues vies, la aèria i la estructural. La transmissió per via
estructural es pot aïllar mitjançant materials elàstics com molles o lloses flotants.
Per aïllar la via de transmissió aèria ho podem fer a partir de materials aïllants acústics que
serveixen exclusivament per evitar el pas del soroll a través d’un tancament a partir de la reflexió
o absorció del so. En aquest l’objectiu és que l’energia transmesa a través d’un tancament sigui
mínima sense importar la part reflexada o absorbida. Per aïllar acústicament un local tant ens
farà la part d’energia reflexada o absorbida que té un material, ja que només importa la part
d’energia transmesa, però per aconseguir un correcte condicionament del local serà molt
important que els materials utilitzats siguin el màxim d’absorbents acústics possibles per tal
d’aconseguir millorar el condicionament acústic del local i així disminuir les necessitat alhora de
condicionar el local explícitament amb materials absorbents.
Els materials aïllants es basen amb la llei de la massa o la llei de massa-molla-massa. La llei de
massa diu que l’aïllament acústic d’un tancament depèn primordialment de la seva massa
superficial(kg/m2). L’aïllament d’un material s’obté de forma logarítmica a partir de la seva massa.
Per tant si doblem la massa no doblem la capacitat d’aïllar d’un material, només incrementem
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amb uns 5-6dB l’aïllament d’un material segons fórmula de la norma NBE-CA-88 per calcular dB
aïllament a partir masses. Aquest fet fa que augmentar l’aïllament d’un cert material resulti
complicat a partir d’augmentar la massa del material i resulti més factible utilitzar materials que
no es basin amb la llei de la massa.

Altres tipus de tancaments es basen amb la llei de massa-molla-massa que estan formats per
tancaments simples separats a certa distància que fan millorar l’aïllament que tindrien els
tancaments segons la llei de massa ja que al separar-los proporcionem un sistema massa-mollamassa que aconsegueix que els elements que fan de molla redueixin ta transmissió de vibracions
entre tancaments simples quan el soroll travessa la solució constructiva.
Com que els materials que es basen en aquesta llei són capaços d’assolir bons aïllaments a
partir de masses baixes es procurarà augmentar l’aïllament dels tancaments a partir d’aquest
tipus de tancaments per tal de reduir la massa dels tancaments del nostre edifici. Per tant als
tancaments de l’edifici inicial se li afegiran tancaments per tal d’assolir els nivells d’aïllament
acústic necessaris.
S’ha de tenir present que una paret formada per dos tipus de tancaments no té un aïllament
resultant de la suma de l’aïllament de cada tancament, ja que estem parlant de dB. Per conèixer
l’aïllament acústic que té un material s’haurà de sumar les masses equivalents de cada material,
en funció dels dB que té un tancament i després passar la massa total a dB.
Segons la NBE-CA-88 l’aïllament d’un tancament a partir de la seva massa es pot obtenir a partir
de les següents fórmules:
m < 150 kg/m2 R = 16,6 log m + 2, en dBA
m > 150 kg/m2 R = 36,5 log m - 41,5, en dBA
L’aïllament acústic de l’edifici el farem a partir de materials de la casa Isover i realitzarem els
càlculs dels aïllaments de la mateixa manera que els havíem calculat per l’edifici inicial. Així per
fer el càlcul separarem els diferents materials que componen les parets laterals, façana i coberta
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amb els seus aïllaments i finalment obtindrem un valor d’aïllament seguint les pautes de la NBECA-88. Aquest càlcul ens servirà per verificar que complim amb tota la normativa.
B.1.4.1. Aïllament de les parets.
Parets exteriors
Tal i com s’ha comentat els tancaments que poden portar més problemes d’aïllament acústic són
els que separen les sales amb l’exterior, ja que separen directament la emissió de soroll amb
l’exterior, mentre que les parets interiors només evita que el so traspassi de una sala a l’altre, als
lavabos o cuina, sense que l’afecti cap normativa. Tot i així es considerarà aquets tancaments
com una zona exterior per tal d’obtenir un confort i distorsió de un tipus de música amb altre.
Un cop aïllats tots els paraments exteriors ja es complirà amb la contaminació acústica màxima
que marquen les diferents normes i posteriorment s’hauran de dissenyar els diferents tancaments
de les diferents particions interiors, parets de sales de màquines i elements horitzontals complint
la NBE-CA-88 i es justificarà en la seva fitxa.
L’aïllament teòric de la façana de l’edifici inicial era pràcticament nul, però com que la
remodelació de la façana serà total, dissenyarem els seus elements per tal d’assolir els 65dB que
es necessiten. Aquest aïllament com ja s’ha justificat anteriorment s’intentarà construir-lo a partir
de materials que es basin amb la llei massa-mollla-massa per tal de reduir el pes i el preu dels
tancaments.
Degut a que l’aïllament global dels tancaments està condicionat pels elements que tenen la
capacitat d’aïllar menor s’ha optat per no col·locar-hi elements tipus finestres i minimitzar la
superfície de les portes, sempre complint amb totes les normatives d’evacuació.
El tancament principal es construirà a partir de paret de totxo tipus “gero” de 14 cm de gruix
(47dBA). En aquest es deixaran exclusivament els passos de portes de l’entrada principal i de la
sortida d’emergència. En aquest tancament es faran dos actuacions; per la part exterior es farà
un trasdossat a partir de panells d’alumini lacat, per tal de donar un acabat estètic i
impermeabilitzat. Per la part interior es farà un trasdossat de plaques de guix col·locat sobre un
enrastellat de perfils metàl·lics i amb replè de llana de roca. Amb la combinació d’aquest dos
tancaments s’aconseguirà un aïllament de 74 dBA, ja que la casa Isover ha calculat aquest
tancament aplicant el trasdossat a una paret de maó amb un aïllament de 35 dBA, i la paret del
local tindrà un aïllament de 47 dBA o més, si tenim en compte els panells exteriors. A més
aconseguirem dotar el tancament amb les propietats citades de la llei massa-molla-massa.
Aquest tipus d’aïllament també és molt interessant ja que té una bona absorció del so el que fa
que el condicionament acústic de la sala millori.
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Les portes considerades son portes acústiques de la casa acústica integral que assoleixen uns
nivells d’aïllament de 58dB. Es definiran les mides i especificacions mes endavant. Cal tenir en
compte que en tot moment i haurà dos portes en sèrie des de el focus emissor del soroll fins al
exterior, ja que tant pel passadís d’evacuació com pel vestíbul hi ha una porta, un espai no
sorollós i una altre porta. Per tant l’aïllament serà gairebé el doble que posant una porta senzilla,
ja que son dos tancaments (portes) totalment independents. Per el càlcul l’aïllament de les portes
senzilles es majorarà 1,2 vegades per aquest fet, un 20% mes, no es farà el doble per assegurar
un correcte aïllament.
Així les façanes estaran formades pels següents materials:
Tipus de tancament

Superfície
m

2

Aïllament acústic R
en dbA

Paret de gero de 14cm d’espessor amb 32,2
trasdossat de 2 plaques de guix de 13mm
omplert amb llana roca 90mm

74,2

Portes acústiques de la casa acústica integral

64,8

6,4

Aplicarem la formula següent donada a la norma:

Ag

= 10 ⋅ log

Sv + Sc
Sv
S
+ cac
av
10 10

Ag

10 10

32,2 + 6,4
= 70,62dBA
32,2
6,4
+ 64,8
74, 2

= 10 ⋅ log

10 10

10 10

Per tant amb l’aïllament considerat compleix amb l’aïllament requerit de 65dBA.
Apart de l’aïllament de la paret de la façana, també tenim l’avantatge de comptar amb el vestíbul i
un passadís d’evacuació que ens faran de segon aïllant respecte a la zona de màxima emissió
de soroll que son les diferents sales. Així s’assegura encara més l’aïllament de la façana.
Pel que fa a les partes mitgeres, ja estan construïdes amb paret de “gero”, mateixa tipologia que
la paret de nova construcció de la façana. Per tant es seleccionarà el mateix tipus de trasdossat
que s’ha aplicat a la façana, aconseguint un aïllament acústic de 74,2
Parets interiors
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La paret divisòria de la planta superior es farà a partir d’un tancament format per totxanes de
10cm amb un trasdossat format per dues plaques de guix de 13mm fixades a les totxanes a partir
de una estructura metàl·lica. Entre les plaques de guix i les totxanes s’omplirà l’espai endemig
amb panells de llana de roca, model arena Master de 90mm d’espessor de la casa Isover que
ens faran assolir uns nivells d’aïllament en aquesta superfície de 63 dB, segons el fabricant.
Per tal d’obtenir la màxima absorció possible a la sala 3 el trasdossat de plaques de cartró guix
amb llana de roca estaran a la cara de la sala 3 ja que la llana de roca té unes bones propietats
absorbents. A mes a mes, l’altre cara arrebossada ens facilitarà la feina per enrrajolar la zona de
cuina i magatzem.

La paret de separació de la zona dels lavabos amb les sales es construirà amb totxo tipus “gero”
de dalt a baix. Cal tenir en compte que aquesta paret va des de la planta inferior fins al forjat de
la primera planta de l’edifici de vivendes, ja que per la part inferior delimitarà la zona dels bany i
per la part superior la sala d’instal·lacions. En el primer tram de paret no s’havia de complir cap
aïllament específic ni de resistència al foc ni acústic. Però si la zona superior calia que fos RF-90,
però per tal de facilitar l’execució s’ha optat per construir-la tota amb el mateix material. Per la
part que dona a la sala se li farà un trasdossat de dos plaques de guix de 13 mm per tal de
donar-hi un bon acabat i per millorar-ne les propietats d’absorció de so. Per la part interior dels
lavabos, per temes higiènics s’ha optat per enrajolar-ho per complet. I per la part interior que
dona ala sala de instal·lacions es deixarà simplement arrebossat fi i pintat.
Les parets divisòries de l’interior dels lavabos es construiran amb paret de totxana de 9 cm
enrajolada a banda i banda.
B.1.4.2. Aïllament de la coberta i forjat
Pel que fa a l’aïllament de la coberta, com ja s’ha comentat anteriorment, es pot dividir en dues
zones. Per unificar criteris i perquè la diferencia entre l’aïllament acústic de una zona i l’altre no
varia massa, tant el fals sostre de la sala 3 com el de la sala 2 es construiran amb la mateixa
solució constructiva. Considerarem per tant la zona on hi ha l’aïllament mas dèbil i calcularem el
fals sostre per per complir amb els requeriments de la normativa.
- Aïllament coberta prefrisa 37 dBA
- Aïllament de forjat bigues i revoltons planta 1 edifici superior a 45 dBA
L’aïllament teòric que utilitzarem pel càlcul serà 37dBA i necessitem augmentar aquest aïllament
fins els 65 dBA. Aquest increment de 28 dBA és complicat d’assolir per la llei de massa i per tant
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es buscarà arribar a l’aïllament global de 65dBA afegint un material que es basi amb la llei
massa-molla-massa per tal de tenir la mínima càrrega en la coberta i el forjat i així no
sobrecarregar l’estructura.
Tal i com s’ha esmentat anteriorment la única superfície que segur que esta ocupada per
material absorbent serà la del sostre i per tant, per calcular l’aïllament d’aquest, es tindran
presents les propietats d’aïllar del material absorbent i així ens podrem ajustar mes a les
necessitats d’aïllament que pugui presentar la coberta. El material absorbent del sostre estarà
format per plaques Euroacustic de la casa Isover ja que ofereixen una gran gamma de models
per condicionar acústicament el sostre, tenen una bona absorció acústica, bon aïllament tèrmic i
a part tenen una estabilitat al foc de 30 minuts que ens serviran per fer de pantalla protectora de
l’estructura metàl·lica, tot i així encara ens farà falta protegir aquesta amb algun altre sistema ja
que segons el CTE la estabilitat al foc de l’estructura de la coberta hauria de ser de EF-60, ja que
la coberta no és transitable ni pertinent a cap recorregut d’evacuació. Mencionar murets
perimetrals de la coberta a dos aigües.
Encara que no coneixem el tipus de plaques Euroacustic a utilitzar, ja que es seleccionarà el
model que més s’ajusti a les necessitats d’absorció de la sala en l’apartat de condicionament
acústic es coneix que el pes mínim d’aquest tipus de plaques és de 2,5 kg/m2 el que farà que es
tingui present alhora de dissenyar l’aïllament acústic.
Detall sostre Euroacustic

El fals sostre per tant estarà format per plaques absorbents Euroacústic i material aïllant, que
farà que hi hagin dos fals sostres. Aquests fals sostres es penjaran de l’estructura de la coberta o
directament del forjat i estaran separats entre ells per tal de formar una càmera d’aire per tal que
hi passin les instal·lacions. El fals sostre que estarà en contacte amb les sales serà l’absorbent,
ja que aquest es col·loca en la part inferior per tal d’absorbir la màxima quantitat de so provinent
de la sala i així aconseguir un baix temps de reverberació. L’altre fals sostre estarà compost per
un material aïllant format per plaques de cartró-guix amb llana de roca. Aquest sostre serà aïllant
acústic i estarà subjectat mitjançant antivibradors per tal d’absorbir millor les vibracions.
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L’esquema de la instal·lació del fals sostre serà la següent:

On:
2-antivibradors
6-llana roca
7-plaques cartró-guix
8-peça penjada
14-varilla roscada
15-forquilla pressió
16-Perfil primari sostre Euroacustic
17-Panells Euroacustic absorbents

La diferència d’aquest esquema amb el dissenyat és que el material aïllant tindrà la llana de roca
entre les dues plaques de cartró-guix per tal d’aconseguir l’efecte massa-molla-massa ja que en
aquest esquema el forjat ja li permet actuar a partir d’aquest efecte però en la zona on hi ha la
coberta sobre de la llana de roca hi hauria una altre cambra ventilada des d’aquest fals sostre
fins els panells sandvitx i per tant l’aïllant no rendiria el efecte desitjat. El gruix de la llana de roca
i plaques de cartró-guix es determinarà en funció dels nivells acústics que volem assolir.
La coberta quedarà formada per 3 tipus d’aïllament amb una càmera d’aire entre ells per tal de
passar-hi instal·lacions i per obtenir millor aïllament del local, tant tèrmica com acústicament.
Els tancaments de la coberta seran:
- Panells sandvitx (a l’exterior)
- Aïllant acústic (entremig)
- Panells Euroacustic absorbents (material interior)
Els tancaments de la zona del forjat seran:
- Forjat zona edifici vivendes (a l’exterior)
- Aïllant acústic (entremig)
- Panells Euroacustic absorbents (material interior)
Per conèixer el tipus d’aïllament acústic que necessitem haurem de conèixer els dB que
necessita aquest aïllament per tal que el conjunt dels tancaments de la coberta arribi als 65dBA
exigits per complir amb la ordenança municipal. Per obtenir aquest valor tal i com s’ha indicat
anteriorment s’haurà de fer a partir de la suma de masses equivalents, en funció dels dBA d’un
tancament, i a partir d’aquí podrem obtenir l’aïllament que necessitem. La massa equivalent a
partir dels dBA i la inversa s’ha calculat a partir de les fórmules de la NBE-CA-88.
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m < 150 kg/m2 R = 16,6 log m + 2, en dBA
m > 150 kg/m2 R = 36,5 log m - 41,5, en dBA

Tancament
Total
panells sandvitx
panells
Euroacustic
aïllant acústic

aillament
(dBA)
65
37

massa
equivalent
(Kg/m2)
827,5
128,36

8,6
62,3

2,5
696,7

Coneixent que l’aïllant acústic necessita un aïllament mínim de 62,3 dBA i que per tal de donar
una estabilitat al foc a l’estructura de 60 minuts necessita una resistència al foc de 30 minuts, ja
que els panells euroacustic ja tenen els 30 minuts restants, podem escollir el tipus de tancament
que més ens convingui per tal de complir amb aquests dos paràmetres. Per tot això s’ha escollit
un tancament de la casa Isover anomenat Arena 40R que està format per una placa de cartróguix de 13mm amb una capa de llana de roca 90mm que es considera que té un aïllament
acústic de 64,3dBA i una resistència al foc de 60 minuts.

El fals sostre instal·lat cobrirà les dues zones, i per tant la superfície dels dos falsos sostres serà
de 270 m2.
Per tant la coberta amb aquests falsos sostres ja arribarà a assolir el nivell d’aïllament acústic de
65 dBA que s’exigiex segons la ordenança municipal per tal d’evitar la propagació del soroll
interior cap a l’exterior i també protegirà la part d’estructura metàl·lica que hi hagi per sobre seu.
En la zona del forjat de les vivendes es tindrà un aïllament superior al necessari i aconseguirem
un confort superior del habitants de les plantes superiors.
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B.2. CONDICIONAMENT ACÚSTIC DE L’EDIFICI
El condicionament acústic de la sala consisteix en aconseguir un adequat temps de reverberació
del local, que s’aconsegueix mitjançant la col·locació de materials absorbents a l’interior de la
sala.
Aquests materials absorbents també tenen la funció de col·laborar en l’aïllament de l’edifici ja que
en locals tancats influeix molt si un material absorbeix més o menys quantitat d’energia. Si no hi
haguessin materials absorbents i només hi haguessin materials aïllants que relaxessin tota
l’energia que reben i la font sonora de l’interior del local es mantingues constant apareixeria la
reverberació que contribuiria a fer augmentar els nivells de pressió interior i alhora faria que
passes més quantitat d’energia sonora a través dels tancaments. Per tant ens interessaran
materials absorbents tant pel condicionament acústic del local com per disminuir la pressió
sonora interior, ja que la pressió interior serà el resultat de la pressió sonora del camp directe i
del camp reverbat.
El condicionament acústic d’un local també depèn en gran mesura de les dimensions de la sala i
la seva forma geomètrica per això alhora de fer el disseny constructiu del bar musical s’han
dissenyat les sales intentant aconseguir les dimensions òptimes que ha de tenir una sala per
garantir una correcta difusió del so, a part dels materials utilitzats en els tancaments. Aquests
materials es basen amb la capacitat de transformar el soroll en calor.
Un altre element que és molt important en el condicionament acústic de la sala són els materials
difusors que aporten una gran quantitat de reflexions secundaries sense disminuir la pressió
acústica d’un local, interessants per locals amb poca potència de so, però en el nostre cas no
ens interessen per aquest fet sinó perquè l’ús de difusors provoca un so mes net, més precís i
més real, per això tot i no ser convenients pel fet que ens augmenten el nivell de so interior del
local és important que també que es tinguin presents. En el bar no caldrà la col·locació expressa
de difusors ja que degut al gran nombre d’elements que hi haurà a la sala com persones, llums,
altaveus i altres elements decoratius ja facilitaran la correcta difusió del so.
En la figura següent s’observa el comportament del so amb un i altre material. En el material 1 la
ona sonora simplement es debilita, mentre que en el 2 tendeix a rebotar ( reverberació) i seguir
en l’interior del local.
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B.2.1. BASES PER CONDICIONAR UN LOCAL ACÚSTICAMENT
El condicionament acústic d’un local es basa en aconseguir un grau de difusió acústica uniforme
en tots els punts del mateix per tal d’augmentar el confort acústic intern, per tant és una tècnica
destinada a controlar el soroll intern del recinte. Les propietats acústiques d’un local estan
determinades per la proporció d’energia sonora absorbida pels tancaments(sostre, terra i parets)
que esta lligat al temps que un soroll emès en un local desapareix després de suprimir el focus
sonor (reverberació).
Des del punt de vista del condicionament acústic interessa controlar el temps que tarda en arribar
el soroll directe i que arribi abans que totes les reflexions i que aquestes no excedeixin d’un
determinat temps, perquè en cas contrari apareixeria eco i distorsionaria la qualitat acústica de la
sala.
Un bon condicionament acústic exigirà per tant que l’energia reflexada sigui mínima i per tant la
qualitat d’un tractament acústic d’un local vindrà determinada per la capacitat d’absorció dels
materials que cobreixen les superfícies límits.
Definirem reverberació com temps que hi ha entre que un soroll emès en un local tarda a
desaparèixer després de suprimir el focus sonor. El temps de reverberació d’un local es defineix
arbitràriament com el temps necessari perquè la intensitat disminueixi fins un milionèsima part
del seu valor inicial o perquè el nivell d’intensitat disminueixi 60dB. El càlcul del temps de
reverberació es realitza a través d’expressions empíriques, totes elles basades en principis
teòrics de difusió del so i posteriorment avalades per experiència.
Si es disminueix el temps de reverberació d’una sala també s’aconseguiran reduir els nivells de
pressió sonora interior i per tant amb un bon condicionament també aconseguirem un bon
aïllament del local.
Tots aquests aspectes van ser estudiats pel professor W.C. Sabine al 1895 i va definir el temps
de reverberació com:
T=0,161·(V/A) per locals amb un volum inferior a 1000m3, amb superfícies d’absorció uniforme i
que el seu valor no sigui superior a 0,2
T=0,161(V/A+4mV) per locals de grans dimensions
On:
T=temps de reverberació(s)
V=volum del local(m3)
A=Absorció acústica del recinte(m2)
4mv=absorció acústica de l’aire del recinte->depèn de la temperatura i HR del local
A és la suma d’absorció sonora deguda a les superfícies límits del local(A1) i la deguda als
diferents objectes i persones que hi han al local (A2)
A=A1+A2=Σαi·si+ Σαj·nj
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Sent αi el coeficient difús de l’absorció sonora i si l’àrea de la superfície de cada tipus de
material, Sent αj el coeficient l’absorció sonora d’un objecte i nj el número d’objectes d’aquest
tipus que hi ha al recinte.
Per valors d’absorció acústica superiors i sempre que existeixi uniformitat utilitzarem l’equació de
Eyring :

On:
V- volum del local(m3)
S- suma de les superfícies que limiten el local
Ln- logaritme neperià
S1,s2,s3,..-superfícies que limiten el local
αj -coeficient d’absorció de les Superficies que limiten el local

Per valors del coeficient d’absorció molt diferents, és més exacte utilitzar l’equació de Milington:

B.2.2. BASES PEL DISSENY
La importància d’escollir un temps de reverberació correcte ve donat per l’ús que se li vol donar
al local. Per satisfer les condicions acústiques en la majoria de locals el temps de reverberació no
pot superar els 2 segons. Com que els coeficients d’absorció depenen de la freqüència, els
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temps de reverberació dependran de la freqüència. L’acústica del local doncs, depèn dels
següents factors:
- temps de reverberació adequat a l’ús i les dimensions de la sala
- balanç adequat entre el so directe i el reverbat, ja que la intensitat del so directe
disminueix amb el quadrat de la distància a la font, per això és impossible tenir un so
constant en tota la sala
- bona difusió del soroll a la sala per aconseguir un soroll uniforme
En locals amb geometria similar es pot definir que el temps de reverberació ideal, per tal
d’aconseguir un bon condicionament del local, és proporcional al volum de la sala, el tipus de
música que hi ha i les freqüències d’aquesta. Per mantenir la relació entre la intensitat del so
directe i el reverbant en locals de forma similar, però diferents volums, el temps de reverberació
ideal vindrà donat per:

On:
u= constant que depèn de l’ús de l’activitat
f= depèn de la freqüència, f=1 per f=500Hz
V=volum
Com que en el nostre local bàsicament hi haurà música electrònica el temps de reverberació
hauria de tenir uns valors pròxims a 0,5 i 1 segons per una freqüència de 500 Hz per tal de tenir
un bon confort acústic segons un estudi de la universitat del país basc presentat (el proyecto
1/UPV 00057.345-E-14783/2002)
La qualitat depèn de la recepció de les primeres reflexions. Aquestes primeres reflexions hauran
de ser nombroses i estar distribuïdes uniformement en el temps, que s’haurà de tenir present en
el disseny dels equips de so.
Les reflexions que arribin a la oïda dintre els 50ms després del soroll directe produiran una
millora del soroll. Aquests 50ms corresponent a una diferència entre el soroll directe i el reflexat
de 15m, per tant es procurarà que la distància entre el soroll directe i el reflexat no es podran
diferenciar en mes de 15m, que es tindrà present alhora de col·locar els altaveus.
Per tal d’aconseguir una uniformitat en el soroll del local i així augmentar la qualitat acústica serà
bàsic que el camp sonor reverberat es difongui ràpidament perquè hi hagi una mescla adequada
i uniforme en tot el recinte.
En la nostra activitat aquesta difusió l’aconseguirem a partir d’una col·locació adequada dels
materials absorbents per tal d’aconseguir la màxima dispersió sonora. La difusió del so es
millorarà a partir d’objectes varis que hi hauran en la discoteca com llums, conductes,persones,
altaveus,..

B.2.3. NIVELL SONOR DE L’EDIFICI (CÀLCUL TEMPS REVERBERACIÓ)
Per realitzar conèixer aquest valor separarem el local en les tres sales que hi ha i realitzarem el
càlcul del nivell sonor per cadascuna. Com ja s’ha comentat en l’annex de càlculs d’aïllaments
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pel disseny constructiu els tancaments de l’edifici inicial no compleixen amb els nivells mínims
d’aïllament que especifica la normativa el que ens obliga a afegir-hi algun tipus de material en el
tancament, per tant els càlculs de condicionament acústic els farem directament amb l’aïllant
escollit per aïllar el bar musical.
Característiques a tenir en compte
Com més persones hi hagin a la sala major serà el coeficient d’absorció del local i per tant millor
qualitat de so hi haurà, per això calcularem que el temps de reverberació sigui el correcte amb
una ocupació del 50% de la sala, ja que son les previsions d’ocupació mínima que caldria
esperar.
El fals sostre estarà format per panells d’absorció acústica de la casa isover, seran panells
euroacustic del model Tonga de 25mm d’espessor que té un valor mig de coeficient d’absorció
de Sabine de 0,9 per freqüències de 500 Hz a 4000Hz. En principi s’escollirà aquest gruix pels
panells de sostre per tal d’aconseguir un fals sostre el menys pesat possible, però en cas que no
fos suficient l’absorció d’aquests panells es poden substituir per panells de 40mm o 80 mm que
tenen millors propietats absorbents.

Sala 1
Es considera una ocupació de 43 persones perquè l’aforament de la sala és de 85 persones
El volum total de la sala és de 304m3 ja que l’altura entre el fals sostre i el terra és de 3,2m.
Els tancaments verticals d’aquesta sala estaran formats per estaran formats per la paret de totxo
de l’edifici inicial mes un trasdossat de dues plaques de guix de 15 mm muntades sobre perfilaria
metàl·lica i amb un replè de manta de llana de roca.
El sostre de la sala és el forjat de la sala 3. Aquest s’executarà en formigó massís. Per el primer
càlcul es calcularà sense cap recobriment, tenint present que estem treballant amb un material
molt poc absorbent. Si fos necessari, en cas d’haver de disminuir el temps de reverberació de la
sala, hi hauria la possibilitat de recobrir el sostre amb un fals sostre acústic per augmentar les
seves propietats absorbents del so.
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Tancaments

Superfície

Coeficient absorció

Forjat de formigó pintat

120

0,04

Plaques guix amb llana roca

144

0,3

Solera

105

0,015

Persones

43

0,4

Com que els valors del coeficient d’absorció son molt diferents, utilitzarem l’equació de Milington
per tal de fer un càlcul més exacte:

T =

0,161·V
→
− ∑ S ·ln(1 − α )

0,161·336
→
− [120 ·ln 0,96 + 144 ·ln 0,7 + 105 ·ln 0,985 + 43·ln 0,6 ]
54 ,1
→T =
= 0,678 segons
1191 ,6
→T =

El temps de reverberació tal i com s’havia comentat, per sales de musica electrònica, havia
d’estar pròxim als 0,5 i 1 segon, per tant aquest valor de 0,678 segons farà que el
condicionament acústic de la sala satisfaci les necessitats de disseny. Tot i així quedarà la
possibilitat que si durant l’ús es detecta massa reverberació, i el propietari preferís disminuir
aquest temps de reverberació es podria col·locar materials absorbents en les cantonades, costat
altaveus i sostres que són les zones més crítiques, ja que la proximitat de parets amb els
altaveus genera ones estacionaries.
Sala 2 i 3
En aquestes dues sales es punxarà el mateix tipus de musica i estan totalment comunicades. Per
tant s’estudiarà com un únic espai. El tipus de musica d’aquestes sales no serà electrònica com
la sala 1 sinó que serà mes tipus comercial o Pop/Rock, sent necessaris un temps de
reverberació recomanats inferiors a 0,5 segons.
Així es considerà una ocupació de 55 persones perquè l’aforament de les dues sales
conjuntament és de 108 persones
El volum total de la sala 3 és de 208m3 amb una altura de 3,2 m i el de la sala 2 és de 352,5m2 i
una altura de 3,79m.
Els tancaments verticals que formen aquestes dues sales son:

ANNEX B. ESTUDI D’AÏLLAMENTS
-

Pág.31

Paret de totxo en les parets que separen les sales amb l’exterior + un acabat amb
trasdossat de plaques de guix laminat i aïllament de llana de roca
Solera de formigó mes acabat amb terratzo
Fals sostre acústic
Portes de fusta i metàl·liques

-

Tancaments
Fals sostre

Superfície
65+93

Coeficient absorció
0,9

Plaques de guix amb llana 117+185
roca

0,3

Portes xapa d’acer

10

0,02

Portes de fusta

6,4

0,05

solera

65+93

0,015

persones

55

0,4

Com que els valors del coeficient d’absorció molt diferents, utilitzarem l’equació de Milington per
tal de fer un càlcul més exacte:

T=

0,161·V
→
− ∑ S·ln(1 − α )

0,161·560,5
→
− [158·ln 0,1 + 302·ln 0,7 + 10·ln 0,98 + 6,4·ln 0,95 + 158·ln 0,985 + 55·ln 0,6]
90,25
→T =
= 0,18segons
502,6
→T =

El temps de reverberació tal i com s’havia comentat havia de ser pròxim als 0,5 segons, per tant
aquest valor de 0,18 segons permetrà que el condicionament acústic de la sala sigui correcte.
Cal dir que en aquest cas el sostre acústic és el que més influeix a disminuir el valor del temps
de reverberació gràcies a les seves propietats absorbents. El propòsit de la seva col·locació,
apart de l’ajust del temps de reverberació, és ajudar a disminuir la pressió sonora a l’interior
d’aquestes sales ja que son les que estan en contacte amb l’exterior i/o els veïns i farà mes
efectiu l’aïllament acústic.
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B.3. AÏLLAMENTS PER LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Un aspecte important a tenir present es que certs tancaments a part de tenir un aïllament tèrmic i
acústic també hauran de tenir una resistència al foc segons el CTE per sectoritzar una zona i per
tant alhora de dissenyar els tancaments també s’haurà de tenir present aquest factor.

B.3.1. ESTRUCTURA
L’estructura de nova construcció i l’existent del local segons el CTE ha de tenir una estabilitat al
foc de 120 minuts. Com que l’estructura de la coberta de la part posterior és metàl·lica, es
considera que no té estabilitat al foc i necessitarà algun material que la protegeixi del foc. Hi ha
vàries solucions per protegir una estructura metàl·lica com són les pintures ignífugues, morters
projectats o plaques.
Per raons estètiques en aquest projecte s’ha optat per protegir l’estructura a partir de plaques ja
que donaran una estètica millor als perfils metàl·lics tapats.
Així doncs per protegir la coberta metàl·lica es muntarà un sistema format per dos falsos sostres
instal·lats tant per temes acústics com de protecció contra el foc, que tenen una RF conjunta de
90 minuts. Aquests falsos sostres estaran compostos per un fals sostre format per panells
Euroacustic Tonga de 25mm de la casa Isover que garanteixen una resistència al foc de 30
minuts i l’altre fals sostre estarà compost per el sistema Arena de la casa isover que té una
resistència al foc de 60 minuts. Com que no serà suficient amb aquest aïllament s’optarà per
col·locar una altre placa de cartró-guix amb tractament de protecció contra incendis, quedant una
resistència al foc del conjunt de placa-fibra.placa de la casa isover donarà una resistència al foc
de 90 minuts, que mes els 30 minuts de sostre acústic dona l’aïllament desitjat de 120 minuts.
L’estructura de la part davantera, és un forjat a base de revoltons ceràmics i un enguixat de
10mm amb una resistència al foc segons l’eurocodigo 2 de 90 minuts i per tant només caldria
incrementar la protecció contra el foc en 30 minuts. Tot i així com de tota manera es farà un fals
sostre per temes acústic i estètics, aquest li donarà un extra de resistència de 60 minuts (aquí si
que no es muntarà la placa guix FOC) .
La nova estructura per separar les dues plantes de la part posterior es pot dividir en dues parts
fonamentals, els pilars i l’estructura que sustenta la segona planta, formada per un forjat de
formigó per evitar problemes de resistència al foc i per donar-li mes massa que suposarà més
aïllament acústic. Per tant la única part de l’estructura que encara no està protegida són els
pilars, que seran perfils HEB definits posteriorment. Per tal de protegir els pilars es farà servir
panells Top Heat 150 AL de la casa Isover que són panells d’alta densitat de llana de roca de
composició especial resistent a altes temperatures. Aquest producte incorpora un complex
alumini reforçat amb malla de fibra tèxtil per una de les seves cares.
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Per simplificar el muntatge d’aquests panells farem un muntatge de protecció a 3 cares en la part
en que el pilar està en contacte amb la paret de totxana, ja que aquests ja protegeixen el pilar
contra el foc en la seva cara exterior. Farem un muntatge a 4 cares en els pilars centrals.

Per determinar l’estabilitat al foc que assoleix un pilar gràcies a aquests panells es coneix a partir
de la massivitat(m-1) que presenta l’element en funció del seu muntatge. Utilitzant un muntatge a
3 cares s’assoleix una massivitat de 56,5 per pilars HEB 360, segons les taules del fabricant.
Amb un muntatge a 4 cares la massivitat és de 73,1. En funció d’aquesta massivitat podem
obtenir la estabilitat al foc dels pilars que pot variar entre 15 minuts i 240 minuts, variant el gruix
dels panells. Per obtenir una estabilitat al foc de 120 minuts amb aquesta massivitat necessitem
un gruix dels panells de 30 mm que donen una estabilitat al foc de 120 minuts segons taules del
fabricant.

B.3.2. Tancaments
Els tancaments que estan obligats a tenir una resistència al foc en aquest edifici són els que
separen un sector d’incendis d’un altre, segons el CTE.
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Necessitarem un sector d’incendi específic pel local de instal·lacions elèctriques ja que és un
local amb risc especial baix. També caldrà donar resistència al foc al passadís d’evacuació i a la
paret que separa la cuina i magatzem de la sala 3.
Per tal de complir amb tots aquests requisits la paret del passadís d’evacuació es farà a partir de
totxanes de 14 cm d’amplada enguixats a banda i banda que ens donarà una resistència al foc
de 120 minuts.
La paret separadora de la sala 3 amb la cuina i magatzem a la planta superior es farà a partir
d’un tancament format per totxanes de 10cm amb un trasdossat format per dues plaques de guix
de 13mm fixades a les totxanes a partir de una estructura metàl·lica. Entre les plaques de guix i
les totxanes s’omplirà l’espai endemig amb panells de llana de roca, model arena Master de
90mm d’espessor de la casa Isover que ens faran assolir uns nivells d’aïllament en aquesta
superfície de 63 dB, segons el fabricant. Aqueta paret en dona una resistència al foc de 90
minuts ja que les totxanes de 9cm enguixats per una cara tenen una resistència al foc de 60
minuts i les plaques de guix laminat li donen els altres 30 minuts per tal d’arribar els 90 minuts
desitjats per aquest tancament.

La paret que sectoritzarà el local de instal·lacions elèctriques necessita una resistència al foc de
90 minuts ja que és una sala amb risc especial baix, per això els tancaments estaran formats
totxanes de 14 cm d’amplada enguixats a banda i banda que ens donarà una resistència al foc
de 120 minuts.
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B.4. JUSTIFICACIÓ AÏLLAMENT TÈRMIC
B.4.1.CÀLCUL DELS COEFICENTS DE TRANSMISSIÓ DE CADA TANCAMENT
L’edifici inicial complia amb la normativa però com que s’afegiran nous aïllaments en els diferents
tancaments el càlcul de la KG variarà i encara ens donarà un valor millor. En aquest apartat es
justificarà que el local compleix amb tota la normativa.

Tancament

Coberta

Sostre edifici

Paret de totxo
amb
trasdossat
Portes
Solera

Element

R
(hm2ºC/Kcal)

aire exterior horitzontal
Panell sandvitx
Càmera aire no
ventilada
Fals sostre arena 40R
Fals sostre absorbent so
aire interior horitzontal
aire interior horitzontal
Sostre de revoltons
aire interior horitzontal
Fals sostre absorbent so
Fals sostre arena 40R
aire interior horitzontal
aire exterior vertical
Trasdossat de pladur
amb llana de roca

0,11
1,87

Paret de totxo

0,46

aire interior vertical
aire exterior vertical
Panells sandvitx
aire interior vertical
Aire interior horitzontal
Solera formigó
Aire interior horitzontal

0,13
0,07
1,05
0,13
0,2
5,88
0

0,19
1,28
0,82
0,06
0,06
0,54
0,06
0,82
1,28
0,06
0,07

Rtotal

K
(Kcal/hm2ºC)

4,33

0,23

2,82

0,35

1,42
2,02

0,49

1,25

0,8

6,08

0,16

B.4.2. SUPERFÍCIES DELS TANCAMENTS
El càlcul de la superfície dels diferents tancaments es farà a partir de les superfícies exteriors
dels tancaments, segons norma NBE-CT-79.
- Façana
En la superfície de la façana hi ha dos tipus de tancament, la paret de totxo que posteriorment se
li farà un trasdossat per l’interior i un acabat per l’exterior i les portes.
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Longitud

Altura

Superfície (m2)

Paret de totxo
6,7
4,8
25,8
Porta Emergència
3,2
2
6,4
*Nota: a la superfície de la paret de totxo se li ha descomptat la superfície de les portes.
- Parets limítrofes amb els veïns
Es la paret que existent de l’edifici que limita amb els dos edificis laterals i amb un pati d’interior
d’illa a la part del darrera. En aquest tancament se li durà a terme un trasdossat en tota la seva
superfície.
Material
Paret de totxo enguixat zona
edifici
Paret de totxo enguixat zona
coberta

Longitud
50,25

Altura
4,8

Superfície (m2)
241,2

36

7,4

267,1

*Nota: en la zona de la coberta, l’altura és la mitjana de de l’alçada que pren la coberta inclinada
a dues aigües
- Coberta
La taula següent mostra les superfícies dels diferents tancaments de la coberta. La superfície de
la coberta s’ha calculat a partir de tota la superfície que estava amb contacte amb l’exterior de
l’edifici. En el sostre hi haurà un fals sostre que fa que hi hagi una cambra ventilada, ja que per
raons estètiques es posarà un fals sostre.
coberta
Material
Superfície (m2)
Xapa sandwich
nervada+falsos sostres
122,36
*Nota=aquesta superfície és més gran que la superfície en planta ja que la coberta és inclinada
- Forjat
Com ja s’ha explicat la part davantera del local te com a sostre el forjat i les encavallades que
sustenten la primera planta del edifici.
Material
Forjat de Bigues i revoltons
enguixat

Longitud
23,53

Amplada
6,7 i 9,5

Superfície (m2)
193
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- Solera
La taula següent mostra les superfície de la solera. La superfície de la solera s’ha calculat a partir
de tota la superfície que estarà en contacte amb l’exterior, per tant s’ha considerat la superfície
resultant dels lavabos, sala 1, sala 2, vestíbul i passadís d’evacuació.
Superfície (m2)
315,6

Material
Formigó
B.5.3.CONDUCTIVITAT TÈRMICA GLOBAL

Ara que es coneix la conductivitat tèrmica de cada tipus de tancament, interessa conèixer la
conductivitat tèrmica global de tot l’edifici. Segons la següent equació, s’obtindrà el valor de la
conductivitat tèrmica global de l’edifici.

KG

=

∑K ⋅ S ⋅ J

On:
K = és el valor de cada tancament, trobat anteriorment.
S = superfície de cada tancament
J = paràmetre constant que defineix la norma i que varia segons el tipus de tancament.
El paràmetre J pot prendre diferents valors. Aquests valors venen definits segons la
normativa NBE-CT-79 i es mostren a la taula següent:
Tipus de tancament
Tancaments amb contacte amb l’ambient
exterior

Valor del coeficient
1

Tancament de separació amb altres
edificis o amb locals no escalfats

0.5

Tancaments de sostre o cobertes

0.8

Tancaments de separació del terreny

0.5
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Els resultats obtinguts es mostren en la següent taula:

Tancament

material

Superfície
(m2)

K (Kcal/hºCm2)

Factor
correcció

Σ K*S*FC

Mitgera

Paret de totxo enguixat i
trasdossat amb cartró guix i

508,3

0,49

1

249,07

Paret de totxo enguixat i
trasdossat amb cartró guix i
llana de roca

25,8

0,2

1

5,16

Porta Emergència

6,4

0,8

1

5,12

Sostre
edificació

Forjat de revoltons + falsos
sostres

184

0,35

0,5

32,2

Coberta

panell Sandvitx nervada +
falsos sostres

122,36

0,23

0,8

22,51

Formigó armat

315,6

0,16

0,5

25,248

llana de roca
Façana

Solera

978,46

TOTALS

339,3

El valor definitiu de la KG de l’edifici ve determinat per la següent equació:

KG

=

K ant
339,3
=
= 0,346Kcal/hº Cm2
S
978,46

On:
Kant = suma de les diferents K obtingudes en cada tancament
S = superfície dels tancaments
Així doncs el resultat final de la KG, que és 0,346 Kcal/hºCm2 que s’ha reduït 0,156 Kcal/hºCm2
respecte l’edifici inicial.

B.5.4. CONDUCTIVITAT TÈRMICA GLOBAL MÀXIMA SEGONS NORMA
A continuació es compara el valor de la conductivitat tèrmica global amb el valor màxim que ve
definit segons la normativa NBE-CT-79. El valor obtingut ha de ser menor que el donat per la
normativa.
El valor de la normativa s’estableix segons una sèrie de relacions que venen determinades
segons el tipus d’energia amb que es climatitzarà l’edifici, el factor de forma de l’edifici i la zona
climàtica on estigui situat l’edifici.
El factor de forma de l’edifici relaciona la superfície dels tancaments i el volum que tanquen
aquests tancaments. Aquesta relació s’expressa en l’equació següent:
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=

S
V

On:
F = factor de forma de l’edifici
S = superfície dels tancaments
V = volum que descriuen aquests tancaments
El volum interior de l’edifici = volum definit per tancaments verticals+volum coberta
=6,7m x 85m2+ 4,85 x 184m2 +((6,77*1,5)/2)*9,53x2= 1558,68 m3

El factor de forma d’aquest edifici serà el següent:

F

=

1146,2
= 0'735
1558,68

El tipus d’energia amb que s’escalfarà l’interior de l’edifici no es coneixerà fins que es realitzi el
projecte de climatització de l’edifici, en que es calcularà el tipus d’energia que surt més a compte,
i per tant és considerarà el cas més desfavorable o energia que exigeix un coeficient d’aïllament
millor que és l’energia elèctrica o per efecte joule que exigeix una coeficient de transmissió
tèrmica global (Kg) inferior.
La zona climàtica a la que pertany el nostre edifici segons el mapa és del tipus C.
Un cop obtinguts els diferents paràmetres ja podem determinar quin serà el coeficient de
transmissió tèrmica global que pot tenir com a màxim l’edifici. A partir del factor de forma de
0,735, energia elèctrica i zona climàtica C s’obté que el valor màxim del coeficient de transmissió
tèrmica és de 0,654 Kcal/hºCm2
Aquest és el valor màxim de la KG és superior al KG del nostre edifici ja que:
KG edifici = 0,346 < KGmàxim=0,654
Per tant l’edifici compleix amb l’aïllament tèrmic que exigeix la normativa NBE-CT-79 i el que és
equivalent actualment el CTE.

