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COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 

ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

                   FITXES DE COMPROVACIč  
DEL CTE

CTE DB SUA-8,

081 Seguretat davant el risc causat per l'acció del llamp

1 - Procediment de verificació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Requeriment 
d'instal·lació

    Freqüència esperada d'impactes Ne > risc admissible Na.
    Edifici d'alçada > 43m.
    Edifici on es manipula substàncies tòxiques.
    Edifici on es manipula substàncies radioactives.
    Edifici on es manipula substàncies altament inflamables.
    Edifici on es manipula substàncies altament explosives.

Freqüència 
esperada 
d'impactes Ne

Risc admissible Na

Nivell de protecció

.
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CTE DB SUA-8,

081 Seguretat davant el risc causat per l'acció del llamp

2 - Sistema extern

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Volum protegit amb 
puntes Franklin i 
malles conductores

L'edifici, en funció del nivell de protecció requerit,  queda dintre del 
volumen protegit determinat per:
    Angle de protecció;
    Esfera rodant;
    Mallat o retícula.

Mètode de l'angle de protecció:

.

Mètode d'esfera rodant;

Mètode del mallat o retícula;

    Els conductors captadors situats a la coberta estan col·locats a...
        el perímetre de la coberta;
        la superfície de la coberta formant una malla de la dimensió exigida;
        la línia del carener de la coberta, quan la seva pendent sigui >10%;
    A les superfícies laterals de l'estructura la malla es disposa a alçades 
    superiors al radi de l'esfera rodant segons nivell de protecció exigit;
    Cap instal·lació metàl·lica sobresurt fora del volum protegit per les malles; 
    Edificis d'alçada >60m: Es disposa també una malla conductora per 
    protegir el 20% superior de la façana.

Volum protegit amb 
Parallamps amb 
dispositiu de cebat

L'edifici queda dintre del volumen protegit.
Volum protegit determinat segons:
    Sota plànol horitzontal situat a 5m per sota de la punta: 
         Volum d'esfera de radi  R = D + ∆L.
    Per sobre d'aquest pla: Con definit per la punta de captació i el cercle 
    d'intersecció entre aquest plànol i l'esfera.
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CTE DB SUA-8,

081 Seguretat davant el risc causat per l'acció del llamp

2 - Sistema extern

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Derivadors o 
conductors de 
baixada

S'ha previst:
    Almenys un conductor de baixada per cada punta Franklin o 
    parallamps amb dispositiu d’encebament,
    Mínim de dos quan la projecció horitzontal del conductor és superior
    a la seva projecció vertical.
    Mínim de dos quan l'alçada de l'estructura que es protegeix és >28m. 
    Longituds de les trajectòries el més reduïdes possible;
    Connexions equipotencials entre els derivadors a nivell del terra i 
    cada 20 m.

En cas de malles:
Els derivadors i conductors de baixada es reparteixen al llarg del 
perímetre de l'espai protegit. La seva separació mitjana no excedeix de:

Tot element de la instal·lació discorre per on no representa risc 
d'electrocució o està protegit adequadament.

3 - Sistema intern

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Proteccions     S’uneix l'estructura metàl·lica de l'edifici, la instal·lació metàl·lica, els 
    elements conductors externs, els circuits elèctrics i de telecomunica-
    ció de l'espai a protegir i el sistema extern de protecció, si n’hi ha, 
    amb conductors d’equipotencialitat o protectors de sobretensions a 
    la xarxa de terra.
    No es pot realitzar la unió equipotencial d'algun element conductor:
        Els conductors de baixada es disposen a una distància de 
        l’element esmentat superior a la distància de seguretat ds = 0,1·L

4 - Posada a terra

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Adequació La xarxa de terra és l’adequada per dispersar en el terreny el corrent de 
les descàrregues atmosfèriques.
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