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ANNEX A: CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 
 
A.1 Objecte 
Dins aquest Annex A es recull la Memòria de Càlcul, on es calcularan i comprovaran els 

diferents elements estructurals de l’edifici mitjançant càlculs justificatius.  

Tots els càlculs, procediments i comprovacions s’acullen al nou Codi Tècnic de l’Edificació 

(CTE) i a la Instrucció del Formigó Estructural (EHE), fent-se referència a altres normes 

quan s’escaigui. 

 

A.2 Descripció 
L’estructura projectada esta formada a base de pòrtics formats per bigues d’acer amb perfils 

IPE i pilars HEB. 

- Nombre de pòrtics: 9. 

- Distancia entre pòrtics: 6 m, els dos pòrtics de la façana posterior tenen una distància 

de 7,15 m. 

- Alçada dels pòrtics: 8,18 m 

- Alçada forjat: 4,83 m 

Els forjats grafiats a la fig. 01A amb color marro són forjats de placa alveolar prefabricada de 

formigó. El forjat grafiat amb color verd, es un forjat de xapa col·laborant que connecta els 

forjats de placa alveolar. En l’apartat A.10 s’explica la construcció d’aquest forjat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.01A Isomètric de l’estructura  
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A.3 Materials 
A.3.1 Acer 
A.3.1.1 Estructura metàl·lica 
Les següents característiques són comuns a tots els acers: 

Mòdul d’elasticitat E = 210.000 N/mm2 

Mòdul de rigidesa G = 81.000 N/mm2 

Coeficient de Poisson u = 0,3 

Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,2·10-5 (ºC)-1 

Densitat r = 7.850 kg /m3 

L’acer utilitzat en xapes i perfils queda determinat per les especificacions de DB SE-A. 

S’utilitzarà un acer S 275 JR: 

S  :  steel 

275 :  límit elàstic fyk = 275 N/mm2  

JR: paràmetre referent a la soldabilitat 

A la taula 1 s’observen les característiques dels diferents acers: 

 

Espessor Nominal t (mm) 

Tensió de límit elàstic fy  

(N/mm2) 

Tensió de ruptura fu 

(N/mm2) 
DESIGNACIO 

t<16 16<t<40 40<t<63 3<t<100 

Temperatura 

assaig 

Charpy (ºC) 

S 275 JR 20 

S 275 J0 
275 265 255 410 

0 

S 355 JR 20 

S 355 J0 0 

S 355 J2 

355 345 335 470 

-20 

       Taula 1: Característiques dels diferents acers 

 
A.3.1.2 Barres corrugades 
L’acer tipificat per les armadures passives basades en barres corrugades (armadures dels 

fonaments, plaques armades) serà del tipus B 500 S, amb les característiques que marca la 

EHE: 
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-Soldable 

-Límit elàstic no menor a fyk= 500 N/mm2 

 

A.3.1.3 Malla electrosoldada 
L’acer a utilitzar per les armadures basades en malla electrosoldada (per soleres o capes de 

compressió) serà del tipus B 500 T, caracteritzat per les següents propietats: 

-Soldable 

-Límit elàstic no menor a fyk= 500 N/mm2 

 

A.3.2 Formigó 
A.3.2.1 Fonaments 
El formigó armat que s’utilitzarà per la fonamentació seguirà les especificacions que imposa 

la Instrucció del Formigó Estructural (EHE).  

 - Tipificació HA-30/F/12/IIIb+Qc 

- Resistència característica a 28 dies: fck= 30 N/mm2 

   - Consistència tipus F (fluïda): Assentaments límits en con d’Abrams 8-17 cm. 

- Tamany màxim de l’àrid: 12 mm 

-Tipus d’ambient IIIb+Qc: Classe marina submergida. Els elements es    

trobaran sota nivell del mar i quedaran afectats per la capa freàtica. 

 

A.3.2.2 Plaques alveolars de formigó 
El formigó armat que s’utilitzarà per la fonamentació seguirà les especificacions que imposa  

la Instrucció del Formigó Estructural (EHE).  

- Tipificació HA-50/S/12/IIIa 

-Resistència característica a 28 dies: fck= 50 N/mm2 

   -Consistència tipus F (fluïda): Assentaments límits en con d’Abrams 0-2 cm. 

-Tamany màxim de l’àrid: 12 mm 

-Tipus d’ambient IIIa: Classe marina aèria. Instal·lacions properes a la costa. 

 

A.4 Accions a considerar 
El document Bàsic DB SE-AE classifica les accions en permanents, variables i accidentals. 
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A.4.1 Accions permanents 
A.4.1.1 Pes propi 
És el produït pel pes dels elements estructurals, tancaments, elements separadors, 

envanets, revestiments, etc.  

 

A.4.1.2 Pretensat 
Es consideren en aquest punt les accions derivades del tensat que reben les armadures dels 

elements prefabricats de formigó abans d’entrar en ús a l’obra. S’avaluaran segons estableix 

la Instrucció EHE. Els únics elements pretensats de l’edifici industrial seran les plaques 

alveolars del forjat de la planta primera. 

 
A.4.2 Accions variables 
A.4.2.1 Sobrecarrega d’ús 
Seran tots els pesos que puguin gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús.  

 

A.4.2.2 Acció del vent 
És la produïda per les pressions i succions que el vent origina sobre les superfícies. La 

distribució i valor de les pressions que exerceix el vent sobre un edifici i les forces resultants 

depenen de la forma i de les dimensions de la construcció, de les característiques i 

permeabilitat de la seva superfície, així com de la direcció, de la intensitat i de les ràfegues 

de vent. La pressió estàtica del vent, considerada perpendicular a la superfície en cada punt 

exposat, es pot calcular com: 

    q e = q b ·c e ·c p      Eq. 1 

 

On: 
qb : Pressió dinàmica del vent. Es determina amb l’expressió:  

q b  = 0,5·d ·vb
2      Eq. 2 

d: densitat de l’aire, d = 1,25 kg /m3  

vb: velocitat del vent a  m/s (segons figura D.1 del DB-SE-AE)  

ce: Coeficient d'exposició variable amb l'altura del punt considerat z i en funció del grau 

d'aspror de l'entorn on es troba situada la construcció. Es calcula com: 

ce F·(F 7k)        Eq. 3 

F = kln(max(z,Z) /L) 
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on k, L i Z s’obtenen de la taula 3.3 del DB-SE-AE. 

cp: Coeficient eòlic o de pressió que depèn de la forma i orientació de la superfície respecte 

al vent i, si s’escau, de la situació del punt respecte a les vores d'aquesta superfície; un valor 

negatiu indica succió. El CTE detalla dues maneres per calcular el coeficient eòlic en funció 

del tipus d’edifici que es considera: 

 -Edificis amb petites obertures i amb més d’un pis, on les seves façanes queden 

 connectades per forjats. 

 -Edificis diàfans i amb obertures importants, on les façanes no queden connectades 

 per forjats. 

 

Per la complexitat dels càlculs de la normativa del CTE per tal d’obtenir els valors de les 

carregues degudes al vent i coneixen que els valors obtinguts són semblants als de la 

normativa NTE es consideren les accions provocades pel vent mitjançant la normativa NTE. 

 

A.4.2.3 Acció Tèrmica 

És la produïda per les deformacions i canvis geomètrics ocasionats pels canvis de 

temperatura. Segons DB SE-AE, en edificis amb elements estructurals de formigó o acer no 

serà necessari considerar accions tèrmiques si es disposen juntes de dilatació de manera  

que no existeixin elements continus de més de 40 m de longitud.  

A la nau projectada existeixen juntes de dilatació per tant, no serà necessari considerar les 

accions tèrmiques. 

 
A.4.2.4 Neu 
L’acció de la neu sobre un edifici, i en particular sobre una coberta, vindrà determinada per 

la distribució i intensitat de la càrrega. Aquesta estarà en funció del clima de l’emplaçament, 

tipus de precipitació, relleu, geometria de l’edifici, efectes del vent i canvis tèrmics en els 

paraments exteriors. Per a cobertes lleugeres sensibles a la càrrega vertical, el DB SE-AE 

dóna com a valor de càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal la 

següent estimació, però com que la coberta projectada té una pendent menor a 30º no es 

considera. 

En cobertes planes d’edificis de pisos situats en localitats d’altitud inferior a 1.000 m, es 

suficient considerar una carrega de neu de 1,0 kN/m2. En altres casos o en estructures 

lleugeres, sensibles a la carrega vertical, els valors s’obtenen a partir de la següent 

expressió: 
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            Eq. 4 
Aplicant l’expressió i segons l’Annex E del document DB SE-AE, es considerarà un valor de 

càrrega vertical de neu de  q = 0,4 kN/m2 . 

 
A.4.3 Accions accidentals 
A.4.3.1 Sisme 

És la produïda per les acceleracions dels sotracs sísmics. Dites accions estan regulades per 

la NCSE-02 (Norma de Construcció Sismoterrestre). El text eximeix de l’aplicació de la 

norma a les construccions de “normal importància” amb pòrtics ben travats entre si en totes 

les direccions, sempre i quan l'acceleració sísmica bàsica sigui inferior a 0,08·g L’acceleració 

sísmica bàsica a la localitat de Begur és de 0,04·g. 

Així, la norma NCSE-02 no es considera d’obligada aplicació en el present projecte i, 

conseqüentment, es decideix no tenir en compte les accions sísmiques. 

 

A.4.3.2 Incendi 
Les accions produïdes per l’agressió tèrmica es defineixen en Document Bàsic de Seguretat 

en cas d’Incendi (DB-SI). En el cas d’edificis industrials com el projectat es seguirà el 

Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI, RD 

2267/2004). 

 

A.4.3.3 Impacte 
Les accions sobre un edifici causades per un impacte accidental vindran determinades per la 

massa, la geometria i la velocitat del cos impactant, així com per la capacitat de deformació i 

amortiment tant del cos com de l’element contra el que impacta. En els punts de risc 

potencial es preveuran cantoneres i reforços per no malmetre l’estructura de l’edifici. 

 
A.5 Verificacions basades en coeficients parcials 
Segons CTE, per determinar els efectes de les accions i la resposta estructural, s'utilitzaran 

els valors de càlcul de les variables obtinguts a partir dels seus valors característics o altres 

de representatius. Això s’aconseguirà multiplicant-los o dividint-los pels corresponents  

coeficients parcials per a les accions i la resistència, respectivament. Per verificar la  

resposta estructural es comprovarà tant la capacitat portant (per no superar els Estats Límit 

Últims) com l’aptitud del servei (per no sobrepassar els Estats Límit de Servei). 
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A.5.1 Capacitat portant 
Es considera que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l'edifici o d’una part independent 

del mateix si per a totes les situacions de dimensionat pertinents es compleix la següent 

condició: 

Ed,dst < Ed,stb       Eq. 5 

essent : Ed,dst : valor de càlcul de l'efecte de les accions desestabilitzadores 

Ed,stb : valor de càlcul de l'efecte de les accions estabilitzadores 

  

Es considera que hi ha suficient resistència de l'estructura portant, d'un element estructural, 

secció, punt o d'una unió entre elements, si per a totes les situacions de dimensionat 

pertinents es compleix la següent condició: 

Ed < Rd        Eq. 6 

Essent:   E d : valor de càlcul de l'efecte de les accions 

Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent 

 
A.5.2. Combinacions d’accions 

El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una situació persistent o 

transitòria es determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió: 

                

                      Eq. 7 

Per tant, es considerarà l’actuació simultània de: 

a) Totes les accions permanents, en valor de càlcul  , inclòs el pretensat  

b) Una acció variable qualsevol, en valor de càlcul , havent d’adoptar-se com a tal 

una darrere l’altra successivament en diferents anàlisi. 

c) La resta d’accions variables en valor de càlcul quasi permanent  

 

A la següent taula 2 s’estableixen els coeficients parcials de seguretat . 
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      Taula 2: Coeficients de seguretat adoptats pel CTE DB SE 

 
A.5.3. Combinacions d’accions 

Per als coeficients parcials que atenen a la resistència s'adoptaran, segons DB SE-A, els 

següents valors: 

  Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material.

  Coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d'inestabilitat.

  Coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del  

   material o secció, i a la resistència dels mitjans d'unió  

 Coeficient parcial per a la resistència al lliscament d'unions amb 

cargols pretensats en Estat Límit de Servei. 

 Coeficient parcial per a la resistència al lliscament d'unions amb 

cargols pretensats en l’Estat Límit Últim. 

 Coeficient parcial per a la resistència al lliscament d'unions amb 

cargols pretensats i forats esquinçats o amb sobremesurats. 
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A.6 Aptitud al servei 
A.6.1 Comprovacions 
A.6.1.1 Fletxes 
Es considerarà que hi ha un comportament adequat, en relació amb les deformacions, les 

vibracions o la deterioració, si es compleix, per a les situacions de dimensionat pertinents, 

que l'efecte de les accions no arriba al valor límit admissible establert per a aquest efecte. 

Quan es consideri la integritat dels elements constructius s’admet que l’estructura horitzontal 

d’un pis és suficientment rígida si, per qualsevol de les seves peces i davant qualsevol 

combinació d’accions característica, la fletxa relativa és menor que: 

- 1/500 en pisos amb tàbics fràgils o paviments rígids sense juntes. 

- 1/400 en pisos amb tàbics ordinaris o paviments rígids amb juntes. 

- 1/300 en la resta dels casos. 

Quan es consideri el confort dels usuaris s’admet que l’estructura horitzontal d’un pis o 

coberta és suficientment rígida si, considerant només les accions de curta durada, la fletxa 

relativa és menor que 1/350. 

Quan es consideri l’aparença de l’obra s’admet que l’estructura horitzontal d’un pis o coberta 

és suficientment rígida si, davant qualsevol combinació d’accions quasi permanent, la fletxa 

relativa és menor que 1/300. 

 

A.6.1.2 Desplaçaments horitzontals 

Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s’admet que l’estructura global té 

suficient rigidesa lateral si, davant qualsevol combinació d’accions característica, el desplom 

és menor que: 

- Desplom total: 1/500 de l’alçada total de l’edifici 

- Desplom local: 1/250 de l’alçada de la planta, en qualsevol d’elles 

Quan es consideri l’aparença de l’obra, s’admet que l’estructura global té suficient rigidesa 

lateral si, davant qualsevol combinació d’accions quasi permanent, el desplom relatiu és 

menor que 1/250. 

 

A.7 Càlcul Estructural dels pòrtics 
Dins aquest apartat s’explicarà el mètode de càlcul utilitzat per tal de poder calcular cada 

element estructural. 
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A.7.1 Procediment de càlcul 
Per a realitzar els càlculs i el dimensionament de l’estructura, la metodologia emprada és la 

següent: 

- Es fa una primera aproximació del valor de les accions (permanents i variables). 

- Després de considerar, a priori, una relació d’inèrcies entre els diferents elements 

que componen l’estructura, es procedeix al càlcul dels diferents diagrames (moment 

flector, esforços tallants i axils), així com dels desplaçaments en els nodes. És bona 

pràctica fer servir algun mètode “manual”, i posteriorment comparar els resultats amb 

el programa de càlcul Metal 3D de CYPE.  

- Amb els valors obtinguts, es procedeix al pre-dimensionament de l’estructura, 

segons l’Estat Límit Últim (E.L.U.) i l’ Estat Límit de Servei (E.L.S.).  

- Un cop triats els perfils, es tornen a introduir al programa de càlcul d’estructures, i 

s’observen els resultats definitius. 

 

A.7.2 Accions considerades 
Accions Permanents 

Pes propi de l’estructura:     0,25 kN/m2 

Pes propi coberta sandwitx:     0,20 kN/m2 

Pes propi corretges:      0,20 kN/m 

Pes propi forjats:     5 kN/m2 

 

Sobrecàrrega d’ús 

En coberta (sense neu ni vent)   0,60 kN/m2 

Planta primera    5 kN/m2 

 

Sobrecàrrega d’instal·lacions 

Màquines de climatització en coberta  0,10 kN/m2 

 

Sobrecàrrega de neu 

Neu      0,40 kN/m2 

 

Sobrecarrega de  vent 

Tal com queda explicat a l’apartat A.4.2.2 les sobrecarregues de vent seguiran la normativa 

NTE. 
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Utilitzarem les carregues d’una edificació amb menys del 33% foradat. 

S’aplicarà la següent hipòtesis de càlcul tal com s’observa a la taula 3. 

 

CARREGA DE VENT EN kN/m2 

Hipòtesis Paret esquerra Paret dreta 

 (Pressió) (Succió) 

1 0,54 0,27 
        Taula 3: Hipotesis de vent 

 

Convé recordar que no es tindrà en compte l’efecte del vent sobre la coberta, per 

considerar-se favorable respecte a ella. També cal tornar a incidir en què la sobrecàrrega 

d’ús en coberta (no transitable) només es tindrà en compte en el cas que no es contempli 

l’efecte de la neu ni del vent, ja que seria temerari que hom hi puges havent tals efectes 

meteorològics. 

 
A.7.3 Carregues aplicades a l’estructura 
A la següent figura Fig.02A es pot observar les diferents carregues aplicades al pòrtic. 

 
Fig.02A Distribució de carregues  

 
 
 



 Projecte constructiu d’una nau industrial                     ANNEX A: CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA
  
  

 

27 

 

A.8.Estudi del pòrtic 4 
A la següent figura Fig.03A es representa el pòrtic a verificar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

         Fig.03A Pòrtic a verificar 
 
A.8.1 Pre-dimensionament de les corretges  
Es determina la resultant de càrregues majorada actuant en direcció vertical, i es 

descomposa segons les direccions utilitzades en el perfil, funció del pendent en coberta. 

Havent descomposat la càrrega segons les direccions i i y del perfil, i tenint en compte el 

pendent de la coberta, s’obté: 

qy = q x cos ßº 

qx = q x sin ßº 

Els moments flector que resulta d’aplicar aquestes càrregues sobre els perfils mencionats i 

tenint en compte la disposició d’un tirant per tal d’alleugerir el moment en direcció y, s’obté: 

      Eq. 8 

      Eq.9 
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Primerament es realitza la comprovació de resistència, basada amb un comportament lineal 

i elàstic del material 

     Eq.10 
Es realitza també la comprovació de fletxa màxima, segons el criteri: f < l/250 

    Eq.11 
On: 

qy: és la càrrega en Kg/cm 

s: és la distància entre pòrtics en cm 

E: és el mòdul d’elasticitat. E= 2.100.000 Kg/cm2. 

Ix: és el moment d’inèrcia en direcció x en cm4. 

 

Aplicant les expressions anteriors s’ha pre-dimensionat un perfil Z-200 per les corretges de 

coberta. 

 

A.8.2 Pre-dimensionament de les jàsseres 
-Dimensionament segons E.L.S: 

Es realitza també la comprovació de fletxa màxima, segons el criteri: f < l/250 

     Eq.12 
-Dimensionament segons E.L.U: 

En aquest cas, s’ha de mirar en cada cas el moment flector màxim. Convé recordar que, a 

diferència d’abans, ara cal tenir en compte l’efecte de les accions, amb el seu coeficient de 

seguretat. Per un acer del tipus S 275 JR, es fa la comprovació següent: 

     Eq.13 
On: 

M* és el valor ponderat del moment flector. 

Wx és el mòdul resistent elàstic respecte l’eix principal x-x’ 

 

Aplicant les expressions anteriors s’ha pre-dimensionat un perfil IPE 270 per les jàsseres de 

coberta. 

Per les jàsseres de forjat s’ha pre-dimensionat un perfil IPE 450. 
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A.8.3 Pre-dimensionament dels pilars. 
El pre-dimensionament dels pilars s’ha realitzat utilitzant l’antiga normativa NBE EA-95, el 

motiu ha estat la rapidesa del pre-dimensionament. S’ha de recalcar que aquest mètode 

només s’utilitza pel pre-dimensionament, pel dimensionament definitiu s’utilitzarà la 

normativa actual. 

 

-Dimensionament segons E.L.S: 

En el càlcul de pilars, normalment no es considera el mètode de l’Estat Límit de Servei. 
-Dimensionament segons E.L.U: 

Es comprovarà el pandeix del pilar sotmès a flexió composta 

    Eq.14 
On: 

w: coeficient adimensional, quocient entre la resistència de càlcul i la tensió crítica. 

Aquest coeficient, però, està tabulat. N* i M* són, respectivament, l’esforç axil i el  

moment flector màxims, ambdós majorats. A i W són la Secció i el Mòdul Resistent 

del perfil que es comprova. 

 
-Esbeltesa: 

És el quocient entre la longitud de pandeix i el radi de gir, segons un eix determinat, de 

l’element a analitzar 

      Eq.15 
D’aquest valor i mitjançant unes taules s’aconseguirà el valor de w. 

S’han predimensionat uns pilars amb un perfil HEB200 

 
A.8.4 Combinacions de càrrega i resultats del càlcul: 
Per tal de poder efectuar un correcte càlcul del pòrtic, s’han considerat 3 combinacions de 

càrrega: 

En cada hipòtesi s’ha majorat la càrrega segons el CTE, en les següents taules 4, 5, i 6 les 

podem observar: 
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Primera combinació 

Carrega considerada 
Coeficient de 

majoració 

Pes 1,35 

Sobrecarrega us coberta 1,5 

Sobrecarrega vent 0,9 
 Taula 4: primera combinació de carregues 

 

Segona combinació 

Carrega considerada 
Coeficient de 

majoració 

Pes 1,35 

Sobrecarrega us 1,05 

Sobrecarrega vent  0,9 

Sobrecarrega neu 1,5 
 Taula 5: segona combinació de carregues 

 

Tercera combinació 

Carrega considerada 
Coeficient de 

majoració 

Pes 1,35 

Sobrecarrega 1,05 

Sobrecarrega vent  1,5 
 Taula 6:  tercera combinació de carregues 

      

A la següent figura Fig 04A s’observen les carregues aplicades al portic. 
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Fig.04A Carregues aplicades 

Carrega vent esquerra (pressió):  3,12 kN/m 

Carrega vent dreta (succió):   1,58 kN/m  

Sobrecarrega coberta:   5,80 kN/m 

Sobrecarrega neu:    2,35 kN/m 

 
Diagrames resultants del càlcul amb la primera combinació: 
En les següents figures Fig.05A, Fig.06A, Fig.07A, Fig.08A podem observar el diagrames 

d’axials, tallants i moments respectivament aplicant la primera combinació de càrrega:  
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          Fig.05A Diagrama Axials 

 

 
Fig.06A Diagrama de tallants 
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         Fig.07A Diagrama Moments 

 

 

 

 
         Fig.08A Diagrama Moments 

 

A la següent taula 7 es mostren els resultats obtinguts a les barres del pòrtic aplicant la 

combinació 1. 

 

BARRA    0 L    1/8 L    1/4 L    3/8 L    1/2 L    5/8 L    3/4 L    7/8 L    1 L   
1  N   -479.105   -478.564   -478.023  -477.482  -476.941  -476.401   -475.860   -475.319  -474.777 

   Ty    -0.2734   -0.2734   -0.2734  -0.2734  -0.2734  -0.2734   -0.2734   -0.2734  -0.2734 
   Tz    2.6515   2.6515   2.6515  2.6515  2.6515  2.6515   2.6515   2.6515  2.6515 
   Mt    -0.0163   -0.0163   -0.0163  -0.0163  -0.0163  -0.0163   -0.0163   -0.0163  -0.0163 
   My    4.1389   2.6232   1.1076  -0.4081  -1.9238  -3.4395   -4.9551   -6.4708  -7.9865 
   Mz    -0.4144   -0.2581   -0.1018  0.0544  0.2107  0.3670   0.5232   0.6795  0.8358 
          2  N    -56.1583   -56.1110   -56.0637  -56.0164  -55.9691  -55.9218   -55.8745   -55.8272  -55.7799 
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   Ty    -0.2101   -0.2101   -0.2101  -0.2101  -0.2101  -0.2101   -0.2101   -0.2101  -0.2101 
  Tz    4.2035   4.2035   4.2035  4.2035  4.2035  4.2035   4.2035   4.2035  4.2035 

   Mt    0.1437   0.1437   0.1437  0.1437  0.1437  0.1437   0.1437   0.1437  0.1437 
   My    -7.9790   -8.1892   -8.3994  -8.6096  -8.8197  -9.0299   -9.2401   -9.4503  -9.6604 
   Mz    -0.5659   -0.5554   -0.5449  -0.5344  -0.5239  -0.5134   -0.5029   -0.4924  -0.4819 

3  N    -51.5254   -51.1674   -50.8095  -50.4515  -50.0935  -49.7356   -49.3776   -49.0197  -48.6617 
   Ty    -0.2104   -0.2104   -0.2104  -0.2104  -0.2104  -0.2104   -0.2104   -0.2104  -0.2104 
   Tz    -28.1250   -28.1250   -28.1250  -28.1250  -28.1250  -28.1250   -28.1250   -28.1250  -28.1250 
   Mt    0.0024   0.0024   0.0024  0.0024  0.0024  0.0024   0.0024   0.0024  0.0024 
   My    -23.7862   -13.1444   -2.5027  8.1391  18.7809  29.4226   40.0644   50.7062  61.3480 
   Mz    -0.4819   -0.4023   -0.3227  -0.2431  -0.1635  -0.0839   -0.0043   0.0753  0.1549 

4  N    32.3284   32.3284   32.3284  32.3284  32.3284  32.3284   32.3284   32.3284  32.3284 
   Ty    -0.0003   -0.0003   -0.0003  -0.0003  -0.0003  -0.0003   -0.0003   -0.0003  -0.0003 
   Tz    -4.2545   -3.1882   -2.1220  -1.0557  0.0105  1.0768   2.1430   3.2093  4.2755 
   Mt    0.0000   0.0000   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000   0.0000   0.0000  0.0000 
   My    -14.1258   -9.6090   -6.3864  -4.4579  -3.8236  -4.4835   -6.4375   -9.6856  -14.2279 
   Mz    0.1414   0.1417   0.1421  0.1425  0.1428  0.1432   0.1436   0.1439  0.1443 

5  N    -0.1905   -0.1831   -0.1757  -0.1683  -0.1609  -0.1535   -0.1461   -0.1387  -0.1313 
   Ty    0.0821   0.0821   0.0821  0.0821  0.0821  0.0821   0.0821   0.0821  0.0821 
   Tz    -0.0006   -0.0006   -0.0006  -0.0006  -0.0006  -0.0006   -0.0006   -0.0006  -0.0006 
   Mt    0.0032   0.0032   0.0032  0.0032  0.0032  0.0032   0.0032   0.0032  0.0032 
   My    -0.0003   -0.0003   -0.0002  -0.0002  -0.0001  -0.0001   -0.0001   0.0000  0.0000 
   Mz    -0.0318   -0.0369   -0.0421  -0.0472  -0.0523  -0.0575   -0.0626   -0.0677  -0.0729 

6  N    -31.5545   -31.1020   -30.6495  -30.1970  -29.7445  -29.2920   -28.8395   -28.3870  -27.9344 
   Ty    0.0002   0.0002   0.0002  0.0002  0.0002  0.0002   0.0002   0.0002  0.0002 
   Tz    -42.9385   -37.2908   -31.6431  -25.9954  -20.3478  -14.7001   -9.0524   -3.4047  2.2430 
   Mt    0.0014   0.0014   0.0014  0.0014  0.0014  0.0014   0.0014   0.0014  0.0014 
   My    -61.3451   -36.9913   -15.9383  1.5386  15.7147  26.3148   33.6141   37.3374  37.7598 
   Mz    0.0193   0.0191   0.0190  0.0188  0.0187  0.0186   0.0184   0.0183  0.0181 

7  N    -31.5553   -31.1028   -30.6503  -30.1978  -29.7453  -29.2927   -28.8402   -28.3877  -27.9352 
   Ty    0.0002   0.0002   0.0002  0.0002  0.0002  0.0002   0.0002   0.0002  0.0002 
   Tz    -42.9481   -37.3004   -31.6527  -26.0050  -20.3573  -14.7096   -9.0620   -3.4143  2.2334 
   Mt    -0.0015   -0.0015   -0.0015  -0.0015  -0.0015  -0.0015   -0.0015   -0.0015  -0.0015 
   My    -61.3917   -37.0320   -15.9733  1.5095  15.6914  26.2974   33.6024   37.3316  37.7598 
   Mz    -0.0170   -0.0171   -0.0173  -0.0174  -0.0175  -0.0177   -0.0178   -0.0180  -0.0181 

8  N    -478.990   -478.449   -477.908  -477.367  -476.827  -476.286   -475.745   -475.204  -474.668 
   Ty    -0.2585   -0.2585   -0.2585  -0.2585  -0.2585  -0.2585   -0.2585   -0.2585  -0.2585 
   Tz    -2.6431   -2.6431   -2.6431  -2.6431  -2.6431  -2.6431   -2.6431   -2.6431  -2.6431 
   Mt    0.0165   0.0165   0.0165  0.0165  0.0165  0.0165   0.0165   0.0165  0.0165 
   My    -4.1055   -2.5947   -1.0839  0.4270  1.9378  3.4486   4.9595   6.4703  7.9811 
   Mz    -0.3784   -0.2306   -0.0828  0.0649  0.2127  0.3604   0.5082   0.6560  0.8037 

9  N    -56.1818   -56.1345   -56.0872  -56.0399  -55.9926  -55.9453   -55.8980   -55.8507  -55.8034 
   Ty    -0.2358   -0.2358   -0.2358  -0.2358  -0.2358  -0.2358   -0.2358   -0.2358  -0.2358 
   Tz    -4.1612   -4.1612   -4.1612  -4.1612  -4.1612  -4.1612   -4.1612   -4.1612  -4.1612 
   Mt    -0.1466   -0.1466   -0.1466  -0.1466  -0.1466  -0.1466   -0.1466   -0.1466  -0.1466 
   My    7.9734   8.1815   8.3896  8.5976  8.8057  9.0137   9.2218   9.4299  9.6379 
   Mz    -0.6255   -0.6138   -0.6020  -0.5902  -0.5784  -0.5666   -0.5548   -0.5430  -0.5312 

10  N    -51.5279   -51.1699   -50.8119  -50.4540  -50.0960  -49.7381   -49.3801   -49.0221  -48.6642 
   Ty    -0.2355   -0.2355   -0.2355  -0.2355  -0.2355  -0.2355   -0.2355   -0.2355  -0.2355 
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   Tz    28.1672   28.1672   28.1672  28.1672  28.1672  28.1672   28.1672   28.1672  28.1672 
   Mt    -0.0024   -0.0024   -0.0024  -0.0024  -0.0024  -0.0024   -0.0024   -0.0024  -0.0024 
   My    23.8659   13.2081   2.5504  -8.1074  -18.7651  -29.4229   -40.0806   -50.7384  -61.3962 
   Mz    -0.5312   -0.4421   -0.3530  -0.2639  -0.1748  -0.0857   0.0034   0.0925  0.1816 

11  N    -0.1843   -0.1769   -0.1695  -0.1621  -0.1547  -0.1473   -0.1399   -0.1325  -0.1251 
   Ty    0.1084   0.1084   0.1084  0.1084  0.1084  0.1084   0.1084   0.1084  0.1084 
   Tz    -0.0010   -0.0010   -0.0010  -0.0010  -0.0010  -0.0010   -0.0010   -0.0010  -0.0010 
   Mt    -0.0030   -0.0030   -0.0030  -0.0030  -0.0030  -0.0030   -0.0030   -0.0030  -0.0030 
   My    -0.0005   -0.0005   -0.0004  -0.0003  -0.0003  -0.0002   -0.0001   -0.0001  0.0000 
   Mz    -0.0163   -0.0231   -0.0299  -0.0366  -0.0434  -0.0502   -0.0570   -0.0637  -0.0705 

 

Taula 7: Valors obtinguts  

 
Diagrames resultants del càlcul amb la segona combinació: 
En les següents figures Fig.09A, Fig.10A, Fig.11A, Fig.12A podem observar el diagrames 

d’axials, tallants i moments respectivament aplicant la segona combinació de càrrega:  
    

  
Fig.09A Diagrama d’axils 
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Fig.10A Diagrama de tallants 

 

 

 

 
Fig.11A Diagrama de Moments 
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         Fig.12A Diagrama de Moments 

 

A la següent taula 8 es mostren els resultats obtinguts a les barres del portic aplicant la 

combinació 2. 
 

BARRA    0 L    1/8 L    1/4 L    3/8 L    1/2 L    5/8 L    3/4 L    7/8 L    1 L   
1  N   -404.612   -404.071  -403.530  -402.989  -402.449  -401.902   -401.364   -400.826  -400.285 

   Ty   -0.2331   -0.2331  -0.2331  -0.2331  -0.2331  -0.2331   -0.2331   -0.2331  -0.2331 
   Tz   32.4483   30.8175  29.1866  27.5558  25.9249  24.2941   22.6632   21.0324  19.4015 
   Mt   -0.0102   -0.0102  -0.0102  -0.0102  -0.0102  -0.0102   -0.0102   -0.0102  -0.0102 
   My   72.2776   54.2141  37.0456  20.8465  5.5425  -8.7921   -22.2317   -34.7018  -46.2770 
   Mz   -0.3536   -0.2204  -0.0872  0.0461  0.1793  0.3125   0.4457   0.5790  0.7122 

2  N   -46.3472   -46.2999  -46.2526  -46.2053  -46.1580  -46.1107   -46.0634   -46.0161  -45.9688 
   Ty   -0.1958   -0.1958  -0.1958  -0.1958  -0.1958  -0.1958   -0.1958   -0.1958  -0.1958 
   Tz   11.9735   11.8309  11.6882  11.5456  11.4029  11.2603   11.1176   10.9750  10.8323 
   Mt   0.0841   0.0841  0.0841  0.0841  0.0841  0.0841   0.0841   0.0841  0.0841 
   My   -46.2857   -46.8807  -47.4688  -48.0495  -48.6233  -49.1898   -49.7494   -50.3015  -50.8469 
   Mz   -0.5400   -0.5302  -0.5205  -0.5107  -0.5009  -0.4911   -0.4813   -0.4715  -0.4617 

3  N   -52.9295   -52.5715  -52.2136  -51.8556  -51.4976  -51.1397   -50.7817   -50.4238  -50.0658 
   Ty   -0.2170   -0.2170  -0.2170  -0.2170  -0.2170  -0.2170   -0.2170   -0.2170  -0.2170 
   Tz   -17.8578   -18.9373  -20.0168  -21.0963  -22.1758  -23.2553   -24.3348   -25.4143  -26.4938 
   Mt   0.0417   0.0417  0.0417  0.0417  0.0417  0.0417   0.0417   0.0417  0.0417 
   My   -11.7993   -4.8300  2.5315  10.3177  18.4961  27.0992   36.0945   45.5145  55.3267 
   Mz   -0.4617   -0.3796  -0.2975  -0.2154  -0.1332  -0.0511   0.0310   0.1131  0.1953 

4  N   28.6901   28.6901  28.6901  28.6901  28.6901  28.6901   28.6901   28.6901  28.6901 
   Ty   -0.0213   -0.0213  -0.0213  -0.0213  -0.0213  -0.0213   -0.0213   -0.0213  -0.0213 
   Tz   6.9607   8.0270  9.0932  10.1595  11.2257  12.2920   13.3582   14.4245  15.4907 
   Mt   0.0000   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000   0.0000   0.0000  0.0000 
   My   39.0476   29.9519  19.5621  7.8781  -5.1000  -19.3723   -34.9387   -51.7993  -69.9540 
   Mz   0.0424   0.0683  0.0941  0.1199  0.1458  0.1716   0.1974   0.2233  0.2491 

5  N   -0.1812   -0.1738  -0.1664  -0.1590  -0.1516  -0.1442   -0.1367   -0.1293  -0.1219 
   Ty   0.0389   0.0389  0.0389  0.0389  0.0389  0.0389   0.0389   0.0389  0.0389 
   Tz   1.8841   1.7058  1.5275  1.3491  1.1708  0.9925   0.8142   0.6359  0.4576 
   Mt   -0.3582   -0.3582  -0.3582  -0.3582  -0.3582  -0.3582   -0.3582   -0.3582  -0.3582 
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   My   0.5854   0.4735  0.3722  0.2825  0.2036  0.1362   0.0795   0.0344  0.0000 
   Mz   -0.0437   -0.0461  -0.0485  -0.0509  -0.0534  -0.0558   -0.0582   -0.0607  -0.0631 

6  N   -36.5089   -36.0133  -35.5177  -35.0222  -34.5266  -34.0311   -33.5355   -33.0399  -32.5444 
   Ty   -0.1954   -0.1954  -0.1954  -0.1954  -0.1954  -0.1954   -0.1954   -0.1954  -0.1954 
   Tz   -44.3643   -38.1794  -31.9944  -25.8095  -19.6245  -13.4396   -7.2546   -1.0697  5.1153 
   Mt   0.0005   0.0005  0.0005  0.0005  0.0005  0.0005   0.0005   0.0005  0.0005 
   My   -54.6752   -29.6234  -8.1865  9.3342  23.2401  33.2298   39.6046   42.0633  40.9070 
   Mz   -0.9391   -0.8201  -0.7012  -0.5822  -0.4632  -0.3442   -0.2252   -0.1063  0.0127 

7  N   -36.9082   -36.4126  -35.9170  -35.4215  -34.9259  -34.4304   -33.9348   -33.4392  -32.9437 
   Ty   -0.1954   -0.1954  -0.1954  -0.1954  -0.1954  -0.1954   -0.1954   -0.1954  -0.1954 
   Tz   -49.3479   -43.1629  -36.9779  -30.7930  -24.6081  -18.4231   -12.2382   -6.0532  0.1317 
   Mt   -0.0016   -0.0016  -0.0016  -0.0016  -0.0016  -0.0016   -0.0016   -0.0016  -0.0016 
   My   -78.9478   -50.8620  -26.3910  -5.8362  11.1037  24.1275   33.5364   39.0292  40.9070 
   Mz   -0.9645   -0.8455  -0.7265  -0.6075  -0.4886  -0.3696   -0.2506   -0.1316  -0.0126 

8  N   -431.663   -431.129  -430.581  -430.043  -429.500  -428.958   -428.419   -427.878  -427.337 
   Ty   -0.2469   -0.2469  -0.2469  -0.2469  -0.2469  -0.2469   -0.2469   -0.2469  -0.2469 
   Tz   22.4288   21.6160  20.8031  19.9903  19.1774  18.3646   17.5517   16.7389  15.9260 
   Mt   0.0235   0.0235  0.0235  0.0235  0.0235  0.0235   0.0235   0.0235  0.0235 
   My   59.1613   46.5820  34.4489  22.7989  11.5950  0.8744   -9.4002   -19.1916  -28.5369 
   Mz   -0.3874   -0.2463  -0.1051  0.0360  0.1772  0.3183   0.4594   0.6006  0.7417 

9  N   -73.7761   -73.7288  -73.6815  -73.6342  -73.5869  -73.5396   -73.4923   -73.4449  -73.3976 
   Ty   -0.1790   -0.1790  -0.1790  -0.1790  -0.1790  -0.1790   -0.1790   -0.1790  -0.1790 
   Tz   12.1286   12.0575  11.9864  11.9153  11.8442  11.7731   11.7020   11.6309  11.5598 
   Mt   -0.2143   -0.2143  -0.2143  -0.2143  -0.2143  -0.2143   -0.2143   -0.2143  -0.2143 
   My   -28.5456   -29.1502  -29.7514  -30.3488  -30.9429  -31.5333   -32.1202   -32.7035  -33.2833 
   Mz   -0.4606   -0.4516  -0.4427  -0.4337  -0.4248  -0.4158   -0.4069   -0.3979  -0.3890 

10  N   -57.9069   -57.5490  -57.1910  -56.8330  -56.4751  -56.1171   -55.7592   -55.4012  -55.0432 
   Ty   -0.1578   -0.1578  -0.1578  -0.1578  -0.1578  -0.1578   -0.1578   -0.1578  -0.1578 
   Tz   40.2499   39.7119  39.1739  38.6358  38.0978  37.5597   37.0217   36.4836  35.9456 
   Mt   0.0347   0.0347  0.0347  0.0347  0.0347  0.0347   0.0347   0.0347  0.0347 
   My   36.6709   21.5472  6.6189  -8.0976  -22.6187  -36.9281   -51.0420   -64.9442  -78.6509 
   Mz   -0.3890   -0.3293  -0.2696  -0.2099  -0.1502  -0.0905   -0.0308   0.0289  0.0886 

11  N   -0.1761   -0.1687  -0.1613  -0.1539  -0.1465  -0.1390   -0.1316   -0.1242  -0.1168 
   Ty   0.1321   0.1321  0.1321  0.1321  0.1321  0.1321   0.1321   0.1321  0.1321 
   Tz   0.9071   0.8182  0.7293  0.6405  0.5516  0.4627   0.3738   0.2850  0.1961 
   Mt   -0.1143   -0.1143  -0.1143  -0.1143  -0.1143  -0.1143   -0.1143   -0.1143  -0.1143 
   My   0.2758   0.2220  0.1735  0.1308  0.0935  0.0619   0.0356   0.0151  0.0000 
   Mz   0.0045   -0.0037  -0.0120  -0.0203  -0.0285  -0.0368   -0.0450   -0.0533  -0.0615 

Taula 8: Valors obtinguts 

 

Diagrames resultants del càlcul amb la tercera combinació: 
En les següents figures Fig.12A, Fig.13A, Fig.14A, Fig.15A podem observar el diagrames 

d’axials, tallants i moments respectivament aplicant la tercera combinació de càrrega:  
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Fig.12A Diagrama d’Axils 
 

 
Fig.13A Diagrama de tallants 
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Fig.14A Diagrama de Moments 

 

 
         Fig.15A Diagrama de Moments 

 

A la següent taula 9 es mostren els resultats obtinguts a les barres del pòrtic aplicant la 

combinació 3. 
 

 

BARRA    0 L   1/8 L   1/4 L  3/8 L  1/2 L  5/8 L   3/4 L   7/8 L  1 L 

1  N  
 -

387.0509  
 -

386.5101  
 -

385.9693 
 -

385.4285 
 -

384.8877 
 -

384.3470  
 -

383.8061  
 -

383.2654 
 -

382.7246 
   Ty   -0.2350   -0.2350   -0.2350  -0.2350  -0.2350  -0.2350   -0.2350   -0.2350  -0.2350 
   Tz   51.4329   48.7148   45.9967  43.2786  40.5606  37.8425   35.1244   32.4063  29.6883 
   Mt   -0.0093   -0.0093   -0.0093  -0.0093  -0.0093  -0.0093   -0.0093   -0.0093  -0.0093 
   My   116.320   87.7280   60.6273  35.1424  11.1490  -11.2285   -32.1144   -51.3844  -69.1629 
   Mz   -0.3568   -0.2225   -0.0881  0.0462  0.1805  0.3149   0.4492   0.5836  0.7179 
2  N   -28.6178   -28.5705   -28.5232  -28.4759  -28.4286  -28.3813   -28.3340   -28.2867  -28.2394 



 Projecte constructiu d’una nau industrial                     ANNEX A: CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA
  
  

 

41 

 

   Ty   -0.2077   -0.2077   -0.2077  -0.2077  -0.2077  -0.2077   -0.2077   -0.2077  -0.2077 
   Tz   16.5449   16.3071   16.0694  15.8316  15.5939  15.3561   15.1184   14.8806  14.6429 
   Mt   0.0720   0.0720   0.0720  0.0720  0.0720  0.0720   0.0720   0.0720  0.0720 
   My   -69.1760   -69.9971   -70.8067  -71.6040  -72.3899  -73.1634   -73.9255   -74.6753  -75.4136 
   Mz   -0.5807   -0.5703   -0.5599  -0.5495  -0.5391  -0.5287   -0.5184   -0.5080  -0.4976 
3  N   -42.6786   -42.3206   -41.9626  -41.6047  -41.2467  -40.8887   -40.5308   -40.1728  -39.8149 
   Ty   -0.2430   -0.2430   -0.2430  -0.2430  -0.2430  -0.2430   -0.2430   -0.2430  -0.2430 
   Tz   -4.1587   -5.9579   -7.7571  -9.5562  -11.3554  -13.1546   -14.9538   -16.7529  -18.5521 
   Mt   0.0683   0.0683   0.0683  0.0683  0.0683  0.0683   0.0683   0.0683  0.0683 
   My   1.4342   3.3617   5.9428  9.2319  13.1745  17.8251   23.1292   29.1414  35.8070 
   Mz   -0.4976   -0.4057   -0.3138  -0.2218  -0.1299  -0.0380   0.0540   0.1459  0.2378 
4  N   18.8016   18.8016   18.8016  18.8016  18.8016  18.8016   18.8016   18.8016  18.8016 
   Ty   -0.0353   -0.0353   -0.0353  -0.0353  -0.0353  -0.0353   -0.0353   -0.0353  -0.0353 
   Tz   14.4392   15.5054   16.5717  17.6379  18.7042  19.7704   20.8366   21.9029  22.9691 
   Mt   0.0000   0.0000   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000   0.0000   0.0000  0.0000 
   My   76.847   58.6752   39.2084  18.4475  -3.6076  -26.9568   -51.6002   -77.5377  -104.769 
   Mz   0.0036   0.0465   0.0893  0.1322  0.1750  0.2179   0.2607   0.3036  0.3464 
5  N   -0.1814   -0.1740   -0.1666  -0.1592  -0.1518  -0.1444   -0.1369   -0.1295  -0.1221 
   Ty   0.0163   0.0163   0.0163  0.0163  0.0163  0.0163   0.0163   0.0163  0.0163 
   Tz   3.1418   2.8446   2.5474  2.2502  1.9530  1.6558   1.3586   1.0614  0.7643 
   Mt   -0.5977   -0.5977   -0.5977  -0.5977  -0.5977  -0.5977   -0.5977   -0.5977  -0.5977 
   My   0.9765   0.7898   0.6209  0.4714  0.3397  0.2273   0.1327   0.0574  0.0000 
   Mz   -0.0551   -0.0561   -0.0572  -0.0582  -0.0592  -0.0602   -0.0612   -0.0623  -0.0633 
6  N   -31.8390   -31.4294   -31.0197  -30.6101  -30.2004  -29.7908   -29.3812   -28.9715  -28.5619 
   Ty   -0.3259   -0.3259   -0.3259  -0.3259  -0.3259  -0.3259   -0.3259   -0.3259  -0.3259 
   Tz   -34.4354   -29.3228   -24.2102  -19.0976  -13.9850  -8.8724   -3.7598   1.3528  6.4654 
   Mt   0.0001   0.0001   0.0001  0.0001  0.0001  0.0001   0.0001   0.0001  0.0001 
   My   -34.7204   -15.3740   0.9842  14.1052  24.2381  31.1338   35.0414   35.7119  33.3941 
   Mz   -1.5747   -1.3763   -1.1779  -0.9794  -0.7810  -0.5826   -0.3842   -0.1857  0.0127 
7  N   -32.5041   -32.0944   -31.6848  -31.2752  -30.8655  -30.4559   -30.0462   -29.6366  -29.2270 
   Ty   -0.3259   -0.3259   -0.3259  -0.3259  -0.3259  -0.3259   -0.3259   -0.3259  -0.3259 
   Tz   -42.7361   -37.6235   -32.5109  -27.3983  -22.2857  -17.1731   -12.0605   -6.9479  -1.8353 
   Mt   -0.0019   -0.0019   -0.0019  -0.0019  -0.0019  -0.0019   -0.0019   -0.0019  -0.0019 
   My   -75.1496   -50.7496   -29.3378  -11.1631  4.0235  15.9729   24.9341   30.6582  33.3941 
   Mz   -1.6000   -1.4015   -1.2031  -1.0047  -0.8063  -0.6078   -0.4094   -0.2110  -0.0126 
8  N   -432.213   -431.673   -431.132  -430.591  -430.050  -429.509   -428.969   -428.428  -427.887 
   Ty   -0.2662   -0.2662   -0.2662  -0.2662  -0.2662  -0.2662   -0.2662   -0.2662  -0.2662 
   Tz   40.0264   38.6716   37.3169  35.9621  34.6074  33.2526   31.8979   30.5431  29.1884 
   Mt   0.0313   0.0313   0.0313  0.0313  0.0313  0.0313   0.0313   0.0313  0.0313 
   My   102.731   80.254   58.5203  37.5918  17.4067  -1.9731   -20.6094   -38.4403  -55.5277 
   Mz   -0.4330   -0.2809   -0.1287  0.0234  0.1756  0.3277   0.4799   0.6320  0.7842 
9  N   -74.3210   -74.2737   -74.2264  -74.1791  -74.1318  -74.0844   -74.0372   -73.9898  -73.9425 
   Ty   -0.1658   -0.1658   -0.1658  -0.1658  -0.1658  -0.1658   -0.1658   -0.1658  -0.1658 
   Tz   23.6025   23.4840   23.3655  23.2470  23.1285  23.0100   22.8915   22.7730  22.6545 
   Mt   -0.2874   -0.2874   -0.2874  -0.2874  -0.2874  -0.2874   -0.2874   -0.2874  -0.2874 
   My   -55.5436   -56.7206   -57.8920  -59.0572  -60.2167  -61.3700   -62.5177   -63.6592  -64.7950 
   Mz   -0.4158   -0.4075   -0.3992  -0.3909  -0.3827  -0.3744   -0.3661   -0.3578  -0.3495 

10  N   -50.9734   -50.6154   -50.2575  -49.8995  -49.5415  -49.1836   -48.8256   -48.4677  -48.1097 
   Ty   -0.1305   -0.1305   -0.1305  -0.1305  -0.1305  -0.1305   -0.1305   -0.1305  -0.1305 
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   Tz   41.4561   40.5594   39.6626  38.7659  37.8691  36.9724   36.0756   35.1789  34.2821 
   Mt   0.0591   0.0591   0.0591  0.0591  0.0591  0.0591   0.0591   0.0591  0.0591 
   My   39.9746   24.4651   9.2814  -5.5495  -20.0547  -34.2070   -48.0335   -61.5072  -74.6551 
   Mz   -0.3495   -0.3001   -0.2507  -0.2014  -0.1520  -0.1027   -0.0533   -0.0039  0.0454 

11  N   -0.1765   -0.1691   -0.1617  -0.1543  -0.1469  -0.1395   -0.1321   -0.1247  -0.1173 
   Ty   0.1573   0.1573   0.1573  0.1573  0.1573  0.1573   0.1573   0.1573  0.1573 
   Tz   1.5102   1.3621   1.2140  1.0659  0.9177  0.7696   0.6215   0.4734  0.3252 
   Mt   -0.1883   -0.1883   -0.1883  -0.1883  -0.1883  -0.1883   -0.1883   -0.1883  -0.1883 
   My   0.4589   0.3693   0.2886  0.2175  0.1554  0.1028   0.0592   0.0251  0.0000 
   Mz   0.0166   0.0067   -0.0031  -0.0129  -0.0228  -0.0326   -0.0424   -0.0523  -0.0621 

Taula 9: Valors obtinguts 

 
A.9 Estudi del pilar HEB200 del pòrtic 4. 
A continuació es realitzarà l’estudi del pilar del pòrtic numero 4, quedant grafiat a la següent 

figura Fig.16A: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.16A Isomètric de l’estructura 
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Els càlculs es realitzaran segons la combinació 3 sent aquesta la més desfavorable. 

 
A.9.1 Estabilitat lateral global. Translacionalitat. 
Els pòrtics es consideren travats entre ells en el sentit longitudinal de l’edifici per les plaques 

alveolars i pels sistemes de travament que es col·locaran a coberta, però l’estabilitat lateral 

en el pla del pòrtic no queda assegurada per cap trava. Per això caldrà avaluar la influència 

dels desplaçaments en la distribució d’esforços caracteritzant el pòrtic per la seva 

translacionalitat, el que consisteix en realitzar un primer anàlisi en règim elàstic lineal i 

obtenir per cada planta i combinació d’accions el coeficient: 

 
     Eq.16 

On: 

:   Valor de càlcul de les càrregues verticals totals a la planta considerada i a totes les 

superiors. Coincideix amb l’axil total als pilars de la planta. 

: Valor de càlcul de les càrregues horitzontals totals (incloent les degudes a les 

imperfeccions) a la planta considerada i a totes les superiors. Coincideix amb el 

tallant total als pilars de la planta. 

:  Desplaçament horitzontal relatiu de la planta (del forjat del sostre fins al del sòl). 

h:  Alçada de la planta. 

 

Si per alguna planta el coeficient r és superior a 0,1 l’estructura es considerarà translacional, 

i llavors caldrà considerar en l’anàlisi global l’efecte dels desplaçaments d’alguna de les 

següents maneres: 

- Efectuant un anàlisi en segon ordre incloent l’efecte dels esforços en la rigidesa de 

l’estructura, i utilitzant com longituds de vinclament les del model intranslacional. 

- Si r<0,33 es pot efectuar un anàlisi elàstic i lineal multiplicant totes les accions 

horitzontals sobre l’edifici pel coeficient d’amplificació 1 (1- r) . Les longituds de 

vinclament seran les del model intranslacional, i les reaccions horitzontals als 

fonaments s’hauran de reduir dividint-les pel coeficient d’amplificació. 
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A.9.2 Classificació de les seccions 
Es realitzen un seguit de càlculs per la classificació de la secció. Un cop tinguem feta la 

classificació, obtindrem un perfil amb classe 1,2,3,4 i que per tant, la comprovació a nivell de 

secció ens quedarà condicionada. 

 

e1 = 15,00 cm 

e =    9,00 cm 

h=  200 cm 

b=  200 cm 

h1= 134 cm 

 
 

ALA: 

 
 

 
 

On: 

 
Per tant, 8,32 > 5,16  Classificació de l’ala com a Classe 1 

 

 

ANIMA: 

 
 

 
 

Seccions classe 1: 
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Per tant, 44,16 > 14,88   Classificació de l’ànima com a Classe 1 

 
A.9.3 Comprovacions 
Es parteix d’un suport basat en un HEB 200. El pilar està sotmès a flexocompressió i la seva 

secció es classifica dins la Classe 1, amb el que caldrà efectuar les següents 

comprovacions: 

- Comprovació a resistència de la secció 

- Comprovació integrada a vinclament 

 

A.9.3.1 Comprovació a resistència de la secció 

A partir d’aquí els esforços màxims al pilar es troben a la seva base i valen: 

Ned =  387,05 kN 

Med =    116,32 KN.m 

Ved =    51,43 KN 

 

Inicialment caldrà comprovar si hi ha influència moment – tallant a la secció, podent-se 

menystenir els efectes del tallant si es compleix la relació:  

   

             Eq.17 
On: 

 
            Eq.18 
Av: àrea de tallant del perfil [cm2] 

 
 

Per tant: 

 
 

Vist això no caldrà tenir en compte la interacció entre moment i tallant. Per tant, pel tipus de 

secció considerada i en absència de flexions en el pla ortogonal al pòrtic es podrà escriure: 
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            Eq.19 
 

Per tant: 

 

 
 

 

Compleix la Comprovació de la resistència de la secció del pilar 

 
A.9.3.2 Comprovació integrada a vinclament 
Per començar caldrà calcular les longituds de vinclament del pilar, amb el que es pot utilitzar 

la metodologia plantejada pel CTE. 

Inicialment es determinaran els coeficients de distribució ŋ1 i ŋ2 calculables com: 

 

           
 Eq.21 
 

 
            Eq.20 
 

 

 

 

  

 

A partir d’aquests valors es determinarà el coeficient de longitud de vinclament  del pilar 

considerat, utilitzant la formulació del DB SE-A per pilars units rígidament a les demés peces 

en un pòrtic intranslacional, o en el qual s’hagi utilitzat el mètode de majoració d’accions 

horitzontals (com és el cas). 
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            Eq.21 
 

Així, tenint en compte l’equació es determina el coeficient de longitud de vinclament en el pla 

del pòrtic, valent              . Això es deu a l’encastament del pilar amb la jàssera del forjat. Per 

tant, la seva esveltesa reduïda i coeficient   quedaran: 

 

Pla del pòrtic                    Eq.22 

 

 

 
 

 
 

   h=200   h/b=1  Mira corba B (SE-A-35) 

   t=15   t=15  = 0,73 

   b=200 

 

Coeficient interacció per seccions de classe 1. 
Segons l’article 6.3.4.2 del DB-SE per elements comprimits i flectats s’aplicarà la següent 

formula: 

 

 
            Eq.23 
 
Ned, My,ed, Mz,ed: són els valors de la força axial i dels moments de càlcul major absolut de la  

    peça. 

Fyd = fy/ ym1. 

Els valors de A, Wy, Wz, ay, az, eny, enz estan indicats a la taula 6.12 del DB SE. 

Xy,  xz:   són els coeficients de pandeix en cada direccio. 
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XLT:   es el coeficient de pandeix lateral, s’agafarà igual a 1 en peces no  

  susceptibles a pandeix de torsió. 

Eny i enz:  desplaçament del centre de gravetat de la secció transversal efectiva respecte  

a la posició del centre de gravetat de la secció transversal bruta, en peces de 

secció de classe 4. 

Els coeficients ky,kz,kylt s’indiquen a la taula 6.13 del DB SE. 

Els factors de moment flector uniforme equivalent cmy, cmz, cmLT s’obté de la taula 6.14 del  

DB SE. 

 
 

            Eq.24 
     

 

 
 

 
            Eq.25 

 

 

 
 

Compleix la Comprovació integrada de vinclament del pilar 

 

A.9.4 Fonamentació 

La transmissió d’esforços des de l’estructura cap al terreny, a través dels pilars, es realitza 

mitjançant unes sabates de formigó armat. Com que les tensions de treball del formigó dels 

fonaments són molt inferiors a les de l’acer, cal que l’enllaç entre els dos elements es faci 

per mitjà d’unes plaques amb una rigidesa suficient per a repartir les càrregues, de tal 

manera que la pressió sobre el formigó no sobrepassi el valor límit que pot acceptar el 

material. 

Per tant, els pilars es soldaran a una placa base, fixada a la sabata mitjançant perns 

d’anclatge, els quals transmetran la càrrega per adherència. El pilar, amb la seva placa 
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base, es disposarà sobre els rodons, i es giraran les femelles adequadament per tal 

d’anivellar-lo i aplomar-lo.  

 
A.9.5 Plaques d’Ancoratge 
Amb molta freqüència, les plaques base venen acompanyades de carteles, les quals 

permeten reduir l’espessor de la placa, i donen més inèrcia a la secció de la placa.  

El conjunt d’aquests dos elements ha de tenir una rigidesa tal que es produeixi una correcta 

transmissió de les càrregues entre pilars i sabates.  

Si l’excentricitat de la resultant de les accions sobre la base del pilar s’allunya del nucli 

central de la superfície de la placa, hi hauran traccions en els anclatges, i una llei de 

repartiment de pressions que afectarà a tan sols una part de la superfície de dita placa. 

Aquest element haurà de resistir, per un costat, les pressions i per l’altre, les forces en els 

ancoratges. Si s’assumeixen aquestes forces a càrregues aplicades en la posició dels 

ancoratges, de valor moderat, serà la pròpia placa qui les resisteixi, i les transmeti per flexió 

a les carteles i a part de la columna. 

 

Fig.17A Placa d’anclage 

 

A.9.5.1 Procediment de càlcul de les plaques base corresponents 
Primerament s’ha de triar el tipus de formigó que es farà servir a les sabates. Amb aquesta 

informació, es podrà calcular la resistència a compressió del material. 

Segons l’Eurocodi, la resistència de contacte de la unió de la placa base i la sabata és: 
Eq.26 

On: 

:  Coeficient relatiu a la unió. Com que es considera que la resistència característica del 

morter no és inferior a 0,2 vegades la resistència característica del formigó, i el seu 
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espessor no serà superior a 0,2 vegades l’ample menor de la placa, s’accepta el 

valor de 2/3. 

  Factor de concentració d’esforços. El seu valor es calcularà segons:  

 
            Eq.27 

 

En la qual els termes a i b corresponen a les dimensions de la placa i els coeficients a1 i b1 a 

una sèrie de combinacions geomètriques. 

 

  valor de càlcul de la resistència a compressió sobre proveta cilíndrica del formigó 

emprat. El seu valor és el resultat de dividir la resistència característica del material 

entre un coeficient de seguretat. 
            Eq.28 
 

A partir d’aquesta expressió es pot calcular la tensió admissible del formigó com: 
              Eq.29 
 
Un cop determinades les característiques del formigó, es pot procedir al dimensionat de la 

placa base, el qual anirà també en funció de les sol·licitacions transmeses pels pilars, les 

quals seran un moment flector i un esforç axil (M i N, respectivament). Les dimensions de la 

placa han de ser tals que no es produeixi fallida del formigó, dels ancoratges o de les 

carteles. 

L’excentricitat es calcularà com el quocient entre el moment flector i l’esforç axil, (ambdós 

majorats) en la base del pilar. En aquest cas, es comprovarà que el valor calculat és major 

que 0,375 vegades el valor del costat més llarg de la placa. Per tant, s’aplicarà el Mètode de 

la NBE EA-95, el qual parteix d’una llei de repartició de pressions σb que afecta a una zona 

de la placa pròxima a la vora comprimida. L’amplitud d’aquesta zona no haurà de ser 

superior a la quarta part de la longitud de la placa. 

Es plantegen les equacions d’equilibri per a aquest cas, de les quals es poden deduir els 

valors de la tensió del formigó i de la tracció en els ancoratges. 
            Eq.30 
              

 Eq.31 
 

Es suposarà una distància g entre el pern traccionat i la vora de la placa. 
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Partint d’unes dimensions per a les plaques base, derivaran en les expressions següents: 

  
            Eq.32 

 
            Eq.33 

 

 
Un cop trobat el valor de l’esforç ponderat de tracció en els ancoratges, s’ha de complir 

l’expressió següent: 

 
            Eq.34 
En la qual és la resistència de càlcul de l’ancoratge,  A l’àrea resistent del cargol, i m, el 

número de perns que suporten la tracció.  

Per a assegurar una bona adherència, es disposaran ancoratges amb barres llises, 

terminades en forma de ganxo. La longitud bàsica dels ancoratges es determinarà segons: 

 
            Eq.35 

 

On: 

  Limit elàstic caracteristic de l’acció del pern 

  Area resistent de la rosca 

  Tensió d’adherencia, deduida a partir de l’expressió: 

 
            Eq.36 
Essent fck la resistència característica del formigó, en Kg/cm2, i  un coeficient de seguretat 

del material, de valor igual a 1,5. 

Un cop calculada la longitud bàsica d’ancoratge, la longitud necessària d’aquests es 

determina segons: 
        Eq.37 

 

Aquesta longitud bàsica haurà de ser major que 10 vegades el diàmetre del pern, 15 cm., o 

que la tercera part de la longitud bàsica. 

Pel que fa a la placa base en sí, finalment només cal determinar el seu espessor, a través 

del mètode de la biga fictícia. Haurà de ser el necessari per a repartir de manera adequada 
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les pressions , suposant que la placa està perfectament recolzada en les carteles. Es 

fraccionarà dita placa en llesques de 1 cm d’ample, i es suposarà que cadascuna d’elles es 

comporta com una biga amb els extrems en voladís, i recolzades sobre les carteles. Llavors, 

es poden calcular els moments en voladís i en vano, d’acord amb les expressions següents: 

 

 
Fig.18A Placa d’anclage 

 
            Eq.38 

 

 

 
                    Eq.39 
 

Escollint el moment màxim d’aquests dos, i imposant que la tensió de la placa no superi la 

capacitat de resistència de l’acer, es dedueix el valor mínim de l’espessor de l’element. 
            Eq.40

   

 
 

Per últim, ja tan sols resta analitzar la disposició de les carteles. Són elements que tenen 

l’objectiu de reduir l’espessor de la placa base, ja que permeten distribuir la compressió 

transmesa pel pilar en una àrea major. El model de càlcul que es segueix és el de les bigues 

paret, ja que l’altura de la cartela és comparable al vol. 
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De cara al càlcul, tot i que geomètricament s’adoptaran formes trapezoïdals, es consideraran 

triangles. 

 
Fig.19A Disposició de les carteles 

 
Per tal que no es produeixi l’esgotament de les carteles, s’ha de verificar: 

 Eq.41 
 

On: 

  resultant de càlcul: 

 
: Moment d’esgotament de la secció 

 
: Distància entre el centre de la zona de compressió i l’extrem del pilar. 

: Coeficient d’esquadra 
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A.9.5.2 Dimensions i comprovacions 

S’adjunten dimensions i comprovacions de la placa d’anclatge del pilars. 

Es col.locaran unes plaques d’anclatge de 500x500x25 mm amb perns de 50 cm de longitud 

i diametre 20 mm.  

A la següent figura s’observen les dimensions de la placa i les comprovacions pertinents. 

 

 

 

Fig.20A Dimensions i comprovacions de les plaques d’anclatge 
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A.9.6 Disseny i càlcul dels fonaments. 
Els fonaments tenen com a objectiu garantitzar l’estabilitat de l’estructura que suporten. 

En el disseny s’ha de tenir en compte dos aspectes: l’estructura i el terreny. De la primera es 

coneixeran els esforços transmesos, mentre que en el segon cas són importants els 

paràmetres de resistència i deformabilitat. Altres aspectes a tenir en compte són 

l’agressivitat del terreny i les accions físiques i naturals, com poden ser gelades, canvis de 

volums,etc. 

El càlcul es durà terme considerant l’Instrucció EHE i els Documents Bàsics en Seguretat 

Estructural del CTE. 

No es disposa d’estudi geotècnic, però al tractar-se d’un terreny argilós semidur, es 

considera una tensió màxima admissible del terreny de 1,5 Kg/cm2. 

Per aquest tipus de terreny es realitzarà una cimentació de tipus superficial mitjançant 

sabates aïllades de planta rectangular o quadrada i de cantell constant. 

Per tal de limitar els moviments de les sabates, es disposarà de traves, que alhora serviran 

per recolzar els panells de tancament. 

Com a recomanacions constructives en l’execució de les sabates, es tindrà en compte les 

següents: 

-  Sota les sabates s’abocarà uns 10 cm de formigó de neteja HM-15 amb la finalitat de 

conseguir la resistència correcta del terreny. A sobre s’han de col.locar les 

armadures de les sabates que s’han de recolzar sobre separadors. 

-  L’excavació dels últims 20 cm de terreny no ha de ser feta fins inmediatament abans 

d’abocar el formigó de neteja. 

-  La separació màxima entre armadures no serà superior a 30 cm ni inferior a 10 cm. 

Si es necessari s’agruparan per parelles de contacte. 

-  No s’utilitzaran diàmetres de barres inferiors a 12 mm, i l’acer que s’utilitzarà serà del 

B 500 S. 

-  Per raons econòmiques els cantell de les sabates ha de ser el més petit possible, 

d’aquesta manera disminueix el volum de formigó sense augmentar les armadures 

longitudinals, que acostumen a estar controlades per les quanties geomètriques 

mínimes. 

- Per l’acer B500S es considera ρ≥0,0018. Cal dir que ro es la quantia geomètrica, es 

a dir, que per tenir la secció d’acer s’ha de multiplicar per la secció de formigó. D’altre 



 Projecte constructiu d’una nau industrial                     ANNEX A: CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA
  
  

 

56 

 

banda, s’ha de respectar sempre la quantia mínima mecànica (que es la que 

garantiza que quan fissuri el formigó l’acer pugui suportar els seus esforços).   

Els materials que s’utilitzaran per la construcció de les sabates i riostres serà el següent: 

- Formigó de neteja HM-15 . 

- Formigó HA-25/P/40/IIa amb coeficient de seguretat γc = 1,5. 

- Barres corrugades d’acer tipus B 500 S amb coeficient de seguretat γs = 1,15. 

A.9.6.1 Comprovació al volcament 

Igualarem les moments estabilitzadors (M1) amb aquells que tendeixin a produir el volcament 

de la sabata (M2), complint: 

 
            Eq.42 

 
            Eq.43 
On: 

N: esforç axil caracteristic 

M: Moment flector caracteristic 

T: esforç tallant caracteristic (queda despreciat) 

P: Pes propi de la sabata  

= coeficient de seguretat de volcament (1,5) 

 

A.9.6.2 Comprovació al lliscament 
Degut a que totes les sabates aniran lligades entre si, no es necessari aquesta comprovació. 

 

A.9.6.3 Comprovació de les pressions sobre el terreny 
Es determina l’excentricitat amb que actuen els esforços verticals, classificant així el tipus de 

distribució de càrrega al que s’assembla cada cas. 

 

 
            Eq.44 

 

Cas 1 
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     Havent de complir-se 

Cas 2 

    Havent de complir-se   

Cas 3 

 Inadmissible s’ha de tornar a redimensionar la sabata. 

  

A.9.6.4 Càlcul de l’armadura 
L’armadura principal ha de resistir la tracció indicada a continuació: 

 
            Eq.45 
L’armadura ha de disposar-se amb molta cura, ja que el model de les bieles i tirants  adoptat 

per al càlcul exigeix el funcionament eficaç del tirant en tota la seva llargada. En les 

armadures de les sabates dimensionades per la teoria de la flexió, les tensions s’anul·len en 

els extrems, i són màximes en el centre de la sabata. La Instrucció Espanyola recomana 

l’anclatge mitjançant barres soldades transversals. 

Les quanties mínimes exigides seran: 

 
En aquest cas, no serà necessari realitzar la comprovació de la sabata en front a esforços 

tallants o punxonament. 

 
            Eq.46 

 
            Eq.47 

 
            Eq.48 

 

 

  
            Eq.49 
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            Eq.50 
Mirant les taules que relacionen la capacitat mecànica amb el diàmetre de les armadures, i 

el número adequat d’elles, es triaran els diàmetres. 

Per últim, les longituds d’ancoratge es calcularan segons (Eq. 8.13): 

 
            Eq.51 
On : 

m: Coeficient numèric que, en el cas de barres rectes i resistència característica 

del formigó 250 Kg/cm2, per a l’acer B 400 S, val 12. 

Ø:  diàmetre de les barres. 

 
A.9.6.5 Dimensions i comprovacions 
S’adjunten dimensions i comprovacions de les sabates del pilars. 

Es col.locaran sabates de 180x180x60 cm. 

A la següent figura s’observen les dimensions de les sabates i les comprovacions pertinents. 
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Fig.21A Dimensions i comprovacions de les cimentacions 

 

A.9.7 Unions 
A causa de la complexitat del càlcul d’unions amb el nou codi tècnic s’ha optat per explicar el 

pre-dimensionament d’una unió seguint els passos que marca la normativa. 

A causa d’un alt valor del moment flector en els extrems dels dintells s'ha decidit que la unió 

entre ambdós elements es correrà fins a una distància que compleixi amb les exigències de 

moment flector mínimes per a la xapa d'unió cargolada. 

Es tindrà en compte que les dimensions del pilar sencer i la part del dintell fins a la unió 

cargolada no excedeixin per a poder fer un transport comú, ja que la unió entre els extrems 

de respectius elements se soldarà en taller.  

Per a l'estudi d'unions es seguirà l'apartat 8.8.4 del DB SE-A . 

A l’apartat 8 del DB SE-A marca les distancies minimes entre eixos dels forats, seguint a 

l’apartat 2 a) i 2 b), obtenim les distancies minimes i maximes en la direcció de la força que 

es transmet i en la direcció perpendicular a la força. 

Seguidament s’haura de justificar que el moment de calcul resistent es major que el moment 

d’efecte de calcul: 

 
            Eq.52 
Si aquesta expressió compleix voldrà dir que s’ha realitzat un bon dimensionament de la 

unió. 
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S’adjunta la figura Fig.22A  on es pot observa una unió cargolada. 

 
Fig.22A Foto d’una unió cargolada 

 

A.10 Forjat amb xapa col·laborant 
Aquest forjat uneix el forjat de placa alveolar de l’oficina amb el forjat del magatzem de la 

planta pis. 

S’ha triat l’opció d’aquest tipus de forjat per tal de poder aprofitar el màxim l’espai i sabent 

que aquesta era la millor opció de muntatge. D’aquesta manera es pot construir l’escala 

metàl·lica que uneix les plantes sense haver de col·locar cap pilar per tal d’aguantar-la. 

Els forjats mixtos de xapa col·laborant estan constituïts per una xapa grecada d’acer que fa 

la missió d’encofrat alhora de formigonar i, que conté una malla d’armadura, destinada a 

mitigar la fisuració del formigó deguda a la retracció i als efectes de la temperatura. 

En aquests tipus de forjat la xapa grecada serveix de plataforma de treball durant el 

muntatge, d’encofrat pel formigó fresc i d’armadura inferior pel forjat després de l’enduriment 

del formigó. 

També poden servir traves horitzontal de l’estructura metàl·lica durant la fase de muntatge, 

sempre i quant la seva fixació amb aquesta sigui adequada 

 

A la següent figura s’observa els diferents forjats que constitueixen la planta pis de la nau. 

On s’observa clarament la forma i la utilitat del forjat col.laborant 
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Fig.23A Forjat col.laborant 

 
El muntatge d’aquest forjat s’ha realitzat de la següent manera: 

La paret de bloc de formigó que arriba de la planta baixa fa de recolzament per la biga IPE 

240, on en aquesta si recolza la HEB 160. D’aquesta manera queda definit el forat de 

l’escala. 

En aquesta biga HEB 160 s’hi recolzaran biguetes del tipus IPE 160  a una distància entre 

elles no superior als 1,8 m. tal com recomanar el fabricant de xapa col·laborant, finalment a 

sobre aquestes IPE 160 si recolzarà la xapa col·laborant. 

Tot aquest procés explicat queda grafiat a la següent figura: 

 
Fig.24A Forjat col.laborant detallat 
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ANNEX B: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
B.1 Objecte 
La instal·lació elèctrica té per objecte l’alimentació de l’enllumenat, de la maquinària del 

magatzem frigorífic, els equips de les oficines, el sistema de fred, de l’enllumenat 

d’emergència, equip de ventilació, preses de corrent previstes i altres receptors que 

pertanyen a la instal·lació. 

 
B.2 Normativa 
Per a la confecció de la present instal·lació s’han tingut en compte la següent normativa: 

• Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) segons el RD 842/2003, de 2 

d’agost. 

• Instruccions tècniques complementàries ITC BT 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 43 i 44.  

• Normes UNE d’aplicació. 

• Normes particulars de les empreses distribuïdores d’energia elèctrica en baixa tensió. 
 

B.3 Classificació de la instal·lació i justificació 
La instal·lació elèctrica queda classificada segons la ITC-04 com a instal·lació corresponent 

a un local moll amb un potencia superior als 10 kW. Per tant aquesta instal·lació precisa de 

projecte elèctric. 

 

B.4  Relació de receptors i carregues 
A la zona de treball i a les cambres s’instal·laran fluorescents individuals de 58W de potència 

elèctrica i protecció IP55. Pel que fa a la zona d’oficines i passadissos s’instal·laran llums 

decoratius de tipus downlight. Al garatge de la planta baixa s’instal·laran focus. 

 

B.4.1 Previsió de potències 
LLUMINÀRIA 
 
ZONA                                        POTÈNCIA (W) 

Llum escala/bany           750 

Llum zona camions          400 
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Llum exterior        1.000 

Llum descarrega           740 

Llum cambra           200 

Llum cambra           200 

Llum zona 2-3        1.000 

Llum zona 1        1.000 

Llum oficina           500 

Llum oficina           500 

Llum vestuari wc          500 

Llum passadís/entrada         750 

Llum garatge        1.000 

                                                                                               Total:  8.540  W 

FORÇA MOTRIU 
 

IDENTIFICACIÓ                                                                         POTÈNCIA (W) 

Exterminador/desinfecció                    500  

Endolls                   1.500  

Endolls        1.500 

Endolls        1.500 

Endolls        1.500 

Montacargues        4.000 

Porta frigorífica 1          522 

Porta frigorífica 2          522 

Porta frigorífica 3          522 

Rampa 1        1.100 

Rampa 2        1.100 

Bascula           750 

Endolls oficines                  1.500  

Endolls oficines       1.500 

Endolls WC/vestuari       1.500 

SAI         1.500 
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Aire condicionat       3.500 

Endolls cetag        2.500   

Fred                  30.000   

                                                                                        Total:    57.016 W 

 

POTÈNCIA TOTAL .............................................................          65.556 W 

Coeficient de simultaneïtat  .................................................  0,8 

POTÈNCIA A CONTRACTAR ...........................................          55.000 W  
 

B.5 Subministrament, tensió i freqüència 
El subministrament d’electricitat l’efectua la companyia Fecsa Endesa en baixa tensió, 

essent la tensió normalitzada d’entrada a l’activitat de 230/400V a una freqüència de 50 Hz. 

 

B.6 Escomesa 
L’escomesa es realitzarà sobre la xarxa de la Companyia subministradora i serà subterrània. 

Els cables seran de coure i estaran aïllats amb mescles apropiades de compostos 

polimèrics. A més, estaran degudament  protegits contra la corrosió que pot provocar el 

terreny a on s’instal·len i tindran la resistència mecànica suficient per suportar els esforços a 

que poden estar sotmesos. 

Els cables seran una terna de cables unipolars de polietilè reticular i amb una tensió 

assignada de 0,6/1 kV i compliran els requisits especificats a la part corresponent de la 

Norma UNE-HD 603.  

 

B.7.1 Instal·lació d’enllaç 
B.7.2 Caixa general de protecció 
Són les caixes on hi ha els elements de protecció de la línia general d’alimentació. 

La caixa general de protecció està situada dins un armari a la valla de la nau, en un lloc de 

lliure i permanent accés i sempre d’acord entre la propietat i la companyia subministradora. 

Es muntarà a una altura de 1,00 m. i la tapa del mòdul o mòduls que allotgin als comptadors 

serà transparent a fi de permetre’n la lectura. 

La caixa de protecció i mesura,  reuneix sota la mateix envolvent, els fusibles generals de 

protecció, el comptador i el dispositiu per la discriminació horària. En aquest cas els fusibles 

de seguretat coincideixen amb els generals de protecció. 

L’armari disposarà de ventilació interna. 
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Des d’aquesta i sota les Normes de la cia. subministradora es portaran els conductors fins al 

quadre general de distribució. 

S’utilitza una caixa de material aïllant i autoextingible de classe A provista de sistema 

d’entrada i orificis de sortida per conductors unipolars, dispositius de tancament precintat, 

subjecció de la tapa i fixació al mur. La caixa general de protecció disposa de fusibles gl de 

160A. 

B.7.3 Conjunt de protecció i mesura (comptadors) 
L’equip de comptatge serà un TMF-10. El comptador estarà situat dins un armari (el mateix 

on hi ha la caixa general de protecció) a la valla de la finca i estarà ubicat dins mòduls amb 

tapes registrables. 
Els mòduls compliran la norma UNE-EN 60.439 parts 1, 2 i 3. 

La tapa serà transparent i permetrà de forma directa la lectura dels comptadors i interruptors 

horaris, així com la de la resta de dispositius de mesura, quan així sigui precís.  

Les dimensions dels mòduls, panells i armaris, seran les adequades pel tipus i numero de 

comptadors així com la resta de dispositius necessaris per la facturació de l’energia, que 

segons el tipus de subministrament hagin de portar. 

Cada derivació individual haurà de portar associat en el seu origen la seva pròpia protecció 

composta per fusibles de seguretat, amb independència de les proteccions corresponents a 

la instal·lació interior per a cada subministra. Aquest fusibles s’instal·laran abans del 

comptador i es col·locaran a cada un dels fils de fase o polars que van al mateix, tindran 

l’adequada capacitat de tall en funció de la màxima intensitat de curtcircuit que pot 

presentar-se en aquest punt i estaran precintats per l’empresa subministradora. 

 

Els cables tindran una tensió assignada de 450/750V i els conductors de coure, de classe 2 

segons norma UNE 21.022, amb un aïllament sec, extruït a base de mescles termostables o 

termoplàstiques i s’identificaran segons els colors prescrits a la ITC MIE-BT-26. 

 

Els cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els 

cables amb característiques equivalents a la norma UNE 21.027-9 (mescles termostables) o 

a la norma UNE 21.1002 (mescles termoplàstiques) compleixen amb aquesta prescripció.  

Així mateix, haurà de disposar del cablejat necessari pels circuits de comandament i control 

amb l’objectiu de satisfer les disposicions tarifaries vigents. El cable tindrà les mateixes 

característiques que les indicades anteriorment, el seu color d’identificació serà el vermell i 

tindrà una secció de 1.5 mm2. 



 Projecte constructiu d’una nau industrial                      ANNEX B: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
   
   

 

67 

 

Les connexions s’efectuaran directament i els conductors no requeriran preparació especial. 

 

B.8 Interruptor de Control de Potència (ICP) 
Està instal·lat degudament compartimentat i precintable per part de la companyia 

subministradora. És un disjuntor automàtic magneto tèrmic tetrapolar d’intensitat nominal 

80A. 

B.9 Línies individuals 
La línia individual principal (derivació individual) serà la que anirà des del quadre general de 

protecció i mesura fins el quadre elèctric general ubicat a l’interior de la nau. Aquesta línia 

serà subterrània, amb cables aïllats directament enterrats en una rasa de profunditat no 

inferior a 0,60 m. i tindran una secció de 25 mm2. Aquest cables seran AFUMEX tipus XLPE, 

de tensió d’aïllament 0,6 kV 

Aquesta instal·lació formarà part de la derivació individual donat que tindrà consideració de 

derivació individual la línia que arriba fins a l’interruptor general automàtic (IGA). 

Els cables seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els 

cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 31.123 part 4 o 5 a la norma 

UNE211002 compleixen amb aquesta prescripció. 

 

B.10 Quadre general de proteccions 
El quadre general de proteccions estarà ubicat a la zona de l’escala, tal com es mostra a la 

planta elèctrica. 

La protecció contra curtcircuits es confiarà als interruptors automàtics i fusibles, la situació 

dels mateixos, així com les seves característiques s’indiquen en l’esquema elèctric unifilar. 

La protecció contra contactes indirectes es realitzarà a través d’interruptors diferencials, la 

sensibilitat, intensitat nominal i situació dels quals s’indiquen en l’esquema elèctric unifilar. 

 

B.11 Instal·lacions interiors 
B.11.1 Conductors 
Els conductors i cables emprats seran de coure i aïllats. La tensió assignada serà de 

450/750V. 

La caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització serà 

menor al 3% per enllumenat i del 5% per altres usos. 

La secció del conductor neutre serà com a mínim igual a la de les fases. No s’utilitzarà un 

mateix conductor neutre per a diversos circuits. 
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Els conductors de fase s’identificaran pel color marró, negre o gris. Pel que fa al conductor 

neutre serà de color blau clar i el conductor de terra serà de color groc-verd. 

 

B.11.2 Connexions 
Les connexions per tal d’unir conductors es realitzaran utilitzant borns de connexió muntants 

individualment o constituint blocs o regletes i brides de connexió.  

En les zones classificades com a locals humits, haurà de presentar el grau de protecció 

corresponent a la caiguda vertical de gotes, IPX1. Les seves cobertes i les parts accessibles 

dels òrgans d’accionaments no seran metàl·lics. 

 
B.11.3 Generalitats de la instal·lació 
-Zona de treball planta baixa i cambres positives: 

Les canalitzacions seran estanques, utilitzant-se, per terminals, connexions, sistemes o 

dispositius que presentin el grau de protecció IPX1. 

S’utilitzaran cables no propagadors de flama i d’opacitat de fums reduïda i de tensió 

assignada de 450/750V i discorreran per l’interior de tubs en superfície que disposaran d’un 

grau de resistència a la corrosió de 3. 

Per a l’execució de les canalitzacions de tubs protectors, es tindran en compte les 

indicacions generals següents: 

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les 

arestes de les parets que limiten el local. 

- Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes apropiades de 

material aïllant i no propagador de la flama.  

 

Pel que fa a la instal·lació a la zona de treball el muntatge serà superficial i es tindrà en 

compte el següent: 

- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides 

contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, de 

0,50 metres. Es disposaran fixacions de l’una i l’altra part en els canvis de direcció, en els 

entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 

 

-Cambra de temperatura negativa: 

La instal·lació es farà dins tub estanc i complirà expressament les següents condicions: 
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- L’aïllament i la resta d’elements de protecció del material elèctric emprat estarà d’acord 

amb la temperatura de treball. 

- Els aparells elèctrics hauran de suportar els esforços resultants deguts a les condicions 

ambientals. 

 

-Zona magatzem planta pis 

S’ha realitzat l’estesa de cablejat mitjançant safata reixada. 

 

-Zona Oficina 

Els tubs aniran encastats a les parets: 

- En la instal·lació dels tubs en l’interior dels elements de la construcció, les regates no 

posaran en perill la seguretat de les parets o sostres que es practiquin. Les dimensions de 

les regates seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa d’un  centímetre 

d’espessor, com a mínim. En els angles, l’espessor d’aquesta capa pot reduir-se fins a 0,5 

centímetres. 

 - Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables 

una vegada finalitzada l’obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície 

exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s’instal·lin en l’interior d’un allotjament 

tancat i practicable.  

- En el cas d’utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts 

horitzontals a 50 cm com a màxim, de sòl a sostre i els verticals a una distància dels angles 

de cantons no superior a 20 cm. 

 

B.12 Protecció contra contactes indirectes 
B.12.1 Protecció per aïllament de les parts actives 
Les parts actives haurien d’estar recobertes d’un aïllament que no pugui ser eliminat més 

que destruint-lo. 

 

B.12.2 Protecció per mitjà de barreres o envolvents 
Les parts actives han d’estar situades en l’interior dels envolvents o darrere de barreres que 

posseeixin, com a mínim el grau de protecció IP XXB, segons UNE 20.324.  
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B.12.3 Protecció contra contactes indirectes 
La protecció contra contactes indirectes s’aconseguirà mitjançant “tall automàtic de 

l’alimentació”. Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l’aparició d’una fallada, que 

una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar 

com resultat un risc. La tensió límit convencional és igual a 5a V, valor eficaç en corrent 

altern, en condicions normals i a 24 V en local humits. 

 

B.13 Posades a terra 
Per a la instal·lació de la línia de presa de terra es segueix el que s’indica a la ITC-BT-18  

del REBT. 

S’instal·la la línia d’enllaç al fons d’una rasa convenientment preparada amb un cable rígid 

de coure de mínim 25 mm2 de secció, tal i com s’estableix a la taula 1 de l’esmentada ITC. A 

aquest cable s’hi connecten una sèrie d’elèctrodes clavats verticalment al terreny. Les 

connexions estan constituïdes per barres de coure. 

Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes són de construcció I resistència elèctrica 

segons la classe 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible 

pèrdua d’humitat del sòl, la presència de gel o altres efectes climàtics no augmentin la 

resistència de la presa del terra per sobre del valor previst. La profunditat de soterrament 

mai serà inferior a 0,50 m. 

A la línia principal de terra i a prop del quadre general de protecció es disposarà d’un 

dispositiu de tall que ens permeti mesurar la resistència a terra. Al final de la línia es 

connecta amb una platina de coure situada a la caixa de borns del quadre general de la que 

surten els conductors de protecció, units a la mateixa mitjançant un terminal i un cargol amb 

arandela Grower. La línia principal de terra té una secció mínima de 16 mm2 de coure. 

El conductor de posada a terra de cada circuit es connecta a l’embarrat de connexió del 

quadre elèctric general de protecció i distribució. 
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B.13.1 Punt de presa de terra: 

Consisteix en una caixa de PVC amb dos borns al seu interior i un tros de platina de coure 

que uneix els dos borns, per tal que permeti fàcilment la connexió i desconnexió a fi de 

poder fer el mesurament de la presa de terra. 

Un dels borns s’uneix a la línia d’enllaç i l’altre a la línia principal. Porta una femella i una 

arandela Grower. 

Es emplaçat el més a prop possible del quadre general de protecció. 

B.13.2 Conductors de protecció: 

S’uneixen elèctricament les masses de la instal·lació, canalitzacions i caixes de derivació 

metàl·liques, carcasses metàl·liques de les lluminàries, maquinària, tuberies i canalitzacions. 

B.13.3 Resistència de terra: 

El valor de la mateixa ha de ser suficient perquè qualsevol massa no pugui donar lloc a 

tensions de contacte superiors a: 

• 24V en local o emplaçament conductor (humit/moll) 

• 50V en els casos restants (locals secs) 

 

B.14 Càlcul de línies i proteccions 
B.14.1 Enllumenat 
El procés de càlcul que aplicarem serà el “Mètode del fluxe” per calcular el no. de punts de 

llum que hem d’instal·lar, la previsió és que tots siguin tubs de descàrrega a excepció dels 

llums decoratius. Així tindrem: 

   

                         Eq. 1 

 

On: 

 N: no. de punts de llum 

 Em:  il·luminació mitjana en lux 
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 S: superfície a il·luminar en m2   

 : fluxe unitari de les làmpares en lux     

 K: coeficient d’utilització 

 Kc: factor de manteniment i conservació 

B.14.2 Determinació de les potencies de càlcul “Pc” 

- Línia de motor: 

 * Un sol motor  Pc = 1,25 Pm          Eq. 2 

 * Varis motors  Pc = 1,25 Pmp + Pms        Eq. 3 

  Pm = potència activa del motor 

  Pmp = potència activa del motor principal 

  Pms = potència activa de la resta de motors 

- Línia d’enllumenat: 

 * Pc = 1,8 Ptd + Pi          Eq. 4 

  Ptd = potència dels tubs de descàrrega 

  Pi = potència de les lluminàries incandescents 

- Línia d’altres serveis: 

No s’aplica cap coeficient de majoració a la potència de l’aparell. 

B.14.3 Càlcul de les seccions 

* Fórmules aplicades per calcular les intensitats i seccions dels conductors: 

 Circuits monofàsics:            Eq. 5 

  

 Circuits trifàsics:          Eq. 6 

 

I = intensitat        P = potència       V = tensió 
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En tot moment les seccions escollides compliran amb la taula I de la MIE BT 017 per a 

conductors sota tub. 

* Fórmules aplicades per calcular la caiguda de tensió: 

 Circuits monofàsics:             Eq. 7 

 

 Circuits trifàsics:                 Eq. 8 

 

P =potència   m =longitud (m)    r =resistivitat del Cu     S =secció del cable    V =tensió 

Les caigudes de tensió seran inferiors al 3% en il·luminació i el 5% en circuits de força. 

 

A la següent taula 1 s’adjunten càlculs justificatius de les diferents línies de la instal·lació 

elèctrica: 

 LÍNIA Pn   Pc TENSIÓ Cos SEC LON. INTEN             CAIGUDA DE TENSIÓ P.I.A.
             CIÓ   SITAT   PARCIAL: ACUMULAT:   
 No. (W)   (W) (V) fi (mm2) (m) (A) (V) (%) (%) (A) 

DERIVACIÓ 
INDIVIDUAL 

L0 55.000 1,00 55.000 400 1,00 25 20 79 1,964 0,491 0,491 80 

 
                       

EXT. INSECTES/ 
DESINFECTADOR L0.1.1 500 1,25 625 230 0,85 2,5 15,0 3,20 0,582 0,253 0,744 16 

SUBQUADRE OFICINA L0.2.1 11.750 1,25 14688 400 0,85 16,0 15,0 24,94 0,615 0,154 0,645 63 

SUBQUADRE FRED L0.3.1 30.000 1,25 37500 400 0,85 25,0 40,0 63,68 2,679 0,670 1,161 63 

RAMPA 2 L0.4.1 1.100 1,25 1375 400 0,85 2,5 20,0 2,33 0,491 0,123 0,614 16 

RAMPA 1 L0.4.2 1.100 1,25 1375 400 0,85 2,5 20,0 2,33 0,491 0,123 0,614 16 

BASCULA L0.4.3 750 1,25 938 230 0,85 1,5 15,0 4,80 1,456 0,633 1,124 10 

PORTA SECCIONAL 1 L0.5.1 previsio 1,25 1000 230 0,85 2,5 10,0 5,12 0,621 0,270 0,761 16 

PORTA SECCIONAL 2 L0.5.2 previsio 1,25 1000 230 0,85 2,5 15,0 5,12 0,932 0,405 0,896 16 

PORTA SECCIONAL 3 L0.5.3 previsio 1,25 1000 230 0,85 2,5 20,0 5,12 1,242 0,540 1,031 16 
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ENDOLLS L0.6.1 1.500 1,25 1875 230 0,85 2,5 30,0 9,59 3,494 1,519 2,010 16 

ENDOLLS L0.6.2 1.500 1,25 1875 230 0,85 2,5 30,0 9,59 3,494 1,519 2,010 16 

ENDOLLS L0.6.3 1.500 1,25 1875 230 0,85 2,5 30,0 9,59 3,494 1,519 2,010 16 

ENDOLLS L0.6.4 1.500 1,25 1875 230 0,85 2,5 30,0 9,59 3,494 1,519 2,010 16 

PORTA FRIGORIFICA 1 L0.7.1 522 1,25 653 230 0,85 2,5 15,0 3,34 0,608 0,264 0,755 16 

PORTA FRIGORIFICA 2 L0.7.2 522 1,25 653 230 0,85 2,5 20,0 3,34 0,811 0,352 0,843 16 

PORTA FRIGORIFICA 3 L0.7.3 522 1,25 653 230 0,85 2,5 21,0 3,34 0,851 0,370 0,861 16 

MONTACARGA L0.8.1 4.000 1,25 5000 400 0,85 2,5 10,0 8,49 0,893 0,223 0,714 16 

LLUMS ESCALA/ASEO L0.9.1 750 1,80 1350 230 0,85 1,5 20,0 6,91 2,795 1,215 1,706 10 

LLUM ZONA CAMIONS L0.9.2 400 1,80 720 230 0,85 1,5 20,0 3,68 1,491 0,648 1,139 10 

LLUM EXTERIOR L0.9.3 1.000 1,80 1800 230 0,85 1,5 25,0 9,21 4,658 2,025 2,516 10 

LLUM DESCARREGA L0.9.4 740 1,80 1332 230 0,85 1,5 25,0 6,81 3,447 1,499 1,990 10 

LLUM CAMBRA L0.10.1 200 1,80 360 230 1,00 2,5 15,0 1,57 0,335 0,146 0,637 16 

LLUM CAMBRA L0.10.2 200 1,80 360 230 1,00 1,5 20,0 1,57 0,745 0,324 0,815 10 

LLUM ZONA 2-3 L0.10.3 1.000 1,80 1800 230 1,00 1,5 20,0 7,83 3,727 1,620 2,111 10 

LLUM ZONA 1 L0.10.4 1.000 1,80 1800 230 1,00 1,5 20,0 7,83 3,727 1,620 2,111 10 

EMERGENCIA L0.10.5 previsio 1,80 150 230 1,00 1,5 25,0 0,65 0,388 0,169 0,660 10 

SUBQUADRE 
GARATGE L0.11.1 3.500 1,25 4375 400 1,00 4,0 35,0 6,31 1,709 0,427 0,918 16 

              

SUBQUADRE OFICINA 
      

 
  

LLUM OFICINA L0.2.1.1.1 500 1,80 900 230 1,00 1,5 25,0 3,91 2,329 1,013 2,149 10 

EMERGENCIA L0.2.1.1.2 previsio 1,80 150 230 1,00 1,5 25,0 0,65 0,388 0,169 1,305 10 

LLUM OFICINA L0.2.1.1.3 500 1,80 900 230 1,00 1,5 25,0 3,91 2,329 1,013 2,149 10 

EMERGENCIA L0.2.1.1.4 previsio 1,80 150 230 1,00 1,5 25,0 0,65 0,388 0,169 1,305 10 

LLUM VESTUARI WC L0.2.1.1.5 500 1,80 900 230 1,00 1,5 25,0 3,91 2,329 1,013 2,149 10 
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EMERGENCIA L0.2.1.1.6 previsio 1,80 150 230 1,00 1,5 25,0 0,65 0,388 0,169 1,305 10 

LLUM 
PASSADIS/ENTRADA L0.2.1.1.7 750 1,25 938 230 1,00 1,5 35,0 4,08 3,397 1,477 2,613 10 

ENDOLLS L0.2.2.1.1 1.500 1,25 1875 230 0,85 2,5 35,0 9,59 4,076 1,772 2,908 16 

ENDOLLS L0.2.2.1.2 1.500 1,25 1875 230 0,85 2,5 35,0 9,59 4,076 1,772 2,908 16 

ENDOLLS 
WC/VESTUARI L0.2.3.1.1 1.500 1,25 1875 230 0,85 2,5 35,0 9,59 4,076 1,772 2,908 16 

SAI L0.2.4.1 1.500 1,25 1875 230 0,85 2,5 35,0 9,59 4,076 1,772 2,908 16 

AIRE ACONDICIONAT L0.2.5.1 3.500 1,25 4375 400 0,85 4,0 35,0 7,43 1,709 0,427 1,563 16 

              

SUBQUADRE 
GARATGE       

 
  

LLUM GARATGE L0.11.1.1 1.000 1,80 1800 230 1,00 1,5 15,0 7,83 2,795 1,215 2,625 10 

EMERGENCIA L0.11.1.2 previsio 1,80 150 230 1,00 1,5 15,0 0,65 0,233 0,101 1,511 10 

ENDOLLS CETAG L0.11.1.3 2.500 1,25 3125 400 0,85 2,5 20,0 5,31 1,116 0,279 1,688 16 

PORTA EXTERIOR L0.11.1.4 previsio 1,25 150 230 0,85 2,5 20,0 0,77 0,186 0,081 1,490 16 

Taula 1: Càlculs elèctrics 

B.14.4 Càlcul de la presa de terra 

Aquest càlculs es realitzaran segons els valors que ens marquen les taules de la instrucció 

ITC-BT-18. 

Al considerar-se la instal.lació com en un lloc no humit, la tensió de contacte màxima 

permesa pel R.B.T. serà de 24 V i tenint en compte que s’utilitzen interruptors diferencials de 

sensibilitat de 0.3 A, la resistència del terra ha de tenir un valor mínim. 

Les dades considerades pel càlcul de la línia de terra són: 

Resistivitat del terra amb sorra argilosa 300 Ohm/mts. 

6 piquetes de coure de 2 m. 

160 mts de cable de coure despullat de 35 mm2. 

      Eq. 9 

R = Resistència del terra (Ohm). 

e = Resistivitat del terreny (Ohm x mts) 
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L1 = Longitud de les piques 

L2 = Longitud del cable 

     Eq. 10 

Com es pot comprovar el valor del circuit de terra és inferior al necessari per la protecció 

diferencial utilitzada. 

Com el valor utilitzat a la resistència de terra és orientatiu, s’ha de considerar aquest càlcul 

com a tal. Per aquest motiu, un cop acabat el circuit de terra, aquest es mesurarà, i si el seu 

valor és molt gran, es col·locaran les piquetes necessàries fins reduir-lo al desitjat. Aquest 

valor serà inferior a 37 Ohms. 

 

B.14.5 Càlcul de corrents de curtcircuit 

Com que generalment es desconeix la impedància d’alimentació de la xarxa (impedància del 

transformador, xarxa  de distribució i escomesa) s’admet que en cas de curtcircuit la tensió a 

l’inici de les instal·lacions dels usuaris es pot considerar com 0.8 vegades la tensió de 

subministrament. Es pren el defecte fase terra com el més desfavorable i a més, es suposa 

inapreciable la inductància dels cables. 

S’utilitza la següent fòrmula: 

R
UIcc ×

=
8,0

       Eq. 11 

On: 

Icc = Intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat. 

U= Tensió de l’alimentació fase neutra (230 V) 

R = Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació. 

Normalment, el valor de R haurà de tenir en compte la suma de les resistències dels 

conductors entre la caixa general de protecció i el punt considerat en el que es desitja 

calcular el curtcircuit, per exemple el punt on s’emplaça el quadre amb els dispositius 

generals de comandament i protecció. Pel càlcul de R es considera que els conductors es 

troben a una temperatura de 20ºC, per obtenir així el valor màxim possible d’Icc. 
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Ens trobem davant d’un cas en què la distancia entre el transformador i el comptador és de 

60 metres i la secció en aquest tram és de 150 mm2 (R) i la distancia entre el comptador i 

l’interruptor general automàtic és de 20 metres i la secció en aquest tram és de 25 mm2 (R1).  

DI
LR ×= ρ  

            Eq. 12 

On ρ és la resistivitat. (El coure a 20ºC té una ρ = 0,018 Ω mm2/m.), L la longitud i DI la 

derivació individual. 

 

R1= 0,027Ωmm2 / m x 60 m =0,01Ω 

                             150 mm2 

 

R2= 0,018Ωmm2 / m x 20 m =0,0144 Ω 

                   25 mm2 

 

RT = R1 + R2 = 0,0244Ω 

 

Per tant,  

Icc= 0,8 x 230 = 7.540 A = 7,54 kA 

 0,0244 
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ANNEX C: INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
C.1 Objecte 
La instal·lació de protecció contra incendis té per objecte protegir del foc els ocupants de la 

nau i evitar danys a tercers. 

 
C.2 Normativa 
Per a la confecció del present projecte s’han tingut en compte la següent normativa: 

• RD 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de seguretat 

contra incendis als establiments industrials. 

Aquest reglament té per objecte establir i definir els requisits que han de satisfer i les 

condicions que han de complir els establiments i instal·lacions d'ús industrial per a la seva 

seguretat en cas d'incendi, per a prevenir la seva aparició i per a donar la resposta 

adequada, en cas de produir-se, limitar la seva propagació i possibilitar la seva extinció, amb 

la finalitat d'anul·lar o reduir els danys o pèrdues que l'incendi pugui produir a persones o 

béns.  

Les activitats de prevenció de l'incendi tindran com a finalitat limitar la presència del risc de 

foc i les circumstàncies que poden desencadenar l'incendi.  

Les activitats de resposta a l'incendi tindran com finalitat controlar o lluitar contra l'incendi, 

per a extingir-lo, i minimitzar els danys o pèrdues que pugui generar. Aquest reglament 

s'aplicarà, amb caràcter complementari, a les mesures de protecció contra incendis 

establertes en les disposicions vigents que regulen activitats industrials, sectorials o 

específiques, en els aspectes no prevists en elles, les quals seran de completa aplicació en 

el seu camp. 

 
C.3 Establiment 
S’entén per establiment l’edifici destinat a ser utilitzat sota una titularitat i el qual el seu 

projecte de construcció així com l’inici de l’activitat prevista, sigui objecte de control 

administratiu. 

Aquest establiment industrial estarà caracteritzat per: 

- La seva configuració i ubicació en relació a l’entorn 

- El seu nivell de risc intrínsec 
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C.4 Característiques de l’establiment per la seva ubicació en relació a l’entorn 
La configuració de l’edifici és del TIPUS C. L'establiment industrial ocupa totalment un edifici,  

que està a una distància major de tres metres de l'edifici més pròxim d'altres establiments. 

Aquesta distància haurà d'estar lliure de mercaderies combustibles o elements intermedis 

susceptibles de propagar l'incendi. 

 

C.4.1 Accessibilitat 
La parcel·la té entrada directa des del carrer situat a la façana frontal. 

L’accés és apte per a tota mena de vehicles, i amb el total compliment de la resta 

d’especificacions de l’article 6 (i següents) del Decret 241/94 de la Generalitat de Catalunya, 

especialment pel que fa a capacitat portant, radis de gir, alçada lliure i pendent. 

 

C.5 Característiques de l’establiment pel seu nivell de risc intrínsec 
L’edifici consta d’un únic sector, amb una superfície útil de S = 655,52 m2. 

Les zones d’ús no exclusivament industrial tenen una superfície inferior a 250 m2. 

C.5.1 Càlcul del nivell de risc intrínsec d’incendi 
Per activitats de producció s’utilitza la següent fórmula: 

            Eq.1 

Per activitats d’emmagatzematge s’utilitza la següent fórmula: 

            Eq.2 
 

Essent les seves unitats descrites en l’esmentat RD 2267/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

Qs = (Σqsi.Si.Ci)xRa/A 

Qs = (Σqsi.si.h.Ci)xRa/A 
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CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE FOC 
A la següent taula 1 s’observa la carrega de foc per activitats de producció. 

- PRODUCCIÓ 

ZONA SUP. Qs CI RA CARREGA  
DE FOC 

 m2 Mcal/m2   Mcal 

Zona treball i moll 119,86   48 1 1   5.753,28 

Oficina   73,50 144 1,5 1 15.876,00 

Garatge 135,89   48 1 1   6.522,72 

TOTAL     28.152 

         Taula 1: Càlcul Carrega de foc 

 

A la següent taula 2 s’observa la carrega de foc per activitats d’emmagatzematge. 

 

- EMMAGATZEMATGE 

ZONA SUP. ALTURA Qs CI RA CARREGA 
 DE FOC 

 m2 m Mcal/m3   Mcal 
C. Producte fresc 

2 50,59 2,5   96 1 1 12.141,60 

C. Producte fresc 
1 22,07 2,5   96 1 1   5.056,80 

C. Congelació 54,72 3   89 1,5 1 21.915,36 

Magatzem p.pis 34,2 1,75 601 1,5 1 53.639,25 

TOTAL           92.752,41 

         Taula 2: Càlcul Carrega de foc 
 

Carrega de foc Total= 28.152 + 92.752,41 = 120.904,41 Mcal 

Qs= 120.904,41 / 655,52 = 184,44 Mcal/m2 

 

Segons el que estableix el Real Decret 2267/2004 l’activitat es considera de Nivell Baix 

2 per tenir una càrrega de foc entre 100 i 200 Mcal/m2. 
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C.6 Requisits constructius  
Màxima superfície construïda admissible del sector d’incendi: 

  Risc intrínsec d’incendi Normativa Projecte 

 

Tipus C         Nivell Baix 2      6.000 m2   655,52 m2 

 

C.6.1 Estabilitat al foc 
Segons l’article 4.4 del R.D 2267/2004 la justificació que un element constructiu tingui un 

valor d’estabilitat al foc determinat, s’acreditarà: 

a) Per contrast amb els valors fixats a l’apèndix 1 de la Norma bàsica de l’edificació: 

condicions de protecció contra incendis en edificis. 

b) Mitjançant la marca de conformitat UNE o certificat de conformitat, amb les 

especificacions tècniques indicades segons el reglament. 

c) Per l’aplicació d’una metodologia de càlcul teòrico-experimental reconeguda. 

 

C.6.2 Estabilitat al foc dels elements estructurals 
Segons taula 2.2 del R.D 2267/2004 (estabilidad al fuego de elementos estructurales 

portantes). 

Tenint una nau del tipus C amb risc baix, es requerirà una estabilitat al foc a l’estructura 

principal de la nau igual a R-30 (EF-30). 

Per tal d’assolir aquesta resistència s’ha pintat l’estructura amb pintura intumescent 

PROTHERM HB, fabricada per BARNICES VALENTINE S.A, aplicada en capes 

successives, amb un gruix de 600 micres. 

 
C.6.3 Estabilitat de la coberta 
No s’exigeix els elements principals de coberta estabilitat al foc ja que es un edifici de tipus 

C amb un risc intrinsec baix. 

 

C.6.4 Estabilitat al foc dels tancaments 
Segons article 5.5 del R.D 2267/2004 l’estabilitat al foc dels elements que actuen de 

tancaments, tindran una resistència al foc igual a R-30. 
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C.7 Materials 
C.7.1 Productes de revestiment 
Els productes utilitzats com a revestiments o acabats superficials seran: 

Terra: CFL-s1  (M2) o més favorable 

Parets i sostres: C-s3 d0 (M2) o més favorables 

Els materials dels lluernaris a la coberta seran B-s1d0 (M1) o més favorable. 

Els materials de revestiment exterior de la façana seran C-s3d0 (M2). 

 

C.8 Evacuació 
Per l’aplicació de les exigències relatives a l’evacuació dels establiments industrials, es 

determinarà la seva ocupació, P, deduïda de la següent expressió: 

P = 1,10 x p, quan p<100 

On p és el numero de persones que ocupen el sector d’incendi. 

  

L’ocupació del sector d’incendi serà de 8 persones. 

Tota sortida donarà a un espai exterior segur. 

Cada zona disposa d’una sortida directe a un espai segur  

La longitud de qualsevol recorregut d’evacuació fins a la sortida és inferior a 50 metres. 

No existeix cap recorregut d’evacuació en sentit ascendent. 

No existeixen rampes. 

Les portes que donen comunicació amb l’exterior de la nau i les seves amplades són iguals 

o superiors a 0,8m: 

   P/200 = 8/200 = 0,04m. amb un mínim de 0,8 m  

 

Les portes s’obren en el sentit de l’evacuació. 

 

C.9 Instal·lació de protecció contra incendis 
Segons l’annex 3 del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, el Reglament de seguretat 

contra incendis als establiments industrials, estableix els següents requisits en quant a 

instal·lacions de protecció contra incendis: 

 

Configuració nau : tipus C 

Nivell de risc : baix 2 

Superfície construïda sector : 655,52 m2 
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Sistemes automàtics de detecció d’incendis : NO 
Sistema manual d’alarma d’incendi : NO    

Sistema de comunicació d’alarma : NO 
Sistema d’extracció de fums : NO 
Extintors d’incendi : SI 
El recorregut horitzontal des de qualsevol punt fins a un extintor és inferior a 15 metres.  

Només existeixen combustibles secs (classe A). 

S’instal·laran extintors de pols polivalent ABC. S’instal·larà 1 extintor de CO2 (neu carbònica) 

a la zona del quadre de proteccions. 

Els extintors estaran correctament senyalitzats i es col·locaran sobre suports tal que la part 

superior a l'aparell quedi a una alçada màxima de 1,70m del terra. 

Sistemes de boques d’incendi equipades : NO 

Sistemes de columna seca : NO 
Sistemes de ruixadors automàtics d’aigua : NO 
Enllumenat d’emergència : SI 
Els criteris d’il·luminació seguiran el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, on 

s’especifica que els passos destinats a l’evacuació tindran una il·luminació equivalent a 5 

lux. 

Per l'enllumenat d'emergència s'usaran bateries autònomes de Ni-Cd que es posaran en 

funcionament quan la tensió baixi el 70 % del seu valor nominal. 

La seva autonomia serà al menys de 1 hores. Compliran les normes UNE 20 062 73 i UNE 20 

392 75, amb un rendiment lluminós de 10 lm/W si són incandescents i de 54 lm/W si són 

fluorescents. En cas de ser incandescents es col·locaran un total de 0,5 W/m2 en vies 

d'evacuació. 

Els medis d’extinció es senyalitzaran convenientment així com les sortides d’evacuació emprant 

els materials especificats a les normes UNE: 23034, 23033 i 81501. 

Hidrants Exteriors : SI 
Hi ha un hidrant de la xarxa municipal a menys de 100 m. 

 
C.10 Manteniment i ús 
Totes les instal·lacions hauran de conservar-se en bon estat, d'acord amb les disposicions 

vigents. La conservació i manteniment corren a càrrec de la Propietat, que serà qui 
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designarà l’entitat pel manteniment, revisió, reparació i substitucions dels elements 

instal·lats. 

 

C.11 Senyalització 
El sistema de senyalització haurà de complirà amb les següents característiques: 

Es posaran senyals a les sortides d’ús habitual o d’emergència, així com als mitjans de 

protecció contra incendis d’utilització manual, quan no siguin fàcilment localitzables. 

El repartiment de les altres senyals es disposarà segons el Reglament de senyalització de 

centres de treball, aprovat per el Real Decret 485/1997, del 14 d’abril, sobre disposicions 

mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
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ANNEX D: INSTAL·LACIÓ DE FRED 
 
D.1 Objecte 
Dins aquest Annex D es recull el dimensionament de la instal·lació frigorífica així com els 

càlculs de les carregues tèrmiques d’una nau per l’emmagatzematge de peix. 

La instal·lació de fred té per objecte la refrigeració de les cambres de producte fresc i de la 

cambra de producte congelat així com la zona de treball. 

 

D.2 Introducció 
La missió d’una instal·lació de refrigeració, com a concepte general primari, és la de refredar 

determinats productes i mantenir-los a una temperatura i humitat òptima per la seva 

conservació. 

Es projecta una instal·lació frigorífica basada en el sistema de producció de fred per 

compressió mecànica, el funcionament general del qual es descriu a continuació. 

La premissa de funcionament és que un refrigerant (fluid amb unes certes propietats 

termodinàmiques) al ser portat a ebullició pren calor del medi on es troba. Per tant, si 

evaporem un fluid refrigerant a l’interior d’una cambra, aquest absorbirà calor de la pròpia 

cambra, encara que estigui freda, reduint la seva temperatura. Per això, l’element que 

s’ubica a l’interior de la cambra és el denominat evaporador, en el que el fluid s’evapora 

absorbint calor del medi. 

Per forçar l’ebullició del fluid a baixa temperatura hem de baixar la seva pressió a l’entrada 

de l’evaporador. Això s’aconsegueix situant una vàlvula de regulació o expansió a aquest 

punt. La funció d’aquesta vàlvula és laminar i polvoritzar el fluid a evaporar, deixant passar 

exactament la quantitat de líquid necessària. 

La vàlvula obliga a entrar la quantitat justa de líquid a l’evaporador perquè aquest evapori a 

la temperatura requerida a l’interior de la cambra (si entrés menys líquid la temperatura 

d’evaporació baixaria, i si entrés més líquid la temperatura pujaria). 

Després de passar per l’evaporador, el gas es aspirat per un element denominat 

compressor, que a través de la línia d’aspiració pren el refrigerant en estat gasos i 

incrementa la seva pressió, per portar-lo al condensador. 

El condensador és l’element que, comunicat per la línia de descarrega amb el compressor, li 

arriba el refrigerant en estat gasos a pressió i temperatura altes. En aquest element, el 

refrigerant passa de gas a líquid, cedint el seu calor al fluid condensant per poder-lo liquar. 

D’aquesta manera queda completat el circuit, tornant a incorporar-se el refrigerant líquid a 

través de la vàlvula de regulació a l’evaporador. 
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D.3 Normativa 
Per a la confecció de la present instal·lació s’han tingut en compte la següent normativa: 

• Reglament de seguretat per plantes i instal·lacions frigorífiques  

• Instruccions tècniques complementàries 

• Normes UNE d’aplicació. 

 

D.4 Instal·lació frigorífica 
La solució tècnica per tal de poder complir aquestes necessitats es la creació de tres circuits 

independents. 

Un circuit alimentarà la cambra de congelats, un altre circuit alimentarà les cambres de 

producte fresc i un altre la zona de treball. 

El refrigerant utilitzat serà el R-404A pels tres circuits. 

Per tal de dimensionar la instal·lació es parteix de la hipòtesis que en rares ocasions alguna 

de les cambres estigui buida i que l’entrada i sortida de producte es continua i diària. 

 

D.4.1 Descripció de les cambres i zona de treball 
Les dimensions de les cambres i la zona de treball són les de la taula 1 següent: 

 

 Superfície (m2) Volum (m3) Temperatura  

Cambra congelats 54,72 229,41 -20 ºC 

Cambra producte fresc 2 50,59 212,48    4 ºC 

Cambra producte fresc 1 22,07 92,69    4 ºC 

Zona treball i moll 119,85 575,23 12 ºC 
        Taula 1: dimensions de les cambres 

 

-  Les portes de les cambres són isotèrmiques i es poden obrir des de l’interior i l’exterior. 

- La cambra de congelats disposa d’una destral tipus bomber tal i com indica la instrucció 

MI-IF-006. 

- Les cambres disposen d’una vàlvula equilibradora de pressions que actua quan la 

diferencia de pressió entre l’interior i l’exterior es superior a 10 mm de columna d’aigua tal i 

com indica la instrucció MI-IF-011. 

- Les cambres de producte fresc estan equipades amb la corresponent maquinaria capaç de 

mantenir una atmosfera controlada (absorbidores de diòxid de carboni i reductores de 

oxigen) per evitar el deteriorament prematur del gènere. 
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La cambra de congelats està construïda amb panell frigorífic de 200 mm de gruix, les 

cambres de producte fresc així com la zona de treball estan construïdes amb panell frigorífic 

de 80 mm. 

La distribució de les cambres i la zona de treball de la nau industrial queda grafiada en el 

seu corresponent plànol. 

 

D.4.2 Tancaments 
D.4.2.1 Parets i sostre 
La construcció de la cambra es realitzarà mitjançant el sistema modular de panells sandvitx 

amb nucli d’espuma de poliuretà.  

Els panells permeten un muntatge i desmuntatge senzill i ràpid, sense oxidacions ja que no 

conté cap peça metàl·lica. El perfil metxembrat proporciona una hermeticitat absoluta i al 

mateix temps una gran solidessa a tot el conjunt. 

El panell es composa per: 

-Dos xapes exteriors d’acer galvanitzat en continu per immersió en bany de zinc fos amb un 

recobriment de 275 gr/m2 (25 micres). Prelacat amb una capa de 5 micres de resines epoxi. 

Pel·lícula de 20 a 25 micres de laca seca. Espessor de 0,06 mm. 

-Entre les xapes hi ha una ànima d’espuma de poliuretà injectat a alta pressió amb una 

densitat de 42-44 kg/m3. Aquesta espuma conté milions de microcel·les d’un tamany inferior 

a 0,5 mm que és el que li dóna el seu baix coeficient de transmissió de calor. 

 

D.4.2.2 Terra 
S’utilitzarà com a aïllant espuma de poliuretà projectada, degut als seus avantatges respecte 

els altres materials en aquest tipus d’aplicació. 

-Poc espessor necessari. 

-Elevada resistència a compressió. 

-Facilitat d’aplicació. 

Les capes que formaran el terra de la cambra, que estaran situades al damunt del paviment 

de formigó propi de la construcció de la nau, són les de la següent taula 2: 

Material Espessor  (mm) C.Termica (λ (W/m·K)) 

Poliuretà projectat 200 0,020 

Llosa de ciment armat 

amb mallat i varilla 
150 1,69 

      Taula 2: Capes que formaran el terra de les cambres 
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D.4.3 Maquinària 
Cada circuit de refrigeració estarà compost per les següents màquines: 

 

• Evaporadors: 

El tipus d’evaporador escollit ha estat: aeroevaporadors. 

Els quals projecten l’aire cap al davant i el recullen per darrera, amb desglaç mitjançant 

resistències elèctriques. 

L’evaporador és essencialment un intercanviador de calor i s’ubica a l’interior de la cambra. 

La seva funció principal és absorbir calor de la zona a refrigerar, transmetent-lo al 

refrigerant, aconseguint així reduir la temperatura de la cambra fins a la temperatura 

desitjada. 

A l’interior de l’evaporador es força al refrigerant a entrar en ebullició, després que aquest 

hagi passat per la vàlvula de regulació; per bullir, el refrigerant absorbeix calor que hi ha al 

medi, en aquest cas, a la cambra. 

Hi haurà instal·lats 2 evaporadors a la cambra de producte fresc 2 i a la cambra de 

congelats, la cambra de producte fresc 1 hi haurà un únic evaporador i la zona de treball 

disposarà de 3  evaporadors.  

 

• Compressor: 

S’instal·larà tres compressor volumètrics alternatius semi-hermètics. Un per cada circuit. 

Els compressors volumètrics son aquells en que la compressió s’obté variant el volum 

interior de la cambra de compressió. 

El compressor és el component encarregat d’elevar la pressió del fluid refrigerant en estat 

vapor, des de la zona de baixa pressió a la zona d’alta pressió, mitjançant una operació 

mecànica. 

 

• Condensador: 

Com ja hem descrit, la missió del condensador és la de liquar els vapors de refrigerant que 

arriben a alta pressió procedents del compressor. Per portar a terme aquesta acció es 

necessari posar en contacte el refrigerant en estat gasós amb un medi més fred, ja sigui aire 

o aigua, a través d’una superfície metàl·lica, ja que d’aquesta manera el refrigerant es 

condensarà. 
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• Vàlvula d’expansió: 

Les vàlvules d’expansió són els dispositius que regulen el pas del refrigerant líquid des d’un 

estat de pressió més alt a un altre mes baix. 

La seva actuació es concreta en el compliment de tres funcions: 

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

baixa pressió). 

- Regular el cabal de líquid refrigerant de manera que la quantitat que accedeix al  

evaporar sigui la que aquest component pugui evaporar, aprofitant la màxima  

superfície d’intercanvi tèrmic. 

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

D.4.4 Canonades 
Diferenciarem tres tipus de canonades existents a la instal·lació frigorífica, depenent de 

l’estat del fluid que condueixen: 

-Canonada d’aspiració: compresa entre la sortida de l’evaporador i l’entrada del 

compressor. El fluid refrigerant es troba en estat gas. 

-Canonada de descàrrega: connecta la sortida del compressor amb l’entrada del 

condensador. El fluid refrigerant es troba en estat gas a una pressió molt superior a 

l’anterior fruit de la compressió a la que ha estat sotmès. 

-Canonada de líquid: connecta la sortida del condensador amb l’entrada de 

l’evaporador. El fluid refrigerant es troba en estat líquid. 

 

Les canonades que composen el circuit frigorífic seran de coure, per tractar-se d’un material 

compatible amb la utilització del fluid, i que presenta avantatges derivats de la seva facilitat 

de muntatge. 

 

S’utilitzaran canonades de coure normalitzades, expressant el diàmetre nominal en 

polsades. 

 

D.4.4.1 Aïllament canonades 
El fet que la calor sempre flueixi d’un focus calent a un altre fred pot provocar problemes a 

les canonades, sobretot a la d’aspiració, en forma de condensacions, cosa no desitjable. 

Per això s’instal·larà aïllant a la canonada, que la protegeixi tèrmicament, i que produeixi una 

temperatura superficial exterior més gran a la temperatura de rosada de l’ambient. 

La marca de coquilles aïllants escollides per aquesta funció és Armaflex. 
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D.5 Estimació de càrregues tèrmiques 
El càlcul de les carregues o necessitats tèrmiques d’una instal·lació es el pas inicial en el 

disseny de la mateixa. A partir de les càrregues tèrmiques es determina la potencia 

frigorífica màxima necessària per cobrir les necessitats d’aquesta instal·lació. 

No es necessari distingir entre els tipus d’instal·lació frigorífica. Les càrregues tèrmiques 

estimades es tindran en compte per dissenyar les instal·lacions. 

La estimació de les necessitats tèrmiques es realitza per les condicions més desfavorables 

(aquelles que produeixen unes majors necessitats frigorífiques.) 

Aquesta potencia màxima permetrà dissenyar i dimensionar els equips, tals com el 

compressor, l’evaporador, el condensador, les tuberies, etc. 

L’estimació de la carrega tèrmica total que s’ha de contrarestar amb la instal·lació frigorífica, 

resulta de la suma de les següents carregues tèrmiques parcials: 

 

  Eq. 1 

 

Per calcular cadascuna d’aquestes carregues tèrmiques hem de fixar les condicions de 

treball que s’expressen a continuació: 

Condicions interiors desitjades per la Cambra de Congelats: 

 Temperatura interior: Tªint = - 20ºC 

 Humitat relativa: Hrint = 80 % 

Condicions interior desitjades per les Cambres de producte fresc: 

 Temperatura interior: Tªint = 4 ºC 

 Humitat relativa: Hrint = 80 % 

Condicions interior desitjades per la Zona de treball: 

 Temperatura interior: Tªint = 12 ºC 

 Humitat relativa: Hrint = 80 % 

Condicions exteriors: 

 Temperatura exterior: Tªext = 30 ºC 

 Humitat relativa: Hrint = 45 % 

Condicions entrada del producte a les cambres: 

 Temperatura  = 4 ºC 
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1-Càrrega tèrmica per transmissió de calor per parets, sostre i terres 

La carrega tèrmica deguda a la transmissió de calor a través de parets, sostres i terres 

, expressa les pèrdues frigorífiques o la quantitat de calor transmesa per 

unitat de temps a través de parets, sostres i terra de la cambra. 

La següent expressió permet calcular la transmissió de calor: 

 

     Eq. 2 
On: 

 = càrrega tèrmica expressada en (MJ/dia) 

U= coeficient de transmissió en (  

S= superfície de panell (m2) 

Text= temperatura exterior (ºC) 

Tint= temperatura interior (ºC) 

 

2-Càrrega tèrmica deguda als serveis (llums, persones..) 

La carrega deguda als serveis expressa el calor aportat pels llums, les persones i les 

maquines que treballen a l’interior de les cambres. 

En aquest cas la carrega deguda als serveis s’ha previst un 30% de la carrega tèrmica 

deguda a la transmissió de calor a través de parets, sostres i terres, es un percentatge 

elevat però es preveu i s’ha plantejat així, una rotació força elevada del producte i per tant 

ha de quedar reflectit el treball de reposició (entrada, sortida i col·locació de material) les 24 

hores del dia en aquesta estimació. 

      Eq. 3 
 

On: 

 = carrega tèrmica expressada en (Kcal/h) 

 

3- Càrrega tèrmica deguda a infiltracions 

La carrega deguda a les infiltracions expressa les pèrdues de calor per entrada d’aire 

exterior a l’interior de la cambra. Es preveuen 6 renovacions al dia del total de l’aire que 

conte la cambra amb el fi de contemplar en conjunt totes les vegades que s’obre i es tanca 

la porta de la cambra en  un dia. 

 



 Projecte constructiu d’una nau industrial                     ANNEX D: INSTAL·LACIÓ FRIGORIFICA
  
  

 

92 

  Eq. 4 
On: 

V= volum de la cambra en m3. 

Nº renovacions= numero de renovacions de l’aire interior, seran 6. 

Vesp = Volum específic de l’aire interior extret del diagrama psicomètric en m3/kg. 

Hext= entalpia de l’aire exterior extret del diagrama psicomètric en KJ/kg aire sec. 

Hint= entalpia de l’aire interior extret del diagrama psicomètric en KJ/kg aire sec. 

 

4-Càrrega tèrmica pel refredament del producte 

La carrega tèrmica corresponent al refredament del producte, reflexa la calor que s’ha 

d’aportar al producte perquè arribi a la seva temperatura de conservació o congelació. 

Aquesta carrega depenen del calor específic del producte. 

La expressió per estimar la carrega pel refredament del producte es la següent: 

    Eq. 5 
On: 

R= Massa del producte de rotació diària (m) 

C= calor específic del producte en (  

Tent= Temperatura entrada en (ºC) 

Tint= Temperatura interior en (ºC) 

 

5-Càrrega tèrmica deguda al calor despresa pels ventiladors  

La carrega tèrmica deguda als ventiladors reflexa la calor que aporten els ventiladors dels 

evaporadors encara que , a la vegada, s’encarreguen, en part d’aportar el fred a la cambra. 

La expressió per estimar la carrega: 

     Eq. 6 
 
D.5.2 Càlcul necessitats tèrmiques de la instal·lació 
A les següents taules 3,4,5,6 es determinaran els valors de les necessitats tèrmiques de la 

instal·lació. 
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Cambra congelats: 

Dades inicials     

Tª interior -20 ºC   

Humitat relativa interior 80 %   

Tª exterior 30 ºC   

Humitat relativa exterior 45 %   

Superfície  54,72 m2   

Volum 229,41 m3   

Carrega que entra a 4 ºC 6000 Kg   

Coeficient transmissió panell 

frigorífic 0,03 
W/m2*ºC 

  

Conductivitat tèrmica formigó 1,6 W/m2*ºC   

     

Q.1 Pèrdues per transmissió     

Zona 

Superfície 

(m²) ΔT K 

Càrrega 

(MJ/dia) 

Paret lateral exterior 4 ºC 31,33 24,00 0,030 1,95 

Parets laterals ext. 30 ºC 88,70 50,00 0,030 11,50 

Sostre 54,72 40,00 0,030 5,67 

Terra 54,72 35,00 1,63 269,72 

TOTAL   288,84 

     

Q.2 Pèrdues per serveis ( llums, persones…)    

    

Càrrega 

(MJ/dia) 

30% de les pèrdues per transmissió 86,65 

 

 

    

 

Q.3 Pèrdues per infiltracions     

N 

(volums/dia) 

Volum 

(m3) v Δentalpia 

Càrrega 

(MJ/dia) 

6 229,41 1,39 78 149,12 
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Q.4 Pèrdues per conservació     

    

Càrrega 

(MJ/dia) 

El peix no desprèn calor 0 

     

Q.5 Pèrdues per congelació     

Necessitats Tèrmiques per congelar el producte fins -10ºC 

Calor específic (kJ/kg ºC) kg a refredar

Tª entrada 

ºC 

Tª interior 

ºC 

Càrrega 

(MJ/dia) 

1 6000 4 -20 144 

     

Q.6 Pèrdues per calor despresa dels ventiladors 

       

Càrrega 

(MJ/dia) 

10% Suma càrregues anteriors 66,86 

     

    

Càrrega 

(MJ/dia) 

TOTAL 735,47 

20% SEGURETAT 882,56 
      Taula 3: Estimació carregues tèrmiques cambra congelats 

 
Cambra producte fresc 2 

Dades inicials     

Tª interior 4 ºC   

Humitat relativa interior 80 %   

Tª exterior 30 ºC   

Humitat relativa exterior 45 %   

Superfície  50,59 m2   

Volum 212,478 m3   

Carrega que entra a 4 ºC 5000 kg   

Coeficient transmissió panell 

frigorífic 

0,03 W/m2*ºC   

Conductivitat tèrmica formigó 1,6 W/m2*ºC   
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Q.1 Pèrdues per transmissió     

Zona Superfície 

(m²) 

ΔT K Càrrega 

(MJ/dia) 

Paret lateral exterior 4ºC 48,68 8,00 0,030 1,01 

Parets laterals ext. 30ºC 30,24 24,00 0,030 1,88 

Sostre 45,00 26,00 0,030 3,03 

Terra 45,00 14,00 1,63 88,72 

TOTAL  94,65 

     

Q.2 Pèrdues per serveis ( llums, persones…)    

    Càrrega 

(MJ/dia) 

30% de les pèrdues per transmissió 28,39 

     

Q.3 Pèrdues per infiltracions     

N(volums/dia) Volum (m3) v Δentalpia Càrrega 

(MJ/dia) 

6 212,478 1,39 75 132,80 

 

 

    

Q.4 Pèrdues per conservació     

    Càrrega 

(MJ/dia) 

El peix no desprèn calor 0 

     

Q.5 Pèrdues per congelació     

Necessitats Tèrmiques per refredar el producte fins 4ºC 

Calor específic (Kj/kg ºC) kg a refredar T entrada  

      ºC 

T interior   

     ºC 

Càrrega 

(MJ/dia) 

1 5000 10 4 30 

     

Q.6 Pèrdues per calor despresa dels ventiladors 

       Càrrega 
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(MJ/dia) 

10% Suma carregues anteriors 28,58 

     

    Càrrega 

(MJ/dia) 

TOTAL 314,42 

20% SEGURETAT 377,31 
      Taula 4: Estimació carregues tèrmiques c. Producte fresc 1 

 
Cambra producte fresc 1 

Dades inicials     

Tª interior 4 ºC   

Humitat relativa interior 80 %   

Tª exterior 30 ºC   

Humitat relativa exterior 45 %   

Superfície  22,07 m2   

Volum 92,694 m3   

Carrega que entra a 4 ºC 2000 kg   

Coeficient transmissió panell 

frigorífic 

0,03 W/m2*ºC   

Conductivitat tèrmica formigó 1,6 W/m2*ºC   

     

Q.1 Pèrdues per transmissió     

Zona Superfície 

(m²) 

ΔT K Càrrega 

(MJ/dia) 

Paret lateral ext -20ºC 23,27 24,00 0,030 1,45 

Parets lateral ext. 30ºC 14,20 26,00 0,030 0,96 

Parets lateral ext. 12ºC 11,93 8,00 0,030 0,25 

Sostre 45,00 26,00 0,030 3,03 

Terra 45,00 14,00 1,63 88,72 

TOTAL  5,68 

     

Q.2 Pèrdues per serveis ( llums, persones…)    

    Càrrega 
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(MJ/dia) 

30% de les pèrdues per transmissió 1,71 

     

Q.3 Pèrdues per infiltracions     

N(volums/dia) Volum (m3) v Δentalpia Càrrega 

(MJ/dia) 

6 92,694 1,39 75 57,93 

     

Q.4 Pèrdues per conservació     

    Càrrega 

(MJ/dia) 

El peix no desprèn calor 0 

     

Q.5 Pèrdues per congelació     

Necessitats Tèrmiques per refredar el producte fins 4ºC 

Calor específic (kJ/kg ºC) kg a refredar Tª entrada 

ºC 

Tª interior 

ºC 

Càrrega 

(MJ/dia) 

1 2000 10 4 12 

     

Q.6 Pèrdues per calor despresa dels ventiladors 

       Càrrega 

(MJ/dia) 

10% Suma càrregues anteriors 7,73 

     

    Càrrega 

(MJ/dia) 

TOTAL 85,06 

20% SEGURETAT 102,07 
      Taula 5: Estimació carregues tèrmiques c. Producte fresc 2 
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Zona de treball 

Dades inicials     

Tª interior 12 ºC   

Humitat relativa interior 80 %   

Tª exterior 30 ºC   

Humitat relativa exterior 45 %   

Superfície  92,53 m2   

Volum 425,638 m3   

Coeficient transmissió panell 

frigorífic 0,03 
W/m2*ºC 

  

Conductivitat tèrmica formigó 1,6 W/m2*ºC   

     

Q.1 Pèrdues per transmissió     

Zona 

Superficie 

(m²) ΔT K 

Càrrega 

(MJ/dia) 

Paret lateral exterior -20ºC 50,40 24,00 0,030 3,14 

Parets lateral ext. 30ºC 100,80 26,00 0,030 6,79 

Parets lateral ext. 12ºC 46,20 8,00 0,030 0,96 

Sostre 45,00 26,00 0,030 3,03 

Terra 45,00 14,00 1,63 88,72 

TOTAL   13,92 

     

Q.2 Pèrdues per serveis ( llums, persones…)    

    

Càrrega 

(MJ/dia) 

30% de les pèrdues per transmissió 4,18 

 

 

    

 

Q.3 Pèrdues per infiltracions     

N(volums/dia) Volum (m3) v Δentalpia 

Càrrega 

(MJ/dia) 

10 425,638 1,39 85 502,49 
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Q.4 Pèrdues per conservació     

    

Càrrega 

(MJ/dia) 

El peix no desprèn calor 0 

     

Q.5 Pèrdues per congelació     

Necessitats Tèrmiques per refredar el producte fins 4ºC 

Calor específic (kJ/kg ºC) kg a refredar

Tª entrada 

ºC 

Tª interior 

ºC 

Càrrega 

(MJ/dia) 

1 0 10 4 0 

     

Q.6 Pèrdues per calor despresa dels ventiladors 

       

Càrrega 

(MJ/dia) 

10% Suma càrregues anteriors 52,06 

     

    

Càrrega 

(MJ/dia) 

TOTAL 572,64 

20% SEGURETAT 687,17 
      Taula 6: Estimació carregues tèrmiques zona de treball 

 
... Taula resum de les càrregues tèrmiques  
La instal·lació consta de tres equips independents i les seves carregues tèrmiques són les 

de la següent taula 7: 

CAMBRA DE CONGELATS 882,56 MJ/dia 

CAMBRA DE PRODUCTE FRESC 

(cambra 1 + cambra 2) 
479,38 MJ/dia 

ZONA DE TREBALL 687,17 MJ/dia 

        Taula 7: Resum càrregues tèrmiques 
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D.6 Potència de l’equip 
Durant el temps de funcionament de la màquina frigorífica, els evaporadors que van ubicats 

a l’interior de la cambra, es recobreixen de gel que impedeix el contacte directe de l’aire a 

refredar amb els tubs i les aletes metàl·liques de l’equip, dificultant la transmissió de calor. 

Per això, es necessari eliminar la capa de gel citada mitjançant l’execució de l’operació 

denominada desglaç, que obliga a la parada periòdica de l’equip de fred. 

En conseqüència la màquina no funciona les 24 hores del dia, sinó un temps menor. 

El nostre equip de fred treballarà 15 hores al dia. 

Així doncs, prenent en consideració aquest temps, podem calcular la potència de l’equip 

mitjançant la següent expressió: 

 

        Eq. 7 

On: 

 Qt: carrega frigorífica en KJ/dia 

 t: temps de funcionament de la maquina 

 

Per tant les potencies elèctriques s’observen a la següent taula 8: 

 

CAMBRA DE CONGELATS 16,34 kW 

CAMBRA DE PRODUCTE FRESC 

(cambra 1 + cambra 2) 
8,87 kW 

ZONA DE TREBALL 12,72     kW 

         Taula 8: Potencies elèctriques 

 
D.7 Diagrama pressió-entalpia 
Per realitzar certs càlculs en instal·lacions frigorífiques es precís disposar dels diagrames 

que permeten treballar a diferents pressions, temperatures i continguts entàlpics del medi 

refrigerant que s’utilitzi. Els diagrames permeten obtenir les dades termodinàmiques que es 

necessiten per resoldre els problemes que es plantegen als cicles de refrigeració. 
Existeixen diferents tipus de diagrames; un dels més utilitzat és el de pressió-entalpia. 

Aquest diagrama té la pressió en ordenades (eix vertical) i la entalpia en abscisses (eix 

horitzontal). Mitjançant línies que travessen el diagrama s’indica la temperatura, el volum 

específic i la entropia. 

En tots ells podem trobar diferents zones, que passem a descriure breument: 
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-Vapor saturat: és vapor que acaba de convertir-se en vapor, procedent de l’ebullició 

d’un líquid. Està representat per la corba de la dreta de la campana. 

-Vapor reescalfat:  és vapor que s‘ha escalfat. Està representat per la zona de la 

dreta de la campana. 

-Líquid saturat: és el líquid que està a punt de bullir. Està representat per la corba de 

l’esquerra de la campana. 

-Líquid subrefredat: és un líquid a una temperatura inferior a la de saturació. Està 

representat per la zona de l’esquerra de la campana. 

-Mescla líquid-vapor: és la zona interior de la campana. 

 

La campana està rematada per el punt crític, que representa unes condicions de pressió i 

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

D.7.1 Procés d’un cicle de refrigeració. Punts significatius 
A la següent gràfica veiem el cicle que es produirà en un circuit frigorífic sobre el diagrama 

de pressió-entalpia de qualsevol refrigerant. 

 
Gràfica D.1 Diagrama pressió-entalpia 

 

Ens situem al punt 1, abans de la vàlvula d’expansió, prèvia a l’evaporador, en que el 

refrigerant es troba en estat líquid a una certa pressió; el seu pas al evaporador es controla 

mitjançant una vàlvula automàtica denominada d’expansió termostàtica, el funcionament de 

la qual està regulat per la temperatura i la pressió. 

Aquesta vàlvula produeix una estrangulació brusca que fa que la pressió baixi des de la que 

tenia al punt 1, a la sortida del condensador, fins a la existent a l’entrada del evaporador, 

punt 2 del gràfic. 
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La vàlvula és el regulador automàtic dels límits entre el que es denomina zona d’alta pressió 

i zona de baixa pressió, pressions entre les quals l’evaporador es veu forçat a treballar. 

Aquesta baixada de pressió fa que el refrigerant bulli i es produeixi la seva evaporació, 

auxiliat per la quantitat de calor que absorbeix de la cambra on es troba, a través del aire i 

transferint-li al líquid, que es va transformant en vapor a l’interior dels tubs del serpentí fins 

que s’evapora completament, al punt 3. 

El refrigerant, en forma de gas, entra al compressor per la canonada denominada 

d’aspiració, a traves de la vàlvula d’aspiració. Aquí el refrigerant es comprimit, augmentant 

així la seva pressió i temperatura fins arribar al punt 4. 

El refrigerant flueix fins el punt 5, a l’entrada del condensador. 

Al condensador, mitjançant l’acció d’un fluid exterior (aire al nostre cas), s’extreu calor al gas 

refrigerant, que produeix un refredament del mateix afavorint la seva condensació fins 

arribar a l’estat líquid. A partir d’aquí es impulsat de nou per la canonada, anomenada 

canonada de líquid, fins a la vàlvula d’expansió, punt 1, on es repeteix el cicle explicat. 

En principi, sol hi ha dues pressions perfectament diferenciades, que són les que 

corresponen a la evaporació i condensació. 

 

D.8 Càlculs frigorífics 
 
… Cambra de congelats 
 

1.- Consideracions inicials: 

Tª cambra: -20 ºC 

Tª evaporador: -25 ºC 

Tª exterior:  30 ºC 

Tª condensador:  40 ºC 
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2.- Diagrama pressió-entalpia. 

 

 
Gràfica D.2 Diagrama pressió-entalpia 

 

 A la següent taula 9 s’observen els punts característics del diagrama p-h. 

     

Punts Característiques Tª Entalpia Volum 

del diagrama   ºC kJ/kg m3/kg 

1 Inici de la compressió -25 350 0.08 

2 Final de la compressió 40 370   

3 Final de la condensació 40 250   

4 Final de l'expansió -25 250   
Taula 9: punts característics diagrama p-h 

 

3.- Càlcul del cabal del refrigerant 

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

Es calcula tenint en compte la potència frigorífica de la instal·lació i el salt d’entalpies o 

producció frigorífica especifica. 
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       Eq. 8 
On: 

 
Per tant: 

 
 
4.-Producció frigorífica volumètrica. 

Calor absorbit a l’evaporador per cada m3 de refrigerant que circula per la instal·lació. 

Es calcula mitjançant la següent expressió: 

       Eq. 9 
El volum específic, o la densitat del fluid es prenen a la entrada del compressor. 

On: 

 

 
Per tant: 

 
5.- Cabal volumètric o desplaçament (teòric) 

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

         Eq. 10 

 
6.- Treball específic de compressió 

Treball requerit pel compressor per comprimir 1 kg de refrigerant, considerant la 

transformació adiabàtica. 

Es pot calcular com: 

       Eq. 11 
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7.- Potència de compressió 

La potencia del compressor es calcula mitjançant la següent expressió: 

P.C= Qref x (h2-h1)=0,16 x (370-350)=3,2 kW                             Eq. 12     

    

 

8.- Coeficient d’eficiència energètica COP (Coefficient of performance) 

Es una relació que s’utilitza per expressar la eficiència del cicle de refrigeració, és a dir, la 

relació entre la calor absorbida i l’energia que hem de proporcionar al compressor. Es 

adimensional. 

Es calcula mitjançant la següent expressió: 

      Eq. 13 

 
9.- Taula resum de la instal.lació de refrigeració 

A la següent taula 10 s’adjunta una taula resum de la instal·lació de refrigeració per la 

cambra de congelats 

Magnitud Valor 

Carrega tèrmica 882 MJ/dia 

Potencia elèctrica instal·lació 16,34 kW 

Potencia compressor 3,2 kW 

Cabal màssic 0,16 kg/s 

Producció frigorífica volumètrica 1.250 kJ/m3 

Cabal volumètric teòric 46,8 m3/h 

Treball específic de compressió 20 kJ/kg 

COP 5 

Taula 10: resum instal.lació per la cambra de congelat 
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… Cambres de producte fresc  
1.- Consideracions inicials: 

Tª cambra: 4 ºC 

Tª evaporador: -5 ºC 

Tª exterior:  30 ºC 

Tª condensador:  40 ºC 

 

2.- Diagrama pressió-entalpia. 

 
Gràfica D.3 Diagrama pressió-entalpia 

 A la següent taula 11 s’observen els punts caracteristics del diagrama p-h. 

     

Punts Caracteristiques Tª Entalpia Volum 

del diagrama   ºC kJ/kg m3/kg 

1 Inici de la compressió -5 365 0.04 

2 Final de la compressió 40 395   

3 Final de la condensació 40 265   

4 Final de l'expansió -5 265   
Taula 9: punts caracterisitics diagrama p-h 
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3.- Càlcul del cabal del refrigerant 

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

Es calcula tenint en compte la potència frigorífica de la instal·lació i el salt d’entalpies o 

producció frigorífica especifica. 

       Eq. 14 
On: 

 
Per tant: 

 
 
4.-Producció frigorífica volumètrica. 

Calor absorbit a l’evaporador per cada m3 de refrigerant que circula per la instal·lació. 

Es calcula mitjançant la següent expressió: 

       Eq. 15 
El volum específic, o la densitat del fluid es prenen a la entrada del compressor. 

On: 

 

 
Per tant: 

 
5.- Cabal volumètric o desplaçament (teòric) 

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

         Eq. 16 

 
6.- Treball específic de compressió 

Treball requerit pel compressor per comprimir 1 kg de refrigerant, considerant la 

transformació adiabàtica. 

Es pot calcular com: 

       Eq. 17 
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7.- Potència de compressió 

La potencia del compressor es calcula mitjançant la següent expressió: 

P.C= Qref x (h2-h1)=0,088 x (395-365)=2,64kW                      
                      Eq. 18     

 

8.- Coeficient d’eficiència energètica COP (Coefficient of performance) 

Es una relació que s’utilitza per expressar la eficiència del cicle de refrigeració, és a dir, la 

relació entre la calor absorbida i l’energia que hem de proporcionar al compressor. Es 

adimensional. 

Es calcula mitjançant la següent expressió: 

      Eq. 19 

 
9.- Taula resum de la instal·lació de refrigeració 

A la següent taula 12 s’adjunta una taula resum de la instal·lació de refrigeració per les 

cambres de producte fresc 

 

Magnitud Valor 

Càrrega tèrmica 479,38 MJ/dia 

Potencia elèctrica instal·lació 8,87 kW 

Potencia de compressió 2,64 kW 

Cabal màssic 0,088 kg/s 

Producció frigorífica volumètrica 2.500 kJ/m3 

Cabal volumètric teòric 12,74 m3/h 

Treball específic de compressió 30 kJ/kg 

COP 3,3 

Taula 12: resum instal.lació per les cambres de producte fresc 
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… Zona de treball 
1.- Consideracions inicials: 

Tª cambra: 12 ºC 

Tª evaporador: 7 ºC 

Tª exterior: 30 ºC 

Tª condensador: 40 ºC 

 

 

2.- Diagrama pressió-entalpia 

 
Gràfica D.4 Diagrama pressió-entalpia 
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A la següent taula 13 s’observen els punts caracteristics del diagrama p-h. 

     

Punts Caracteristiques Tª Entalpia Volum 

del diagrama   ºC kJ/kg m3/kg 

1 Inici de la compressió 7 375 0.027 

2 Final de la compressió 40 390   

3 Final de la condensació 40 263   

4 Final de l'expansió 7 263   
Taula 13: punts caracterisitics diagrama p-h 

 

 

3.- Càlcul del cabal del refrigerant 

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

Es calcula tenint en compte la potència frigorífica de la instal·lació i el salt d’entalpies o 

producció frigorífica especifica. 

       Eq. 20 
On: 

 
Per tant: 

 
 
4.-Producció frigorífica volumètrica. 

Calor absorbit a l’evaporador per cada m3 de refrigerant que circula per la instal·lació. 

Es calcula mitjançant la següent expressió: 

       Eq. 21 
El volum específic, o la densitat del fluid es prenen a la entrada del compressor. 

On: 

 

 
Per tant: 
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5.- Cabal volumètric o desplaçament (teòric) 

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

         Eq. 22 

 
6.- Treball específic de compressió 

Treball requerit pel compressor per comprimir 1 kg de refrigerant, considerant la 

transformació adiabàtica. 

Es pot calcular com: 

       Eq. 23 

 
 

7.- Potència de compressió 

La potencia del compressor es calcula mitjançant la següent expressió: 

P.C= Qref x (h2-h1)=0,11 x (390-375)= 1,65kW                      
                      Eq. 24     

 

8.- Coeficient d’eficiència energètica COP (Coefficient of performance) 

Es una relació que s’utilitza per expressar la eficiència del cicle de refrigeració, és a dir, la 

relació entre la calor absorbida i l’energia que hem de proporcionar al compressor. Es 

adimensional. 

Es calcula mitjançant la següent expressió: 

      Eq. 25 

 
 

8.- Taula resum de la instal·lació de refrigeració 

A la següent taula 14 s’adjunta una taula resum de la instal·lació de refrigeració per la zona 

de treball. 
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Magnitud Valor 

Càrrega Tèrmica 687’17 MJ/dia 

Potència elèctrica instal·lació 12,72 kW 

Potència de compressió 1,65 kW 

Cabal màssic 0,11 kg/s 

Producció frigorífica volumètrica 4.148 kJ/m3 

Cabal volumètric teòric 11,04 m3/h 

Treball específic de compressió 15 kJ/kg 

COP 7,4 

Taula 14: resum instal·lació per la zona de treball 


