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Resum del projecte
La malaltia causada pel SARS-CoV-2, coneguda com COVID-19, ha causat una pandèmia
devastadora des de que va ser identificada per primera vegada a Wuhan, Xina, el Desembre
del 2019. Des de fa més de dos anys, les orientacions de salut publica s’han centrat en la
desinfecció de les superfícies per limitar la transmissió a través de fòmits i en mantenir la
distancia social per limitar la transmissió a través de grans gotes generades per la tos,
esternuts i al parlar. A l’actualitat existeixen proves de que el patogen responsable del COVID19 és transmet principalment a través d’aerosols exhalats que queden suspesos en l’aire
interior. El predomini de la transmissió aèria en interiors es veu recolzat pel fet de que les
directives de mascaretes han estat més eficaces per limitar la propagació del COVID-19 que
les normes de distanciament social o confinaments.
Es crearà una eina que pugui desenvolupar un enfocament quantitatiu de mitigar la
transmissió aèria de COVID-19 en interiors, es crearà una eina basada en el model de
propagació de malalties de transmissió àrea de Wells-Riley, adaptat al SARS-CoV-2 per Z.
Peng i José Luis Jiménez. Amb l’eina és possible estimar el nivell de risc esperat que pot
produir-se en un esdeveniment concret, ja sigui en una aula, oficina, restaurant o una reunió
familiar a través del nivell de CO2, que serveix com indicador indirecte de la presencia humana
i de la capacitat de renovació de l’aire en un espai.
En funció d’uns paràmetres d’entrada com pot ser el nombre renovacions d’aire dins del
recinte, dimensions del recinte, nombre de persones, l’ús de la mascareta, l’activitat
desenvolupada pels ocupants, entre d’altres. Es simularan tres casos, una aula acadèmica,
un supermercat i una sala de ball-discoteca.
Així doncs, amb l’eina creada amb Microsoft Excel es pot determinar tant l’aforament com el
temps d’exposició aconsellables en espais interior per reduir el risc de contagi. A més, l’eina
permetrà dimensionar correctament la ventilació per generar espais més segurs.
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Resumen del proyecto:
La enfermedad causada por el SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, ha causado una
pandemia devastadora desde que fue identificada por primera vez en Wuhan, China, en
diciembre de 2019. Desde hace más de dos años, las orientaciones de salud pública se han
centrado en la desinfección de las superfícies para limitar la transmisión a través de permisos
y en mantener la distancia social para limitar la transmisión a través de grandes gotas
generadas por la tos, el esternón y el habla. En la actualidad existen pruebas de que el
patógeno responsable del COVID-19 se transmite principalmente a través de aerosoles
exhalados que quedan suspendidos en el aire interior. El predominio de la transmisión aérea
en interiores ha sido reconocido por el hecho de que las directivas de mascarillas han sido
más eficaces para limitar la propagación del COVID-19 que las normas de distanciamiento
social o los confinamientos.
Se creará una idea que permita desarrollar un enfoque cuantitativo para mitigar la transmisión
aérea de COVID-19 en interiores, se creará una idea basada en el modelo de propagación de
enfermedades de transmisión aérea de Wells-Riley, adaptado al SARS-CoV-2 por Z. Peng y
José Luis Jiménez. Con ello es posible estimar el nivel de ruido que se espera que se
produzca en un evento concreto, como es un aula, oficina, restaurante o una reunión familiar
a través del nivel de CO2, que sirve como indicador indirecto de la presencia humana y de la
capacidad de renovación del aire en un espacio.
En función de unos parámetros de entrada como pueden ser el número de renovaciones de
aire dentro del recinto, dimensiones del recinto, número de personas, el uso de la mascarilla,
la actividad desarrollada por los ocupantes, entre otros. Se simulan tres casos, un aula
académica, un supermercado y una sala de baile-discoteca.
Además, con la herramienta creada con Microsoft Excel se puede determinar tanto el aforo
como el tiempo de exposición en espacios interiores para reducir el riesgo de contagio.
Además, la hoja permite dimensionar correctamente la ventilación para generar espacios más
seguros.
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Project summary:
The disease caused by SARS-CoV-2, known as COVID-19, has caused a devastating
pandemic since it was first identified in Wuhan, China, in December 2019. For more than two
years, public health guidance has focused on surface disinfection to limit transmission through
leave and on maintaining social distance to limit transmission through large droplets generated
by coughing, coughing, sternum and speech. There is now evidence that the pathogen
responsible for COVID-19 is transmitted primarily through exhaled aerosols that become
suspended in indoor air. The predominance of indoor airborne transmission has been
recognized by the fact that facemask directives have been more effective in limiting the spread
of COVID-19 than social distancing rules or confinements.
An idea will be created to develop a quantitative approach to mitigate indoor airborne
transmission of COVID-19, an idea will be created based on the Wells-Riley airborne disease
spread model, adapted to SARS-CoV-2 by Z. Peng and José Luis Jiménez. With this it is
possible to estimate the level of noise expected to occur in a particular event, such as a
classroom, office, restaurant or family gathering through the level of CO2, which serves as an
indirect indicator of human presence and air renewal capacity in a space.
Depending on some input parameters such as the number of air renewals within the enclosure,
enclosure dimensions, number of people, the use of the mask, the activity carried out by the
occupants, among others. Three cases are simulated, an academic classroom, a supermarket
and a dance hall-discotheque.
In addition, with the tool created with Microsoft Excel it is possible to determine both the
capacity and the exposure time in indoor spaces to reduce the risk of contagion. In addition,
the sheet allows the correct sizing of ventilation to generate safer spaces.
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1. Prefaci
1.1. Origen del projecte
Des de l’origen de la pandèmia i durant el seu transcurs, s’ha pogut observar els múltiples
efectes secundaris que ha tingut en la nostra societat. En primer lloc, segons dades
epidemiològiques, a data de 18 de Juny de 2022 s’han comptabilitzat aproximadament sis
milions de morts degudes al virus i un total de 538 milions de casos confirmats de COVID-19
en tot el món. Espanya ha estat un dels principals focus europeus del coronavirus. A data de
18 de Juny de 2022, al voltant de 13 milions s’han contagiat de COVID-19 i més de 107.000
persones han mort. [1]
En segon lloc, la pandèmia a més de provocar una crisis sanitària sense precedents, ha
derivat a la paralització de gran part dels sectors econòmics com el turisme, comerç i
hosteleria provocant la caiguda de diversos indicadors econòmics durant 2020 i 2021.
A finals de 2021, l’economia espanyola va arribar a perdre un 22% de l’activitat i es va arribar
a situar 8,4 punts percentuals del nivell previ de la pandèmia. [2]
En tercer lloc, l’aïllament social fruit de la quarantena establerta per els governs durant la
pandèmia del COVID-19 ha provocat conseqüències en la salut mental de la població.
Múltiples estudis afirmen que durant la quarantena, nens i adolescents van ser més propensos
a desenvolupar trastorns d’estrès [3]. En adults, dins dels quals es troben un dels grups més
vulnerables, s’ha observat com la pandèmia ha comportat un deteriorament en la salut mental
de les persones. [4]
Es per això que veient el gran impacte negatiu a nivell sanitari, econòmic i social que pot
provocar una pandèmia d’aquestes característiques, neix la necessitat de, des de l’àmbit de
l’enginyeria, poder proporcionar totes les eines possibles per poder analitzar la dinàmica de la
pandèmia, avaluar el risc dels diferents recintes i ajudar a implementar les mesures
necessàries en el moment oportú.
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1.2. Motivació
Amb l’objectiu de profunditzar en l’estudi del contagi del SARS-CoV-2, es decideix elaborar
una eina utilitzant un model matemàtic que permetrà conèixer el risc de contagi davant de
diferents variables que influeixen en la transmissió del SARS-CoV-19.
La implantació del model es realitza utilitzant software de full de càlcul, en concret, Microsoft
Excel. Si els resultats obtinguts pel model ja validat s’ajusten a les expectatives previstes,
l’eina podria contemplar-se com a ajuda per dimensionar els sistemes de ventilació, indicar el
temps d’exposició màxim, el nombre de persones que poden estar dins d’un recinte sense
que s’efectuï una possible transmissió del virus. Amb aquest propòsit, s’inicia el Treball Final
de Màster aquí presentat
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2. Introducció
2.1. Objectius del projecte
El present projecte té com a objectiu estudiar i modelitzar el risc de contagi de COVID-19
utilitzant la concentració de diòxid de carboni com a indicador. Es crearà una eina que pugui
estimar el risc de contagi de COVID-19 en funció de la concentració de diòxid de carboni.
També s’avaluarà l’efecte de diferents mesures de mitigació de la transmissió vírica per
aerosols, les més destacables són:


El temps de permanència (o exposició) en el recinte



Nivell d’aforament (ocupació)



La presencia de mascaretes



La ventilació



La purificació de l’aire

És també objectiu d’aquest projecte la realització de diferents simulacions en recintes
concrets, com per exemple, una aula, oficina, un restaurant o una reunió familiar, tenint en
compte la gran varietat de situacions i variables per a l’avaluació del risc de contagi.
Per finalitzar, es pretén realitzar un anàlisi dels resultats obtinguts per poder concloure les
condicions òptimes que ha de tenir un recinte per tal d’evitar la transmissió del virus
El poder disposar d’eines com les desenvolupades amb aquest estudi té un valor molt
important en les etapes de disseny d’edificis, disseny y elecció dels sistemes de ventilació i
en la implementació de les mesures preventives en diferents espais.

2.2. Abast del projecte
L’estudi i la creació de l’eina per estimar el risc de contagi de SARS-CoV-2 en funció de la
concentració de CO2 segueix com a referència el treball desenvolupat per diferents científics
durant els darrers 2 anys. El model matemàtic que descriu el fenomen de la transmissió aèria
del COVID-19 utilitzat per crear l’eina és el de Martin Z. Bazant i John W. M. Bush de l’Institut
de Tecnologia de Massachusetts i a posterior millorat per Zhe Peng i Jose L. Jimenez de la
Universitat de Colorado. El treball ha definit una sèrie de escenaris o situacions d’interès com
poden ser una aula acadèmica, supermercat o una discoteca.
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3. Marc teòric
3.1. Transmissió de SARS-CoV-2 per aerosols.
Totes les persones al parlar i respirar emeten aerosols a partir de les vies respiratòries de
diferents grandàries que oscil·len des de nanòmetres fins a centenars de micròmetres.
Segons les mides d’aquests aerosols, el comportament aerodinàmic és diferent. Es considera
que només les secrecions superiors a 100 micres tenen un comportament balístic descendint
a terra en pocs segons per efecte de la gravetat i poden recórrer una distància màxima de dos
metres de l’emissor. Aquestes emissions podrien contactar amb una persona susceptible que
estigui a prop impactant en algun punt (boca, nas i ulls) des del qual podria causar la infecció.
Qualsevol altra emissió respiratòria menor de 10 micres es considera un aerosol, donat que
queda en suspensió en l’aire durant un temps (segons fins a hores) en el que pot ser inhalat
a una distància superior a dos metres de l’emissor o inclús en absència d’un emissor, si encara
persisteixen en suspensió. En funció de la mida, els aerosols des de 15 micres fins a 100
micres assoleixen les vies respiratòries superiors, els aerosols des de 5 micres fins a 15 micres
poden arribar a la tràquea i bronquis principals i els aerosols menors o iguals a 5 micres tenen
capacitat per arribar fins als alvèols. [5]

Figura 1. Emissió de secrecions respiratòries de diferents mides [5]

Els aerosols que es produeixen al respirar o parlar són en més d’un 80-90% de mides molt
petites (<2,5 micres), procedents dels pulmons i es generen uns 5.000 per litre d’aire espirat
de mitjana. Al tossir es produeixen 3.000 partícules i a l’esternudar 40.000, majoritàriament de
mida petita (1-10 micres), procedents de les vies respiratòries superiors. [5]
D’acord amb els criteris establerts per Jones y Brosseau [7], les condicions per demostrar la
transmissió de SARS-CoV-2 mitjançant aerosols són els següents:
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1. Que els aerosols generats continguin microorganismes viables.
2. Que hi hagi una quantitat suficient de microorganismes continguts en els aerosols
3. Que els teixits diana d’aquests microorganismes siguin accessibles.
La primera condició de Jones y Brosseau, que els aerosols continguin virus viables, ha estat
contestada en diversos estudis. En condicions experimentals, la viabilitat de SARS-CoV-2 s’ha
calculat al voltant d’una hora, tenint en compte que de manera excepcional en un estudi es va
mantenir viable durant 16 hores. La viabilitat del virus es correlaciona amb la humitat i la
temperatura, de manera més favorable en ambients secs i freds, el que ha pogut explicar
alguns esdeveniments amb alta disseminació, com els de les plantes processadores de carn.
La llum del sol, pel contrari és molt efectiva per la inactivació del virus.
La segona condició per determinar si SARS-CoV-2 es pot transmetre mitjançant aerosols,
requereix la demostració de la capacitat infectiva d’aquesta via. Donat que la infecció pot
transmetre’s per altres mecanismes, només es pot demostrar aquesta capacitat si les altres
vies de transmissió estan controlades. En condicions experimentals s’han realitzat diverses
investigacions importants amb hàmsters.
En últim lloc, la tercera premissa per la demostració de què la infecció per SARS-CoV-2
mitjançant aerosols inhalats és que els teixits diana estiguin accessibles, és a dir en la via
respiratòria. És conegut el fet que el virus s’uneix als receptors ACE2 per entrar en les cèl·lules
humanes. Aquests receptors estan àmpliament distribuïts en les cèl·lules epitelials al llarg de
tot el sistema respiratori, incloent-hi els pulmons. S’ha demostrat que la concentració més gran
de receptors es troba en les cèl·lules ciliades de la mucosa nasal, i és un 80% menor en la
tràquea, bronquis i teixit pulmonar. [6]
A la vista de les evidències trobades fins a la data, es pot establir que:


Els aerosols generats per persones amb infecció activa per SARS-CoV-2 contenen
virus viables



Els virus continguts en els aerosols tenen capacitat de generar infecció sobretot en
determinades circumstàncies: en proximitat al cas origen durant un temps prolongat i
en espais tancats i mal ventilats



El teixits diana són accessibles, per aerosols de qualsevol mida amb portes d’entrada
a qualsevol lloc del sistema respiratori.
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3.2. Avaluació del risc de transmissió de SARS-CoV-2
mitjançant aerosols:
Els factors que influeixen en major o menor risc de la generació d’aerosols amb virus viable
de SARS-CoV-2 i la seva transmissió són: [5]


Per part de la persona infectada (Emissor):
o Càrrega viral de la persona infectada
o
o

Concentració i mida dels aerosols emesos
Temps de l’emissió



Per part de la persona susceptible (Receptor):
o Volum de l’aire inhalat
o Temps d’exposició
o Concentració viral en els aerosols inhalats
o Posició i distància de l’emissor
o Vulnerabilitat personal



Condicions dependents de l’escenari:
o
o
o
o
o

Nivell de transmissió comunitària i percentatge de susceptibles
Temps, espai
Exterior i interiors
Ventilació
Comportament aerodinàmic de les partícules emeses

3.2.1. Factors dependents de l’emissor:
La quantitat de virus emesa vindrà determinada per la quantitat i mida dels aerosols generats,
la càrrega viral de l’emissor en les seves vies respiratoris en un moment concret i el temps
d’emissió.
La concentració i la mida dels aerosols generats depèn de l’activitat desenvolupada, mínima
en respirar de manera tranquil·la i progressivament major al parlar en veu baixa, veu alta,
cridar, cantar, tossir i realitzar activitats físiques intenses. La quantitat de virus continguda en
els aerosols emesos està relacionada amb la càrrega viral present en les secrecions
respiratòries de l’infectat.
El temps d’emissió d’aerosols que contenen partícules infectives és la tercera variable
d’importància per poder determinar la quantitat de virus emesos. A major temps, major és la
quantitat emesa. En els brots documentats amb alta probabilitat d’estar causats per aerosols,
el temps d’emissió va ser major a una hora (75 a 150 minuts)[6]. No obstant això, la
concentració resultant en l’aire ambient de l’espai en el qual es trobi l’emissor vindrà
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determinada, a més, per les característiques de l’espai, com s’indica posteriorment.

3.2.2. Factors dependents del receptor:
La dosis és desconeguda, tot i que alguns autors han assumit dosis tan petites, com 130 a
210 còpies d’ARN, com les mínimes capaces de generar un cas d’infecció. [6]
La possibilitat d’inhalar aerosols per part del receptor també depèn de la distància i la posició
respecte de l’emissor. En absència de mascaretes, ni corrents d’aire que modifiquen les
condicions, el risc serà màxim en distàncies curtes en la posició en que el nas i la boca del
receptor estiguin dins del radi d’acció del flux respiratori de la persona emissora. En aquest
escenari es produeix tant la inhalació com el depòsit d’aerosols de totes les mides. La
transmissió a través del dipòsit de gotes balístiques de gran volum (majors o iguals a 100
micres) en ulls, nas o boca només seria predominant en distancies molt curtes: 20 cm d’una
persona emissora parlant o 50 cm si està tossint. Per distàncies majors la inhalació de
partícules inferiors a 50 micres implicaria el mecanisme predominant. En recintes ben
ventilats, com major és la distancia respecte de l’emissor, menor és la concentració d’aerosols.
[6]

Figura 2. Transmissió per inhalació i dipòsit d’aerosols de totes les mides a 2 metres de distancia. [6]

3.2.3. Condicions dependents de l’escenari
A l’hora d’avaluar el risc dependent d’un determinat recinte s’han de tenir en compte diferents
paràmetres, en un espai interior, les condicions de ventilació, el nombre de persones, la
distancia entre elles, el temps que romanen en contacte i l’ús de les mesures de protecció
(mascaretes, higiene de mans), aquestes condicions es comentaran en els següents apartats
d’aquest projecte. [5]
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3.2.4. Condicions ambientals. Temperatura i humitat
La temperatura i la humitat relativa (HR) es consideren factors de risc modificables en la
transmissió de SARS-CoV-2. El virus és més estable a temperatures baixes i els aerosols
respiratoris, com portadors de virus, romanen en suspensió més temps en l’aire sec.
A temperatures interiors típiques, una HR superior al 40% és perjudicial per a la supervivència
de molts virus, inclosos els coronavirus estacionals humans (CoV) i el virus de la grip. Una HR
més elevada disminueix la dispersió en l’aire al mantenir gotes més grans que contenen
partícules virals, el que provoca que es dipositin en la superfície més ràpida. Per altra banda,
la reducció de la HR ambient podria augmentar la susceptibilitat de les persones a resultar
infectades. En l’altre extrem, una HR superior al 60% podria provocar l’augment de floridures,
que pot induir efectes potencialment perjudicials per a la salut.
Per tot el que s’ha comentat, es pot dir que la HR ideal en ambients interiors estaria entre el
40% i 50%. Aquestes condicions poden ajudar a limitar la propagació i supervivència del
SARS-CoV-2 en aquests espais, al mateix temps, es minimitza el risc de creixement de
floridures i es mantenen les barreres mucoses hidratades i intactes de les persones. [6]

3.2.5. Conclusions de l’avaluació del risc:
El risc d'aquesta transmissió augmentaria en funció dels factors següents:


Volum en què parla l’emissor



Activitat física intensa



Absència de la mascareta ben ajustada



Nombre elevat de persones en un mateix espai



Disminució de distància interpersonal



Augment del temps d’emissió i exposició



Absència de ventilació en ambients interiors

La categorització qualitativa del risc de transmissió per aerosols, en funció de les diferents
activitats associades a una major emissió, el temps d’exposició, l’espai obert o tancat (ben o
mal ventilat) i l’ús de la mascareta es mostra en la taula següent:
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Interior ben Interior mal
Exterior
ventilat
ventilat
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En silenci
Parlant
Cantant, cridant
Amb mascareta, contacte durant molt temps
En silenci
Parlant
Cantant, cridant
Sense mascareta, contacte durant poc temps
En silenci
Parlant
Cantant, cridant
Sense mascareta, contacte durant molt temps
En silenci
Parlant
Cantant, cridant
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Alta ocupació
Exterior

Interior ben Interior mal
ventilat
ventilat

Taula 1. Categorització del risc qualitativament de transmissió per aerosols en diferents escenaris, depenent del
tipus d’estància, el nombre de persones, l’ús o no de la mascareta (sense especificar el tipus) i les activitats
realitzades [Elaboració pròpia].

3.3.

Mesures de prevenció:

3.3.1. Estratègies de control de la ventilació
Per reduir el risc de transmissió de patògens mitjançant aerosols en ambients interiors és
efectiu millorar la ventilació. S’entén per ventilació la renovació de l’aire interior amb l’aire
exterior. Per comprovar la renovació d’aire en un lloc determinat s’utilitza el ràtio de ventilació
de l’aire per hora (ACH, per les seves sigles en angles, de Air Changes per Hour) [7]. Per un
mateix ràtio d’emissió de partícules, l’increment del cabal de ventilació redueix la concentració
de partícules en l’aire per l’efecte de dilució, i, per tant, la probabilitat de risc de contagi.
Els sistemes de ventilació es poden classificar segons les forces impulsades com ventilació
natural o ventilació mecànica (pressió positiva o pressió negativa.) Per entendre millor
l’impacte de la ventilació sobre la transmissió d’aerosols del SARS-CoV-2, en aquesta secció
es comparen i es comenten les estratègies de ventilació vigents aplicades als edificis,
centrant-se principalment en les seves capacitats per mitigar la infecció de l’aire a l’interior.


Ventilació natural

La ventilació natural és impulsada per forces naturals com la pressió del vent o la flotabilitat
causada per les diferències de temperatura entre l’interior i l’entorn exterior. La ventilació
natural és poc costosa i pot assolir una tassa de ventilació en comparació amb la ventilació
mecànica que és especialment adequada per climes càlids i ha demostrat un gran potencial
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d’estalvi energètic.
Mitjançant un disseny adequat de les estructures dels edificis i les obertures, per exemple,
finestres i portes, o combinant sistemes passius de refrigeració o calefacció, es pot induir
directament aire fresc de l’exterior per millorar la qualitat de l’aire interior i el confort tèrmic
interior.
És recomanable una ventilació creuada (obertura de portes i/o finestres oposades), per
afavorir la circulació d’aire i garantir una bona homogeneïtat en tot l’espai. En situacions d'alta
transmissió comunitària de SARS-CoV-2, cal valorar la priorització de la ventilació natural
davant les condicions termo higromètriques necessàries per al confort tèrmic o els
requeriments d'eficiència energètica. [7]



Ventilació mecànica

La ventilació mecànica controla les entrades i sortides d’aire, per tant, no es veu tan
influenciada per la meteorologia exterior i permet controlar el cabal introduït, la seva
instal·lació i manteniment és més costos que la ventilació natural. Inclús en el cas que existeixi
ventilació mecànica, es recomana realitzar regularment una ventilació natural, com s’ha
comentat anteriorment, obrint portes i finestres, i aconseguir una bona ventilació combinada,
tot i que aquesta acció impliqui una pèrdua d’eficiència energètica.
El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) classifica la qualitat de l’aire
interior, definit com l’aire en el recinte o zona tractada, en quatre categories (IDA, Indoor Air),
en funció de l’ús dels edificis, proposant en cada cas un cabal d’aire exterior per persona que
en la taula següent s’indiquen [8]:
Categoria

IDA 1

IDA 2

Qualitat de l’aire interior en funció de l’ús dels
edificis
Aire d’òptima qualitat: hospitals, clíniques,
laboratoris i guarderies
Aire de bona qualitat: oficines, residencies, locals
comuns d’hotels i similars, museus, aules

Cabal d’aire exterior
(l/s per persona)
20

12,5

acadèmiques

IDA 3

Aire de qualitat mitja: edificis comercials, cinemes,
teatres, gimnasos, sales d’ordinadors, bars,
restaurants

8
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5

Taula 2. Classificació de la qualitat de l’aire segons normativa RITE

El RITE recomana un cabal d’aire exterior de 12,5 l/s per persona per un IDA 2 (qualitat de
l’aire interior), que corresponen aproximadament a 5-6 ACH. La renovació de l’aire es mesura
amb ACH ja citada. Si un espai té 1 ACH significa que en una hora entra en la sala un volum
d’aire exterior igual al volum de la sala, i que degut a la mescla continua d’aire, això resulta en
què el 63% de l’aire interior ha estat reemplaçat per aire exterior. Amb 2 ACH es reemplaça
el 86% i amb 3 ACH el 95%. Per tenir una ventilació eficaç, és necessari que la quantitat d’aire
net aportat sigui adequada i que aquest flux es distribueixi de manera eficient per tot el recinte,
de manera que els contaminants generats en les diferents zones s’evacuïn eficaçment. [8]
Una de les mesures utilitzades com indicador de la qualitat de l’aire interior és la utilització del
nivell de concentració de CO2, ja que aquest és un bon indicador de les emissions de
bioefluents humans. El RITE estableix uns valors de concentració de CO2 (en parts per milió
o ppm) per sobre de la concentració en l’aire exterior, per a cada categoria de qualitat d’aire
interior. Aquests valors de concentració de CO2 es visualitzen en la taula següent: [8]

Categoria

Concentració CO2 (ppm)

IDA 1

350

IDA 2

500

IDA 3

800

IDA 4

1200

Taula 3. Concentració de CO2 en funció de la qualitat de l’aire segons normativa RITE

Una concentració de CO2 superior a 800-1000 ppm podria ser un indicador d’una ventilació
deficient del local.

3.3.2. Filtració de l’aire:
En aquells recintes on la ventilació natural no és suficient, les condicions meteorològiques ho
impedeixin o els sistemes existents no poden garantir la renovació adequada de l’aire interior,
s’ha d’optar per un tractament de l’aire que tingui com a objectiu l’eliminació o reducció de la
concentració de les partícules presents en l’ambient interior susceptibles de contenir el virus.
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En principi, no es recomanen els sistemes de purificació que realitzin sobre l’aire un tractament
fisicoquímic (ionització, fotocatàlisis, ozó, ets), donat que poden empitjorar la qualitat de l’aire
al generar compostos orgànics volàtils que poden arribar a ser tòxics. Si s’utilitzessin, s’ha de
tenir en compte les recomanacions d’ús adequat dels mateixos (no utilitzar en presència de
persones, avaluar adequadament els riscos, etc). [8]
El sistema més eficaç per reduir les partícules presents en l’aire que poden contenir el virus
és la filtració. Aquest procés consisteix a fer passar l’aire susceptible d’estar contaminat per
un filtre, que reté les partícules contaminants retornant l’aire purificat, lliure d’aquestes
partícules amb virus. El filtre únicament retindrà les partícules líquides o sòlides en suspensió,
i no els gasos, per la qual cosa no afectarà el nivell de CO2 present.
En els sistemes de filtració centralitzats en les unitats de tractament d’aire, el RITE estableix
la categoria de filtre que han de tenir, en funció de la qualitat de l’aire exterior i la qualitat d’aire
interior requerida. En el context en què se centra aquest treball i en relació amb el SARS-CoV2, quan es produeixi la recirculació de l’aire, es recomana augmentar el nivell de filtratge tot el
que sigui possible, sempre que el cabal mínim compleixi els 12,5 l/s per persona que marca
el RITE. [8]
En aquells recintes on es necessiti millorar la qualitat de l’aire, algunes guies recomanen la
utilització d’equips de filtració autònoms. En aquests casos, es recomana la utilització de filtres
d’aire d’alta eficàcia, com per exemple, els filtres HEPA.
Existeixen diferents tipus de filtres, que es classifiquen per grup i classes en funció de la seva
capacitat de penetració i eficàcia de filtració. La capacitat de penetració es defineix com el
percentatge de partícules capaces de penetrar i s’estableix a partir de la mida de la partícula
més penetrant (Most Penetràtiong Particle Size, MPPS), és a dir, les partícules més difícils de
retenir. L’eficàcia filtrant es defineix com el percentatge de partícules que es poden retenir.
En funció d’aquestes característiques d’eficàcia i penetració, els filtres d’alta eficàcia es
classifiquen en tres grups, descrits en la Norma UNE-EN 1822-1:2020: filtres EPA (Efficiency
Particulate Air), HEPA (High Efficiency Particulate Air) y ULPA (Ultra Low Penetràtioon Air). A
la següent taula es poden veure les diferents classificacions dels filtres d’alta eficàcia segons
la normes UNE-EN 1822-1:2020: [8]
Classe de filtre

Eficàcia (%)

Penetració (%)

E10

≥ 85

≤ 15

E11

≥ 95

≤5

E12

≥ 99,5

≤ 0,5
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≥ 99,95

≤ 0,05

H14

≥ 99,995

≤ 0,05

U15

≥ 99,9995

≤ 0,0005

U16

≥ 99,99995

≤ 0,00005

U17

≥ 99,999995

≤ 0,000005

com
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Taula 4. Classificació dels filtres d’alta eficàcia segons la norma UNE-EN 1822-1:2020

Dins d’aquest grup de filtres HEPA, es poden distingir dues classes: H14 i H14. Aquests filtres
garanteixen una eficàcia de filtració superior o igual al 99,95% i 99,995% respectivament,
segons el mencionat paràmetre MPPS, retenint aquelles partícules amb mides superiors a 0,3
µm. [8]

3.3.3. Ús de la mascareta:
La capacitat de filtració de qualsevol material varia amb la mida de partícula. El mecanisme
de filtració és diferent per a partícules petites, que es retenen per difusió (degut al moviment
brownià), i per a partícules més grans, que es retenen per impacte o Intercepció. La mida de
partícula més difícil de retenir és al voltant de 300 nm (0,3 µm). Per tant, la capacitat de filtració
d'un material determinada a aquesta mida de partícula assegura que qualsevol altra mida es
filtra amb més eficiència que aquesta. Per això algunes de les normes de filtres solen
especificar l'eficàcia de filtració al voltant de 300 nm. [6]
A la regulació europea hi ha normes per a mascaretes higièniques, quirúrgiques i equips de
protecció individual (mascareta autofiltrant de tipus FFP2, FFP3). L'eficàcia d'aquests
dispositius depèn de:


L'eficiència de filtració del material que compon el dispositiu



L'ajust del dispositiu a la fesomia humana, és a dir, l'absència de fugides.



La transpirabilitat, és a dir, la resistència del material al pas d’aire.

Les mascaretes higièniques es poden comercialitzar sense cap normativa per a la seva
fabricació ni grau de protecció. Tot i això, a causa de la situació de pandèmia per COVID-19,
s'han creat unes normes espanyoles per a la fabricació, que utilitzen el mateix assaig de
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filtració bacteriana de la norma EN 14683, però amb requisits de capacitat de filtració inferiors.
Les especificacions UNE 0064 per a màscares higièniques no reutilitzables i UNE 0065 per
reutilitzables, tenen requisits d'eficàcia de filtració bacteriana del 95% i 90%, respectivament.
La norma europea per a mascaretes higièniques és CWA 17553:2020 de cobertors facials
comunitaris.
Les mascaretes quirúrgiques estan regulades per la norma EN 14683:2019, que descriu, entre
altres, el test de filtració bacteriana, amb què determina la capacitat de filtració del material del
qual està feta la màscara. Per això utilitza partícules amb bacteris amb una mida mitjana de 3
± 0,3 µm (en el rang 0,6 µm a >7 µm) i fa un cultiu posterior del material filtrat.
Els equips de protecció individual (màscares autofiltrants FFP2, FFP3) estan regulats per la
norma EN 149:2001, a la qual es fa referència a la norma EN 13274-7:2019 per avaluar la
capacitat filtrant del material amb què es produeixin. Les màscares autofiltrants (FFP2, FFP3
a Europa; aproximadament equivalents a N95, N99 als EUA, respectivament) estan
dissenyades per protegir la persona que la porta de la inhalació d'aerosols presents al
ambient, independentment de la seva naturalesa i mida. Aquestes màscares autofiltrants
poden o no portar vàlvula d'exhalació d'aire, element afegit per millorar la comoditat de l’usuari.
Si no la porten, protegeixen tant qui la porta de la resta com a la inversa. Si porten vàlvula
d'exhalació, només protegeix la persona que la porta, però no evita que aquesta persona
emeti patògens en cas d'estar infectada. La norma EN 13274-7:2019 descriu l'assaig de
filtració de materials utilitzant partícules al rang 60-100 nm si s'utilitza una solució de clorur
sòdic com aerosol o bé al rang 395-450 nm si s'utilitzen microgotes de parafina. L'eficiència
de filtració ha de ser superior a 94% i 99% per a FFP2 i FFP3, respectivament. A més, la
norma EN 149:2001 descriu l'assaig d'ajust de la màscara a la fesomia humana. [6]
L'ajust de la màscara a la cara és determinant quant a la seva capacitat de reducció d’ emissió
i exposició (72). S'entén per fugida l'àrea de pas d'aire pels buits entre la màscara i la pell en
relació amb el pas d’aire a través de la màscara. Per partícules inferiors a 2,5 µm, l'eficàcia de
filtració es pot veure reduïda en un 50% amb una fuita d'un 1% i en un 66% amb una fuita del
2% (71). [6]
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De manera generalitzada es mostren els diferents aspectes comentats anteriorment en la
següent imatge:

Figura 3. Esquema general de transmissió de SARS-CoV-2 a través d’aerosols
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4. Modelització del risc de contagi de COVID-19
4.1. Model The Well-Mixed Room
Inicialment, es caracteritzarà l’evolució de la concentració de patògens en una habitació ben
barrejada. Realitzant l’adaptació de mètodes estàndards desenvolupats en enginyeria
química per descriure un tanc continu amb agitació.
Se suposa que el patogen transmès per gotes roman en l’aire durant un temps abans de ser
extret pel sistema de ventilació del recinte. El destí de les gotes expulsades està determinat
per les magnituds relatives de dues velocitats: la velocitat de sedimentació en l’aire en repòs
(vs) i la velocitat de circulació de l’aire ambient dins d’un recinte (va). [9]
Es consideren gotes de radi r ≤100µm amb una densitat ρd que descendeix a través de l’aire
amb una densitat ρa i una viscositat dinàmica µa a la velocitat de sedimentació de Stokes (vs):

𝑣𝑠 (𝑟) =

2
∆ρg𝑟 2 /µ𝑎
9

Eq 1

Prescrit per l’equilibri entre la gravetat arrossegament viscós, on g és l’acceleració gravitatòria
i:
∆ρ = ρ𝑑 − ρ𝑎

Eq 2

Es considera un recinte amb una àrea A, profunditat H, per tant, el volum del recinte és:
𝑉 = 𝐴𝐻

Eq 3

I amb una taxa de sortida de ventilació Q (a diferència de la taxa de recirculació d’aire) i la
taxa de canvi d’aire (ACH):
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Eq 4

La ventilació mecànica imposa un cabal de recirculació addicional Qr que contribueix encara
més a l’estar ben barrejat del recinte, però altera les distribucions del mides de les gotes.
Per tant, la velocitat mitjana de circulació de l’aire:
𝑣𝑎 = (𝑄 + 𝑄𝑟 )/𝐴

Eq 5

Igualant els temps característics de sedimentació de les gotes, H/vs i l’eliminació, V/Q, indica
un radi de caiguda crític:
9λ𝑎 𝐻µ𝑎
𝑟𝑐 = √
2𝑔∆ρ

Eq 6

Per sobre del radi de caiguda crític les gotes generalment sedimenten, per sota, romanen en
gran part suspeses dins del recinte abans de ser arrossegades a l’exterior per efecte de la
ventilació. En aquest model es defineix la transmissió aèria com aquella associada a gotes
amb un radi r < rc.
Cal destacar que, fins i tot en absència de ventilació forçada, generalment existeix una barreja
en un espai tancat: la ventilació natural dona lloc a fluxos per finestres o portes, i els ocupants
creen fluxos d’aire addicional a través del seu moviment i respiració. [6]
En referència a la ventilació, les normes actuals per llars americanes (American Society of
Heating, Refrigeràtiong and Air-Conditioning Engineers [7]) recomanen una taxa d’intercanvi
d’aire mínima de λ𝑎 = 0,35/ℎ, un valor comparable a la mitjana de 0,34/h reportada per als
apartaments xinesos, inclòs a Wuhan durant el brot inicial. Fins i tot amb taxes de ventilació
tan mínimes. Per a una habitació d’alçada H=2,1m hi ha una mida de gota crítica associada
de radi rc=1,3µm. Les gotes suspeses en l’aire d’interès en aquest treball, les de radi r < rc,
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constitueixen per tant, una fracció important de les emeses en la majoria dels casos.
A més, un estudi experimental recent sobre la dependència de la mida de la gota i la
infecciositat dels virions SARS-CoV-2 va concloure que les gotes amb r > 2 µm són menys
infeccioses, una inferència que subratllaria la importància de la transmissió aèria.
Per a una gota amb radi inicial r0, la mida d’equilibri és:
3

𝑟𝑒𝑞 = 𝑟0 √∅𝑠 /(1 − 𝑅𝐻)

Eq 7

S’arriba en una escala de temps d’evaporació:
𝜏𝑒 = 𝑟02 /(𝜃(1 − 𝑅𝐻))

Eq 8

On ∅𝑠 és la fracció volumètrica inicial de solut, RH és la humitat relativa i 𝜃 = 4,2 𝑥 10−10 m2/s
a 25ºC. En aire sec (RH ≪ 1), les gotes de saliva, que solen contenir un 0,5% de soluts i un
volum similar d’aigua continguda (∅𝑠 ≈ 1%), pot així perdre fins a 1 − 3√0,01 ≈ 80% de la
mida inicial.
Es considera una suspensió polidispersa de gotes exhalades caracteritzada per la densitat
numèrica nd (r) (per volum d’aire, per radi) de gotes de radi r i volum:
𝑉𝑑 (𝑟) =

4 3
𝜋𝑟
3

Eq 9

Es coneix que la distribució de la mida de la gota nd varia significativament amb l’activitat
respiratòria i diversos factors fisiològics. Les gotes contenen una concentració microscòpia de
patògens cv(r), amb una probabilitat dependent de la gota a trobar virions individuals, que se
sol agafar com la de l’esput (còpies de ARN per mil·límetre).
Els virions es desactiven (no són infecciosos) a una velocitat λ𝑣 (𝑟) que generalment depèn
del radi de la gota, la temperatura i la humitat. Utilitzant les dades dels virus de la grip humana,
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es pot inferir una relació aproximadament lineal entre λ𝑣 i RH, proporcionant certa justificació
per la variació estacional dels brots de la grip, concretament, la disminució dels estius humits
i els hiverns secs.
La influència de la filtració de l’aire i la sedimentació de les gotes en els conductes de ventilació
pot incorporar-se augmentant λ𝑣 (𝑟) en una quantitat:
λ𝑓 (𝑟) = 𝑝𝑓 (𝑟)λ𝑟

Eq 10

On 𝑝𝑓 (𝑟) és la probabilitat de filtració de les gotes i λ𝑟 és:
λ𝑟 = 𝑄𝑟 /𝑉

Eq 11

El cabal de recirculació, Qr, es sol representar en termes de la fracció d’aire exterior primari:
𝑍𝑝 = 𝑄/(𝑄𝑟 + 𝑄)

Eq 12

On Q+Qr és el cabal d’aire total.
L’Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units defineix la filtració de partícules
d’aire d’alta eficàcia (HEPA) [7] com aquella caracteritzada per un pf > 99,87% per les
partícules d’aerosol. Els filtres d’aire ordinaris tenen un valor mínim d’eficiència (MERV) de pf
= 20 a 90% en rangs de mides específiques. Altres tipus de dispositius de filtració, com els
precipitadors electrostàtics amb valors pf característic de 45 a 70%, que també es poden
incloure a l’estudi.
Es busca caracteritzar la concentració C(r,t) (específicament, el número/volum per radi) del
patogen transportat per gotes de radi r. S’assumeix que cada un dels individus infecciosos I(t)
exhala gotes carregades de patògens de radi r a un ràtio constant:
𝑃(𝑟) = 𝑄𝑏 𝑛𝑑 (𝑟)𝑉𝑑 (𝑟)𝑝𝑚 (𝑟)𝑐𝑣 (𝑟)

Eq 13
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On Qb és el ràtio de flux respiratori (volum exhalat per temps).
S’introdueix un factor de penetració de la mascareta, 0<pm(r)<1, que indica de manera
aproximada la capacitat de les mascaretes per filtrar les gotes en funció de la mida d’aquesta.
Aleshores, la concentració C(r,t) del patogen en suspensió dins de les gotes de radi r
evoluciona segons:
𝑉

𝜕𝐶
= 𝐼𝑃 − (𝑄 + 𝑝𝑓 𝑄𝑟 + 𝑣𝑠 𝐴 + λ𝑣 𝑉)𝐶
𝜕𝑡

Eq 14

On vs(r) és la velocitat de sedimentació de les partícules i pf(r) és, de nou, la probabilitat de
filtració de gotes en el flux de recirculació Qr. Degut a la dependència de la velocitat de
sedimentació de la partícula, la població de cada mida de gota evoluciona, segons l’equació
anterior, a diferents velocitats.
Dos casos límits de l’equació (14) són d’especial interès.


Cas λ𝑣 = 𝑣𝑠 = 𝑄𝑟 = 0: les gotes de mides infinitesimals que no es desactiven ni
s’eliminen per filtració, es redueix al model de Wells-Riley.



Cas λ𝑣 = 𝑃 = 𝑄 = 𝑄𝑟 = 0: una suspensió no reactiva sense ventilació, correspon als
models establerts de sedimentació d’un ambient ben barrejat.

Per tal de simplificar el model, es defineix un ràtio de sedimentació de mida:
λ𝑠 (𝑟) =

𝑣𝑠 (𝑟)
𝑟
= λ𝑎 ( )2
𝐻
𝑟𝑐

Eq 15

Que es defineix com l’invers del temps que triga una gota de radi r en sedimentar des del
sostre fins al terra d’un recinte.
Quan un individu infectat entra en un recinte en el moment t=0, de manera que I(0)=1, la
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concentració de patògens amb el radi augmenta a raó de:
𝐶(𝑟, 𝑡) = 𝐶𝑠 (𝑟)(1 − 𝑒 −λ𝑐 (𝑟)𝑡 )

Eq 16

𝐶(𝑠) = 𝑃(𝑟)/(λ𝑐 (𝑟)𝑉)

Eq 17

λ𝑐 (𝑟) = λ𝑎 + λ𝑓 (𝑟) + λ𝑠 (𝑟) + λ𝑣 (𝑟)

Eq 18

Fins a assolir un valor estable:

A un ritme:

Observant que tant la concentració d’equilibri com l’escala de temps per assolir la concentració
descrita a l’equació (17) disminueixen pels efectes combinats de la ventilació, filtració de l’aire,
la sedimentació de partícules i la desactivació.
Degut a la dependència d’aquest procés d’ajust de la mida de la gota, es pot entendre com
un procés de tamisat dinàmic en el que les gotes més grans s’assenten i assoleixen la seva
concentració d’equilibri relativament ràpid.
Tot i així, s’observa que, en absència de filtració i desactivació (λ𝑓 = λ𝑣 = 0), el temps d’ajust,
λ−1
𝑐 , depèn dèbilment de la grandària de la gota, variant des de V/(2Q) per les gotes més grans
en l’aire (amb radi rc) fins V/Q per gotes infinitesimals.
El ràtio de sedimentació de les gotes que són transportades per l’aire de radi r ≤ rc està, per
tant, limitada pel ràtio d’intercanvi d’aire, λ𝑠 (𝑟) ≤ λ𝑎 . La distribució de mides de les gotes
exhalades depèn en gran mesura de l’activitat respiratòria, en conseqüència, també ho ha de
fer la concentració de patògens. La dependència prevista de l’activitat respiratòria amb el radi
i la fracció de volum en estat estacionari, s’il·lustra a la figura 4.
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Figura 4. Radi de la gota en funció de la fracció volumètrica de l’aerosol (∅𝑠 ), produïda per una sola persona
infecciosa en un recinte en barrejat. El model té en compte els efectes de la ventilació, desactivació del patogen y
la sedimentació de les gotes per diferents activitats respiratòries en absència de mascareta (pm=1). Les condicions
en les que s’efectua aquesta experimentació són: H= 4,5m; A=180m2; 𝜆𝑎 = 0,65ℎ−1 , rc= 2,6 µm, 𝜆𝑣 = 0,3ℎ−1 i RH
=50%. [9]

Es defineix el ràtio de transmissió de la malaltia per l’aire, 𝛽𝑎 (𝑡), com el nombre mitjà de
transmissions per temps, per individu infectat i per individu susceptible. S’espera que 𝛽𝑎 (𝑡)
sigui proporcional a la quantitat de patogen exhalat per la persona infectada i la inhalada per
la persona susceptible. El ràtio de transmissió es representa segons l’equació següent:
𝛽𝑎 (𝑡) = 𝑄𝑏 𝑐𝑖 𝐶𝑠 (𝑡)

Eq 19

On ci és la infectivitat viral, el paràmetre que connecta la física dels fluids amb l’epidemiologia,
concretament, la concentració del patogen en suspensió amb el ràtio d’infecció. S’observa la
seva relació amb la noció de quantitat infecciosa en la literatura epidemiològica.
Per la suspensió polidispersa que és interès, es defineix el ràtio de transmissió aèria com:
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Eq 20

0

Per tenir en compte les propietats protectores de les mascaretes i la possibilitat que la
infectivitat ci(r) depengui de la mida de les gotes. També, s’introdueix una transmissibilitat
relativa (o susceptibilitat), sr, per reedimensionar el ràtio de transmissió per diferents
subpoblacions o soques virals.

4.2.

Guia de seguretat en interior [10]

El nombre d’individus susceptibles:
𝑁𝑠 = 𝑝𝑠 (𝑁 − 1)

Eq 21

Quan ps=1 s’inclouen tots els individus dins d’un recinte, en canvi, quan ps < 1, la població es
redueix per la probabilitat de susceptibilitat.
En el límit de 𝜀 ≪ 1, es defineix Rin(𝜏) com la probabilitat de que s’efectuï la primera
transmissió, que és aproximadament igual a la suma de Ns probabilitats independents de
transmissió a qualsevol individu susceptible.
Per temps elevats amb relació al temps de permanència en l’aire, 𝜏 ≫ λ−1
𝑎 (que pot variar de
minuts a hores, i és necessàriament major que λ−1
𝑐 ), quan el patòges es transportat per l’aire
arriba a la concentració d’equilibri C(r,t) -> CS(r). En aquest cas d’equilibri, el ràtio de
transmissió esdevé constant.
∞ 𝑛 (𝑟)
2
2 𝐶
𝛽̅ 𝑄𝑏2 𝑝𝑚
𝑄𝑏2 𝑝𝑚
𝑞
𝑞
2
∫
=
𝑑𝑟 =
= 𝑝𝑚
𝑓𝑑 λ𝑞
𝑠𝑟
𝑉
λ
(𝑟)
𝑉
λ
(𝑟)
𝑐
𝑐
0

Eq 22

On se suposa un pm de filtració de la mascareta constant en tota la gamma de mides de les

Pàg. 34

Memòria

gotes d’aerosols. Es defineix la concentració microscòpica de quantitat infecciosa per líquid
com:
𝑛𝑞 (𝑟) = 𝑛𝑑 (𝑟)𝑉𝑑 (𝑟)𝑐𝑣 (𝑟)𝑐𝑖 (𝑟)

Eq 23

I la concentració de la quantitat infecciosa o infectivitat de l’aire exhalat com:
∞

𝐶𝑞 = ∫ 𝑛𝑞 (𝑟)𝑑𝑟

Eq 24

0

Aquest últim paràmetre es pot expressar també com el ràtio d’emissió de la quantitat
infecciosa per una persona infectada:
λ𝑞 = 𝑄𝑏 𝐶𝑞

Eq 25

La segona igualació de l’equació 22 defineix el radi efectiu de la gota infecciosa 𝑟̅ . La tercera
igualació defineix el factor de dilució:
𝑓𝑑 = 𝑄𝑏 /(λ𝑐 (𝑟̅ )𝑉)

Eq 26

La relació entre la concentració de la quantitat infecciosa en el recinte i la de l’alè no filtrat
d’una persona infectada. Com es veurà a continuació, fd proporciona un diagnòstic valuós per
avaluar el risc relatiu de les diferents formes d’exposició.
D’aquest mode, s’arriba a una directriu senzilla, apropiada per situacions en estat estacionari,
que limita el temps d’exposició acumulat (TEA):
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λ̅𝑐 𝑉 + 𝑣̅𝑠 𝐴
2
𝑄𝑏2 𝑝𝑚
𝐶𝑞 𝑠𝑟

Eq 27

̅ + λ𝑣 (𝑟)
̅
λ̅𝑐 = λ𝑎 + λ𝑓 (𝑟)

Eq 28

(𝑁 − 1)𝜏 < 𝜀

̅ i:
On 𝑣̅𝑠 = 𝑣𝑠 (𝑟)

És el ràtio de purificació de l’aire associada a l’intercanvi d’aire, la filtració de l’aire i la
desactivació viral. L’efecte de la humitat relativa en la distribució de la mida de les gotes pot
ser calcular amb la següent equació:
3

𝑟̅ = √0,4/(1 − 𝑅𝐻)

Eq 29

Observant que el ràtio de sedimentació dels aerosols sol ser menor que el ràtio d’intercanvi
de l’aire, λ𝑠 (𝑟) < λ𝑎 , menyspreant l’influencia tant de la filtració de l’aire com de la desactivació
dels patògens, es dedueix, a partir de l’equació 27, un límit més conservador per el TEA:
𝑁𝜏 < 𝜀

λ𝑎 𝑉
2 2
𝑄𝑏 𝑝𝑚 𝐶𝑞 𝑠𝑟

Eq 30

La interpretació d’aquesta equació és immediatament clara, per minimitzar el risc d’infecció,
s’ha d’evitar passar períodes prolongats en zones molt poblades. Un individu està més segur
en habitacions de gran volum i amb alta ventilació.
El risc és major en els recintes en què les persones s’esforcen de tal manera que augmenten
la seva freqüència respiratòria i la seva producció de patògens, per exemple, fent exercici,
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cantant o cridant.

4.3.

Guia de seguretat per la concentració de CO2

En aquest apartat es desenvolupa una guia de seguretat per limitar la concentració de COVID19, s’ha de deixar clar que no només s’ha de limitar la concentració de CO2, sinó que també
el temps d’ocupació.
Aquest model té en compte els efectes que s’han vist en els apartats anteriors, com la filtració,
sedimentació i la desactivació dels patògens, a més de les variables de producció d’aerosols
associats a diferents activitats respiratòries i vocals, el qual tot altera les concentracions
relatives de patògens en l’aire i de CO2. Per tant, aquest model quantifica fins a quin punt els
límits de seguretat poden ampliar-se mitjançant estratègies de mitigació, com la imposició de
mascaretes, la filtració de l’aire, entre d’altres.
Recordant l’equació que s’ha vist en l’apartat anterior per limitar el temps d’exposició acumulat:
𝑁𝑡 𝜏 < 𝜀

λ𝑎 𝑉
2 2
𝑄𝑏 𝑝𝑚 𝐶𝑞 𝑠𝑟

Eq 31

On Nt és el nombre de possibles transmissions (parells de persones infectades i susceptibles)
La tolerància al risc, 𝜀 < 1 és el límit prescrit per la probabilitat de que es produeixi al menys
una transmissió, que ha d’estar escollida amb un criteri segons la vulnerabilitat de la població
(Garg,2020); per exemple, Bazant i Bush (2021) van suggerir 𝜀 = 10% pels nenes i 𝜀 = 1%
per ancians. [11]
Pel que fa a la probabilitat de penetració pm(r), les mascaretes quirúrgiques estàndard
permeten des de 0,04% fins un a 1,5% dels aerosols d’escala micromètrica penetrin, però
aquests valors haurien d’incrementar-se en un factor de 2 a 10 per tenir en compte l’ajust
imperfectes. Les mascaretes de roba mostren una variabilitat major. La probabilitat de la
mascareta també pot dependre de l’activitat respiratòria i de la direcció del flux d’aire. [11]
En aquest model, es tracta pm(r) constant en el rang limitat de mides d’aerosols d’interès i
̅ en el radi efectiu de l’aerosol que es definirà més endavant, per sobre el
s’avalua 𝑝̅𝑚 = 𝑝𝑚 (𝑟)
qual les gotes tendeixen a depositar-se en el terra més ràpid que no pas a ser arrossegades
per la ventilació. Per aquest factor de filtració d’aerosols efectiu suggereixen 𝑝̅𝑚 = 1% − 5%
per mascaretes quirúrgiques, 𝑝̅𝑚 = 10% − 40%, per mascaretes de tela híbrides i 𝑝̅𝑚 =
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40% − 80%, per els teixits d’una sola capa. [11]
La concentració de CO2 en l’exterior sol estar en el rang C0=350-450 ppm, amb valors més
alts en entorns urbans i valors més baixos en els boscos. En absència d’altres fonts de CO2
en interiors, l’ocupació humana en espais mal ventilats pot conduir a nivells de CO2 de milers
de ppm.
Les persones poden presentar dolors de cap, lleugeres nàusees, somnolència i disminució
del rendiment en la presa de decisions per nivells superior a 1.000 ppm, mentre que les
exposicions curtes a nivells molts més alts poden passar desapercebudes. Com per exemple,
la Conferencia Governamental d’Higienistes Industrials d’Amèrica recomana un límit de 5.000
ppm durant un període de vuit hores i de 30.000 ppm durant 10 minuts. Un valor de 40.000
ppm es considera immediatament que posa en perill la vida.
Es denota per C0 la concentració inicial que es produiria en el recinte amb una ocupació nul·la
i C2 com l’excés de concentració de CO2 (en relació a C0) associat a la respiració humana. La
taxa total de producció de CO2 per la respiració en el recinte vé donada per:
𝑃2 = 𝑁𝑄𝑏 𝐶2,𝑏

Eq 32

On 𝐶2,𝑏 és la concentració de diòxid de carboni exhalat, aproximadament, 38.000 ppm, tot i
que, la taxa de producció neta de CO2, 𝑄𝑏 𝐶2,𝑏 , varia considerablement amb la massa corporal
i l’activitat física. Si la taxa de producció P2 i el cabal de ventilació Q són constants, aleshores,
el valor en estat estacionari de l’excés de concentració de CO2 és:
𝐶2,𝑠 =

𝑃2 𝑄𝑏 𝐶2,𝑏 𝑁
=
𝑄
λ𝑎 𝑉

Eq 33

És simplement la relació entre el flux individual de CO2, 𝑄𝑏 𝐶2,𝑏 , i el flux de ventilació per
persona, Q/N.
La guia de seguretat en interior de l’apartat 4.2, es deriva sobre la base de suposició
conservadora que la concentració d’aerosols infecciosos assoleix el seu màxim valor en estat
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estacionari. Si se suposa, per coherència que la concentració de CO2 ha realitzat el mateix i
s’acosta al valor expressat a l’equació 33, llavors pot ser reformulada com un límit de la
concentració mitjana segura de CO2.
𝜏

〈𝐶2 〉𝜏 = ∫ 𝐶2 𝑑𝑡 <
0

4.4.

𝜀𝐶2,𝑏 λ̅𝑐 𝑁
2
λ𝑞 s𝑟 𝑝̅𝑚
λ𝑎 N𝑡

Eq 34

Dinàmica del CO2 [11]

Seguint amb l’enfocament de modelització de la dinàmica dels gasos en una sala ben
barrejada, com un reactor continu de tanc agitat (CSTR). Donada la dependència temporal de
l’ocupació N(t), el flux respiratori mitjà, Qb(t), i el flux de ventilació, 𝑄𝑎 (𝑡) = λ𝑎 (𝑡)𝑉, es pot
expressar l’evolució de l’excés de concentració de CO2, C2(t) en un recinte com:
𝑉

𝑑𝐶2
= 𝑃2 (𝑡) − 𝑄𝑎 (𝑡)𝐶2
𝑑𝑡

Eq 35

On el de producció de CO2 exhalat és:
𝑃2 (𝑡) = 𝑁(𝑡)𝑄𝑏 (𝑡)𝐶2,𝑏

Eq 36

El ràtio de relaxació de l’excés de CO2 en resposta als canvis en P2(t) és precisament igual a
la taxa de ventilació, λ𝑎 (𝑡) = 𝑄𝑎 (𝑡)/𝑉. Per una λ𝑎 constant, la solució general de C2(0) es
donada per:
𝑡

𝐶2 (𝑡) = ∫ exp(− λ𝑎 (𝑡 − 𝑡 ′ ))
0

𝑃2 (𝑡 ′ ) ′
𝑑𝑡
𝑉

Eq 37
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Es pot derivar mitjançant la transformada de Laplace o utilitzant un factor d’integració. L’excés
de concentració de CO2 en funció del temps pot expressar-se com:
〈𝐶2 〉 =

1 𝜏
𝑃2 (𝑡)
∫ (1 − exp(− λ𝑎 (𝜏 − 𝑡)))
𝑑𝑡
𝜏 0
𝑉

Eq 38

Canviant l’ordre d’integració temporal. Si P2(t) varia lentament al llarg de l’escala de temps de
ventilació, λ𝑎−1 , la concentració de CO2 en funció del temps pot aproximar-se a:
〈𝐶2 〉 ≈

〈𝑃2 〉
1 − 𝑒 − λ𝑎 𝜏 𝑃2 (𝜏)
−(
)
𝑄𝑎
λ𝑎 𝜏
𝑄𝑎

Eq 39

On l’excés de concentració de CO2 s’aproxima a la relació entre la taxa mitjana de producció
de CO2 exhalat i la taxa del flux de ventilació al llarg del temps, 𝜏 ≫ λ𝑎−1 , com s’indica a
l’equació

33
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5. Modelització i simulació
Un cop analitzat tot el model matemàtic existent pel que fa al monitoratge del CO2 com
indicador del risc de contagi de COVID-19, en aquest apartat s’explica la implementació
d’aquest en un full de càlcul, en aquest cas Excel.
La implementació es divideix en les següents categories:


Paràmetres físics



Paràmetres fisiològics



Paràmetres de la malaltia



Paràmetres de precaució

5.1. Paràmetres físics
La geometria de l’espai interior s’especifica mitjançant la superfície del terra, A, la altura de
l’espai, H, a partir dels quals es calcula el volum:
𝑉 = 𝐴𝐻

Eq 40

𝑄 = 𝑉λ𝑎

Eq 41

El cabal de ventilació:

Que es calcula a partir del ràtio d’intercanvi d’aire, λ𝑎 , típicament expressada en termes de
canvis d’aire per hora (ACH). Aquest paràmetre crític es regeix per normes nacionals o locals
per diferents tipus d’espais interiors com la norma ASHRAE que s’ha explicat amb anterioritat
[7]
La filtració forçada de l’aire i la sedimentació de gotes en els conductes poden ser inclosos a
través de la taxa efectiva de filtració d’aire.
λ𝑓 (𝑟) = p𝑓 (𝑟)λ𝑟

Eq 42
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On,
λ𝑟 = 𝑄𝑟 /𝑉

Eq 43

És la taxa d’intercanvi d’aire de recirculació que passa per el filtre i pf(r) és la probabilitat de
filtració de les gotes. L’Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units defineix la
filtració de partícules d’aire d’alta eficiència (HEPA) [13] com l’eliminació de pf=99,97% de les
partícules d’aerosol. Mentre que els filtres d’aire ordinaris se’ls hi assigna la classificació de
Valor d’Eficiència Mínima (MERV) corresponents a pf < 20% - 90% [14]. Pels sistemes de
ventilació amb recirculació d’aire interior, la fracció primària d’aire exterior és:
𝑍𝑝 = 𝑄/(𝑄 + 𝑄𝑟 )

Eq 44

𝑣 = (𝑄 + 𝑄𝑟 )/𝐴

Eq 45

On Q+Qr és el cabal total i;

És la velocitat mitjana de l’aire. Com a alternativa, la filtració de l’aire pot portar-se a terme
mitjançant unitats interiors independents amb un cabal de recirculació especificat de Qr.
La humitat relativa, RH, de l’aire interior és un altre paràmetre físic que afecta tant a
l’evaporació de les gotes emeses pels individus com a la desactivació del virus. [16]
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5.2. Paràmetres fisiològics
El primer paràmetre fisiològic és el flux volumètric respiratori, Qb. Els valors mitjans per homes
i dones són: [17]
Tipus d’activitat

Flux respiratori (Qb) (m3/h)

Repòs

0,49

De peu

0,54

Exercici lleuger

1,38

Exercici moderat

2,35

Exercici intens

3,30

Taula 5. Flux respiratori mitjà en funció del tipus d’activitat

El segon paràmetre fisiològic és la mida mitjana de les gotes d’aerosol respiratori 𝑟̅ per a les
gotes infeccioses en suspensió responsables de la transmissió de malalties per via aèria. Tal
com s’ha il·lustrat amb anterioritat, un valor típic de 𝑟̅ és 2-3 µm. L’efecte de la humitat relativa
sobre la grandària de les gotes estables després de l’evaporació pot estimar-se mitjançant
l’equació 29.

5.3. Paràmetres de la malaltia
El paràmetre més important de la malaltia és la infecciositat de l’aire exhalat, Cq. Utilitzant la
informació disponible actualment, s’estima Cq=30q/m3 per a una respiració normal i una
activitat lleugera, s’estima també diferents valors de Cq per diferents activitats: [10]
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Figura 5. Estimació de la quantitat infecciosa en funció de l’activitat

El següent paràmetre de la malaltia, sr, és la transmissibilitat relativa (o susceptibilitat) del
virus. Aquest paràmetre depèn necessàriament no només de la susceptibilitat de la població
sinó que també de l’edat de la població. Un estudi sobre la transmissió en llars xineses durant
la quarantena demostra que:

Rang d’edats

Transmissibilitat relativa (sr)

Nens (de 0 a 14 anys)

0,23

Adults (de 15 a 64 anys)

0,68

Ancians (més de 65 anys)

1

Taula 6. Transmissibilitat relativa en funció de l’edat

Les primeres estimacions del Regne Unit demostren que la transmissibilitat relativa de la
variant (VOC 202012/01) “variant britànica”) augmenta un 60% respecte a la variant original
SARS-CoV-2 i presentant un elevat risc d’infecció entre els nens. [18]
El tercer paràmetre de la malaltia és la taxa de desactivació viral λ𝑣 , a la que el virus unit a
l’aerosol perd la seva capacitat infecciosa, que pel SARS-CoV-2 s’estima que es troba en el
rang de 0 a 0,63/h. Tenint en compte altres virus aersolitzats, la taxa de desactivació viral
s’aproxima linealment amb la humitat relativa:
λ𝑣 = λ𝑣,50 𝑅𝐻

Eq 46
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On el valor λ𝑣,50 s’especifica. [19]

5.4. Paràmetres de precaució
El primer paràmetre de precaució és el factor de penetració de la mascareta, pm. Tal com s’ha
explicat amb anterioritat, els valors típics són: [11]
Tipus de mascareta

Factor de penetració de la mascareta
(pm)

Quirúrgica

1%-5%

Tela simple

10%-40%

Teles hibrides i multicapa

40%-80%

Taula 7. Factor de penetració de la mascareta segons el tipus

El segon paràmetre de precaució és la tolerància a la transmissió de la malaltia, 𝜀. Quan 𝜀 =
1 correspon a la línia de base d’una transmissió esperada durant el període d’ocupació.
L’elecció d’aquest paràmetre ha de tenir en compte la vulnerabilitat de la població, que en el
cas de COVID-19 és una forta funció de l’edat i les condicions mèdiques preexistents. Segons
estudis realitzats [20-21-22]:

Rang d’edats

Tolerància a la transmissió ( 𝜺)

0 a 4 anys

2,5%

5 a 17 anys

20%

18 a 49 anys

61%

50 a 64 anys

130%

Majors de 85 anys

145%

Taula 8. Tolerancia a la transmisió en funció de l’edat
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6. Execució del model
En aquest apartat del present Treball Final de Màster es presentaran diferents escenaris
simulats amb l’eina creada utilitzant Microsoft Excel i els resultats obtinguts. Tenint en compte
la gran varietat de casos i escenaris que es poden simular, s’escullen tres escenaris que
poden ser de gran interès, com poden ser, una aula acadèmica, un supermercat i un recinte
d’oci com podria ser una sala de ball.
El full de càlcul calcula primer les propietats de l’aerosol infecciós per individu dins del recinte,
que són principalment d’interès tècnic: la velocitat de les gotes 𝑣𝑠 , la taxa de concentració de
relaxació λ𝑐 (r), el factor de dilució 𝑓𝑑 , la infecciositat de l’aire ambient 𝑓𝑑 𝐶𝑞 en estat estacionari
per persona infectada al recinte.
El full de càlcul calcula el límit de seguretat de dues maneres. En primer lloc, calculant
l’ocupació màxima 𝑁𝑚𝑎𝑥 mitjançant el temps d’exposició donat 𝜏, que està establert pel temps
de residència típic de les persones dins de cada un dels recintes simulats. En segon lloc, el
límit de temps 𝜏𝑚𝑎𝑥 es calcula per una ocupació determinada N. En cada un dels càlculs
s’utilitza la concentració de CO2 per determinar el risc de contagi.

6.1. Escenaris
6.1.1.

Aula acadèmica

El primer escenari que es simularà i es determinarà el risc de contagi de COVID-19 és una
aula acadèmica. Els paràmetres d’entrada necessaris per realitzar la simulació d’aquest cas
són:
Paràmetre d’entrada

Símbol

Nombre

Superfície

A

41 m2

Altura del sostre

H

3,5 m

Ràtio d’intercanvi d’aire

λ𝑎

5,2/h (ACH)

Ràtio d’intercanvi d’aire de
recirculació

λ𝑓

3/h (ACH)

Eficiència de filtració

p𝑓

0,8

Humitat relativa

HR

50%
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Flux respiratori mitjà

𝑄𝑏

0,49 m3/h

Radi de l’aerosol respirat

r

2 m

Infecciositat de l’aire exhalat

𝐶𝑞

30 quantitat infecciosa/m3

Taxa de desactivació viral

λ𝑣

0,5 /h

Transmissibilitat relativa

𝑠𝑟

0,23

Probabilitat de pas de
l’aerosol a traves de la
mascareta

𝑝𝑚

0,05

Tolerància al risc

𝜀

0,2

Taula 9. Paràmetres d’entrada-aula acadèmica

L’aula acadèmica té un volum aproximat en funció del tipus d’ensenyament que s’imparteix i
el nombre d’alumnes, es considera una aula típica per a ensenyaments de primària, per tant,
la transmissibilitat relativa és de 0,23, ja que es tracta de nens.
El ràtio d’intercanvi d’aire és de 5,2 renovacions d’aire per hora que es tracta d’un valor que
per la normativa RITE es considera apta per tenir bons nivells de qualitat d’aire tenint en
compte el volum de l’aula. Es considera que tots els alumnes i el professor que imparteix la
classe porten mascareta quirúrgica, per tant, com s’ha justificat a capítols anteriors d’aquest
projecte, la probabilitat de pas d’aerosols a través de la mascareta és de 0,05.
Els alumnes romanen asseguts, per tant, com que estan en repòs, el flux respiratori és de
0,49 m3/h. La infecciositat de l’aire exhalat és de 30, ja que es tracta d’una respiració normal
a través de boca i nas sense realitzar cap activitat física.
La tolerància del risc en aquesta simulació és del 20% segons la població de nens i nenes
que es té en compte en aquesta primera simulació.
A continuació es presenten els resultats obtinguts després d’executar el simulador creat en
Microsoft Excel, per avaluar el risc de contagi de COVID-19 que hi ha dins d’aquest recinte,
és considera que accedeix una persona infectada a dins del recinte i es calcula el temps
màxim d’exposició per a que no s’efectuï una possible transmissió utilitzant la concentració de
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CO2 com a indicador d’aquest risc.
Al següent gràfic es pot observar la concentració de CO2 i el temps màxim d’exposició en
funció del nombre de persones que hi ha en l’aula.
300000
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1400

250000

1200
200000

1000
800

150000

600

100000

400

50000

200
0

Temps d'exposició màxim
(h)

1600

0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ocupació
Concentración CO2
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Figura 6. Concentració de CO2 i temps màxim d’exposició en funció del nombre d’ocupants a l’aula acadèmica

En el gràfic 6, s’han mostrat valors fins a una ocupació de 30 persones, que es considera un
valor acceptable per a una aula acadèmica estàndard. S’observa que en funció del nombre
de persones la concentració de CO2 augmenta linealment i el temps màxim d’exposició
disminueix de manera asimptòtica.
Considerant una aula amb 25 ocupants i un d’ells està infectat de SARS-CoV-2, obtenim els
següents resultats.
Temps màxim d’exposició
Concentració de CO2

10.702 hores
624 ppm

Taula 10. Concentració de CO2 i temps màxim d’exposició per a una ocupació de 25 persones (aula acadèmica)

Per tant, la simulació ens indica que tenint les condicions que s’han presentat inicialment, al
cap de 10.702 hores s’efectuarà una transmissió del SARS-Cov-2 mitjançant aerosols, la
concentració de CO2 que s’assoleix es de 624 ppm, com s’ha explicat anteriorment en aquest
projecte, aquesta concentració de diòxid de carboni implica tenir un aire de qualitat bona-
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mitjana, recordant que la concentració de CO2 per a un aire òptim és de 350ppm, de bona
qualitat és de 500ppm, per un aire de qualitat mitjana és de 800 ppm i per una qualitat dolenta
és de 1200.
Observant la figura 6, es pot dir que a partir d’una ocupació superior a les 49 persones,
mantenint les condicions inicials, ens trobem en una situació d’alt risc de contagi de COVID19 degut a que la concentració de CO2 supera les 1.200 ppm, s’ha de tenir en compte que a
partir d’una concentració de 1.000 ppm les persones poden presentar símptomes com
somnolència, dolor de cap i mareigs.

6.1.2.

Supermercat

El segon escenari que es simularà i es determinarà el risc de contagi de COVID-19 és un
supermercat. Els paràmetres d’entrada necessaris per realitzar la simulació d’aquest cas són:
Paràmetre d’entrada

Símbol

Nombre

Superfície

A

215 m2

Altura del sostre

H

5,5 m

Ràtio d’intercanvi d’aire

λ𝑎

8/h (ACH)

Ràtio d’intercanvi d’aire de
recirculació

λ𝑓

4,2/h (ACH)

Eficiència de filtració

p𝑓

0,9

Humitat relativa

HR

50%

Flux respiratori mitjà

𝑄𝑏

1,38 m3/h

Radi de l’aerosol respirat

r

2 m

Infecciositat de l’aire exhalat

𝐶𝑞

72 quantitat infecciosa/m3

Taxa de desactivació viral

λ𝑣

0,5 /h

Transmissibilitat relativa

𝑠𝑟

0,8
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𝑝𝑚

0,1

Tolerància al risc

𝜀

0,8
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Taula 11. Paràmetres d’entrada-supermercat

En aquest cas es considera unes dimensions d’un supermercat estàndard amb una superfície
de 215 m2 i 5,5 m d’altura. Considerant la normativa RITE pel que fa al nombre de renovacions
d’aire per hora, es considera que en aquest supermercat caldria tenir 8 renovacions per hora
per assolir nivells de qualitat d’aire bons. Pel que fa a l’eficiència de filtració dels equips de
ventilació es considera del 90%, ja que es tracta d’un recinte on hi ha aliments i és necessari
tenir l’aire net.
Respecte al flux respiratori mitjà, es considera de 1,38 m3/h, ja que dins del supermercat les
persones caminaran, per tant, estaran exercint una activitat lleugera. Les persones dins del
supermercat normalment estan en comunicació, per tant, es considera que la infecciositat de
l’aire és de 72 quantitat infecciosa/m3 tal com mostra la figura 5.
Pel que fa al tipus de població que acudeix al supermercat, es considera que l’edat mitjana de
les persones és de 50 anys, la transmissibilitat relativa és de 0,8, tenint en compte que hi ha
gent d’edat avançada.
La probabilitat de pas de l’aerosol a través de la mascareta és de 0,1, en aquest cas, es valora
que les persones portaran mascareta quirúrgica, alguns la poden portar sense cobrir el nas i
la boca.
Degut al que s’ha comentat anteriorment, es valora una tolerància al risc de 0,8 per la mitjana
d’edat de les persones visitants del supermercat.
Tal com s’ha comentat pel cas de l’aula acadèmica, es considera que accedeix una persona
infectada a dins del recinte i es calcula el temps màxim d’exposició per a que no s’efectuï una
possible transmissió utilitzant la concentració de CO2 com a indicador d’aquest risc.
Representant la concentració de CO2 i el temps màxim d’ocupació en funció del nombre de
les persones dins del recinte, s’obté:
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Figura 7. Concentració de CO2 i temps màxim d’exposició en funció del nombre d’ocupants al supermercat

Considerant una ocupació de 70 persones i un d’ells està infectat de SARS-CoV-2, obtenim
els següents resultats.
Temps màxim d’exposició

196 hores

Concentració de CO2

388 ppm

Taula 12. Concentració de CO2 i temps màxim d’exposició per a una ocupació de 70 persones (una infectada)
(supermercat)

Per tant, la simulació ens indica que tenint les condicions que s’han presentat inicialment, al
cap de 196 hores s’efectuarà una transmissió del SARS-Cov-2 mitjançant aerosols, la
concentració de CO2 que s’assoleix és de 388 ppm, com s’ha explicat anteriorment en aquest
projecte, aquesta concentració de diòxid de carboni implica tenir un aire de qualitat bona
mitjana, recordant que la concentració de CO2 per a un aire òptim és de 350 ppm.
Observant la figura 7, es pot dir que a partir d’una ocupació superior a les 170 persones,
mantenint les condicions inicials, ens trobem en una situació de risc de contagi de COVID-19
degut a que la concentració de CO2 s’apropa a 1000 ppm, per tant, l’aire de l’interior estaria
carregat d’aerosols que poden transmetre el SARS-Cov-2.
Per corroborar el correcte funcionament de l’eina creada per calcular el risc de contagi de
COVID-19, vist que la concentració de CO2 en l’anterior simulació per a una ocupació de 70
persones és de 388 ppm, per tant, la qualitat de l’aire seria òptima (IDA 1), l’eina creada ajuda

Temps d'exposició màxim (h)

Concentración CO2 (ppm)
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a dimensionar de manera més acurada el sistema de ventilació del supermercat per obtenir
una qualitat d’aire bona (IDA 2) que És l’adequada per recintes com el tractat en aquest cas.
Disminuint el nombre de renovacions d’aire per hora des de les 8 inicials fins a les 6
renovacions per hora, els resultats obtinguts per una ocupació de 70 persones són:

Temps màxim d’exposició

164 hores

Concentració de CO2

516 ppm

Taula 12. Concentració de CO2 i temps màxim d’exposició per a una ocupació de 70 persones (una infectada)
(supermercat)

Com era d’esperar, degut a la disminució de la ventilació del supermercat, la concentració de
CO2 augmenta a les 516 ppm, per tant, la qualitat de l’aire seria bona i adequada per a un
recinte com el tractat. El temps màxim d’exposició disminueix 32 hores respecte la simulació
del supermercat inicial. Amb aquestes noves condicions de ventilació el primer contagi
s’efectuaria al cap de 164 hores.

6.1.3.

Sala de ball-discoteca

El tercer escenari que es simularà i es determinarà el risc de contagi de COVID-19 és una
sala de ball. Els paràmetres d’entrada necessaris per realitzar la simulació d’aquest cas són:

Paràmetre d’entrada

Símbol

Nombre

Superfície

A

105 m2

Altura del sostre

H

4,1 m

Ràtio d’intercanvi d’aire

λ𝑎

3,2/h (ACH)

Ràtio d’intercanvi d’aire de
recirculació

λ𝑓

4/h (ACH)

Eficiència de filtració

p𝑓

0,55

Humitat relativa

HR

50%

Flux respiratori mitjà

𝑄𝑏

3,30 m3/h
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Radi de l’aerosol respirat

r

2 m

Infecciositat de l’aire exhalat

𝐶𝑞

205 quantitat infecciosa/m3

Taxa de desactivació viral

λ𝑣

0,5 /h

Transmissibilitat relativa

𝑠𝑟

0,68

Probabilitat de pas de
l’aerosol a través de la
mascareta

𝑝𝑚

0,45

Tolerància al risc

𝜀

0,61

Taula 13. Paràmetres d’entrada-sala de ball-discoteca

Es considera el cas d’una sala de ball-discoteca amb 105 m2 de superfície i 4,5 m d’altura. El
ràtio d’intercanvi d’aire es considera de 3,2 renovacions d’aire per hora, per tant, es considera
que es un recinte amb una ventilació insuficient degut a la tipologia d’activitats que s’hi
desenvolupa. Se suposa una eficiència de filtració del sistema de ventilació del 55%.
Vista la taula 13, el flux respiratori mitjà, es considera de 3,30 m3/h, ja que les persones estaran
dretes, ballant i cridant. Degut al tipus d’activitat, es considera una infecciositat de l’aire exhalat
de 205 quantitat infecciosa/m3.
La transmissibilitat relativa es considera de 0,68 degut a l’edat mitjana de les persones que hi
ha dins del recinte, se suposa que és una sala de ball-discoteca per a majors de 18 anys i la
mitjana d’edat se situa als 30 anys. Per això, la tolerància de risc es considera de 0,61.
La probabilitat de pas de l’aerosol a través de la mascareta és de 0,45, per tant, en aquest cas
es considera que les persones porten mascareta de tela.
Els resultats obtinguts en aquest cas es presenten a continuació:
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Figura 8.Concentració de CO2 i temps màxim d’exposició en funció del nombre d’ocupants a la sala de balldiscoteca

Clarament, s’observa que amb les condicions descrites anteriorment existeix un elevat risc de
contagi de SARS-CoV-2. Considerant que dins del recinte hi ha 49 persones de manera
simultània i una persona infectada accedeix, s’obtenen els següents resultats:

Temps màxim d’exposició
Concentració de CO2

0,2 hores = 12 minuts
1.459 ppm

Taula 14. Concentració de CO2 i temps màxim d’exposició per a una ocupació de 50 persones (una infectada)
(sala de ball-discoteca)

El temps màxim d’exposició mantenint les condicions inicials és de 12 minuts, la concentració
de CO2 que hi ha al recinte amb una ocupació de 50 persones és de 1.459 ppm. El nivell de
CO2 indica que la qualitat de l’aire, segons el RITE, és IDA 4, per tant, de qualitat baixa.
Vistos aquests resultats, caldria millorar les condicions de ventilació augmentant el nombre de
renovacions per hora i incorporant un filtre d’aire de millors prestacions que l’actual, a més
que les persones realitzin una activitat física menys intensa, per tant, es recomana que les
persones estiguin assegudes i amb la mascareta.
En aquesta segona simulació per al mateix recinte s’augmenta el nombre de renovacions
d’aire de 3,2 a 4,5. L’eficiència dels filtres del sistema de ventilació s’augmenta un 15%. Per
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últim, es considera que les persones estan assegudes i amb les mascaretes posades, per tant
la infecciositat de l’aire exhalat és de 33 quantitat infecciosa/m3 (figura 5) i el flux respiratori
mitjà de 0,49 m3/h (en repòs) segons la taula 5.
Millorant aquests dos aspectes, s’obtenen els següents resultats per a la mateixa ocupació:
Temps màxim d’exposició

74 hores

Concentració de CO2

383 ppm

Taula 15. Concentració de CO2 i temps màxim d’exposició per a una ocupació de 50 persones (una infectada)
(sala de ball-discoteca)

En aquesta segona simulació s’obtenen valors notables de risc de contagi de COVID-19, el
temps màxim d’exposició és prou elevat i la concentració de CO2 indica que es tracta d’una
qualitat d’aire bona (IDA 2). Aleshores per mantenir un ambient segur caldria millorar els
aspectes que s’han modificat en aquesta segona simulació.
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7. Conclusions
El principal objectiu del projecte era estudiar i modelitzar el risc de contagi de SARS-CoV-2
utilitzant la concentració de CO2 com a indicador creant una eina amb Microsoft Excel per
facilitar el disseny d’edificis, elecció dels sistemes de ventilació i implementació de mesures
preventives en diferents espais.
D’acord amb la gran quantitat de paràmetres analitzables del procés de contagi del SARSCoV-2, en aquet projecte s’han diferenciat en paràmetres físics, fisiològics, propis de la
malaltia i de precaució.
S’han simulat tres escenaris diferents, primerament el cas d’una aula acadèmica,
seguidament un supermercat i finalment el cas d’una sala de ball-discoteca. S’han obtingut
resultats coherents pel que fa als temps d’exposició màxima i concentració de CO2 assolida
en funció dels diferents paràmetres d’entrada indicats en cada cas. S’ha pogut demostrar
l’efecte de la mascareta per evitar contagis en recintes tancats, també s’ha demostrat la
importància de la ventilació per reduir els riscos de contagis. A més, s’ha pogut determinar en
funció dels paràmetres indicats en la simulació el temps d’exposició màxim i la concentració
de CO2 que s’assoleix i permetre deduir el nombre d’ocupants per tal de minimitzar el risc de
contagi.
Pel que fa a una possible continuació d’aquest treball on el model matemàtic es implementat
en Microsoft Excel és la implementació de les simulacions realitzades per descriure el procés
de contagi de SARS-CoV-2 en altres programaris de simulació de fluids. Així es podria dur a
terme l’estudi i la computació dels casos de manera més ràpida i completa. També seria
interessant realitzat l’optimització del sistema de ventilació i l’elecció automàtica del tipus de
ventilació. A més, seria de gran interès, tenir dades epidemiològiques d’altres malalties de
transmissió mitjançant aerosols.
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8. Anàlisi econòmic
L’avaluació econòmica del projecte s’ha realitzat tenint en compte els següents costos
referents als recursos materials i humans.

8.1. Recursos materials
Com a recursos materials es comptabilitzen els costos relacionats amb el material informàtic
corresponent a l’ordinador i el material d’oficina en general, es representa en la taula 16

Recursos materials

Cost [€]

Material informàtic

1.500

Material de papereria

250

TOTAL

1.750

Taula 16. Detall dels costos de la partida de recursos materials

Els recursos de documentació de revistes han estat a disposició com a part dels serveis
proporcionats per la universitat mitjançant el pagament de la matrícula de l’alumne.

8.2. Recursos humans
Per l’elaboració del present projecte s’ha requerit la intervenció, a més del propi autor, del
director del projecte. Així, per calcular els costos de personal s’ha contemplat el salari de cada
un d’ells. El salari mínim brut anual i per hora de cada un es troba en la taula 17.
Personal

Sou [€/h·personal]

Director del projecte

80

Enginyer

20

Taula 17. Sou mínim brut per els diferents grups professionals [23]

El cost de personal d’aquest projecte es determina tenint en compte les hores invertides per
l’enginyer i el director del projecte. S’estableix que el temps invertit per un enginyer per la
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realització d’aquest projecte és la de una jornada laboral de vuit hores, durant 4 mesos. El
temps invertit pel director del projecte s’estima en vint-i-cinc hores. Per tant, es pot calcular el
cost de personal, els resultats es mostren en la taula 18.

Recursos humans

Hores de treball
[h/persona ]

Sou [€/h·personal]

Cost [€]

Director

25

80

2.000

Enginyer

640

20

12.800

TOTAL

14.800

Taula 18. Detall dels costos de la partida de recursos humans

8.3. Cost total
El cost total del projecte es calcula sumant el total de les partides de recursos materials i
recursos humans. El resultat es mostra en la taula 19.

Partida

Cost [€]

Recursos materials

1.750

Recursos humans

14.800

TOTAL

16.550
Taula 19. Càlcul del cost total del projecte
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9. Anàlisi ambiental
L’impacte ambiental derivat de la realització d’aquest projecte és l’associat l’ús de l’ordinador.
Les emissions de gasos d’efecte hivernacle estan presents durant la generació d’energia
elèctrica. Segons la Comissió Europea, cada hora que un ordinador es manté encès, emet
entre 52 i 234 g CO2eq considerant una potència entre 80 i 360V.
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