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1. INTRODUCCIÓ 

La indústria logística constitueix un dels sectors de més creixement en els últims anys amb la consegüent implantació 
d’infraestructures necessàries per al seu desenvolupament i la construcció de multitud de centres logístics per a 
l’emmagatzematge i processament dels materials.

La indústria alimentària no ha estat aliena a aquest desenvolupament de nous hàbits de consum, que lligat al desenvolupament 
comercial de grans cadenes de distribució de productes i a l’auge del consum d’aliments processats, ha col·locat els centres 
d’emmagatzematge de productes alimentaris com a peça fonamental de la seva cadena de distribució i, per tant, de la 
cadena de fred.

La construcció de centres d’emmagatzematge amb temperatura controlada, ja sigui amb temperatures sota zero (congelació) 
o sobre zero (refrigeració),  ha estat constant històricament en el nostre entorn, però hi ha hagut un major creixement en 
els últims anys.

Les necessitats específiques d’aquests centres, d’emmagazematge tant amb relació a les seves configuracions geomètriques 
i constructives, com pel que fa als materials necessaris per mantenir controlades les temperatures al seu interior, fan que 
també les instal·lacions de protecció contra incendis s’hagin d’analitzar de manera específica.

En particular, hi ha hagut tradicionalment molts dubtes sobre com dissenyar 
els sistemes de control de temperatura i d’evacuació de fums (SCTiEF) 
requerits reglamentàriament en edificis de producció i emmagatzematge 
pel Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 
(RSCIEI).

Aquesta Guia de disseny pretén analitzar les diferents situacions que es poden 
donar en aquest tipus d’edificis (característiques constructives, instal·lacions 
de PCI previstes, objectius de disseny del sistema, condicions ambientals, etc.)

La gran tasca realitzada pels membres del Subgrup de Treball de Control 
de Fums actius en el desenvolupament d’aquest document es mereix una 
felicitació. Aprofito aquestes línies per fer-ho, al mateix temps que vull agrair 
al Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya l’empenta i 
la confiança depositada en el Clúster de Seguretat Contra Incendis i els seus 
grups de treball. 

Santos Bendicho
Coordinador
Subgrup de Treball de Control de Fums
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2. MARC REGLAMENTARI 
Els requisits reglamentaris en matèria de protecció contra incendis per als edificis de 
producció i emmagatzematge queden recollits en el RSCIEI.

2.1 Sistemes de control de temperatura 
i d’evacuació de fums (SCTiEF) 
El RSCIEI estableix que hauran de disposar d’un SCTiEF dissenyat d’acord amb la 
norma UNE 23585 els sectors de:

- Producció:  De risc intrínsec alt i superfície ≥ 1.000 m2

  De risc intrínsec mitjà i superfície ≥ 2.000 m2

- Emmagatzematge:  De risc intrínsec alt i superfície ≥ 800 m2

   De risc intrínsec mitjà i superfície ≥ 1.000 m2

En aquesta Guia, es prendran les següents consideracions amb relació a la cobertura 
dels SCTiEF en establiments industrials amb cambres frigorífiques:
a)  Les cambres frigorífiques que compleixin aquests requisits per elles mateixes 
hauran de disposar d’un SCTiEF dissenyat d’acord amb la norma UNE 23585 que 
protegeixi el seu interior, així com també l’espai entre el sostre de la cambra i la 
coberta de la nau en cas d’existir.
b)  Les cambres frigorífiques de menor superfície que estiguin integrades en sectors 
que compleixin aquests requisits hauran de disposar d’un SCTiEF dissenyat d’acord 
amb la norma UNE 23585 que protegeixi l’exterior de les cambres, i podran disposar 

d’un sistema per a l’extracció de fums del seu 
interior, d’acord amb l’apartat 2.2.

Pel que fa a la capacitat calorífica dels 
materials, tant per a la determinació del nivell 
de risc, com per a la quantificació de la taxa 
de la calor alliberada per l’incendi (kW/m2) 
utilitzada per al càlcul del SCTiEF d’acord amb 
la norma UNE 23585, es prendran les següents 
consideracions en aquesta Guia:

a)  Segons el que s’especifica en la instrucció 
tècnica complementària SP 107:2008 
«Càlcul de la càrrega de foc en activitats 
d’emmagatzematge», el càlcul de la càrrega 
de foc per determinar el nivell de risc intrínsec 
ha d’incloure no només els materials en la 
cambra, sinó també necessàriament l’aportada 
pels materials dels tancaments de la cambra 
frigorífica (parets i sostre –el plafó PIR, per 
exemple, té un poder calorífic de 24,6 MJ/kg).

    GUIA PER AL CONTROL DE FUMS EN CAMBRES FRIGORÍFIQUES 76
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b)  Amb relació als materials emmagatzemats, no es preveu la possibilitat de considerar una 
càrrega de foc dels materials emmagatzemats diferent pel fet de tractar-se de materials en estat 
de congelació. En cas de preveure aquesta possibilitat s’haurà de desenvolupar un projecte basat 
en prestacions com a alternativa al mètode prescriptiu, segons es recull en el RSCIEI.

c)  Així mateix, tampoc es preveu, en cas de realitzar el disseny prescriptiu acord amb la norma UNE 
23585, la possibilitat de considerar taxes de la calor alliberada per l’incendi (kW/m2) diferents de 
les indicades en aquesta norma per tractar-se de material en estat de congelació, o pel fet que els 
materials puguin alliberar aigua per descongelació en cas d’incendi.

2.2 Sistemes per a l’extracció de fums 

Quan no és requerida la instal·lació d’un SCTiEF conforme a la norma UNE 23585 d’acord amb 
l’anterior apartat, l’esmentat reglament RSCIEI determina que es poden disposar d’obertures en els 
sectors dimensionats a raó de:  

Pel que fa al seu disseny, el RSCIEI especifica que:

-La ventilació s’ha de fer de forma natural llevat que la ubicació del sector ho impedeixi; en tal cas 
pot ser forçada.

-Les obertures han de ser practicables de manera manual o automàtica i han d’estar uniformement 
repartides en la part alta del sector (ja sigui en façana o en coberta).

-Cal disposar també d’obertures per a l’entrada d’aire situades a la part baixa del sector, en la 
mateixa proporció de superfície que la requerida per a les de sortida de fums, i es poden computar 
les obertures de les portes d’accés al sector.

-A l’efecte d’aquesta Guia, s’entén que l’objectiu d’aquesta mena d’obertures és facilitar l’extracció 
dels fums generats a l’incendi, un cop aquest s’hagi extingit. Per tant, les cambres frigorífiques 
integrades en sectors que no requereixin d’un SCTiEF conforme a la norma UNE 23585, poden dotar-
se també d’aquestes obertures per facilitar les tasques de desenfumatge del seu interior. 
S’aporten unes consideracions addicionals per al seu disseny:
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Equivalència en percentatges de ventilació 

Considerant un coeficient aerodinàmic (relació entre la superfície aerodinàmica i la superfície d’obertura 
real) per als equips de ventilació natural de Cv = 0,6 (valor estàndard per a aquests equips), s’obtenen 
els següents percentatges de superfície geomètrica per instal·lar amb relació a la superfície del sector.

Ratis de ventilació mecànica equivalents

Es consideren vàlids els següents criteris de dimensionament del sistema de ventilació forçada en cas 
d’incendi quan no és requerida la instal·lació d’un SCTiEF conforme a UNE 23585, en equivalència a les 
superfícies aerodinàmiques mínimes de ventilació natural proposades pel RSCIEI:

Condicions de la instal·lació:

-Els extractors hauran de tenir una classificació F400 120 d’acord amb la norma UNE EN 12101-3.
En cas d’utilitzar-se conductes per a l’extracció de fums, o per a l’aportació d’aire que estiguin immersos 
en el sector d’incendis, hauran de tenir una classificació E600 60 si discorren per un únic sector o EI 120 
si travessen elements compartimentadors d’incendi.

-Els extractors hauran d’activar-se de manera automàtica a través d’un sistema de detecció automàtica 
d’incendis, amb la possibilitat addicional d’activació i aturada manual per part dels serveis d’extinció 
des d’un lloc de comandament fàcilment accessible i localitzable.

-Haurà de disposar-se, a més, d’obertures per a l’entrada d’aire en la part baixa del sector, en la mateixa 
proporció de superfície requerida per als de sortida de fums, i es podran computar les obertures de les 
portes d’accés al sector. 

-L’aportació d’aire serà natural tret que la ubicació del sector ho impedeixi; en tal cas, es realitzarà 
de manera mecànica en la part baixa del sector en una proporció del 80% del cabal requerit per a la 
sortida de fums i limitant-se la seva velocitat d’impulsió a 4m/s.

-L’activació de l’aportació mecànica d’aire, si s’escau, serà únicament manual per part dels serveis 
d’extinció des d’un lloc de comandament fàcilment accessible i localitzable.



3. MATERIALS D’AÏLLAMENT PER A 
CAMBRES FRIGORÍFIQUES

Les baixes temperatures que s’han de mantenir en les cambres frigorífiques determinen les característiques 
dels materials utilitzats per a la seva construcció.

Típicament s’utilitzen dues classes de materials:

- Plafons frigorífics PIR/PUR
- Plafons frigorífics de llana de roca

Mentre que els primers presenten normalment unes millors prestacions de comportament tèrmic per a un 
mateix gruix, els segons presenten normalment unes millors prestacions de comportament en cas d’incendi. 
Les exigències de cada projecte, en particular pel que fa a les temperatures mínimes interiors que s’han de 
mantenir i les temperatures en l’ambient exterior de la cambra, determinen en cada cas la utilització d’un o 
altre material. A continuació, es detallen les principals característiques de cadascun d’ells, amb valors habitu-
als per als productes disponibles al mercat.

Plafons PIR/PUR
- Coeficient de transmitància tèrmica:

- Reacció al foc: 

Plafó sandvitx amb nucli de PIR:  B-s1, d0 / B-s2, d0
Plafó sandvitx amb nucli de PUR:  B-s2, d0 / B-s3, d0 / C-s3, d0

Temperatura de piròlisi: �~200°C
Temperatura d’inflamació: entre 320°C i 420°C
Temperatura d’autoignició: entre 420°C i 550°C

    GUIA PER AL CONTROL DE FUMS EN CAMBRES FRIGORÍFIQUES10
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Plafons de llana de roca
- Coeficient de transmitància tèrmica: 

- Reacció al foc: A1-s1, d0

Plafó sandvitx de llana de roca: 
- Coeficient de transmitància tèrmica: 

- Reacció al foc: A2 -s1, d0

Capacitat de compartimentació:

Una de les situacions habituals en incendis en cambres frigorífiques és el fet que l’incendi es propagui per 
l’interior dels plafons aïllants.

Per ajudar a evitar aquest efecte, es recomana interrompre la continuïtat de l’aïllament combustible, amb 
franges amb material no combustible (com, per exemple, llana de roca).



4. TIPOLOGIES CONSTRUCTIVES
DE CAMBRES FRIGORÍFIQUES

Si bé en algunes ocasions el mateix edifici o nau industrial configura geomètricament la pròpia cambra frigorífica, 
la configuració més habitual és la de disposar d’una o diverses cambres frigorífiques a l’interior d’un tancament 
tradicional de nau industrial, preveient l’existència d’un plènum, típicament previst per a la ubicació de les 
instal·lacions, entre l’espai del sostre de la cambra o les cambres i el sostre de la nau.

Una primera divisió, per tant, podria fer-se a partir del nombre de cambres en un sector d’incendi segons la 
següent relació:

Nota: En els següents exemples, en vermell es 
representen els tancaments amb capacitat de 
sectorització contra incendis, en blau els tancaments 
sense capacitat de sectorització contra incendis i les 
barreres de fums es representen en color verd.

A. Cambra aïllada en sector d’incendi: En un mateix 
sector d’incendi es disposa una única cambra que 
ocupa parcialment la superfície del sector.

B. Multicambra en sector d’incendi: En un mateix sector d’incendi es disposen diverses cambres frigorífiques 
per motius d’operativitat, però no de sectorització. Els materials amb què es construeixen els tancaments entre 
les cambres no tenen, per tant, característiques de sectorització d’incendi.
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C. Multicambra en multisector: Quan hi hagi més d’un sector d’incendi a l’establiment, hi ha la possibilitat de 
realitzar la sectorització entre els diferents sectors d’incendi, tant en sentit vertical (preveient un sostre per a 
sectorització), com en sentit horitzontal (perllongant la sectorització vertical entre les cambres fins a la coberta de 
la nau).

D. Cambra en sector d’incendi: Com a última configuració es planteja la possibilitat que hi hagi diverses cambres 
frigorífiques construïdes amb tancaments de sectorització entre elles, de nou tant amb la possibilitat de disposar 
sectorització en el sostre de cambres, com de perllongar la sectorització vertical entre les cambres fins a la coberta de la nau. 

E. Cambra autoportant: Es pot donar també la possibilitat de 
que la pròpia cambra frigorífica constitueixi el tancament 
de la nau.



5. OBJETIUS DE DISSENY DEL 
SCTiEF CONFORME A UNE 23585
La norma de disseny de SCTiEF, UNE 23585, defineix els possibles objectius de disseny per a aquests sistemes, i un 
SCTiEF pot estar dissenyat per a un o diversos dels següents objectius:

- Protecció dels mitjans d’evacuació
- Control de la temperatura dels gasos
- Ajuda a les operacions de lluita contra incendis
- Protecció de les propietats

La selecció de l’objectiu o objectius que s’ha de satisfer té com a principal conseqüència el valor màxim de disseny 
per a la temperatura de la capa de fums, així com l’altura mínima lliure de fums a mantenir.
- Amb relació a la protecció dels mitjans d’evacuació, la norma UNE 23585 exigeix una temperatura màxima de 
la capa de fums de 200°C i una altura mínima lliure de fums de 2,5 m.

- Amb relació al control de la temperatura dels gasos, un dels objectius hauria de ser el de mantenir la integritat 
dels tancaments de la cambra, de manera que, tenint en compte la temperatura a la qual es produeix –segons els 
fabricants– piròlisi en els plafons frigorífics PIR/PUR utilitzats freqüentment en cambres frigorífiques, es considera 
adequat prendre com a temperatura de disseny per al SCTiEF un valor de 200°C.

- Amb relació a l’ajuda a les operacions de lluita contra incendis, la norma UNE 23585 no defineix la temperatura 
màxima de la capa de fums, de manera que, a l’efecte d’aquesta Guia, es pren com a referència una radiació 
tèrmica de 3 kW/m2 des de la capa de fum, com es detalla a la Guia de disseny prestacional per a sistemes amb 
protecció contra incendis en naus industrials i logístiques del CLÚSIC.

Aquest valor de radiació tèrmica és el que es té en considerar que la radiació de la capa de fums incideix en el punt 
de recepció amb un factor de visió d’1 (a causa 
de la gran àrea de la base de la capa de fums en 
relació amb l’àrea de recepció de la radiació), per 
a una temperatura dels fums a la capa de fums 
de 220°C (segons el següent *gràfic que relaciona 
la temperatura a la capa de fums amb la radiació 
emesa des d’aquesta).

*El gràfic es va elaborar en el CEN TC191/SC1 
WG5 durant els treballs de la prEN 12101-12. 
Surt d´aplicar la Llei d´Stefan-Boltzmann.

Font: CEN TC191/SC1 EGR
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- Finalment, l’objectiu de protecció de les propietats pot tenir una doble funció. En primer lloc, per permetre que 
la intervenció activa del servei d’incendis sigui més ràpida, eficaç i segura, per la qual cosa és de vital importància 
que no es produeixi la caiguda de parts del tancament de la cambra (en particular, del sostre), cosa que va lligada al 
segon objectiu detallat prèviament (control de la temperatura dels gasos). En segon lloc, i depenent dels materials 
presents, una filosofia de disseny de protecció de les propietats (com indica la norma UNE 23585) pot basar-se 

en mantenir la capa calenta de fums flotants prou allunyada per sobre dels 
materials emmagatzemats, a fi d’evitar la creació de focus d’incendi secundaris 
en cas d’entrar en contacte els fums calents amb els materials emmagatzemats 
en prestatgeries diferents a les de l’origen de l’incendi. A la pràctica, això 
implica dissenyar un SCTiEF amb una altura lliure de fums almenys mig metre 
superior a l’alçària màxima d’emmagatzematge dels materials, amb l’excepció 
de l’aplicació de la instrucció tècnica complementària SP 129:2018 «Sistemes 
de control de temperatura i evacuació de fums en magatzems industrials que 
disposen de sistemes de ruixadors automàtics», que permet que l’altura lliure 
de fum sigui de 2/3 de l’alçària màxima d’emmagatzematge, si compleixen les 
condicions d’aquesta instrucció tècnica.

Com a resum, i atès que aquesta Guia de disseny preveu com un dels objectius 
ineludibles per al SCTiEF l’ajuda a les operacions de lluita contra incendis, es 
determina que la temperatura de la capa de fums no podrà superar en cap cas 
els 200°C.

Així mateix, l’altura lliure de fums haurà de ser, almenys, de 2,5 m, o la que es 
determini per a protecció dels béns, ja sigui per l’aplicació de la norma UNE 23585 
o la instrucció tècnica SP 129:2018, en cas d’emmagatzematge de materials en 
alçària (sense oblidar la limitació que imposa la norma UNE 23585 sobre el fet 
que l’altura lliure de fums sigui d’almenys 1/10 de l’alçària total de l’edifici).



6. TEMPERATURES DE LA CAPA DE 
FUMS SEGONS L’INCENDI DE DISSENY
Un SCTiEF per si sol no pot controlar una temperatura a la capa de fums per sota dels 200°C en absència d’un 
sistema d’extinció mitjançant ruixadors, llevat que l’altura lliure de fums prevista per al sistema sigui prou 
elevada perquè el fum que s’incorpora en el plomall de fums ascendent produeixi suficient refredament.

En absència de sistema d’extinció mitjançant ruixadors, la norma UNE 23585:2017 estableix dos possibles 
escenaris d’incendi:

a) En cas de no disposar de ruixadors, però disposar d’un sistema de detecció d’incendi i comunicació de 
l’alarma, es considera un incendi amb unes dimensions de 6,5 m x 6,5 m, per a àrees de producció i apilament 
amb alçària limitada a 2,4 m.

Per a aquesta mida d’incendi i considerant la taxa de calor alliberada amb el seu valor alt (qf = 1.250 kW/m2 per 
a apilament fins a 2 m i qf = 1.250 · (h-1) kW/m2 per a apilament entre 2 i 2,4 m), es determinen els següents 
valors de temperatures de la capa de fums en funció de l’altura lliure de fums prevista en el disseny.

Sent:  

 Y: Altura lliure de fums projectada (m)
 H: Alçària mínima de la cambra (m)
 h: Alçària màxima d’emmagatzematge (m)
 Mf:  Massa entrant a la capa de fums (kg/s)
 Q: Calor convectiva desenvolupada per l’incendi (kW)
� DT: Increment de temperatura dels fums (°)
 Tf: Temperatura de la capa de fums (°C)
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b) En cas de no disposar de ruixadors ni de sistema de detecció d’incendi i comunicació de l’alarma, es considera 
un incendi amb unes dimensions de 9 m x 9 m, per a àrees de producció i apilament amb alçària limitada a 1,2 m. 

Per a aquesta mida d’incendi i considerant la taxa de calor alliberada amb el seu valor alt (qf = 1.250 kW/
m2), es determinen els següents valors de 
temperatures de la capa de fums en funció 
de l’altura lliure de fums prevista en el 
disseny.

Sent: 

Y: Altura lliure de fums projectada (m)
H: Alçària mínima de la cambra (m)
h: Alçària màxima d’emmagatzematge (m)
Mf: Massa entrant a la capa de fums (kg/s)
Q: Calor convectiva desenvolupada per   
 l’incendi (kW)
DT: Increment de temperatura dels fums (°)
Tf: Temperatura de la capa de fums (°C)

c) En cas de superar les alçàries d’apilament indicades en els dos casos anteriors, es considera un emmagatzematge 
en alçària amb un incendi de dimensions 9 m x 9 m, en qualsevol cas.

Per a aquesta mida d’incendi i considerant la taxa de 
calor alliberada amb el seu valor alt (qf = 1.250 kW/
m2), es determinen els següents valors de temperatures 
de la capa de fums en funció de l’altura lliure de fums 
prevista en el disseny.

Sent:

Y: Altura lliure de fums projectada (m)
H: Alçària mínima de la cambra (m)
h: Alçària màxima d’emmagatzematge (m)
Mf: Massa entrant a la capa de fums (kg/s)
Q: Calor convectiva desenvolupada per l’incendi (kW)
DT: Increment de temperatura dels fums (°)
Tf: Temperatura de la capa de fums (°C)

Nota 1: L’alçària màxima d’emmagatzematge (h) s’obté descomptant 0,5 m a l’altura lliure de la capa de fums segons requisit de la norma 
UNE 23585.
Nota 2: L’alçària mínima de la cambra s’obté considerant que, d’acord amb la norma UNE 23585, no es pot dissenyar un SCTiEF amb una 
altura lliure de fums superior a 9/10 de l’alçària total del recinte.
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De la taula anterior es dedueix que, en cas de no disposar d’un sistema d’extinció automàtica, les altures 
lliures de fum, alçària màxima d’emmagatzematge i alçària mínima de la cambra que permeten assegurar una 
temperatura de fums no superior als 200°C són les següents:

No sembla molt lògic construir una cambra frigorífica d’entre 
14,67 i 18,17 m d’alçària i dotar-la de detecció automàtica i 
comunicació d’alarma per realitzar únicament apilament fins a 2 i 
2,4 m respectivament, o construir una cambra frigorífica de 18,17 m 
d’alçària sense aquests sistemes per realitzar únicament apilament 
fins a 1,2 m. En el cas de la tercera opció es fa estrany pensar que un 
emmagatzematge amb aquesta alçària no requereixi una instal·lació 
automàtica d’extinció.

Es dedueix, per tant, que, com a regla general per satisfer el requisit 
de mantenir una temperatura a la capa de fums per sota dels 200°C, 
segons es recull en l’apartat anterior, és imprescindible disposar d’una 
instal·lació d’extinció mitjançant ruixadors que permeti controlar la 
temperatura dels fums.

En cas de preveure un sistema de ventilació natural, segons la norma 
UNE 23585:2017 es considera que la temperatura de la capa de fums 
serà la mateixa que la temperatura de taratge dels ruixadors.
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En cas de preveure un sistema de ventilació mecànica, segons la norma UNE 23585:2017 la temperatura mitjana 
de la capa de fums es determina mitjançant la següent expressió:

On:
 A  = Àrea del dipòsit de fums (m2)
 Ar  = Àrea d’operació dels ruixadors segons la norma UNE EN 12845 (m2)
 Tl  = Temperatura mitjana absoluta de la capa de fums (K)
 Ql  = Augment de temperatura de la capa de fums per sobre de la de l’ambient (°C)
 Tr  = Temperatura d’activació dels ruixadors (K)



7. EXISTÈNCIA D’INSTAL·LACIÓ 
D’EXTINCIÓ
La necessitat reglamentària de disposar d’un sistema automàtic d’extinció està determinada per l’aplicació del RSCIEI.
En funció del nivell de risc intrínsec (baix, mitjà o alt) i la configuració de l’edifici (tipus A, B o C), l’establiment serà:
 
 • Amb instal·lació de sistema d’extinció automàtica
 • Sense instal·lació de sistema d’extinció automàtica

S’instal·laran sistemes de ruixadors automàtics d’aigua en els sectors d’incendi dels establiments industrials quan 
s’hi desenvolupin les següents activitats:

 a) Activitats de producció, muntatge, transformació, reparació o altres diferents de l’emmagatzematge, si:

  1. Estan ubicats en edificis de tipus A, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i la seva superfície total   
  construïda és de 500 m2 o superior.

  2. Estan ubicats en edificis de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i la seva superfície total   
  construïda és de 2.500 m2 o superior.

  3. Estan ubicats en edificis de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la seva superfície total   
  construïda és de 1.000 m2 o superior.

  4. Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i la seva superfície total   
  construïda és de 3.500 m2 o superior.

  5. Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la seva superfície total   
  construïda és de 2.000 m2 o superior.

 b) Activitats d’emmagatzematge, si:

  1. Estan ubicats en edificis de tipus A, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i la seva superfície total   
  construïda és de 300 m2 o superior.

  2. Estan ubicats en edificis de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i la seva superfície total   
  construïda és de 1.500 m2 o superior.

  3. Estan ubicats en edificis de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la seva superfície total   
  construïda és de 800 m2 o superior.

  4. Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és mitjà i la seva superfície total   
  construïda és de 2.000 m2 o superior.
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  5. Estan ubicats en edificis de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec és alt i la seva superfície total   
  construïda és de 1.000 m2 o superior.

Independentment d’aquest requisit reglamentari, com s’ha vist en l’apartat anterior, la necessitat de mantenir 
controlada la temperatura dels fums per sota dels 200°C, en cas de disposar d’un SCTiEF conforme a la norma UNE 
23585, determina (excepte excepcions molt particulars) la necessitat tècnica de disposar igualment d’un sistema 
d’extinció automàtic.

No és l’objecte d’aquesta Guia la definició del tipus de sistema d’extinció automàtic que cal preveure en el cas de 
cambres frigorífiques, si bé es presenten a continuació algunes consideracions que s’han de tenir en compte per a 
aquestes aplicacions.

 •  Ruixadors automàtics:
   • Normes: UNE EN 12845, NFPA 13, FM 8-9 i 8-29
   • Temperatura > 4°C:
    • Canonada humida
   • Temperatura < 4°C:
    • Canonada seca i vàlvula d’alarma
    • Canonada seca i vàlvula d’acció prèvia
    • Canonada humida amb anticongelant
    • Canonada humida per fora de la cambra amb ruixadors penjants secs

 • Extinció per gasos:

   • Inundació total (gasos inerts o químics)
   • Reducció permanent d’oxigen (nitrogen). Com que no està regulat en el Reglament d’instal·lacions 
    de protecció contra incendis (RIPCI), s’ha de legalitzar com a solució tècnica alternativa mitjançant 
    una avaluació tècnica favorable d’idoneïtat.
   • En aquests casos, donada l’exigència d’estanquitat durant l’extinció i permanència del gas, no   
    s’aplica la norma UNE 23585 sinó un sistema d’extracció postincendi de 2 a 10 renovacions/h   
    segons el RIPCI.

 • Inundació d’escuma:

   • No es considera adequat l’ús de sistemes d’extinció mitjançant inundació d’escuma en cambres   
          frigorífiques, sobretot per sota del punt de congelació, per manca de suport normatiu i    
          experimental. En cas que es prevegi un sistema d’aquest tipus, se n’haurà de justificar la    
    compatibilitat amb el SCTiEF i les condicions de disseny previstes per a aquest sistema mitjançant  
    un disseny basat en prestacions, com a alternativa al mètode prescriptiu, segons es recull en el   
    RSCIEI.

Així mateix, a l’annex B d’aquesta Guia es desenvolupa la definició de les característiques tècniques d’aquests 
sistemes.
 



8. TEMPERATURA D’OPERACIÓ DE LA 
CAMBRA FRIGORÍFICA
Com s’indicava en la introducció, amb relació a la temperatura d’operació de la cambra es pot diferenciar entre 
dos possibles escenaris:

 •  Temperatura interior igual o inferior a 0°C (congelació)
 •  Temperatura interior superior a 0°C (refrigeració)

Com ja s’ha apuntat prèviament, la temperatura d’operació de la cambra pot tenir una influència en la selecció 
dels materials de construcció del tancament de la cambra a fi de limitar les pèrdues d’energia a través d’aquests 
tancaments (amb plafons amb baix coeficient de transmissió tèrmica), la qual cosa, al seu torn, pot tenir una 
influència en la capacitat de sectorització d’aquests tancaments entre cambres i podria arribar a determinar 
la tipologia de la cambra segons els tipus descrits en l’apartat 4 (si bé sempre és possible combinar plafons de 
diversos tipus per poder obtenir les millors prestacions possibles, tant des del punt de vista d’estalvi energètic 
com des del punt de vista de capacitat de sectorització).

Un altre punt que s’ha de tenir en compte, amb relació a la temperatura d’operació de la cambra, és que la baixa 
temperatura en el seu interior pot tenir un efecte sobre la flotabilitat dels fums en cas d’incendi. L’aire exterior 
que s’introdueix a la cambra per compensar el fum evacuat d’aquesta es refredarà a causa de la inèrcia tèrmica 
existent a la cambra.

Aquesta baixa temperatura a l’interior de la cambra, i, en conseqüència, de l’aire que s’incorporarà al plomall 
de fum en el procés d’ascensió d’aquest aire cap al sostre de la cambra, comporta un increment de la densitat 
d’aquest aire.
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DENSITAT - TEMPERATURA de l’aire a 1 atm

Gràfic de la densitat de l’aire en funció de la temperatura ambient.
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Ambdues, la temperatura i la densitat de l’aire s’han de tenir en compte quan s’utilitzen les fórmules per a la 
determinació de la superfície aerodinàmica d’evacuació (en cas de ventilació natural) o del cabal d’extracció (en 
el cas de ventilació mecànica).

En el cas dels sistemes de ventilació natural, que basen el seu funcionament en la força ascensional dels fums 
per la seva elevada temperatura (i, per tant, baixa densitat) pel que fa a l’aire ambient, aquest factor pot arribar 
a ser crític i impossibilitar el correcte funcionament de sistema.

En aquest sentit, la norma de disseny UNE 23585 indica que la temperatura de la capa de fums ha d’estar 
almenys 20°C per sobre de la temperatura de l’aire ambient. Si bé generalment els SCTiEF es dimensionen 
considerant una temperatura ambient interior igual a l’exterior per a la determinació de la temperatura dels 
fums, cal tenir en compte, en el cas que ens ocupa de cambres frigorífiques, que l’aire que penetra en el plomall 
estarà molt més fred que l’aire exterior, de manera que a efecte de càlcul s’hauria de preveure la temperatura 
d’aire ambient com la d’operació de la cambra, si bé els fums haurien d’assolir una temperatura 20°C per sobre 
de la temperatura de l’aire exterior a fi que no es produeixi la seva estratificació en intentar evacuar un aire fred 
contra un aire més calent a l’exterior.

A això cal afegir que, com s’ha vist anteriorment, com a regla general, en aquells establiments en què s’instal·li 
un SCTiEF dissenyat conforme a la norma UNE 23585 serà necessari disposar, així mateix, d’un sistema d’extinció 
automàtica mitjançant ruixadors per controlar la temperatura dels fums, l’efecte de refredament dels quals 
també s’hauria d’avaluar.

Amb aquesta finalitat i per tal de 
verificar aquest fenomen, per a la 
redacció d’aquesta Guia s’ha procedit 
a desenvolupar un estudi complet 
mitjançant la realització d’una sèrie de 
simulacions computacionals CFD per a 
diferents escenaris a fi de comprovar el 
funcionament del SCTiEF en cambres 
frigorífiques proveïdes de ruixadors.

Els resultats d’aquest estudi es presenten 
a l’annex C que acompanya aquesta Guia, 
i que a continuació se’n presenten les 
conclusions.



8.1 Conclusions de l’estudi Simulació d’incendi 
amb FDS en cambres frigorífiques

El temps per assolir una visibilitat suficient per a la intervenció de bombers s’incrementa per la dificultat de 
netejar els fums freds que s’acumulen a nivell de terra.

El temps per assolir una visibilitat suficient per a la intervenció de bombers es redueix quan s’utilitza extracció 
forçada en contraposició a la natural.

El foc, amb la seva aportació calorífica, escalfa inevitablement els fums més enllà de la temperatura exterior, i 
mentre no s’apaga amb els ruixadors els escalfa prou per facilitar-ne la sortida pels exutoris, però menys que 
amb el diferencial tèrmic mínim de 20°C requerit per la norma UNE 23585 respecte a la temperatura exterior.

La baixa temperatura de la cambra té un efecte notori en la quantitat de ruixadors que s’activen. Si, en condicions 
normals, la potència calorífica que activa tots els ruixadors de l’àrea de disseny equival aproximadament al 
doble de la que es necessita per activar un sol ruixador, en les condicions de fred intens es necessita almenys 
triplicar la potència calorífica per aconseguir-ho.

La potència calorífica de disseny de la norma UNE 23585 en els casos amb ruixadors automàtics està 
sobredimensionada, de manera que la generació de fums real és previsiblement inferior a la de la norma.

Es produeix acumulació de fums freds a la part inferior del recinte.
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Es produeix sortida de fums freds per les 
portes. En lloc d’actuar únicament com 
a entrades d’aire net, surten fums per la 
part inferior de les portes i entra aire per 
la part superior que es dirigeix cap als 
exutoris. Això fa més difícil la neteja del 
fum a nivell de terra.

Realitzar el disseny segons els criteris 
de càlcul de la norma UNE 23585 no 
aporta suficient ventilació per al cas 
amb protecció amb ruixadors i extracció 
natural, de manera que cal donar prou 
temps per a la neteja dels fums amb valors que podrien assemblar-se a extracció del fum després de l’incendi o 
desenfumatge, segons el RIPCI (2 a 10 renovacions/h).

La temperatura dels fums és netament inferior a la teòrica que estableix la norma UNE 23585, basada en 
la temperatura d’activació dels ruixadors, de manera que la validesa de les equacions de la norma en què 
intervé com a paràmetre aquesta temperatura pot quedar compromesa; en particular, el dimensionament de la 
superfície aerodinàmica d’evacuació de fums que es basa en la força ascensional (i, per tant, en la temperatura) 
dels fums. La determinació del cabal d’extracció mecànica no es veuria compromesa perquè és necessari un 
cabal d’extracció més elevat per a una temperatura elevada que per a una temperatura baixa.

És per això pel que el cabal màssic de sortida de fums vist en les simulacions resulta molt inferior al calculat 
segons la norma UNE 23585 per als casos de ventilació natural. Els valors en les simulacions són del 50% o 
inferiors als de la norma. Mentre que per als casos de ventilació forçada es va introduir en el model el cabal 
volumètric calculat segons la norma, i els valors de flux màssic de fums són molt semblants entre la norma i les 
simulacions.

A aquest efecte, per a la determinació de la superfície aerodinàmica per a ventilació natural o el cabal d’extracció 
mecànica segons la norma UNE 23585 es considera el valor de la temperatura i densitat de l’aire corresponent 
a l’ambient exterior.

Com a conclusió de l’efecte de la temperatura de la cambra frigorífica en el SCTiEF, a l’efecte d’aquesta 
Guia es recomana per al disseny del SCTiEF conforme a la norma UNE 23585, quan hi hagi un sistema 
d’extinció automàtica amb ruixadors, la utilització de sistemes de ventilació mecànics en el cas de cambres 
de congelació (temperatura inferior a 0°C)

Nota: S’espera que, donat que l’operació del SCTiEF quan hi ha ruixadors es realitzarà amb un temps de retard des de 
l’activació d’aquests, no es pugui mantenir en alguns moments l’altura lliure de fums projectada, però l’objectiu un cop 
s’activi el SCTiEF és el de poder recuperar progressivament l’altura lliure de fums fins a arribar al valor projectat que permeti 
l’accés de bombers.

Alternativament, el dissenyador pot optar per la utilització de mètodes alternatius de disseny basat en prestacions 
en el marc reglamentari recollit pel RSCIEI. A aquest efecte, es recomana també la utilització per a aquest 
mètode de disseny prestacional de la Guia de disseny prestacional per a sistemes de protecció contra incendis en 
naus industrials i logístiques.



9. SOLUCIONS CONSTRUCTIVES DEL 
SCTiEF EN CAMBRES FRIGORÍFIQUES
Com ja s’indicava en l’apartat 4 («Tipologies constructives de cambres frigorífiques»), la configuració més habitual 
és la de disposar d’una o diverses cambres frigorífiques a l’interior d’un tancament  tradicional de nau industrial, 
preveient l’existència d’un plènum, típicament disposat per a la ubicació de les instal·lacions, entre l’espai del 
sostre de la cambra o cambres i el sostre de la nau.

9.1. Cambres frigorífiques proveïdes de sistema 
d’extinció automàtica

Qualsevol de les configuracions descrites en l’esmentat apartat 4 («Tipologies constructives de cambres 
frigorífiques») que compti amb una instal·lació d’extinció mitjançant ruixadors basa el seu funcionament en el 
fet que es mantindran els tancaments de la cambra (independentment que aquesta tingui o no capacitat de 
sectorització), de manera que són possibles dues solucions tècniques per a l’evacuació del fum cap a l’exterior per 
tal d’aconseguir el control de fums a l’interior de la cambra.

a) Mitjançant sortida conduïda des del sostre de la cambra fins a la coberta de l’edifici.

En aquest cas, el dimensionament del SCTiEF es fa considerant l’espai de la cambra frigorífica mitjançant el 
mètode convencional reflectit a la norma UNE 23585.
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b) Mitjançant obertures en el sostre de la cambra i evacuació per coberta des de plènum de sostre fals.
En aquest cas, el dimensionament del SCTiEF es fa seguint el càlcul segons cambra plènum descrit a la norma 
UNE 23585:2017 (annex 
H), i les dimensions de la 
cambra plènum no podran 
superar les màximes 
permeses per a un dipòsit 
de fums.

Aquestes solucions serien, per tant, d’aplicació per a les següents configuracions constructives:



Els criteris de disseny del SCTiEF conforme a la norma UNE 23585:2017 seran els següents:

 - Objectiu: Accés de bombers.
 - Mida d’incendi:
  - Producció o apilament: Categoria 2 (Af = 20,25 m2; Pf = 18 m)
  - Emmagatzematge en alçària: Taula 1.4.

 - Altura lliure de fums: La que resulti més gran entre:
  - 2,5 m
  - 0,5 m per sobre de l’alçària màxima d’emmagatzematge o 2/3 d’alçària màxima    
     d’emmagatzematge, si es compleixen les condicions de la instrucció tècnica SP 129:2018.
 
 - Taxa de calor alliberada (qhigh = 250 kW/m2 i qlow = 625 kW/m2, corregida per altura en cas   
    d’apilament entre 2 i 5 m d’alçària).
 - Activació: 10 minuts després de l’activació de l’interruptor de flux de ruixador, o manual si els   
    ruixadors són de tipus ESFR.
 - Temperatura ambient de disseny (T0) = Temperatura exterior a la cambra1.  
 - Temperatura màxima dels fums (Tc) = 200°C.   

1Nota: El motiu de considerar com temperatura de disseny l´exterior de la cambra ve donat pel fet de que la 
fórmula per calcular la superfície aerodinàmica es basa en l’efecte de la flotabilitat de la capa de fums, sent 
el diferencial de temperatura dels fums respecte l’exterior menor que respecte a la temperatura interior de 
la cambra freda, de tal manera que es produeix una espècie de “tap” que impedeix la sortida del fum. Les 
relacions bàsiques que es fan servir per deduir la fórmula E.6 de la norma UNE 23585-2017 són (1) Bernoulli 
el primer terme representa l’energia cinètica i el segon l’energia potencial; (2) Flux màssic

r= densitat dels fums a la sortida. 
u = velocitat del fums a la sortida.
Dr= diferencial de densitat que produeix l’efecte de flotabilitat (r0 – r) 
d = espessor de la capa de fums.
M = Flux màssic. 
A = Àrea de la obertura

Per les sortides de fum, el flux màssic s’ha d’avaluar a la temperatura dels fums, i per les entrades d’aire a la 
temperatura ambient exterior. De fet, per la mateixa raó també s’hauria de modificar d (gruix de la capa de 
fums) perquè anés referida, no respecte la temperatura interior de la cambra, sinó respecte la temperatura 
exterior, però al tractar-se de model de zones i a on se suposa un gradient tèrmic molt elevat entre la zona 
de fums i la zona lliure de fums, el error és menor.
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Aquests criteris de disseny serien també els que s’aplicarien en cas que l’edifici o nau industrial configuri 
geomètricament la pròpia cambra frigorífica, si bé en aquest cas la instal·lació es resoldria mitjançant els tipus 
d’instal·lacions tradicionals, normalment mitjançant la instal·lació d’equips d’evacuació a la coberta o façanes, la 
instal·lació de barreres de fums en cas necessari i la instal·lació d’equips d’aportació d’aire de reemplaçament, ja 
sigui en cotes baixes en cas que es disposi d’un únic dipòsit de fums, o a través dels equips previstos per a dipòsits 
adjacents.

En qualsevol dels casos descrits, pel fet d’haver-hi una instal·lació d’extinció automàtica mitjançant ruixadors, 
seguint el que s’indica a l’apartat 8 («Temperatura d’operació de la cambra frigorífica»), el SCTiEF s’haurà de 
preveure mitjançant ventilació mecànica a fi d’assegurar l’evacuació dels fums que d’una altra manera podria 
quedar compromesa, quan la temperatura de la cambra sigui inferior a 0°C.

9.2. Cambres frigorífiques no proveïdes de sistema 
d’extinció automàtica
Tipus D.1.S.

En aquest cas, els criteris de disseny del SCTiEF conforme a la norma UNE 23585:2017 seran els següents:
 
 -  Objectiu: Accés de bombers.

-  Mida d’incendi:

 - Producció o apilament: Categoria 3 (Af =   
    42,25 m2; Pf = 26 m) si hi ha detecció i no  
  se supera l’alçària crítica d’emmagatzematge  
  sense ruixadors i si els embalatges son   
    incombustibles (2,4 m), o Categoria 4 (Af =  
    81 m2 d’àrea; Pf = 36 m) si no n’hi ha.
 - Emmagatzematge en alçària: (Af = 81 m2   
             d’àrea; Pf = 36 m)



 -  Altura lliure de fums: La que resulti més gran entre:
  -  2,5 m
  -  0,5 m per sobre de l’alçària màxima d’emmagatzematge.
  -  La necessària per assegurar una temperatura màxima dels fums de 200°C.
 -  Taxa de calor alliberada (qhigh = 250 kW/m2 i qlow = 1.250 kW/m2, corregida per altura en cas   
     d’apilament entre 2 i 2,4 m d’alçària en cas que hi hagi detecció).
 -  Activació: Amb la detecció, si n’hi ha, o manual.
 -  Temperatura ambient de disseny (T0) = Temperatura exterior a la cambra.  
 -  Temperatura màxima dels fums (Tc) = 200°C.

Qualsevol altra configuració diferent a les descrites als apartats anteriors porta implícit el col·lapse dels 
tancaments de la cambra (vertical o horitzontal) davant l’existència d’un incendi completament desenvolupat, 
amb el consegüent risc per a la intervenció dels serveis d’extinció, per la qual cosa queda fora de l’objecte 
d’aquesta Guia.

Tipus A.S - B.S - C.2.S - D.2.S

Aquest tipus de solucions s’han anat utilitzant habitualment fins ara a manca de criteris específics per al disseny 
dels SCTiEF en cambres frigorífiques, i es basen en el col·lapse normalment del sostre de la cambra i l’evacuació 
del fum mitjançant els mètodes habituals d’evacuació de fums en naus industrials, amb la instal·lació d’equips 
d’evacuació a la coberta o façanes, la instal·lació de barreres de fums en cas necessari i la instal·lació d’equips 
d’aportació d’aire de reemplaçament, ja sigui en cotes baixes en cas que es disposi d’un únic dipòsit de fums, o a 
través dels equips previstos per a dipòsits adjacents.

En cas que el dissenyador optés per assumir aquest criteri, i previa conformitat amb l’autoritat competent en 
matèria de prevenció d’incendis, els criteris de disseny per al dimensionament del SCTiEF haurien de ser els següents:
 -  Objectiu: Accés de bombers.
 -  Mida d’incendi: Af = 81 m2 d’àrea; Pf = 36 m
 -  Taxa de calor alliberada (qlow = 250 kW/m2 i qhigh = 1,250 kW/m2)
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 -  Altura lliure de fums: La que resulti més gran entre:
  -  2,5 m
  -  0,5 m per sobre de l’alçària màxima d’emmagatzematge.
 -  La necessària per assegurar una temperatura màxima dels fums de 200°C.
 -  Activació: Automàtica, si hi ha detecció, o manual.
 -  Temperatura disseny (T0) = Temperatura ambient del sector d’incendi.
 -  Temperatura màxima dels fums (Tc) = 200°C.

S’ha de tenir en compte que aquests criteris de disseny serien per al dimensionament del sistema un cop 
s’ha produït el col·lapse del sostre de la cambra frigorífica a fi que els serveis d’extinció poguessin accedir a 
l’interior de la cambra després d’haver-se produït aquest col·lapse, de manera que un disseny amb aquestes 
consideracions hauria d’estar sempre subjecte a l’aprovació per part de l’autoritat competent en matèria de 
prevenció d’incendis.

Els mateixos criteris de dimensionament es podrien aplicar per a la configuració de diverses cambres frigorífiques 
i diversos sectors d’incendis, amb sectorització en el sostre i sense extinció automàtica, sempre que la cambra 
frigorífica compti amb suficient alçària per assegurar que la temperatura dels fums queda controlada per sota 
dels 200°C (mínim 18,17 m en cas d’emmagatzematge en alçària).

En aquest cas particular, l’existència del sostre amb capacitat de sectorització (que s’assumeix que no col·lapsarà i 
que només col·lapsarà el tancament vertical entre les cambres), comporta la necessitat d’optar per una instal·lació 
d’evacuació de fums mitjançant sortida conduïda o mitjançant plènum.



9.3. Cambres frigorífiques sense cambra plènum 
sobre la cambra frigorífica
Si bé no acostuma a ser habitual, és possible que es construeixi una cambra frigorífica per refrigeració en que 
la pròpia nau constitueix la cambra frigorífica. De manera que, en aquest cas, no existeix un plènum entre la 
cambra i la nau, i el sostre de la cambra frigorífica és la pròpia coberta de la nau.
 

Aquest tipus de solucions es resoldrien mitjançant un disseny de SCTiEF com els utilitzats àmpliament en naus 
industrials mitjançant la instal·lació d’equips d’evacuació de fums a la part alta de la nau (normalment a la 
coberta) i equips d’aire de reemplaçament a la part baixa de la nau o mitjançant l’ús de dipòsits adjacents.

En aquest cas els criteris de disseny del SCTiEF conforme a la norma UNE 23585:2017 seran els indicats en els 
apartats 9.1 o 9.2 en funció de si la nau compta o no amb sistema d´extinció.

En aquests casos, s´ha de prestar especial atenció a la instal·lació d’equips o solucions tècniques per a l’evacuació 
de fums i l’entrada d’aire de reemplaçament amb valors de transmissió tèrmica el més baixos possibles a fi de 
limitar les pèrdues d’energia de l’edifici.

Això es pot aconseguir mitjançant la instal·lació d’equips proveïts de materials aïllants a les seves superfícies en 
contacte amb l’exterior, o (en cas de que aquests no aportin un coeficient de transmissió tèrmica prou baix per 
satisfer les necessitats dels projectes) mitjançant la instal·lació d’equips que combinin exutoris o extractors amb 
comportes amb prestacions d’aïllament frigorífic com les previstes en aquesta Guia per instal·lació a sostre de 
cambra frigorífica, ja sigui amb un acoblament directe (si és possible) o amb la creació d’un plènum construït en 
panell frigorífic, per sota o per sobre de la coberta de la nau.
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9.4.  Aire de reemplaçament del SCTiEF

Cal recordar que pel funcionament del SCTiEF és imprescindible l’existència d’aire de reemplaçament tal i com 
es preveu a les normes UNE 23585 i UNE 23584.

Addicionalment al previst en aquestes normes, en cas de preveure equips d’aportació d’aire d’obertura automàtica 
es recomana que aquests equips hagin estat assajats per garantir les mateixes prestacions de confiabilitat 
exigides als equips d’evacuació de fums. En aquest sentit, un airejador amb marcat CE conforme a la norma UNE 
EN 12101-2 assegura aquesta prestació.

Pel mateix motiu de garantir el funcionament del sistema, es considera necessari preveure les alimentacions 
d’energia als equips d’aportació d’aire de reemplaçament (font d’alimentació i cablejats elèctrics o tubs 
neumàtics) per garantir el seu funcionament durant l’incendi, de forma idèntica a com es preveu per als equips 
d’evacuació de fums.

Finalment, cal tenir en compte que degut a les necessitats de compartimentació per a l’operativa de les cambres 
frigorífiques i d’aïllament tèrmic d’aquestes, els equips previstos per a l’aportació d’aire de reemplaçament, així 
com les solucions constructives que cal preveure per la seva instal·lació poden tenir requeriments especials, tant 
pel que fa als seus materials constructius com a la seva ubicació.

10. ALTRES DISSENYS DEL SISTEMA DE 
VENTILACIÓ EN CAS D’INCENDI
En cas que l’aplicació del RSCIEI determini que no cal instal·lar un SCTiEF 
dissenyat conforme a la norma UNE 23585 i es pugui preveure un sistema 
de ventilació en cas d’incendi conforme als criteris de ventilació que s’hi 
indiquen, no es pot garantir cap objectiu del sistema més enllà de facilitar 
l’extracció dels fums generats a l’incendi, un cop aquest s’hagi extingit, sense 
cap control de la temperatura dels fums a l’edifici i sense la possibilitat de 
proveir zones lliures de fums per a l’evacuació dels ocupants i/o l’accés dels 
serveis d’extinció. 

En aquest sentit, i tenint en compte que en qualsevol cas aquesta Guia considera 
com un dels objectius que es pretén assolir el de permetre una més ràpida, 
eficaç i segura intervenció dels serveis d’extinció, no es presenten criteris 
particulars per al disseny del sistema de ventilació, ja que la situació que es 
preveu com a més probable és la de fallada parcial o total dels tancaments de 
la cambra frigorífica amb el consegüent vessament dels fums a l’espai general 
de la nau.



Per tot això, a l’efecte d’aquesta Guia i atenent a les singularitats constructives i operatives de les cambres 
frigorífiques, es recomana, tot i no ser reglamentàriament requerit, la utilització d’un SCTiEF dissenyat segons 
la norma UNE 23585.

Malgrat que no s’exigeixi la instal·lació d’un SCTiEF conforme a UNE 23585, en l’hipotètic cas que fos requerit 
un sistema d’extinció automàtica, s’entén que es mantindrien estables els tancaments entre les cambres 
frigorífiques independentment que aquests tinguin o no capacitat de sectorització, de manera que el sistema de 
ventilació s’hauria de resoldre mitjançant alguna de les dues opcions d’extracció de fums des de l’interior de la 
cambra frigorífica descrites anteriorment:

També en aquest cas, pel fet de disposar d’un sistema d’extinció automàtica i a fi de garantir la correcta 
evacuació dels fums, quan la temperatura de la cambra sigui inferior a 0°C, s’haurà de recórrer a un sistema de 
ventilació mecànica, atenent a la previsible baixa temperatura dels fums a causa del refredament provocat pels 
materials emmagatzemats a l’interior de la cambra, unit al control de temperatura que es deriva de l’acció del 
sistema d’extinció.

Les mateixes solucions tècniques de sortida conduïda o evacuació per plènum s’aplicarien en el cas de no 
disposar de sistema d’extinció automàtica, però que comptin amb sostre amb capacitat de sectorització.

    GUIA PER AL CONTROL DE FUMS EN CAMBRES FRIGORÍFIQUES     GUIA PER AL CONTROL DE FUMS EN CAMBRES FRIGORÍFIQUES 3534



11. CÀLCUL DE CAMBRA PLÈNUM 
SEGONS UNE 23585
11.1. Generalitats
La norma UNE 23585:2017 defineix una cambra plènum com un espai tridimensional dins d’un dipòsit de 
fums (o la mateixa cambra conté un dipòsit de fums) que està limitada per un sostre amb orificis estancs (per 
exemple, teulades, pòrtics, galeries), elements constructius estancs al fum (per exemple, parets, paraments 
constructius) i/o barreres/cortines per a fums, i falsos sostres que tinguin lliure (perforada) menys del 25% de la 
seva superfície geomètrica capaç de ser penetrada pels fums, de manera que els fums a l’interior d’aquest espai 
es traslladen directament a l’exterior i els fums a la part inferior del sostre suspès són arrossegats a l’interior 
d’aquest espai a través dels orificis del sostre fals, des d’on es transporten posteriorment per ventilació.

11.2. Plènum de ventilació natural
Per als fins del projecte, la cambra plènum per ventilació natural es pot assimilar com a equivalent a un airejador 
natural o exutori amb les següents característiques.

El límit, frontera o demarcació superior del dipòsit són els paraments que constitueixen el sostre fals suspès de la 
cambra plènum. No obstant això, la profunditat de la capa del dipòsit de fums dl per al disseny ha de mesurar-se 
per sota del sostre suspès fins a la base inferior de la capa dels fums. (Per exemple per determinar el gruix mínim 
de capa de fums per tal d’evitar l’efecte vòrtex).
 
Cal esmentar, però, que, per al càlcul del funcionament dels airejadors d’extracció natural (exutoris), la 
profunditat de la capa s’ha d’especificar com si estigués a sota del centre dels airejadors d’extracció a l’exterior 
dels fums del plènum.
La superfície lliure efectiva del conjunt Cequivalent · Av total pot obtenir-se per:

Quan no es conegui el valor de Cci es prendrà un valor de 0,4.

Aquesta superfície lliure aerodinàmica Cequivalent · Av total de ventilació de la cambra plènum es pot utilitzar en 
les equacions (E.6) o (E.7) quan es calcula el funcionament de la ventilació natural dels SCTiEF utilitzant l’annex 
E de la norma UNE 23585.
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Càlcul de superfície equivalent per a dues obertures en sèrie:
L’àrea de fuita efectiva de vies en sèrie es determina mitjançant la següent expressió.

Que en el cas de dues obertures en sèrie (com en el cas que ens ocupa, en el qual tenim en sèrie les obertures en 
el sostre de la cambra frigorífica i les obertures en la coberta de la nau) es transforma en la següent:

 
Amb caràcter orientatiu, a continuació, es presenten els valors de superfície equivalent resultant de dues 
obertures en sèrie per a diferents valors, així com la relació entre la superfície equivalent resultant i cadascuna 
d’elles.

S’observa que la superfície equivalent de dues obertures en sèrie presenta sempre un valor inferior al menor dels 
valors de les dues obertures, i que com més diferència entre els valors, més proper es troba el valor de superfície 
equivalent al valor de l’obertura més petita.
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Pèrdua de pressió en les obertures:
S’entén que la pèrdua de pressió en les obertures per a un sistema de ventilació natural ja està integrada en la 
fórmula (E.6) de la norma per a determinació de la superfície aerodinàmica necessària, i que la consideració que 
fa la norma sobre el fet que la temperatura dels fums estigui 20°C per sobre de la temperatura de l’aire ambient 
(exterior, en aquest cas), per evitar-ne l’estratificació, té en compte la necessitat que els fums es puguin evacuar 
cap a l’exterior vencent la pèrdua de pressió que es produirà en les obertures.

11.3. Plènum de ventilació forçada
Com per al cas de plènum de ventilació natural, es pren el sostre suspès o sostre fals com a part superior de la 
capa en el dipòsit de fums flotant.

La ventilació forçada que extreu de la cambra plènum dona lloc a una pressió diferencial, DRventilador, entre la 
cambra plènum i la part superior de la capa de fums de la zona inferior d’aquesta.

El volum de projecte del flux de fums circulant Vl que ha de ser extret de la capa de fums sota de la cambra 
plènum es pot calcular segons l’apartat 6.6 de la norma UNE 23585, i ha de ser igual a la suma dels volums de 
flux circulants Vci a través dels orificis separats del sostre fals de la cambra plènum.

El volum del flux circulant Vci per DRventilador i les pèrdues de pressió resultants DRci degudes a la resistència 
al flux es poden calcular utilitzant els mètodes de càlcul de CVAA; per exemple, DRventilador s’ha d’ajustar de 
manera que les pèrdues DRci en els punts d’extracció siguin vençudes i

Pèrdua de pressió en les obertures:
La pèrdua de pressió que es produeix en una obertura en el sostre suspès pot ser facilitada pel fabricant de 
l’obertura o, si no es coneix, determinar-se amb la següent expressió:

Com que es tracta d’obertures en paral·lel en el sostre suspès, la pressió estàtica que ha de facilitar el ventilador 
és equivalent a la pèrdua de pressió en una obertura.
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12. REQUISITS PER A SISTEMES 
D’EVACUACIÓ DE FUMS MITJANÇANT 
CAMBRA PLÈNUM
Hi ha diferents maneres de realitzar una evacuació de fums mitjançant cambra plènum:

 - Mitjançant obertures en el sostre de la cambra                    
   frigorífica (permanents o practicables) i airejadors naturals en la   
   coberta o façana.

 -  Mitjançant obertures en el sostre de la cambra             
     frigorífica (permanents o practicables) i extractors       
     mecànics en la coberta o façana.

En aquesta Guia, segons s’indica en l’apartat 8 («Temperatura d’operació de 
la cambra frigorífica»), es recomana per al disseny del SCTiEF conforme a 
la norma UNE 23585, quan hi hagi un sistema d’extinció automàtica amb 
ruixadors i la temperatura de la cambra sigui inferior a 0°C, la utilització de 
sistemes de ventilació mecànics.

12.1 Mitjançant obertures en el sostre de la cambra frigorífica 
(permanents o practicables) i airejadors naturals en la coberta

Les consideracions que s’han de tenir en compte per a aquest sistema es detallen a continuació:

 -   Els airejadors de coberta hauran de ser conforme a UNE EN 12101-2.

 -   Si les obertures en el sostre de la cambra són practicables, hauran de ser conforme a UNE EN 12101-8 o  
     UNE EN 12101-2.
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12.2  Mitjançant obertures en el sostre de la cambra frigorífica 
(permanents o practicables) i extractors mecànics en la coberta o 
façana

Les consideracions que s’han de tenir en compte per a aquest sistema es detallen a continuació:

 -   Els extractors de fum hauran de ser conforme a UNE EN 12101-3.

 -   Si les obertures en el sostre de la cambra són practicables, hauran de ser conforme a UNE EN 12101-8 o  
     UNE EN 12101-2.

13. REQUISITS PER A SISTEMES 
D’EVACUACIÓ DE FUMS AMB SORTIDA 
CONDUÏDA DES DE CAMBRA FRIGORÍFICA

Hi ha diferents maneres de realitzar una sortida conduïda des de la cambra frigorífica:

 -   Mitjançant obertures en el sostre de la cambra frigorífica (permanents o practicables) i airejadors   
     naturals  en la coberta.

 -   Mitjançant obertures en el sostre de la cambra frigorífica (permanents o practicables) i extractors   
     mecànics en la coberta (o façana) individuals per a cada obertura.

 -   Mitjançant obertures en el sostre de la cambra frigorífica (permanents o practicables) i extractors   
    mecànics en la coberta (o façana) comuns per a diverses obertures.

 -  Mitjançant obertures en el sostre de la cambra frigorífica (permanents o practicables) extractors   
     mecànics en el sostre de la cambra frigorífica i comportes motoritzades en la coberta o façana.

 -  Mitjançant obertures en el sostre de la cambra frigorífica (permanents o practicables), extractors   
    mecànics en el sostre de la cambra frigorífica i sortida conduïda per coberta (o façana).



13.1  Mitjançant obertures en el sostre de la cambra frigorífica 
(permanents o practicables) i airejadors naturals en la coberta
Les consideracions que s’han de tenir en compte per a aquest sistema es detallen a continuació:

 -  Els airejadors de la coberta han de ser conforme a UNE EN 12101-2.

 -  Si les obertures en el sostre de la cambra són practicables, han de ser conforme a UNE EN 12101-8 o 
     UNE EN 12101-2.

 -  La pressió dels fums ha de ser suficient per vèncer la pèrdua de pressió per fricció a la xemeneia.

 -  Els conductes des del sostre de la cambra fins als airejadors de la coberta han de ser de secció constant  
    sense estrenyiments i traçat vertical sense canvis de direcció, mantenint la secció dels airejadors, y amb  
    classificació E600.

En aquesta Guia, segons s’indica en l’apartat 8 («Temperatura d’operació de la cambra frigorífica»), es recomana 
per al disseny del SCTiEF conforme a la norma UNE 23585, quan hi hagi un sistema d’extinció automàtica amb 
ruixadors i la temperatura de la cambra sigui inferior a 0°C, la utilització de sistemes de ventilació mecànics.

13.2  Mitjançant obertures en el sostre de la cambra frigorífica 
(permanents o practicables) i extractors mecànics en la coberta (o 
façana) individuals per cada obertura
Les consideracions que s’han de tenir en compte per a aquest sistema es detallen a continuació:

- Els extractors de fum han de ser conforme a UNE EN 12101-3.
- Si les obertures en el sostre de la cambra són practicables, s’hauran d’assajar conjuntament amb el ventilador, 
o bé ser conforme a UNE EN 12101-8 o UNE EN 12101-2.
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- La pressió estàtica del ventilador ha de ser suficient per vèncer la pèrdua de pressió en l’obertura del sostre 
de la cambra més la pèrdua de pressió en els conductes des del sostre de la cambra fins als extractors.
-  Els conductes des del sostre de la cambra fins als extractors de coberta o façana han de ser amb classificació 
E600, podent realitzar canvis de direcció i/o secció al considerar-los en la determinació de la pèrdua de pressió 
en els conductes.

13.3  Mitjançant obertures en el sostre de la cambra frigorífica 
(permanents o practicables) i extractors mecànics en la coberta (o 
façana) comuns per a diverses obertures
Les consideracions que s’han de tenir en compte per a aquest sistema es detallen a continuació:

 -   Els extractors de fum han de ser conforme a UNE EN 12101-3.

 -   Si les obertures en el sostre de la cambra són practicables, s’hauran d’assajar conjuntament amb el   
     ventilador, o bé ser conforme a UNE EN 12101-8 o UNE EN 12101-2.

 -   La pressió estàtica del ventilador ha de ser suficient per vèncer la pèrdua de pressió en l’obertura del   
     sostre de la cambra més la pèrdua de pressió en els conductes des del sostre de la cambra fins als extractors.

 -   Els conductes des del sostre de la cambra fins els extractors de coberta o façana han de ser    
     amb classificació E600, podent realitzar-se canvis en la direcció i/o secció al tenir en compte aquests   
     en la determinació de la pèrdua de pressió en els conductes.

13.4  Mitjançant obertures en el sostre de la cambra frigorífica 
(permanents o practicables), extractors mecànics en el sostre de la 
cambra frigorífica i comportes motoritzades en la coberta (o façana)
Les consideracions que s’han de tenir en compte per a aquest sistema es detallen a continuació:



 -   Els extractors de fum han de ser conforme a UNE EN 12101-3.

 -   Si les obertures en el sostre de la cambra són practicables, s’han d’assajar conjuntament amb el   
     ventilador, o bé conforme a UNE EN 12101-8.

 -   Les comportes motoritzades (o aireajadors) de coberta o façana s’han d’assajar conjuntament amb   
     el ventilador.

 -   La pressió estàtica del ventilador ha de ser suficient per vèncer la pèrdua de pressió en l’obertura del   
     sostre de la cambra més la pèrdua de pressió en els conductes des del sostre de la cambra fins   
     als extractors.

 -   Els conductes des del sostre de la cambra fins als extractors de la coberta o façana han de ser    
     amb classificació E600, podent realitzar canvis de direcció i/o secció al considerar-los en la determinació  
     de la pèrdua de pressió en els conductes.

13.5  Mitjançant obertures en el sostre de la cambra frigorífica 
(permanents o practicables), extractors mecànics en el sostre de la 
cambra frigorífica i sortida conduïda per coberta (o façana)

Les consideracions que s’han de tenir en compte per a aquest sistema es detallen a continuació:

 -  Els extractors de la coberta han de ser conforme a UNE EN 12101-3.

 -  Si les obertures en el sostre de la cambra són practicables, s’han d’assajar conjuntament amb el   
     ventilador, o ser conforme a UNE EN 12101-8 o UNE EN 12101-2.

 -  La pressió estàtica del ventilador ha de ser suficient per vèncer la pèrdua de pressió en l’obertura del   
     sostre de la cambra més la pèrdua de pressió en els conductes des del sostre de la cambra fins   
     als extractors.

 -  Els conductes des del sostre de la cambra fins als extractors de la coberta o façana han de ser    
     amb classificació E600, podent realitzar canvis de direcció i/o secció al considerar-los en la determinació  
     de la pèrdua de pressió en els conductes.
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14. RESUM DE SOLUCIONS 
D’EVACUACIÓ DE FUMS
Les següents taules resumeixen els incendis de disseny conforme a la norma UNE 23585, així com el tipus 
de sistema d’evacuació de fums que s’ha de preveure en funció de la tipologia constructiva de les cambres 
frigorífiques i de l’existència o no d’un sistema d’extinció automàtica per a aquestes.
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En el cas que no sigui exigible reglamentàriament l’aplicació de la norma UNE 23585, el sistema es podrà 
dimensionar conforme a les superfícies aerodinàmiques de ventilació natural indicades en el RSCIEI (o les ràtios 
de renovació per hora en el cas de ventilació mecànica indicades com a equivalents en aquesta Guia).

Les superfícies de ventilació natural en el sostre de la cambra i en la coberta han de ser tals que permetin 
garantir que la superfície equivalent resultant de l’existència d’aquestes dues àrees en sèrie és almenys la 
indicada en el RSCIEI, en funció de l’activitat i ubicació del sector d’incendi.
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ANNEX A. EXEMPLE DE CÀLCUL
A.1. Enunciat del problema 
Cambra única de 4 m d’alçada, emmagatzematge fins a 2 m. Temperatura interior: 4°C. Coberta a 8 m sobre el 
terra, és a dir, uns altres 4 m sobre la cambra. Superfície 150 m x 40 m. Ruixadors de 68°C tant a la cambra com 
al sostre, amb una àrea d’operació de 100 m2. Cal determinar les necessitats de l’SCTiEF, comparant les diferents 
solucions possibles amb exutoris de 2 m x 2 m i coeficient aerodinàmic de 0,6 i amb equips d’extracció mecànica. 

A.2. Plantejament 
Es subdividiria en 3 dipòsits de fums en cambra amb barreres tèxtils, cadascun de 50 m x 40 m, contigus. Per 
tant, la relació Av/Ae = 1. Af = 20,25 m2. Pf = 18 m. Alçada lliure de fums 2,5 m.

Cas 0: Es resol per comparar amb les solucions dels casos següents, amb el supòsit que no hi hagués coberta 
per sobre i la cambra donés directament a l’exterior. La profunditat de la capa de fums és del 4 - 2,5 = 1,5 m.

Per tant, la temperatura amb el foc baix ja és superior a la dels ruixadors (DT = 68°C - 4°C =64 °C) i la capa de 
fums quedarà estabilitzada a aquesta temperatura com a màxim. No obstant això, a efectes d’avaluar l’empenta 
ascendent dels fums, tenint en compte que aquests han de sortir a l’atmosfera exterior (per sobre de 20°C), el 
diferencial tèrmic que s’aplicarà en l’equació per determinar la superfície d’evacuació necessària serà menor de 
68°C-20°C = 48°C. Per tant, amb menor empenta tèrmica.

Per a una relació d’àrea d’entrada d’aire/àrea de sortida de fums=1, s’obté una superfície de 7,93 m2.
En definitiva, el nombre d’exutoris necessaris seria de:
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Aquest nombre d’equips s’hauria de comparar amb el nombre mínim de punts d’evacuació per evitar l’efecte de 
“plugholing”. Avaluem el nombre mínim de punts d’extracció amb un diàmetre hidràulic d’2 m (Dv = 4 * A / P) i 
l’equació E.10 de la norma UNE 23585-2017:

De manera que aquesta solució requeriria, com a mínim de:

En definitiva, es precisarà de 4 exutoris de 2 x 2 en cada dipòsit de fums de la coberta.

En cas de realitzar l’extracció de forma mecànica, a diferència respecte a l’extracció natural de la temperatura 
dels fums, sent conservador, es calcula com una mitjana de la temperatura d’activació del ruixador i la generada 
pel foc (major temperatura → menor densitat i, per tant, major flux volumètric a través del ventilador).

Per fer-ho, la fórmula de l’Annex E.1 assumeix que l’àrea d’operació dels ruixadors es troba a la temperatura dels 
fums que hi hauria sense ruixadors i la resta de la superfície de la planta a la temperatura dels ruixadors. Per 
això, el valor més conservador es produeix amb el foc alt, tal i com es pot consultar:

Finalment, com que l’àrea del dipòsit de fums és de 50 x 40 = 2.000 m2, cal:

 És a dir, 102°C (diferencial de 82°C sobre l’ambient). A aquesta temperatura la densitat de l’aire és 1,22 * 
(293/375) = 0,95 kg / m3, de manera que el cabal total a extreure serà de:

Això es podria plantejar amb un únic ventilador, sempre que no es produeixi l’efecte de “plugholing” (vòrtex). 
Avaluem el nombre mínim de punts d’extracció amb un diàmetre hidràulic d’1 m i l’equació E.10 de la norma 
UNE 23585-2017:
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De manera que aquesta solució requeriria, almenys, de:

En definitiva, se precisaran 2 extractors de 25.500 m3/h en cada dipòsit de fums de coberta.

Cas 1: Mode PLÈNUM. La cortina a l’espai superior descendeix completament fins al sostre de la cambra. Extracció 
natural. 

La massa generada de fums és exactament la mateixa que el Cas 0, però la diferència és que ara hi ha una columna 
de fums que inunda tot el compartiment superior, és a dir amb una profunditat de 4 m + 1,5 m = 5,5 m i, per tant, 
amb més empenta ascendent.

Per a una relació d’àrea d’entrada d’aire/àrea de sortida de fums=1, s’obté que la superfície d’evacuació necessària 
seria de 4,14m2.

Aquesta és la superfície que s’ha d’obtenir com a resultat d’aplicar la condició d’àrees de flux en sèrie per a les 
comportes que són a la cambra i els exutoris que són a la coberta. Les solucions poden ser múltiples, però per tal 
de reduir al mínim les comportes de la cambra frigorífica, que són més costoses, es planteja inicialment una solució 
amb N1=2 comportes al sostre de la cambra. Aquestes aportarien una superfície de:

A partir d’aquí es pot estimar la superfície necessària per als exutoris de coberta, amb l’expressió:

Si aïllem, s’obté que la superfície d’evacuació a coberta A2 = 8,18 m2, de manera que es necessitarien:
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En definitiva, 2 comportes en cada dipòsit de fums de la cambra i 4 exutoris en cada dipòsit de fums de la 
coberta.

Cas 2: Mode PLÈNUM. La cortina a l’espai superior descendeix completament fins al sostre de la cambra. Extracció 
forçada.

La solució d’aquest cas és igual que en el Cas 1, però amb la diferència respecte a l’extracció natural que, per ser 
conservador, la temperatura dels fums es calcula com una mitjana de la temperatura d’activació del ruixador i la 
generada pel foc (major temperatura → menor densitat i, per tant, major flux volumètric a través del ventilador).

Per fer-ho, la fórmula de l’Annex E.1 assumeix que l’àrea d’operació dels ruixadors es troba a la temperatura dels 
fums que hi hauria sense ruixadors i la resta de la superfície de la planta a la temperatura dels ruixadors. Per 
això, el valor més conservador es produeix amb el foc alt, tal i com es pot consultar:

Finalment, com que l’àrea del dipòsit de fums és de 50 x 40 = 2.000 m2, cal:

És a dir, 102°C (diferencial de 82°C sobre l’ambient). A aquesta temperatura la densitat de l’aire és 1,22 * 
(293/375) = 0,95 kg / m3, de manera que el cabal total a extreure serà de:

Això es podria plantejar amb un únic ventilador, sempre que no es produeixi l’efecte de “plugholing”. Avaluem el 
nombre mínim de punts d’extracció amb un diàmetre  hidràulic d’1 m i l’equació E.10 de la norma UNE 23585-
2017:
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Per tant, al ser superior a 13,38 kg/s, es podria arribar a fer amb un únic ventilador, tot i que per disponibilitat 
d’equips i per distribuir millor la probabilitat de fallada d’un equip, es recomana instal·lar 2 o més ventiladors.

En definitiva, es precisaran 2 comportes en cada dipòsit de fums de la cambra i 2 extractors de 25.500 m3/h en 
cada dipòsit de fums de coberta.

Cas 3: La cortina a l’espai superior descendeix 1,5 m + 0,1 m creant dipòsits de fum a la coberta amb alçada lliure 
de 2,5 m per sobre de la cambra.

Podria donar-se com a solució, si la zona sobre la cambra és habitable, transitable i/o hi ha equips que requereixen 
manteniment. 
L’anàlisi per a la cambra es resoldria igual que el Cas 0, per tant, amb 4 comportes de 2 m x 2 m.
Per a la sobre-cambra, hi hauria dues possibilitats:

 a) que l’incendi s’originés sobre de la cambra,
 b) que els exutoris haguessin de desallotjar el fum provinent d’un incendi a la cambra.

En el cas a) s’aplicaria la mateixa solució que per a la cambra, ja que aquest espai tindria igualment una alçada de 
4 m i definint l’altura lliure de fums en 2,5 m. A l’existir ruixadors també a la coberta, l’àrea de foc seria de 20,25 
m2 i el perímetre de foc de 18 m. Per tant, aquest cas comportaria uns altres 4 exutoris en coberta o 2 extractors 
de 25.500 m3/h.

No obstant, el cas b) requereix un estudi detallat. La raó és que els fums que provenen de la cambra han estat 
refredats pels ruixadors activats sota la cambra, de manera que els fums es refreden encara més amb la nova 
entrada d’aire dels dipòsits adjacents sobre la cambra.

D’acord amb el càlcul del Cas 0, el flux de fums cap a la sobre-cambra és de 13,38 kg/s i atès que la temperatura 
està limitada a 68°C per l’activació dels ruixadors sota la cambra, la calor convectiva que es transfereix a la sobre-
cambra és de només:

Com es pot observar molt menys que el Qbaix, tractant-se de fums freds, per la qual cosa és previsible que amb 
la subsegüent entrada d’aire a la sobre-cambra a partir dels dipòsits adjacents de coberta, els fums arribin encara 
més freds a la coberta i, lògicament, no s’activin els ruixadors d’aquesta.
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Per avaluar la temperatura de la capa de fums que s’acumula a la coberta, es pot visualitzar el fum que surt per 
cada una de les comportes com un petit incendi amb un perímetre de 2 x 4= 8 m de costat (a l’haver-ne 4, es 
considera un perímetre total de 32 m). Per fer una estimació del fum que es genera addicionalment a la sobre-
cambra prendrem en compte la fórmula A.2 considerant que es forma també un plomall ascendent i cònic:

De manera que la quantitat de fums total serà la suma del generat a la sobre-càmbra més el que prové de la 
cambra:

El diferencial de temperatura de la capa que s’acumula serà, per tant, de:

Nota: Tot i que les fórmules de vessament en atris de la norma UNE 23585-2017 són per a obertures verticals i no 
horitzontals, es pot demostrar fàcilment que el vessament per un foc de 652 kW en una obertura de 4 m d’ample 
situada a 4 m del sòl i amb alçada de l’atri a 8 m sobre el terra incrementa els 13,38 kg/s fins a 31 kg/s (mètode 
simplificat de Thomas) i 40 kg/s (procediment detallat) amb un diferencial de temperatura de 16°C, demostrant 
que la metodologia adoptada té prou fonament.

L’increment de temperatura a la sobre-cambra no aconsegueix els 20°C mínims requerits per la norma UNE 
23585 per evitar l’estratificació dels fums per la qual cosa, a fi de garantir l’evacuació de fums, s’hauria de 
recórrer a un sistema d’extracció forçada de fums per la sobre-cambra.
 

Per a la temperatura dels fums de 37,3°C determinada a partir dels 20°C de temperatura ambient i l’increment 
de temperatura de 17,3°C, li correspon una densitat de l’aire de 1,22*(293/310,3) = 1,15 kg/m3, de manera que 
el cabal total a extreure serà de:

El nombre d’extractors que caldrà instal·lar a la sobre-cambra es determinarà a partir del càlcul del nombre 
mínim de punts d’extracció per evitar l’efecte “plugholing” (vòrtex).
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De manera que aquesta solució requeriria, com a mínim, de:

En definitiva, es precisaran 4 comportes a cada dipòsit de fums de la cambra i 8 extractors de 14.550 m3/h en 
cada dipòsit de fums de la coberta.

Cas 4: Es realitza l’extracció des de la cambra fins a l’exterior mitjançant conductes.

La solució per a la cambra segueix un procés similar al Cas 1 mode Plènum, ja que la columna estàtica de fums 
és la mateixa. L’única diferència és que hi ha un exutori en coberta (perquè d’una altra manera entraria aigua en 
un dia plujós) i una comporta a la cambra (per aconseguir l’aïllament tèrmic) per al mateix conducte i s’han de 
tenir en compte els dos elements de restricció en l’estudi d’àrees en sèrie. A més, s’han de comptar les pèrdues per 
fricció en el conducte.

Per simplificar, realitzarem una estimació inicial avaluant la superfície equivalent sense consideració del conducte 
de les dues àrees d’evacuació en sèrie. Així, l’àrea efectiva de cada exutori és 2 x 2 x 0,6 = 2,4 m2 i:

S’extreu, per tant, que Ae és d’1,7 m2, de manera que fan falta el següent nombre de conductes + comportes + 
exutoris:

En aquest punt, revisaren si el marge a l’arrodonir el número sencer superior és suficient per compensar les pèrdues 
en el conducte. L’equació bàsica de flux a través d’obertures és:

O expressada en relació a la caiguda de pressió:
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D’aquesta expressió es dedueix l’equació E.6 de la norma UNE 23585-2017, tenint en compte que la força 
ascensional de la capa de fums prové de l’altra fórmula bàsica:

D’aquesta s’obté el primer terme del denominador de la citada fórmula. En el cas que ens ocupa, el diferencial 
de pressió per efecte de la flotabilitat és:

La pèrdua de pressió en un conducte quadrat de 2 m x 2 m amb un flux màssic repartit en cada conducte de 
13,38 / 3 = 4,46 kg/s a 68°C, és a dir 15.320 m3/h, és de 0,02 Pa. Aquest valor és el 0,2% que es perdria de l’efecte 
de la flotabilitat mentre que el marge per triar els exutoris de 3/2,4 = 1,25, és a dir un 25% més. Demostra que 
els efectes dels elements d’entrada i sortida (comportes i exutoris en aquest cas) són molt més representatius 
que el propi conducte, mantenint la mateixa secció del conducte que per a les comportes de la cambra i els 
exutoris de la coberta.

La fórmula E.6 de la norma UNE 23585-2017 per a obtenir la superfície d’evacuació modificada per  tenir en 
compte la pèrdua de fricció en el conducte (PF en Pa) es converteix en:

Pel que fa a la coberta, només seran necessaris els equips per evacuar el fum generat per un incendi a la sobre-
cambra i, per tant, equivalen al Cas 3 a) o el Cas 0.
 
En definitiva, es necessitaran 3 conductes amb les seves respectives comportes de cambra i exutoris en 
coberta per cada dipòsit de fums de la cambra i, a part, uns altres 4 exutoris o 2 extractors de 25.500 m3/h a 
cada dipòsit de fums de la coberta.

Cas 5: Extracció forçada per a la cambra.
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Aquest cas té la mateixa resolució que el Cas 2 per a l’extracció forçada amb l’única diferència que el diferencial 
de pressió dels ventiladors ha d’incloure les pèrdues en el conducte i a través de les comportes de la cambra.

Com a punt més favorable respecte al Cas 4 (evacuació natural per a la cambra), els conductes poden ser de 
dimensions més reduïdes ja que no es depèn únicament de l’empenta per la flotabilitat dels fums, sinó que les 
pèrdues per fricció en els conductes juntament amb els canvis de direcció, expansions, contraccions, etc. poden 
ser absorbides pel ventilador, amb la deguda justificació tècnica.

La sobre-cambra es podria tractar igual que el Cas 3 o Cas 0, és a dir, amb 4 exutoris d’extracció natural o 2 
extractors de 25.500 m3/h. No obstant això, atès que ja es pretén la instal·lació dels ventiladors, una solució més 
elegant i econòmica consisteix en aprofitar els ventiladors per a la cambra (sent el mateix cabal) i col·locació de 
comportes a la part superior de la sobre-cambra que en aquesta ubicació s’obririen en cas d’incendi.

Això sí, s’haurà de confirmar que no es produeix l’efecte vòrtex (“plugholing”) ja que, al tractar-se d’una comporta 
vertical, el punt inferior d’extracció deixa una capa de fums menys profunda i la capa de fums per a un foc de la 
sobre-cambra és de només 4-2,5 = 1,5 m de profunditat. Per exemple, si la comporta té una alçada de 0,3 m i se 
situa en la part superior, només queden 1,5-0,3 = 1,2 m de capa de fums per sota del punt d’extracció.

Considerant el cabal total a extreure de 50.703 m3/h (14,080 m3/s), una velocitat màxima de pas de l’aire per la 
comporta 10 m/s i una amplada de la comporta de 0,8, són necessàries un mínim de 6 comportes de 0,8 x 0,3 per 
a les quals es determina un diàmetre hidràulic de 0,44 m2.

Aplicant la fórmula E.10 anterior

De manera que aquesta solució requeriria, com a mínim:

En definitiva, amb aquestes premisses es necessitaran 2 conductes amb les seves respectives comportes de 
cambra i extractors en coberta de 25.500 m3/h a cada dipòsit de fums de la cambra, i addicionalment 6 
comportes situades a la part superior dels conductes (3 per a cada conducte), ja sigui acoblades a 3 de les 4 cares 
del conducte vertical, o acoblant a cada tram vertical un tram de conducte horitzontal sota coberta per a instal·lar 
en cada tram horitzontal 3 comportes.

O bé 3 conductes amb les seves respectives comportes de cambra i extractors en coberta de 17.000 m3/h a 
cada dipòsit de fums de la cambra, i addicionalment 6 comportes situades a la part superior dels conductes (2 per 
a cada conducte), acoblades a 2 de les 4 cares del conducte vertical, per exemple.
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Cas 6: Cambra en el sector d’incendi amb sostre sectoritzador.
En cas de que la cambra frigorífica estigui dividida en tres cambres frigorífiques construïdes amb panell amb 
capacitat sectorizadora, cada cambra frigorífica constituirà un sector d´incendi amb una superfície una mica 
inferior a 2.000 m2 que, en cas de tractar-se d´una nau amb activitat de producció de risc mitjà, no requeriria 
segons el RSCIEI l’ús d´un SCTiEF conforme a la norma UNE 23585 i es podria dissenyar mitjançant la disposició 
d´obertures de ventilació amb una superfície de 0,5 m2 per cada 200 m2 de superfície, es a dir 0,5 x 2000 / 200 
= 5 m2. 

Addicionalment, el plènum entre el sostre de les cambres i la coberta mantindrà la superfície total de la nau 
i, per tant, es requereix disposar d´un SCTEiF conforme a UNE 23585 per aquesta zona, amb la necessitat de 
disposar de 3 dipòsits de fums amb les superfícies d´evacuació de fums o cabal d´extracció determinats al Cas 
0, és a dir, 4 exutoris de 2 x 2.

Pel que fa a l´evacuació de fums de les pròpies cambres frigorífiques, en primer lloc, com que no hi ha aportació 
d’aire fresc de dipòsits adjacents, s’hauran de deixar obertures mitjançant portes o airejadors de paret que 
s’obrin conjuntament amb els exutoris del sostre de la cambra i amb superfície equivalent. Respecte als exutoris 
del sostre, es plantegen de nou dues possibles solucions.

a)  Fer una extracció conduïda des de la cambra frigorífica fins la coberta, amb obertures practicables al 
sostre de la cambra i exutoris al sostre de la nau.
 
En aquest cas la superfície d´evacuació de les dues obertures en sèrie seria la determinada pel RSCIEI , és a 
dir 5 m2. Donat que, amb la finalitat de limitar les pèrdues de carrega en aquesta sortida conduïda s´ha de 
mantenir la secció de la mateixa i la dels equips d´evacuació de fums, la millor solució és que les obertures 
en sostre de cambra i coberta tinguin la mateixa superfície. 

Amb aquesta consideració la formula de determinació de superfície aerodinàmica equivalent de dues 
superfícies en sèrie ens permet determinar la superfície individual d´aquestes obertures a partir de la 
superfície equivalent desitjada:

En el nostre cas i per la superfície equivalent requerida de 5 m2 resulta una superfície aerodinàmica a 
preveure tant per les obertures de la cambra com a la coberta de 7,07 m2 que, considerant un coeficient 
aerodinàmic de 0,6, ens determina una superfície geomètrica d’11,8 m2, la qual es resol mitjançant la 
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instal·lació a coberta de 3 exutoris de 2 x 2, i la instal·lació al sostre de la cambra de 3 comportes de 2 x 2 
(addicionalment als 4 exutoris de 2 x 2 previstos per l´evacuació de fums del plenum sobre cambra).

b) Mitjançant la creació d´un plènum d’evacuació de fums entre la cambra i la coberta fent que les 
barreres de fums baixin fins els sostre de la cambra.

En aquest cas la superfície aerodinàmica equivalent de fums de la cambra seria la mateixa determinada 
prèviament en funció dels requisits del RSCIEI, és a dir 5 m2, i el sistema es podria resoldre amb el mateix 
nombre d´equips d´evacuació de fums a sostre de cambra i coberta determinats anteriorment , és  a dir 4 

exutoris de 2 x 2 a la coberta (requerits pel càlcul a l’inici d’aquest cas), i 3 comportes de 2 x 2 al sostre 
de la cambra. 

Per aquesta solució, s´ha de preveure que al baixar les barreres de fums fins al sostre de la cambra per 
conformar el plènum d´evacuació de fums, com ja s’ha explicat, aquest espai no pot ser habitable.

També seria possible altres combinacions de valors de superfícies d´evacuació al sostre de la cambra i a la 
coberta a fi d´obtenir la requerida superfície aerodinàmica d’evacuació equivalent, tenint en compte que 
en qualsevol cas la superfície d´evacuació a instal·lar tant al sostre de la cambra com a la coberta ha de ser 
superior a la superfície equivalent necessària.

En tot cas, s´ha de tenir en compte que aquesta solució tot i quedar emparada per l´aplicació del RSCIEI, 
implica prescindir de la possibilitat d´instal·lar un SCTiEF que permeti mantenir el control de la temperatura 
dels fums en els valor indicat en aquesta Guia de 200ºC com a valor de disseny per garantir l’accés dels 
bombers i, per tant, és contrari a l’objectiu principal d´aquesta Guia, per la qual cosa es recomana el disseny 
del sistema conforme a la UNE 23585 en lloc d´aquesta solució.
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A.3. Conclusions: 

1. S’han proposat diverses solucions de càlcul amb extracció natural i forçada ja que la temperatura de 
la cambra del problema plantejat és superior a 0°C. En els casos en què la temperatura de la cambra de 
refrigeració sigui inferior a 0°C la Guia recomana utilitzar extracció forçada per les raons allà explicades.

2. El Cas 3 és el menys eficient per la quantitat d’equips en coberta necessaris per evacuar el vessament 
des de la cambra inferior. És per això que aquesta tipologia no s’ha plantejat entre les possibilitats de 
disseny de la Guia.

3. Cal recordar els modes plènum (Casos 1 i 2) només poden aplicar-se si la zona sobre la cambra només 
pot tenir presència de personal en casos molt excepcionals (per ex. manteniment) i ha de donar-se en 
condicions molt controlades ja que en cas d’incendi s’ompliria de fum completament.

4. Comparant el Cas 4 amb el Cas 5, la versió amb extracció forçada permet utilitzar conductes de menor 
secció i aprofitar els mateixos ventiladors per a l’extracció de fums de la cambra i la sobre-cambra.

5. Comparant el Cas 6 amb el Cas 1 i Cas 4 es pot veure que la quantitat d´equips necessaris és similar. 
En el Cas 4 es requereixen exactament el mateix nombre d´equips que en el Cas 6, és a dir 4 exutoris a 
coberta per a l´evacuació de fums de la sobre-cambra, i pel que fa a l’evacuació de fums de la cambra 3 
comportes al sostre de la cambra connectades amb els corresponents conductes amb 3 exutoris a coberta. 
En el Cas 1, resulta la mateixa quantitat total d’equips que en el Cas 6, tot i que en el Cas 1 es preveu la 
instal·lació per l´evacuació de fums de la cambra de 2 comportes en el sostre d´aquesta i 4 exutoris a la 
coberta (per optimitzar el sistema atenent al major cost de les primeres respecte als segons), mentre que 
en el cas 6 es preveuen 3 exutoris a la coberta i 3 comportes al sostre de la cambra, ja que al ser necessària 
una superfície equivalent de 5 m2 no es poden preveure nomes 2 comportes al sostre de la cambra (amb la 
que es tindria nomes una superfície aerodinàmica d´evacuació de 4,8 m2 i per tant inferior a l´equivalent 
necessària). En qualsevol cas, la solució presentada al Cas 6, com s´ha indicat prèviament tot i quedar 
emparada per l´aplicació del RSCIEI, implica prescindir de la possibilitat d´instal·lar un SCTiEF que permeti 
garantir el control de la temperatura dels fums en 200ºC com a valor de disseny indicat en aquesta Guia 
per garantir l’accés dels bombers. Per tant, és contrari a l’objectiu principal d´aquesta Guia, per la qual cosa 
es recomana el disseny del sistema conforme a la UNE 23585 en lloc d´aquesta solució.
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ANNEX B. SISTEMES D’EXTINCIÓ FIXOS
B.1. Generalitats 
 • Ruixadors automàtics:
  • Normes: UNE EN 12845, NFPA 13, FM 8-9 i 8-29. Els criteris de disseny expressats més endavant 
   poden variar lleugerament segons la norma aplicada.
  • Temperatura > 4°C:
   •   Canonada humida.
  • Temperatura < 4°C:
   •   Canonada seca i vàlvula d’alarma.
   •   Canonada seca i vàlvula d’acció prèvia.
   •   Canonada humida amb anticongelant.
   •   Canonada humida per fora de la cambra amb ruixadors penjants secs.
 • Extinció gasosa:
  • Inundació total (gasos inerts o químics).
  • Reducció permanent d’oxigen (nitrogen).
 • Inundació d’escuma:
  • No es considera adequat l’ús de sistemes d’extinció mitjançant inundació d’escuma en cambres 

frigorífiques, sobretot per sota del punt de congelació, per manca  de suport normatiu 
i experimental. En cas que es prevegi un sistema d’aquest tipus se n’haurà de justificar la 
compatibilitat amb el SCTiEF i les condicions de disseny previstes per a aquest sistema mitjançant 
un disseny basat en prestacions, com a alternativa al mètode prescriptiu, segons es recull en el 
RSCIEI.

B.2. Canonada seca - Vàlvula d’alarma
  
 • Ruixadors muntants.
  • Temperatura activació 141°C.
  • Xarxa de canonades en terminal (tipus arbre - no malla).
  • Instal·lació de tubs amb pendent (4 mm/m).
  • Càrrega amb gas inert a pressió amb subministrament permanent (N2):
  • Amb aire a pressió cal garantir eliminar la humitat, si no acaba congelant-se.
  • Punts de buidatge.
  • Temps màxim d’arribada de l’aigua: 60 s amb 1 ruixador obert.
  • Canonada d’acer galvanitzat; acer negre si el gas és inert.
  • Juntes adequades a la temperatura.
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B.3. Canonada seca - Vàlvula d’acció prèvia
  

• Requereix sistema de detecció que s’activi abans que els ruixadors per a la seva activació.
• Protecció amb ruixadors únicament en el sostre < 12 m acomplint:
 • Prestatges oberts, xemeneies, tipus de ruixador fins a K240.
• Sistemes específics amb ruixadors únicament en el sostre fins a 16,8 m i 15,2 m d’emmagatzematge,  
 però amb requisits específics de disseny.
• En cas de obertura del lloc de control i ompliment de la instal·lació pot requerir canviar-la totalment  
 i/o apujar la temperatura de la cambra.

B.4. Canonada humida amb anticongelant
  

• Anticongelant aprovat per al risc d’emmagatzematge.
• Solució adequada: Punt de congelació < Temperatura cambra.
• Comprovació anual de la gravetat específica dins dels tubs. 
• Temps d’arribada de l’aigua < 2 min descarregant 4 ruixadors més remots.
• Materials de la canonada compatibles amb l’anticongelant.
• Mètodes per compensar el diferencial d’expansió tèrmica:
 • Cambra d’expansió.
 • Vàlvula de seguretat < 12 bar per despressuritzar l’expansió del anticongelant. 
  D’orifici < 6,4 mm i < l’orifici del ruixador.
• Bomba d’ompliment a la base del muntant amb aportació contínua i reducció  de la sobrepressió.
• Punts de mostratge i buidatge.

B.5. Sistemes de ruixadors automàtics secs 
• Ruixadors de tub secs (canonada humida per fora):
• S’han de complir els requisits de disseny per a ruixadors només en el sostre:
 • Prestatges oberts, xemeneies, tipus de ruixador, alçària del sostre i emmagatzematge.
• Alçària màxima del sostre 13,7 m.
• Respectar les distàncies del ruixador i tub per dins i per fora de la cambra.
• Segellament adequat de les penetracions.
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B.6. Sistemes d’extinció per gasos
  

• Inundació total:
 • Normes: UNE EN 15004-1 a 10, UNE ISO 6183, NFPA 12 i NFPA 2001.
 • Tenir en compte que la baixa temperatura requereix més quantitat de gas.
 • Assegurar l’estanquitat del recinte (fins i tot en situació de foc).
 • Proveir obertura per reducció de la sobrepressió durant la descàrrega.
 • Prevenir l’entrada de personal si la concentració < NOAEL (No Observable Adverse Level)
 • Com que requereixen estanquitat, l’extracció de fums només pot ser després de l’incendi. Segons 
  el RIPCI es dimensionaran per a 2 a 10 renovacions/hora.

B.7. Sistemes d’inertització permanent
  

• Inertització permanent (N2):
 • Norma: VdS 3527.
 • Garantir que el material no crema a la concentració d’O2 de disseny (12-17%).
 • Garantir l’estanquitat del recinte.
 • Reposar les pèrdues a través de les comportes de pas de material.
 • Garantir la concentració d’O2 en diferents nivells.
 • Disposar de mesures de protecció del personal pel nivell reduït d’oxigen.
 • Atès que aquest sistema impedeix el desenvolupament de l’incendi, el sistema de control de fums 
  no és necessari.
 • Com que no està regulat en el RIPCI, s’ha de legalitzar com a solució tècnica alternativa   
  mitjançant una avaluació tècnica favorable d’idoneïtat.
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ANNEX C. SIMULACIÓ D’INCENDI AMB 
FDS EN CAMBRES FRIGORÍFIQUES
C.1. Introducció 
Els incendis de gran magnitud esdevinguts en les dècades passades en cambres frigorífiques del sector alimentari, 
a causa de l’alta combustibilitat dels productes emmagatzemats i dels plafons aïllants, demostren que poden 
produir-se tot i les baixes temperatures i promouen la necessitat d’establir mesures de protecció contra incendis 
adequades.

Les cambres frigorífiques presenten un desafiament especial en la protecció contra incendis pel fet que la 
temperatura interior és inferior a la temperatura exterior. Això afecta tant els sistemes d’extinció (especialment, 
on la temperatura interior pot arribar a congelar l’aigua) com els sistemes de control de fums (les baixes 
temperatures comporten fums més densos i més difícils d’evacuar per la part superior).

El Subgrup de Treball de Control de Fums de l’associació Clúster de Seguretat Contra Incendis ha desenvolupat 
aquesta Guia de disseny basada en l’aplicació del RSCIEI i la norma UNE 23585:2017 per a aquest cas particular.

Aquest treball complementari amb simulacions FDS s’ha dut a terme per ressaltar les dificultats i contrastar amb 
el disseny basat en la norma.

C.2. Paraules Clau  
Cambres frigorífiques, control de fums, SCTiEF, ruixadors automàtics, simulació Fire Dynamics Simulator (FDS).

C.1. Descripció del model 
RECINTE: 

Dimensions: Interiors 75,5 m (llarg) x 23,5 m (ample) x 14 m (alt). La part alta amb mercaderia mesura 52,5 
m (llarg), i hi ha una part baixa de 5 m d’alçària (zona de transició). La mercaderia arriba fins als 12,5 m. El 
volum interior de recinte és de 18.373 m3. Per al cas 10, que se subdivideix en dues cambres, el volum interior 
és d’11.129 m3.

Materials: Les parets i el sostre són de paret molt gruixuda aïllant. Les portes i els exutoris estan representats per 
obertures que s’obren, i, per tant, la zona afectada és del mateix material quan aquests  elements estan tancats.

Dipòsits de fums: La longitud s’ha fet expressament > 60 m, forçant la subdivisió en dos dipòsits de fums si es 
vol complir amb la norma UNE 23585. Aquesta cortina es troba enmig de la zona alta amb una altura lliure de 
fums de 8,33 m, tot i que alternativament es podria haver separat entre la zona alta (<60 m) i la zona baixa. (Des 
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del punt de vista dels ruixadors, aquesta seria una solució millor atès que les cortines enmig de les càrregues 
tenen efectes perjudicials amb més activació innecessària de ruixadors si el foc es produeix per sota.) Però s’ha 
volgut comprovar que el concepte d’entrades d’aire per exutoris del dipòsit adjacent segueix sent vàlid. En el cas 
10, l’espai s’ha subdividit en dues cambres independents, per observar l’efecte de tenir un únic dipòsit de fums i 
dependre de les portes per a l’entrada d’aire net.

Mercaderia: Els palets estan representats com a unitats de càrrega de 2,5 m (llarg) x 1,0 m (ample) x 1,5 m (alt). 
No hi ha prestatgeries metàl·liques, però el seu efecte en el resultat seria mínim.

Temperatura: Interior de -20°C identificada mitjançant una zona ambiental interior inicial, però també ha estat 
necessari definir-la en els dispositius (ruixadors) i materials (parets, palets), per diferenciar-los de la temperatura 
ambient exterior de 20°C.

Mallat: S’ha subdividit el volum en 8 malles (meshes) amb cubs de 0,25 m de costat per tenir prou precisió i, 
alhora, poder repartir el càlcul en 8 nuclis de l’ordinador (PC).

Talls 2D: Talls (slices) de temperatura, un a sota (2 m d’alçària) i un altre a dalt (12 m d’alçària). De visibilitat, per 
a la intervenció de bombers a 2 m d’alçària. Talls de velocitats, en els plans de tall de portes i exutoris.

Visualitzacions 3D: De temperatura i densitat òptica.

DETECCIÓ I EXTINCIÓ: 

Detecció: A la zona alta està representada la detecció per aspiració amb els seus corresponents punts i temps de 
transport associats a una única unitat ASP1. A la zona baixa, els detectors de fum són puntuals.

Extinció: Es representen tots els ruixadors de sostre a la zona alta del tipus ESFR K240 74°C (se suposen penjants 
de tub secs). El disseny de proveïment d’aigua i canonades de ruixadors preveu l’activació de 12 ruixadors ESFR 
a la zona alta.

Controls: L’obertura d’exutoris i portes es produeix a 300 s (5 minuts) després de la detecció. No s’ha allargat 
més en el temps perquè tots els ruixadors s’activen abans, perquè el fum en aquest moment ja ha inundat el 
recinte, arribant fins i tot a la zona baixa, i per poder disposar de resultats amb menys temps total de simulació.
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MIDA DE L’INCENDI:

Normalitzat: Aplicant els paràmetres de disseny de la norma UNE 23585, el foc baix hauria de ser de 17,5 MW 
i l’alt de 43,8 MW.

Corba real: Quan hi ha ruixadors (especialment si són de supressió ESFR), els codis prestacionals internacionals 
consideren que l’activació del primer ruixador ja té efectes en la corba de creixement del foc i la seva dimensió 
màxima. Hi ha models per definir la reducció de la corba causada per extinció de l’aigua i en funció de la 
densitat del cabal d’aigua per superfície. Per ser conservadors, en aquestes simulacions no s’ha atorgat a l’aigua 
descarregada pels ruixadors cap capacitat extintora, perquè, especialment en casos d’emmagatzematge, hi ha 
moltes obstruccions a la descàrrega de l’aigua.

Mode control: El que sí que s’ha fet és limitar la corba de la potència calorífica (HRR) en «mode control» en lloc 
de «mode supressió». Alguns estableixen que, si el foc és de creixement lent, la corba queda limitada a HRR 
(potència calorífica) en el moment de l’activació del primer ruixador (CIBSE -E). D’altres que, si és de creixement 
lent, retalli la potència a 1/3 del valor. Mentre que, si és de creixement ràpid i supera els 5 MW, quedi limitada 
a la potència en el moment de l’activació (LUND). D’altres, que la corba quedi limitada al doble de la potència 
calorífica en el moment de l’activació del primer ruixador (FINNISH VT). D’altres, quan s’activi el primer ruixador 
del segon anell de ruixadors al voltant de foc (IFEG, SINGAPORE). I, com a límit, el foc no pot ser més gran que 
el que ocasiona l’activació dels ruixadors de l’àrea d’operació del seu disseny, que són 12 en aquest cas (UNE 
23585, annex E.1). Aquest últim cas és el més exigent i és fins on s’ha dut a terme aquest estudi. Cal tenir 
present que, on la potència calorífica és alta i el creixement del foc és ràpid, s’activen ruixadors després d’haver 
estabilitzat la corba, a causa de la inèrcia tèrmica (RTI).

Rapidesa de creixement: S’ha establert que assoleixi la potència calorífica HRR màxima als 200 s després de 
l’inici (el que equival a un tau o alfa de 0,2 - 0,3 kW/s2 considerat com a foc ultraràpid en els casos 06_4 i 10_4).

VENTILACIÓ:
Les simulacions s’han realitzat amb obertures de ventilació inicials mínimes, tenint en consideració que es tracta 
de recintes molt estancs per la necessitat de controlar la temperatura interior. Això ha comportat que les corbes 
de potència calorífica HRR produeixin valors pic que només s’estabilitzen un cop s’obren els exutoris.

SCTiEF: 
Natural: Sobre la base del càlcul realitzat seguint la norma UNE 23585, en cada dipòsit de fums són necessaris 
8 exutoris de 3 m x 2 m (superfície aerodinàmica 3 * 2 * 0,6 = 3,6 m2). Aquest càlcul parteix de 20°C de 
temperatura ambient, ja que amb -20°C i la seva corresponent densitat d’aire d’1,4 kg/m3 el càlcul requereix 
menor superfície per al mateix flux màssic. Al mateix temps que l’obertura dels exutoris, s’han obert dues portes 
en extrems oposats de 4 m x 4 m.
En el cas 10, l’única porta s’ha engrandit, i ocupa tota la façana de la paret baixa 11 m x 4 m (superfície 
aerodinàmica 11 * 4 * 0,6 = 26,4 m2), per disposar de superfície aerodinàmica suficient (en la mateixa mesura 
que els exutoris), que representaria airejadors de paret equivalents.

Forçada: En algunes simulacions, l’extracció del dipòsit de fums s’ha realitzat mitjançant extracció mecànica, 
per tal de comparar els resultats amb l’extracció natural.

En el disseny s’ha admès la inundació de la càrrega amb els fums fins a 1/3 de la càrrega emmagatzemada (2/3 
de la càrrega lliure de fums), d’acord amb el que indica la instrucció tècnica SP 129 de Bombers de la Generalitat.
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VERSIÓ FDS:

Durant la realització de les simulacions es va detectar que hi havia resultats incongruents entre diversos càlculs, 
i es va descobrir que afectava els realitzats amb la versió 6-7-5, la qual cosa es va notificar al NIST. Un cop 
analitzat per ells, van concloure que s’havia introduït un error en el programa que afectava el resultat del 
nombre de ruixadors activats i interacció de l’aigua amb els gasos calents, de manera que la versió que s’havia 
d’utilitzar havia de ser la 6-7-4 o la beta de la versió 7. És per això que, malgrat haver realitzat moltes més 
simulacions, en aquest escrit únicament es mostren els resultats amb la versió 6-7-4.   

A continuació, es presenta una taula resum amb les dades de partida:
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C.4. Discussió dels resultats 
En les taules següents apareix un resum dels resultats de les simulacions, amb dos dipòsits de fums i amb un 
de sol:

15_4: Entra aire pel dipòsit de fums sobre l’incendi i surten fums per la resta d’obertures. S’activen 37 ruixadors 
abans d’obrir exutoris (superant l’àrea de disseny dels ruixadors) i 11 més després d’obrir-los.

16_4: És la situació límit, ja que s’activen > 12 ruixadors (13 abans d’obrir els exutoris als 336 s i 4 més després). 
També entra aire pels exutoris del dipòsit de fums sobre l’incendi i surten fums per la resta d’obertures.

16_F4: S’activen 13 ruixadors abans d’obrir la ventilació als 336 s i 2 més després de manera molt retardada.

Punts que cal destacar:

1. Els casos que inclouen F són amb extracció forçada. La resta són amb extracció natural.

2. Dos dipòsits de fums: Cas menor: Amb 1 bloc de producte i una taxa de calor de 625 kW/m2 (cas 06_4) 
s’assoleix una potència calorífica de 8,1 MW i s’activa un únic ruixador. Com que es tracta del cas amb menys 
potència calorífica dels analitzats, s’ha representat gràficament més endavant per mostrar l’efecte dels fums 
freds que és més notori.

3. Un dipòsit de fums: Cas menor: Amb 2 blocs de producte i una taxa de calor de 250 kW/m2 (cas 10_4) s’assoleix 
una potència calorífica de 7,1 MW i s’activen 2 ruixadors (es tracta d’un recinte amb la meitat del volum i, per 
tant, és lògic que s’escalfi abans).
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Resultats simulacions amb un dipòsit de fums.

4. Dos dipòsits de fums: Augmentant la potència calorífica a 10,4 MW, 12,3 MW i 18 MW (casos 12_4, 13_F4 
i 07_4), només s’activen de 2 a 5 ruixadors. Per activar almenys el nombre de ruixadors previstos a l’àrea 
d’operació d’acord amb el seu disseny, que en són 12, cal apujar la potència calorífica a 24-25 MW (casos 16_4 
i 16_F4), unes tres vegades per sobre de la que activa un únic ruixador (8,1 MW).

5. Els casos 12_4, 07_4, 10_4_O i 15_4 es van aturar per prosseguir amb altres simulacions abans d’haver assolit 
visibilitat adequada per a intervenció de bombers (d’aquí el signe – o >).

6. El flux màssic de fum calculat per la norma UNE 23585 de 93,4 kg/s que podria generar l’incendi i, per tant, 
hauria de ser capaç d’extreure el SCTiEF, no s’aconsegueix amb l’extracció natural. El flux màssic calculat per la 
norma únicament s’assoleix per mitjà de l’extracció forçada en tots els casos.

7. El temps per aconseguir una visibilitat suficient per a la intervenció de bombers es redueix quan s’utilitza 
extracció forçada en contraposició a la natural.

8. El temps per aconseguir una visibilitat suficient per a la intervenció de bombers és elevat i pot no aconseguir-
se amb ventilació natural. Comparant els casos de similar potència calorífica 06_4 i 10_4, es conclou que en una 
cambra de menys volum i un sol dipòsit de fums resulta més difícil que es netegin els fums un cop s’ha omplert 
el recinte amb fum.

9. Es produeix acumulació de fums freds a la part inferior del recinte. L’altura de capa de fums el programa 
la determina a partir de la diferència de temperatura i no d’enfosquiment, per la qual cosa els valors indicats 
d’altura de fums en les gràfiques s’han de llegir amb aquesta premissa.

10. Es produeix sortida de fums freds per les portes. En lloc d’actuar únicament com a entrades d’aire, surt fum 
per la part inferior de les portes i entra aire per la part superior que es dirigeix cap als exutoris. Això fa més difícil 
la neteja del fum a nivell de terra.
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CAMBRA 06_4 (dos dipòsits de fums)
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CAMBRA 10_4 (un dipòsit de fums)
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C.5. Conclusions
  
A baixes temperatures, el temps per assolir una visibilitat suficient per a la intervenció de bombers s’incrementa 
per la dificultat de netejar els fums freds que s’acumulen a nivell de terra.

El temps per assolir una visibilitat suficient per a la intervenció de bombers es redueix quan s’utilitza extracció 
forçada en contraposició a la natural.

El foc, amb la seva aportació calorífica, escalfa inevitablement els fums més enllà de la temperatura exterior, i 
mentre no s’apaga amb els ruixadors els escalfa prou per facilitar-ne la sortida pels exutoris, però menys que 
amb el diferencial tèrmic mínim de 20°C requerit per la norma UNE 23585 respecte a la temperatura exterior.

La baixa temperatura de la cambra té un efecte notori en la quantitat de ruixadors que s’activen. Si en condicions 
normals la potència calorífica que activa tots els ruixadors de l’àrea de disseny equival aproximadament al doble 
de la que es necessita per activar un sol ruixador, en les condicions de fred intens es necessita almenys triplicar 
la potència calorífica per aconseguir-ho (de 8 a 24 MW, en aquest cas).

La potència calorífica de disseny de la norma UNE 23585 en els casos amb ruixadors automàtics està 
sobredimensionada, de manera que la generació de fums real és previsiblement inferior a la de la norma (44 
MW contra 25 MW, en aquest cas, que és quan s’activen els ruixadors de l’àrea de disseny).

Es produeix acumulació de fums freds a la part inferior del recinte.

Es produeix sortida de fums freds per les portes. En lloc d’actuar únicament com a entrades d’aire net, surten 
fums per la part inferior de les portes i entra aire per la part superior que es dirigeix cap als exutoris. Això fa més 
difícil la neteja del fum a nivell de terra.

Realitzar el disseny segons els criteris de càlcul de la norma UNE 23585 no aporta suficient ventilació per al 
cas amb protecció amb ruixadors en extracció natural, de manera que cal donar prou temps per a la neteja dels 
fums amb valors que podrien assemblar-se a extracció del fum després de l’incendi o desenfumatge, segons el 
RIPCI (2 a 10 renovacions/h).

La temperatura dels fums és netament inferior a la teòrica que estableix la norma UNE 23585, basada en 
la temperatura d’activació dels ruixadors, de manera que la validesa de les equacions de la norma en què 
intervé com a paràmetre aquesta temperatura pot quedar compromesa; en particular, el dimensionament de la 
superfície aerodinàmica d’evacuació de fums que es basa en la força ascensional (i, per tant, en la temperatura) 
dels fums. La determinació del cabal d’extracció mecànica no es veuria compromesa perquè és necessari un 
cabal d’extracció més elevat per a una temperatura elevada que per a una temperatura baixa.

És per això que el cabal màssic de sortida de fums vist en les simulacions resulta molt inferior al calculat segons 
la norma UNE 23585 per als casos de ventilació natural. Els valors en les simulacions són del 50% o inferiors 
als de la norma. Mentre que per als casos de ventilació forçada es va introduir en el model el cabal volumètric 
calculat segons norma i els valors de flux màssic de fums són molt semblants entre la norma i les simulacions.
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