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RESUM
L’objectiu d’aquest treball final de grau és l’anàlisi bioclimàtic i la modelització d’un habitatge
unifamiliar existent.
Per assolir els objectius he modelat l’edifici existent en un programa paramètric, Revit 2017.
Amb l’ajuda del model generat he utilitzat diversos softwares energètics que ens han servit
de suport a l’hora d’estudiar i realitzar l’anàlisi bioclimàtic de l’habitatge amb la intenció de
confirmar la distribució existent. He utilitzat l’ECOTEC per realitzar un estudi solar amb
l’objectiu de determinar la millor orientació possible, he estudiat la distribució dels espais
tenint en compte el màxim aprofitament solar; també he realitzat un anàlisi tèrmic per saber
quines façanes absorbiran major radiació i finalment he realitzat un estudi acústic de
l’habitatge i les activitats generadores de soroll.
Tots aquests estudis s’han comparat amb el perfil dels usuaris per tal de satisfer les seves
necessitats.
Finalment, un cop fet l’anàlisi bioclimàtic he fet un estudi de consum amb la intenció de
validar que el model generat en Revit coincideix amb el consum de l’habitatge existent.
Per analitzar-ho he utilitzat les factures elèctriques dels dos últims anys, desglossant el
consum amb la intenció d’estudiar la climatització, ja que és on en un principi es consumeix
més.
Com a conclusió, Amb l’anàlisi bioclimàtic he determinat que la distribució existent de
l’habitatge complia amb les expectatives sostenibles, ja que aprofita el màxim l’entorn i
satisfà les necessitats d’ús dels usuaris que hi habiten.
D’altra banda, l’anàlisi de consum energètic ha servit per validar en certa manera que
l’habitatge generat virtualment té la mateixa tendència de consum que l’edifici existent.
Les variacions de consum obtingudes vénen donades per la diferència de temperatures
utilitzades pel software de càlcul i dels dies festius, ja que el programa utilitzat no te’n
compte els dies festius de l’any. Els resultats obtinguts en general presenten un error de
consum inferior al 10% en general excepte els mesos de març i abril on l’error obtingut és al
voltant d’un 30% de mitja.
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PREFACI
El meu primer contacte amb els diversos softwares paramètrics per la realització
d’estudis energètics va ser a través de l’assignatura del DAC en sostenibilitat.
A partir d’aquí i coincidint amb l’últim any de carrera vaig plantejar-me orientar la
realització del meu treball de grau amb l’aplicació d’aquestes noves tecnologies per
tal d’ampliar els meus coneixements sobre el tema.
Arrel d’aquí vaig realitzar un curs de 60h de Revit a la fundació cim on t’ensenyaven
els coneixements bàsics. Des del modelatge d’edificis fins el disseny d’instal·lacions
passant per la creació de famílies constructives.
Gràcies els nous coneixements del programa vaig orientar la proposta d’aquest
treball de final de curs a la utilització i aplicació de les eines BIM en l’estudi i el
modelatge de l’habitatge escollit.
Durant el transcurs d’aquest treball i després de la realització de l’esmentat curs
l’interès sobre el tema ha anat augmentat i per aquest motiu m’he plantejat seguir
formant-me professionalment amb la realització d’un màster enfocat a la utilitat de
les eines BIM.
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INTRODUCCIO

La motivació principal per realitzar aquest treball van ser les ganes d’iniciar-me en el món
BIM (Building Information Modeling), ja que és una nova manera d’entendre la construcció,
utilitzant programes paramètrics, on poca gent avui dia n’està al corrent. Aquí hi vaig veure
una oportunitat d’evolucionar i formar-me en una manera diferent d’analitzar i raonar la
construcció a través de la tecnologia i la utilització de noves eines de treball.
D’altra banda, també vaig voler orientar la realització d’aquest treball en l’àmbit de la
sostenibilitat, ja que avui dia està en boca de molts professionals.
Un cop vaig tenir clara la manera de com realitzar el meu treball final de grau vaig establir
uns objectius. Un dels objectius principals d’aquest treball va ser un estudi bioclimàtic amb la
intenció de validar la distribució existent de l’habitatge, sota la idea de la sostenibilitat, tenint
present els criteris d’ús dels usuaris que hi habiten.
L’altre objectiu va ser el modelatge del projecte mitjançant l’aplicació de nous softwares
informàtics (Revit). Familiaritzant-me en una nova concepció de treball, per confirmar que el
model generat de manera virtual corresponia amb l’habitatge existent, fent un anàlisi de
consum amb la idea de comparar el model generat amb revit i el projecte existent.
Per assolir els objectius he treballat amb diversos softwares energètics. Utilitzant el
programa ECOTEC per realitzar estudis solars, lumínics i tèrmics de l’edifici; i el programa
DesignBuilder per realitzar els anàlisis de consum energètics sobre el model prèviament
generat en Revit i poder-lo comparar amb l’edifici existent.
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DADES GENERALS PROJECTE D’EXECUCIÓ UNIFAMILIAR

Projecte: Projecte Bàsic i d’Execució d’habitatge unifamiliar aïllat
Objecte de l’encàrrec: Obra de nova construcció
Emplaçament: Carrer Collformic, 1B
Municipi: 08445- CÀNOVES I SAMALÚS Comarca del Vallés Oriental

3

MEMORIA DESCRIPTIVA

El municipi, ubicat a la comarca del Vallés Oriental, té una alçada topogràfica de 346m. Es
tracte d’un solar lliure d’edificació en una zona de sòl urbà.
El solar té 424,7 m2 i una forma rectangular i esta limitat per edificacions veïnes de planta
baixa i pis en els laterals.

DESCRIPCIO DEL PROJECTE

3.1

Es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat, situat al carrer Collformic, num. 1B del municipi
08445- Cànoves i Samalús, comarca del Vallés Oriental.
Es projecte un edifici amb façana principal al carrer de Collformic format per una planta
baixa. L’habitatge té ventilació creuada i garanteix a la sala d’estar l’assolellament directe
entre les 10 i les 12 hores solars en els solstici d’hivern.
A la planta coberta s’hi col·locaran elements necessaris per a les instal·lacions de
telecomunicacions, així com els col·lectors solars per a la producció d’aigua calenta
sanitària.

FITXA URBANISTICA

3.2
-

PLANEJAMENT VIGENT: PLA DO’RDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
CÀNOVES I SAMALÚS text Refòs. Abril 2010

-

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: SÒL URBÀ CONSOLIDAT

-

QUALIFIACIÓ DEL SÒL: ZONA D’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL AÏLLADA.

-

USOS ADMESOS : EDIFICACIO D’HABITATGE AÏLLAT

PARÀMETRES NORMATICA

PARAMETRES PROJECTE

PARCEL·LA MINIMA: 400 m2

PARCEL·LA: 424.70 m2

FAÇANA MINIMA: 15,00 m

FAÇANA: 21,10 m

OCUPACIÓ DE PARCEL·LA: 30%
2

2

OCUPACIO: 22,03 %

EDIFICABILITAT: 0,40 m /m s

SOSTRE EDIFICAT: 0,22 m2/m2 s

ALÇADA REGULADORA: 9,00m (PB+PP1)

ALÇADA EDFICACDA: 3,35m (PB)

SEPARACIO A CARRER: 6,00m

SEPARACIO: 8,56m

SEPARACIÓ LIMIT PARCEL·LA: 3,00m

SEPARACIO LIMIT: 3,00m
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PLANTA BAIXA
La planta baixa està formada per una sala-menjador, cuina practicable, 2 habitacions dobles
i un bany complet practicable.
Superfície total de la planta baixa: 87,30 m2
Superfície útil planta baixa 85,04 m2
QUADRE SUPERFICIES
Nom

Àrea

Volum

SALA D'ESTAR-MENJADOR

23.59 m²

59.53 m³

CUINA

8.16 m²

20.64 m³

VESTIBUL

17.23 m²

43.45 m³

BANY

5.35 m²

13.56 m³

HABITACIO INDIVIDUAL

13.59 m²

35.32 m³

HABITACIO DOBLE

16.78 m²

42.55 m³

TOTAL

85.04 m³

215.04 m³

Taula 3.2-1: Quadre de superfícies

4
4.1

MEMORIA CONSTRUCTIVA
FONAMENTACIÓ

Es tracte d’una fonamentació directa de formigó armat, amb llosa de fonamentació. No es
preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació de l’edifici i
l’execució de les soleres.
Classe d’exposició: IIa
Llosa de fonamentació
 Sobre 10cm de formigó de neteja rnom = 30mm
 Cares laterals en contacte amb el terreny, rnom = 80mm
4.2

ESTRUCTURA

L’estructura horitzontal de la coberta, és un forjat amb bigues de gelosia d’acer. El forjat de
coberta està compost d’un contraxapat de fusta més aïllament tèrmic de 5cm i una xapa
d’arlita per la formació de pendents.
L’estructura vertical està composta d’acer galvanitzat.
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4.3

SISTEMES ENVOLVENTS I D’ACABATS EXTERIOR

FAÇANES: estan formades per panells OSB 3 per la part exterior i panell de guix amb
aïllament de llana mineral i cambra d’aire ventilada. L’acabat exterior serà majoritàriament
revestit continu tipus monocapa. Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat > 3 (Zona
eòlica C, altura edifici < 15m i pluviometria III).
Façana d’obra prefabricada, revestida i amb cambra d’aire ventilada. Gruix total 20cm
COMPOSICIO

GRUIX
(cm)

Arrebossats a bona vista de morter monocapa de resistència mitja a la

2

filtració (Tipus OC CS III W1 segons UNE 998-1)
Panell OSB qualitat 3

3

Cambra d’aire ventilada

8

MW panell de llana mineral (0,036 W/mk) col·locada amb separadors

5

Panell de fibres de guix amb morter 1:2:10

2

OBERTURES DE LES FAÇANES: La fusteria exterior serà d’alumini anoditzat amb
trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra d’aire. Les obertures tenen com a
protecció solar exterior unes lames corredisses orientables d’alumini. Cap de les finestres
disposa de persianes enrotllables.
Finestra amb trencament de pon tèrmic i doble vidre oscil·lobatent d’un sol full
Doble vidre amb cambra (6-12-6)
Fusteria d’alumini amb trencament pont tèrmic major 12mm (U=3,2W/m 2K)

Balconera amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb tarja fixa i porta batent d’un full
Doble vidre amb cambra (3+3-12-3+3) un dels vidres de baixa emissivitat
Fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12mm (U=3,2W/m 2K)
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COBERTES

La coberta serà plana no transitable d’acabat de graves sobre xapa d’arlita per formació de
pendents i aïllament tèrmic.
Coberta plana no transitable amb acabat de graves 2%
COMPOSICIO

GRUIX (cm)

Graves

7

Morter de ciment

4

Membrana impermeable PA-9 (UNE 104-402) formada per làmina de

-

betum modificat LBM-48 adherida sobre imprimació
Formació 2% de pendent amb arlita gruix mínim 3cm

12 (promig)

Xapa de panell OSB 3 + aïllament tèrmic

4.5

2

COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Per a la compartimentació interior (parets i envans), s’ha optat per la utilització d’elements
prefabricats d’estructura galvanitzada i panells d’acabats de fibres de guix replens de llana
mineral, un dels fulls recolzat directament sobre el forjat i l’altre ho fa sobre unes bandes
elàstiques en tot el seu perímetre.
Envans interior habitatge: Envà de 10cm
COMPOSICIO

GRUIX
(cm)

Panell de fibres de guix YF, pintat amb pintura plàstica amb acabat llis
Estructura de suport d’acer galvanitzat amb llana de roca
Panell de fibres de guix YF, pintat amb pintura plàstica amb acabat llis

1,5
7
1,5

ANALISIS DEL COMPORTAMENT BIOCLIMATIC AMB CRITERIS SOSTENIBLES D’UN PROJECTE BASIC

11

OBERTURES COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
Porta d’accés (0,9x2,10m): Fusta batent de faig envernissada, de 35mm de cares llises i
estructura interior de fusta (30dBA)
Portes interiors (0,80x2,00m): Fusta batent de faig envernissada, de 35mm de cares llises i
estructura interior de fusta.
Pel que fa als acabats:
PAVIMENTS: De gres extorsionat a la zona de la cuina i banys. Paviment de parquet a la
resta de la casa.
PARETS INTERIOR: Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paràmetres
verticals, a excepció de banys i cuines que s’hi farà un enrajolat amb rajola de valencià fins
al sostre que garanteixi la impermeabilització de la cambra.
SOSTRE: Es col·locarà un cel ras de plaques de guix laminat pintat amb pintura plàstica a
tota la casa per facilitar el pas de les instal·lacions.

5
5.1

ESTUDI BIOCLIMATIC
ANALISIS DE L’ENTORN

UBICACIO
Es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat, situat al carrer Coll fòrmic, num. 1B del municipi
08445- Cànoves i Samalús.
El municipi, ubicat a la comarca del Vallés Oriental, té una alçada topogràfica de 346m.
El solar té 424,7 m2 i una forma rectangular. Esta limitat per les façanes laterals per
edificacions veïnes de planta baixa i pis.

Il·lustració 5.1-1: Ubicació del projecte
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CLIMA
El clima de Cànoves és mediterrani amb influència de muntanya. La presència del massís
del Montseny fa que la influència marítima quedi una mica atenuada. Es formen sovint
boires de la tardor a la primavera a causa de l'acumulació d'aire fred, que resta atrapat,
sense poder sortir en dies de calma. Això dóna lloc a un fenomen d'inversió tèrmica.
En general el clima de la zona és relativament plujós amb una mitjana de 73,3 litres per any
(la major part recollits durant la primavera i la tardor). Les temperatures mitjanes anuals
oscil·len entre 8º i 16º i els estius són calorosos, on la temperatura mitjana mensual de juliol
supera els 21º.

ESTRATÈGIA DE DISSENY BIOCLIMATICA

5.2

El disseny de façanes bioclimàtiques es centra en l'estalvi energètic, aquestes estratègies
d'eficiència energètica de l’envolvent són possibles solucions donades en funció al clima
Mediterrani.
Les façanes amb orientació Nord, normalment el sol no incideix de forma directa, de manera
que només rep una mica de radiació solar a primera i última hora durant els mesos d'estiu
en què el sol realitza un major recorregut.
Possibles estratègies de disseny façana Nord:


Es distribuiran cap a aquesta part de la casa les zones no habitables com banys,
lavabos, cuines, cambres d'instal·lacions, passadissos, distribuïdors o accessos.



El seu disseny requereix de façanes amb un reduït percentatge de buits, amb poca
quantitat de portes i finestres a l'exterior, per evitar les pèrdues energètiques, ja que
són les zones que presenten més demandes de calefacció a l'hivern.

Per a les façanes amb orientació est s’ha de tenir en compte que rebran la radiació solar
durant les primeres hores del matí fins al migdia, tot i que a l'hivern aquesta radiació serà
molt més suau, mentre que a l'estiu sobre la façana amb orientació Est incidirà més
directament i durant major temps de manera que és quan s'aporta molta més quantitat
d'assolellament a les estàncies amb aquesta orientació.
Possibles estratègies de disseny façana Est:


Es distribuiran zones d'ús o estàncies com la zona de cuina o la zona de dia que
aprofitin la llum solar del matí.



És convenient dissenyar algun tipus de porxo o elements de assolellament
mitjançant espècies vegetals de fulla caduca, que permeti aprofitar el sol a l'hivern i
limitar l'excés de radiació durant l'estiu.



Es recomanen proteccions solars passives en els buits amb sistemes de lames
verticals i no horitzontals. El motiu és que en rebre l'angle d'inclinació solar més petit,
si col·loquem lames horitzontals el sol es filtraria i pot molestar o enlluernar, amb la
qual cosa no seria un sistema efectiu.
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Igualment es recomana reduir la mida dels buits perquè no sigui excessiu, d'aquesta
manera també evitarem tenir demandes de calefacció excessives a l'hivern així com
de refrigeració a l'estiu.

Les façanes amb orientació Sud són de gran importància. Es tracta sens dubte de la zona
de l'habitatge que rep major quantitat de radiació solar sobretot a l'estiu, sent per tant el front
principal cap on l'habitatge s'ha d'obrir en la seva projecció i disseny, ja que és per on rep
major quantitat de llum natural.
Possibles estratègies de disseny façana Sud:


Es distribuiran a la zona sud de la mateixa aquelles estances on normalment es passa
més temps i es requereix més llum com el saló principal o zona d'estar, els dormitoris
principals de l'habitatge, etc ..



És convenient que la major part de la façana principal de l'habitatge s'orienti cap al sud
per aconseguir el màxim aprofitament del sol, i que en aquesta orientació les façanes
disposin de major quantitat de buits que a la resta de les orientacions de l'habitatge .



Es recomana tenir en compte en el disseny i emplaçament de la construcció si hi ha
edificacions veïnes, edificis pròxims o un altre tipus d'obstacles naturals o d'una altra
índole que puguin llançar ombra a la nostra façana, ja que això pot condicionar la
ubicació de la mateixa dins de la parcel·la o solar.



S'ha de prestar especial atenció al disseny de les proteccions solars com voladissos o
ràfecs de coberta, ja que és la façana que major assolellament rep, de manera que s'ha
de projectar una longitud de vol òptima però no excessiva, ja que a l'estiu el sol incideix
amb un angle molt inclinat, mentre que a l'hivern el sol cau molt més baix i s'ha de
permetre el guany solar.

A la façana Oest. El sol incideix fonamentalment a partir del migdia, sobretot a la tarda, on
es rep la radiació solar de les últimes hores del dia. L'angle del sol sobre la façana va
decaient a mesura que passen les hores fins a la posta de sol.
Possibles estratègies de disseny en façana Oest:


Convé Disposar les estades com el garatge, els serveis de les habitacions orientades
al sud, zones d'oci o de jocs, etc.



Els buits d'aquestes façanes es disposaran de manera que, juntament amb els que
s'obrin a les façanes amb orientació est, permetin una adequada ventilació creuada
per a la ventilació de l'habitatge així com una correcta refrigeració nocturna a l'estiu.



Per evitar l'enlluernament, com en el cas de les façanes amb orientació est, és
convenient disposar de proteccions solars passives amb lames verticals

14
5.3

ANALISIS DEL COMPORTAMENT BIOCLIMATIC AMB CRITERIS SOSTENIBLES D’UN PROJECTE BASIC

PERFIL USUARI

La casa està habitada per una família composta de dues persones, mare i filla. La mare té
entre 40-50 anys i la filla té 12-15 anys.
La mare treballa com a professora en una escola de secundària. El seu horari de treball és
de 9h-17h la majoria dels dies laborables i arriba a casa sobre les 18h. Dos cops a la
setmana realitza un curs de pintura d’una hora (19h).
La filla està cursant secundària, l’horari de l’escola és de 9h-17h després realitza diverses
activitats extraescolars (angles i basquet) cosa que fa que arribi a les 18h a casa.
Durant els caps de setmana realitzant diverses activitats però generalment acostumen a
estar la gran part del dia a casa.
5.4

ESTUDI LUMÍNIC

Anàlisis de l’entorn: He estudiat les ombres produïdes per les edificacions veïnes en els
mesos de gener i juliol, ja que generalment són els mesos més restrictius de l’any. El mes de
gener és el mes més fred de l’any mentre que el mes de juliol acostuma a ser el més
calorós.
Durant el mes de gener el sol surt al voltant de les 8:15h del matí i es pont vora les 17:30h.
Després de realitzar l’estudi de l’entorn amb l’ajuda d’ Ecotect, he observat que de les 8:15h
fins les 9:30h la casa rebrà ombres a les façanes orientades a nord-est i sud-est provocades
per les edificacions veïnes.

Il·lustració 5.4-1: Estudi lumínic de l’entorn

De les 9:30h a les 14:00h tocarà el sol directament a l’edifici sense rebre cap tipus d’ombra.
Finalment a partir de les 14:00h del migdia l’habitatge tornarà a rebre ombres a les façanes
orientades a Nord-oest i sud-oest ja fins la posta del sol.
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Pel que fa al mes de juliol, el sol surt vora les 6:30h del matí i es pon al voltant de les 21:20h
del vespre. Un cop realitzat l’estudi de les ombres provocades per l’entorn he observat que
de les 6:30 fins les 9.30h l’edifici rebrà ombra i que a partir de les 9:30 i fins les 17:45h les
façanes orientades a nord-est, sud-est i sud-oest estaran en contacte amb el sol. Per últim, a
les 17:45h l’edifici començarà a rebre ombres a les façanes sud-est, sud-oest i nord-oest ja
fins a la posta del sol.

Il·lustració 5.4-2: Estudi lumínic de l’entorn
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Anàlisis lumínic: He realitzat un estudi lumínic amb l’ajuda del programa informàtic Ecotect.
Gracies a les diverses funcions del programa podem analitzar la quantitat de llum natural
que incideix a l’interior de l’habitatge.

Il·lustració 5.4-3: il·luminació natural exterior

La quantitat de llum natural que tindrem a l’interior de cada estança ve donada en funció a la
ubicació, l’entorn i l’orientació de la casa. Podem observar com les façanes situades a cara
nord tenen menys il·luminació que les façanes orientades a cara sud. Depenent de l’ús de
cada espai les obertures tindran una geometria i unes dimensions determinades amb la
funció de captar més o menys llum solar. La utilització de finestres petites en estances on no
es necessiti una gran il·luminació i la utilització de grans obertures on es vulgui prioritzar la
il·luminació natural. En el cas de les gran obertures es poden fer arribar fins al paviment
donant una major importància a la façana obtenint una gran il·luminació de l’espai.
Una altra tècnica per millorar la il·luminació és la utilització d’acabats de colors clars obtenint
un major índex de reflexió.
Amb aquest estudi s’observa com les estàncies amb més il·luminació natural són les
orientades al Sud-est i sud-oest on generalment s’acostuma a situar el menjador i la cuina.
En aquestes estances el valor màxim en lux, unitat de mesura lumínica, està al voltant d’uns
1400lux i es va reduint a mesura que ens allunyem de les obertures fins arribar al valor
mínim de 0 lux, localitzat a les cantonades hi ha les zones on la llum natural no hi arriba. En
aquest cas la llum artificial substituirà la llum natural.
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Un cop realitzat l’anàlisi lumínic he estudiat la una distribució interior existent com si es
partís des de zero. La proposta de distribució estarà condicionada pel perfil d’usuari i el propi
anàlisis lumínic.
Anàlisis lumínic: Els espais orientats al sud rebran una major quantitat d’assolellament que
els espais orientats al nord. Aquest assolellament serà més intents a l’estiu i més suau a
l’hivern.
Perfil usuari: Els usuaris romandran a l’habitatge de 19h-9h els dies laborables i es suposa
que les 24h del dia durant els dies no laborables exceptuant sortides esportives i els mesos
de juliol i agost on marxen de vacances.
Per dissenyar la solució he procurat que les estances que reben més assolellament siguin
aquelles estances on l’usuari passi el major nombre d’hores possibles.
S’ha prioritzat els dies no laborables, ja que els usuari passen la major part del dia a
l’habitatge mentre que els dies laborables de 9h-19h, les hores on major assolellament rep la
casa, els usuaris no es troben a l’habitatge.
Finalment, la casa s’ha dividit en zona de dia (sala d’estar-menjador i cuina), zona de nit
(habitació individual i habitació doble), zona de serveis (bany) i zona de circulació o de pas
(vestíbul i passadís).

*La distribució de la
cuina i el menjador/
sala d’estar pot
alternar-se ja que les
dues disposen de
gran assolellament .

Il·lustració 5.4-4: Distribució lumínica
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Anàlisis zona de dia: Un cop determinat una possible distribució lumínica he realitzat un
estudi de la zona de dia, la zona de serveis i la zona de circulació ja que són les estances on
més temps hi està durant el dia.

Il·lustració 5.4-5: Anàlisis lumínic zona de dia

L’estança de la cuina, requadre verd, té una finestra de 1,50x1,00m garantint al voltant d’uns
600-700 lux lumínics.
L’estança del menjador, requadre taronja, té una finestra de 1,80x1,20m i un altre de
2,10x2,10 amb accés a l’exterior. Gran part de l’estança està il·luminada gràcies a l’ajuda de
la llum natural. Per la finestra situada a la façana nord-oest hi entren aproximadament 870
lux lumínics mentre que per la finestra orientada al sud-oest observem que la màxima ronda
els 1440lux.
La zona de l’entrada, requadre groc, presenta uns 800 lux al que vindria a ser la zona de la
porta d’accés a l’habitatge i el voltant de la finestra 1,50x1,20m.
Finalment, l’estança del quarto de bany, requadre lila, té una finestra de dimensions petites
1,50x0,6m. En aquesta estança la il·luminació vindrà donada per llum artificial ja que el
disseny de la finestra s’ha realitzat pensant en la utilitat i privacitat de l’estança.
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ESTUDI TÈRMIC

He realitzat un anàlisis tèrmic de les façanes amb l’ajuda del programa Ecotect. L’anàlisi
s’ha realitzat del mes de Juliol i el mes de gener ja que són els mesos més calorosos i freds
respectivament.
Mes de Juliol (més calorós)

Il·lustració 5.5-1: Estudi tèrmic de les façanes / juliol

Segons l’estudi realitzat podem observar com les façanes que rebran més radiació solar
estan orientades a la zona sud (façanes sud-est i sud-oest). On la radiació d’aquestes
façanes estarà entre els 2380-3000 Wh/m2. Per contra, les façanes amb menys radiació
solar estaran orientades a la zona nord (façanes nord-est i nord-oest). La façana nord-oest
tindrà una radiació solar al voltant dels 1060 Wh/m2 mentre que la façana nord-est rondarà
els 1720 Wh/m2.

20
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Mes de Gener (més fred)

Il·lustració 5.5-2: Estudi tèrmic de les façanes / gener

Pel mes de Gener (més fred de l’any) veiem com la radiació solar és menor en totes les
façanes però depenen de l’orientació rebrà més o menys radiació.
Les façanes amb menys radiació solar durant el mes de gener són la façana nord-est i nordoest amb un valor màxim de 680 Wh/m2 mentre que la façana amb més radiació solar és la
sud-est amb uns 2130 Wh/m2 i finalment tenim que la façana sud-oest rebrà uns 1840
Wh/m2 aproximadament segons l’anàlisi realitzat per Ecotect.
Després d’analitzar tèrmicament les façanes he estudiat si la proposta de distribució interior
existent funcionaria tèrmicament. Per realitzar-ho he dissenyat una distribució tèrmica en
funció del perfil d’usuari i l’aprofitament de la radiació exterior.
La idea és aprofitar les façanes amb una major radiació solar per col·locar-hi els espais on
l’usuari hi està més hores durant el dia de tal manera que la utilització d’aparells
climatitzadors sigui el menor possible per assolir la temperatura de confort a l’interior.
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Tenint en compte el perfil dels usuaris sabem que la gran part dels dies, cinc a la setmana,
de 9h-19h no romandran a l’habitatge mentre que la resta d’hores si.
D’altre banda, els dies no laborables els usuaris si que estaran la major part del temps fent
ús dels espais interiors de la casa.
Finalment, s’ha dissenyat la distribució tèrmica tenint en compte que durant el dia és quan
l’habitatge captarà una major quantitat de radiació solar. D’aquesta manera he decidit que
les estances on els usuaris i passen més hores durant el dia són el menjador-sala d’estar i la
cuina durant el cap de setmana principalment. Se li ha restat importància a les habitacions ja
que quan l’usuari fa ús d’elles és majoritàriament durant la nit.
S’ha proposat la mateixa distribució que en l’anàlisi lumínic.

Il·lustració 5.5-3: Distribució tèrmica

La zona de dia està situada a les façanes amb major radiació durant l’any. Això farà que
aquestes estances durant l’hivern tinguin una major facilitat per assolir la temperatura de
confort gràcies a la radiació solar. Per contra, a l’estiu aquestes estances rebran una gran
quantitat de radiació augmentant la temperatura interior. Per evitar un accés de radiació
solar durant l’estiu es col·locaran elements de control que regulin el pas de la radiació.
La zona de nit s’ha situat a les façanes amb menor radiació solar, ja que aquestes estances
s’utilitzen la major part del temps durant la nit. Per mantenir la radiació captada durant el dia
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s’utilitzarà materials amb una gran inèrcia tèrmica o bé es col·locarà una capa d’aïllament
suficientment gruixuda per evitar el pas del fred exterior.
Pel que fa a la zona del vestíbul, aquest espai funciona com una espai tampó. Són espais,
de baixa utilització, que tèrmicament actuen d'aïllants o "taps" entre les estances. El confort
tèrmic en aquests espais no està tant assegurat, ja que es considerat un espai de circulació i
no s’hi presta tanta importància tèrmicament.
La col·locació adequada d'aquests espais pot comportar beneficis climàtics per a l'habitatge.
En aquest cas, el vestíbul evitarà la transmissió de calor captada a través de la radiació
durant el dia de la sala d’estar a la zona de nit.
Per evitar això es podria redissenyar la distribució interior canviant la ubicació del vestíbul
amb l’habitació individual. D’aquesta manera el vestíbul ja no faria de tap tèrmic i l’habitació
individual estaria situada en una zona de major captació solar.
Durant els mesos d’estiu s’aprofitaran de la ventilació creuada per ventilar i refrescar
l’ambient de l’interior de l’habitatge.
Estudi dels rajos solars
He estudiat la incidència dels rajos dels mesos de Gener i juliol de la distribució tèrmica, ja
que són els dos mesos més restrictius.


Zona de dia (menjador-cuina-entrada):

Il·lustració 5.5-4: Estudi dels rajos solars zona de dia

Depenent del mes la incidència del sol variarà, segons l’estudi realitzat amb Ecotect al mes
de gener els rajos incideixen de forma obliqua mentre que el mes de juliol els rajos incidiran
de forma perpendicular.
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Per tal d’evitar possibles reflexions a l’interior de l’estança es preveu la col·locació d’algun
element de control a les finestres siguin lames verticals, persianes o cortines interiors. Pel
que fa a la porta del pati, quadre verd, es col·locarà un element de control mòbil per facilitar
la comunicació amb la terrassa exterior.
Finalment, els rajos solars incideixen amb menor intensitat a la finestra situada a la façana
nord-oest, en aquesta finestra s’hi ha col·locat unes cortines com a element de control per
regular el pas de la llum natural.

Il·lustració 5.5-5: Estudi dels rajos solars zona de dia

Pel que fa al mes de gener els sol es pont al voltant de les 18h fent que els rajos solars amb
prou feines incideixin de forma directa a la façana nord-oest.

Il·lustració 5.5-6: Estudi dels rajos solars zona de dia
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Zona de nit (habitació individual – habitació doble)

La zona de nit esta orientada a cara nord-est (habitació doble) i sud-est (habitació
individual). El fet que el sol surti per l’est farà que les habitacions rebin bona part de la llum
natural de l’exterior durant les primeres hores del dia.

Il·lustració 5.5-7: Estudi dels rajos solars zona de nit

Per tal d’evitar que la llum natural incideixi de forma directa s’hauria de col·locar elements de
control com cortines, persianes o lames verticals.
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5.6
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ESTUDI ACUSTIC

Anàlisis de l’entorn:

Il·lustració 5.6-1: Anàlisis acústic de l'entorn

La casa està rodejada per dues edificacions veïnes i una carretera d’únic sentit en la seva
façana principal.
Pel que fa al soroll provocat per la circulació, en el carrer d’accés a l’habitatge només s’hi
troben 6 cases més a part de la pròpia. La sort que el carrer sigui d’una direcció farà que el
trànsit sigui mínim i reduït a unes hores concretes.
Pel que fa a la part posterior de la casa hi trobem un prat de conreu, això significa que
durant l’època de sembrat i recollida dels fruits hi treballi maquinària agrària generant soroll
durant la jornada laborable. Aquest soroll pot arribar a ser molest, per aquest motiu es
plantejarà la col·locació d’aïllament acústic o l’augment de la massa de l’envolvent en la
façana posterior (nord-oest).
Finalment pel que fa a les edificacions veïnes s’utilitzarà la vegetació amb la intenció d’evitar
que els soroll produïts a l’exterior penetrin cap a l’interior de l’edifici ja que funcionaran com
una barrera acústica.
Un cop realitzat l’estudi acústic de l’entorn he analitzat si la distribució existent serià valida
des del punt de vista acústic. Per fer-ho s’ha determinat quines estances són generadores
de soroll, les activitats que provoquen soroll, el tipus de soroll i la sensació que aquest soroll
provoca a l’usuari.
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ESTANCIA
Menjador
Sala d'estar
Cuina
Bany
Vestíbul
Passadís
Habitació D.
Habitació I.

ESPAIS
GENERADORS
SOROLLS
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

ACTIVITAT GENERADORES
DE SOROLL
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO

TIPUS DE
SOROLL
Variable
Variable
Estable
Estable
-

SENSACIO DE
L'USUARI
Tolerable
Tolerable
Molest
Molest
-

Taula 5.6-1: Matriu acústica

Continu: El nivell de pressió acústica es manté constant en el temps
Variable: El nivell de pressió acústica oscil·la entre un interval determinat de dB durant el
temps.
Un cop estudies les zones generadores de soroll i les propenses a generar soroll s’ha
dissenyat una distribució acústica.

il·lustració 5.6-2: Distribució acústica

Per evitar els sorolls provocats per les estances es preveurà la utilització de materials
aïllants acústicament en aquelles estances on els sorolls provocats siguin intensos i
molestos per l’usuari. D’altra banda, els acabats de les estances generadores de soroll
seran irregulars i porosos amb la intenció d’absorbir amb més facilitat la propagació del so.
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Il·lustració 5.6.1: Anàlisis distribució acústica

La distribució de les portes d’accés a les estances s’ha fet de tal manera que no estiguin
enfrontades per tal d’evitar la propagació directa del soroll que s’hi pugui generar en el seu
interior. D’aquesta manera la propagació entre estances és més difícil.
Es possible que en l’espai lliure entre el vestíbul i el menjador-sala d’estar es generin ecos,
per aquest motiu s’haurà de tenir en compte el tipus d’acabat interior. La utilització d’acabats
rugosos ajudarà en l’absorció del soroll.
D’altra banda, no existeix separació entre la cuina i el menjador-sala d’estar. Això provocarà
que en el moment en què s’hi generi activitat en els dos espais es creïn interferències. Per
tal d’evitar això es podria utilitza la geometria amb la intenció de dirigir les reflexions en la
direcció desitjada.

Il·lustració 5.6-3: Secció acústica

En el cas del menjador, la utilització d’una geometria inclinada ajudaria a fer que el so
arribes de forma directa a l’emissor evitant així l’augment de la intensitat.
Pel que fa a el quarto de bany es col·locarà un material aïllant per tal d’evitar la propagació
del soroll. D’altra banda, l’armari de l’habitació doble funcionarà com a barrera acústica
ajudant a reduir el so.

28

ANALISIS DEL COMPORTAMENT BIOCLIMATIC AMB CRITERIS SOSTENIBLES D’UN PROJECTE BASIC

Finalment, després de realitzar els diferents anàlisis sobre la distribució existent podem
observar com la solució escollida per l’arquitecte compleix amb criteris bioclimàtics i alhora
satisfà les necessitats dels usuaris complint amb els seus perfils d’usos.

6

ESTUDI DEL CONSUM ENERGETIC

Per realitzar l’anàlisi de consum he importat el model revit a DesignBuilder. Aquest software
utilitzar el motor de càlcul de l’EnergyPlus en les simulacions. La idea és comparar el
consum elèctric simulat pel software informàtic amb el consum elèctric real dels últims 2
anys i d’aquesta manera poder validar el model generat virtualment.
Per obtenir la informació del consum (Kwh) es disposa de les factures bimensuals de
l’habitatge existent. Aquestes factures venen donades amb el consum total generat per la
il·luminació, l’aigua calenta sanitària i la climatització.
6.1

TAULA DE CONSUMS TOTALS EN KWH
2015

FEB-15
380

ABR-15
JUN-15
AGO-15
OCT-15
DIC-15
544
177
126
162
637

Gràfica 6.1-1: Consum real 2015
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2016
FEB-16
ABR-16
JUN-16
AGO-16 OCT-16
734
480
129
104

164

Desembre
646

Gràfica 6.1-2: Consum real 2016

Per realitzar les comparacions amb DesignBuilder del sistema de climatització prèviament
s’ha desglossat el consum total dels dos anys.

6.2

ANALISIS DEL CONSUM REAL DELS ULTIMS 2 ANYS

Gràfica 6.2-1: Comparació dels consum reals 15/16
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METEO.CAT GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
2015

9,1

2016 10,3

7,2 11,2 14,4 20,5 23,4 26,6 23,8 18,8 15,5 14,8 12,7
8,4 12,5 15,1 18,2 22,7 26,3 23,2 17,6 16,1

15

11,9

Taula 6.2-1: Temperatura estació meteorològica Tagamanent

Per analitzar les diferencies de consum real que hi ha hagut durant aquest dos anys he
tingut en compte les temperatures mitjanes de cada mes i l’activitat dels usuaris.
Analitzant els resultats de consum, en el mes de febre veiem que hi ha una diferència de
354kWh el 2016 respecte a el consum del 2015. Aquesta diferència bé donada ja que no es
disposa del consum del mes de gener de 2015.
Per poder realitzar les comparacions del consum real amb el consum simulat s’ha suposat
que el consum d’aquest més serà aproximadament el doble ja que si es compara amb el
consum del gener i febre del 2016 s’hi observa una proporcionalitat.
D’altra banda, en els mesos de maig i juny de l’any 2015 s’ha arribat a un consum de
177kWh mentre que l’any 2016 pels mateixos mesos s’ha consumit 48kWh menys. Quedant
un consum de 129 kWh l’any 2016. Aquesta diferencia s’ha produït ja que la setmana santa
de 2016 va coincidir amb el mes de maig i els usuaris van estar de viatge. Del dissabte 7 al
dilluns 16 de pasqua. Durant aquest període de temps el consum a estat mínim.
Pel que fa a la resta de mesos de l’any els consums de kWh són similars.
Un cop analitzada la taula de consums reals s’ha creat una nova gràfica amb la incorporació
del mes de gener de 2015 per poder realitza les comparacions amb els resultats que
s’obtinguin de les simulacions.
S’ha determinat un valor de consum de 372 kWh seguin la proporcionalitat del consum real
del 2016 i tenint en compte que el gener de 2015 la temperatura mitjana va ser 1,4ºC inferior
a la del 2016
Consum real 2015 modificat:
2015
FEB-15
ABR-15
JUN-15
AGO-15
OCT-15
DIC-15
752
544
177
126
162
637
Consum real 2016:
2016
FEB-16
ABR-16
JUN-16
AGO-16
OCT-16
734
480
129
104

164

Desembre
646

Finalment s’obté la següent gràfica de consums reals per a la comparació amb els resultats
que s’obtindran amb les diferents simulacions.
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Gràfica 6.2-2: Gràfica de consums reals ponderada

Un cop analitzat el consum total passem a desglossar aquest consum per tal d’obtenir el
consum en climatització ja que serà el que estudiarem amb DesignBuilder.
6.3

CONSUM DESGLOSSATS

He realitzat un estudi del consum generat durant un mes en il·luminació i aigua calenta. En
base aquests resultats s’ha extret la diferència del consum total per tal de saber el gast en
climatització.
CONSUM MENSUAL EN IL·LUMINACIO
[Càlculs en l’annex B]
Aquest càlcul s’ha realitzat en funció el perfil de l’usuari descrit en l’apartat 5.3 PERFIL
D’USUARI de la memòria. Segons l’ocupació de la casa he establer unes hores
aproximades de consum de cada estança donant major importància aquells espais on més
vida si fa.
*Els mesos d’estiu, el consum lumínic disminuirà, ja que durant aquells mesos disposem de
més hores solars.
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POTENCIA
(W)

QUANTITAT DE
BOMBETES

ACTIVITAT DIARIA (h)

CONSUM DIARI (W)

Sala d'estar

8,6

2

4

68,8

Menjador

8,5

2

4

68

5

2

2,5

25

Vestíbul

7,5

2

1

15

Passadís

8,5

2

1

17

Bany
Armari Hab.
Doble

7,5

2

2

30

3

2

1

6

Habitació doble

6

3

2

36

Habitació indiv.

6

3

2

36

20

19,5

301,8 W

ESTANCIA

Cuina

TOTAL

301,8 W

0,302 Kwh

Els mesos de gener, març, maig, juliol, agost, octubre i desembre estan compostos de 31
dies i el seu consum mensual serà al voltant de 9,36 KWh.
Els mesos de febrer, abril, juny, setembre i novembre estan compostos de 30 dies i el seu
consum mensual serà al voltant de 9,06 KWh.
CONSUM MENSUAL DELS ELECTRODOMESTICS
[Càlculs en l’annex B]
Per realitzar el consum dels electrodomèstics he seguit el perfil d’ús dels usuaris.
Tenint en compte que l’ús de la nevera serà constant les 24h i l’ús de la rentadora,
assecadora i rentaplats serà de dos cicles per setmana com a màxim.
Pel que fa a la televisió s’ha establert una utilització mitjana de 4h per dia.
Nevera:



648W x 30 dies = 19.440 W – 19,44 KWh
648W x 31 dies = 20.088 W – 20,1 KWh

Televisió:



140W x 30 dies = 4.200 W – 4,2 KWh
140W x 31 dies = 4.340 W – 4,34 KWh

En el cas de la rentadora, la assecadora i el rentaplats en un mes s’utilitzarà 8 vegades.

Rentadora: 695W x 8 cicles = 5.560 W – 5,56KWh

Assecadora: 1475W x 8 cicles = 11.800 W – 11,8 KWh

Rentaplats: 930W x 8 cicles = 7.440 W – 7,44 KWh
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Això suma un total de:
Mesos amb 30 dies

Mesos amb 31 dies

19,44

20,1

Televisió

4,2

4,34

Rentadora

5,56

5,56

Assecadora

11,8

11,8

Rentaplats

7,44

7,44

48,44 KWh

49,24KWh

Nevera

TOTAL

L’ús dels electrodomèstics a l’estiu variarà en funció de la utilització dels usuaris. Aquests
càlculs representen el consum base amb el perfil establert anteriorment.
CONSUM MENSUAL A.C.S
[Càlculs en l’annex B]
Aquest càlcul s’ha fet en base el perfil dels usuaris. He determinat que els usuaris utilitzaran
la dutxa de 3 a 4 cops per setmana. S’ha estimat un temps d’ús de 45min per usuari. Apart
de la utilització de la dutxa s’ha marcat que s’utilitzarà uns 90min al mes pel rentat de mans i
altres necessitats.
S’ha de tenir en compte que els mesos d’estiu el consum d’aigua calenta disminuirà
consideradament, ja que l’habitatge disposa d’una placa solar.
El consum mensual d’ACS serà: 24h dutxa +1h altres necessitats = 25h
25h x 1200 W = 30.000 W – 30 KWh
Consum mensual mesos de maig al setembre
Utilització: 3 cop per setmana, (30 min per usuari x2usuaris = 3h setmana
Mes = 3h x4 setmanes = 12h El consum d’ACS serà: 12h x 1200W = 14,400 W – 14,4 KWh
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TAULES DE CONSUM REAL DESGLOSADES
Consum desglossat any 2015

FEB
ABR
JUN
18,42
18,42
97,68
97,68
60
60
575,9
367,9
752
544

ILUM.
ELECTRO.
A.C.S
CLIMA
TOTAL
TOTAL REAL

752

544

AGO
18,42
97,68
28,8
0
144,9

18,72
98,48
28,8
0
146

177

126

OCT
DES
18,42
18,42
97,68
97,68
44,4
60
0
460,9
160,5
637
162

637

*Per treure el consum de la climatització s’ha fet la diferència del consum total amb la suma
de la il·luminació, A.C.S i els electrodomèstics. Pel que fa el mes de gener s’ha utilitzat el
valor de la gràfica ponderada (752 kwh).

Gràfica 6.3-1: Comparació del consum total i el desglossat 2015

METEO.CAT GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
2015

9,1

7,2 11,2 14,4 20,5 23,4 26,6 23,8 18,8 15,5 14,8 12,7

Pel que fa a els mesos de maig a octubre inclosos, el sistema de climatització està apagat.
Analitzant els resultats obtinguts després de realitzar el consum desglossat veiem com en
els mesos de maig-juny el valor obtingut és 32kwh inferior que el valor real de 177kwh.
Aquesta diferència vindrà donada perquè el mes de mig del 2015 va ser un dels mesos més
càlids dels últims anys. S’ha suposat que els usuaris haurien utilitzat algun tipus
d’electrodomèstic per tal de refrigerar l’ambient (ventilador).
D’altra banda, els mesos de juliol-agost el consum obtingut és 20 kwh superior al consum
total. Aquesta diferència es bastant mínima, probablement vindrà donada per la utilització de
la placa solar en el consum d’aigua calenta sanitària.
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Consum desglossat any 2016
FEB
ABR
JUN
18,42
18,42
97,68
97,68
60
60
557,9
303,9
734
480

ILUM.
ELECTRO.
A.C.S
CLIMA
TOTAL
TOTAL REAL

734

480

AGO
18,42
97,68
28,8
0
144,9

18,72
98,48
28,8
0
146

129

104

OCT
DES
18,42
18,42
97,68
97,68
44,4
60
0
469,9
160,5
646
164

646

*Per treure el consum de la climatització s’ha fet la diferencia del total amb la suma de la
il·luminació, A.C.S i els electrodomèstics.

Gràfica 6.3-2: Comparació del consum total i el desglossat 2016

METEO.CAT GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
2016 10,3

8,4 12,5 15,1 18,2 22,7 26,3 23,2 17,6 16,1

15

11,9

Analitzant els consums desglossats extrets i comparant-los amb els totals obtinguts de les
factures bimensuals s’observa que en els mesos de maig a agost on la climatització esta
apagada el consum no és el mateix.
Pel que fa al mes de maig ens consta que els usuaris van marxar una setmana de vacances
coincidint amb la setmana santa. Del dissabte 7 al dilluns 16 de pasqua. Motiu pel qual el
consum en aquell més va ser inferior.
D’altra banda, els mesos de juliol-agost s’ha obtingut un consum de 146 kwh mentre que el
total de la factura va ser de 104 kwh. Aquesta diferència de 42 kwh ve donada pel mes
d’agost ja que van estar 20 dies de viatge.
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ESTUDI DE LA CLIMATITZACIO DELS ULTIMS 2 ANYS

A partir dels consums desglossats he extret els valors de consum mensuals reals en
climatització. He realitzat un anàlisi de la climatització, ja que és el responsable del 60% del
consum elèctric en els mesos en què està en funcionament.
CONSUM EN CLIMATITZACIÓ DELS DOS ULTIMS ANYS
Any 2015:
FEB
ABR
575,9

CLIMA

JUN
367

AGO
0

OCT
0

DES
0

460,9

Any 2016:
CLIMA

FEB
ABR
JUN
557,9
303,9

AGO
0

OCT
0

DES
0

469,9

Gràfica 6.4-1: Comparació de la climatització dels dos últims anys

METEO.CAT GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
2015

9,1

2016 10,3

7,2 11,2 14,4 20,5 23,4 26,6 23,8 18,8 15,5 14,8 12,7
8,4 13,7 15,1 18,2 22,7 26,3 23,2 17,6 16,1

15

11,9

Segons les gràfiques del consum en climatització veiem que segueixen la mateixa
tendència. Amb temperatures més baixes es generarà un major consum. Pel que fa a els
mesos de març i abril s’observa com l’any 2015 el consum va ser de 63,1 kWh superior que
els mateixos mesos de l’any 2016. Aquesta diferència ve donada per les diferents
temperatures que es van donar. Segons l’estació meteorològica del Tagamanent, el mes de
març de 2015 la temperatura mitja va ser de 11,2 ºC mentre que la temperatura mitja del
març de 2016 va ser de 13,7 ºC, aquesta diferència de 2,5ºC de mitja seria el causant de
què durant aquell mes el consum de calefacció augmentes en 63 kwh.
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Gràfica 6.4-2: Consum en calefacció dels dos últims anys

En aquesta gràfica es representa el consum produït en calefacció dels dos últims anys.
La tendència de la gràfica és simètrica amb petites variacions. Aquesta simetria ve donada
en funció de les temperatures mitjanes mensuals començant pels mesos de gener, febre,
març i abril (mesos amb temperatures baixes) on el consum va decreixent fins a arribar els
mesos de juny, juliol, agost, setembre i octubre on el consum és 0 (coincidint amb els mesos
més calorosos i on l’ús de calefacció és nul). A partir d’aquests mesos es torna a observar
una tendència ascendent en el consum coincidint amb els mesos de novembre i desembre.
Els mesos de gener i febrer són els mesos on el consum en calefacció és màxim i les
temperatures són més baixes.
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SIMULACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DEL 2015/2016

Per realitzar la simulació amb DesignBuilder prèviament s’ha determinat la ubicació de la
casa per tal que el software obtingui les dades climàtiques de la zona.
En aquest cas la centraleta meteorològica més pròxima a Cànoves i Samalús està ubicada a
l’aeroport del prat, Barcelona. El fet que hi hagi una distància considerable farà que les
temperatures mitjanes variïn respecta les de Cànoves.
Finalment he generat el perfil dels usuaris creant un programa d’ocupació i en funció
d’aquesta ocupació s’ha creat un programa de calefacció.
Dades meteorològiques utilitzades en la simulació
DesignBuilder:
DesignBuilder GEN FEB MAR ABR MAI JUN
Temp. Ext. ºC 11,3 10,5 14,6 17,7 20,3 24,2

JUL
27,3

AGO
25,6

SET OCT NOV DES
21,8 18,6 16,6 13,9

Taula 6.5-1: Dades meteorològiques DesignBuilder

Dades de l’estació meteorològica més propera a Cànoves i Samalús, Meteo.cat
METEO.CAT GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
2015

9,1

2016 10,3

7,2 11,2 14,4 20,5 23,4 26,6 23,8 18,8 15,5 14,8 12,7
8,4 13,7 15,1 18,2 22,7 26,3 23,2 17,6 16,1

15

11,9

Taula 6.5-2: Dades meteorològiques estació del Tagamanent

Comparant les temperatures que utilitza el motor de càlcul del DesignBuilder amb les
temperatures obtingudes de l’estació del Tagamanent, observem que la diferència que
existeix entre les temperatures utilitzades en la simulació i les temperatures de l’estació del
Tagamanent varien al voltant de 1ºC a 3,5ºC depenen del mes. La màxima diferència en
l’any 2015 és el mes de març amb 3,4ºC i la de l’any 2016 és en el mes de setembre troba
el mes de setembre amb 4,2 ºC, sent la màxima diferència.
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PROGRAMA D’OCUPACIÓ:

Taula 6.5-3: Programa d'ocupació DesignBuilder

Aquest és el programa d’ocupació durant l’any. S’ha establert una ocupació fixa durant tot
l’any però sabem que variarà en els mesos de juliol, agost i setembre en funció de si els
usuaris marxen de vacances.
Perfil d’ocupació dels dies laborables

Taula 6.5-4: Programa d’ocupació

S’ha establert una ocupació pels dies laborables on de 9h-17:30h s’entén que no hi haurà
ningú ja que un dels usuaris treballa i l’altre va a l’escola.
En funció a l’ocupació es crearà un programa de calefacció pels dies laborables el qual
només funcionarà quan els usuaris estiguin a l’habitatge.
Pel que fa als caps de setmana s’ha considerat una ocupació pràcticament completa.
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PROGRAMACIO DE LA CLIMATITZACIO

Taula 6.5-5:Programació de calefacció DesignBuilder

La programació de la calefacció s’ha marcat pels mesos de gener, febre, març, abril,
novembre i desembre. La resta de
mesos el consum en climatització
serà 0 kWh.
El perfil de calefacció s’ha
programat en funció de l’ocupació
dels usuaris. La programació
funciona de manera que s’ha marcat
una temperatura de confort d’uns
21ºC de 6:30-8:30h del matí i de
17:30-23:30h de la tarda ja que són
les hores on els usuaris es
troben a l’interior de la casa.
Gràfica 6.5-1: Perfil calefacció dies laborables

Durant les hores de 8:30-17:30h no hi haurà
ningú a l’interior de la casa. Per tant, la
calefacció es desconnectarà. Pel que fa a
les hores de 23:30-6:30 on els usuaris
estaran dormint s’ha marcat una
temperatura de 15ºC.
Pel que fa als caps de setmana la
calefacció romandrà oberta a la temperatura
de confort de 21 ºC i en cas que els usuaris
marxin s’apagarà. Pel que fa a les nits la
temperatura s’ha marcat constant a 15 ºC

Gràfica 6.5-2: Perfil de calefacció caps de
setmana
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6.5.1

SIMULACIO DE LA CLIMATITZACIO L’ANY 2015

Gràfica 6.5-3: Simulació del consum en climatització del 2015

FEB
CLIMA 2015
SIMULAT 2015
DIFERENCIA
ERROR

ABR
575,9
557,51
18,39
3,50%

JUN
367
214,98
152
41,40%

Taula 6.5-6: Comparació del consum en climatització 2015

0
0
-

AGO
0
0
-

OCT
0
0
-

DES
460,9
429,47
31,43
6,70%
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6.5.2

SIMULACIO DE LA CLIMATITZACIO L’ANY 2016

Gràfica 6.5-4: Simulació del consum en climatització del 2016

FEB
CLIMA 2016
SIMULAT 2016
DIFERENCIA
ERROR

ABR
557,9
552,85
5,05
1%

303,9
206,59
97,31
31%

JUN

AGO
0
0

OCT

DES

0
0

0
0
9%

Taula 6.5-7: Comparació del consum en climatització 2016

6.6

COMPARACIÓ DEL CONSM EN CLIMATITZACIO REAL I SIMULAT 15/16
CONSUM REAL

CONSUM MODEL

FBRER 2015

576

556

3,5

ABRIL 2015

367

215

41,4

JUNY 2015

0

0

-

AGOST 2015

0

0

-

OCTUBRE 2015

0

0

-

DESEMBRE 2015

461

430

6,7

FEBRER 2016

558

553

1

ABRIL 2016

304

207

31

% ERROR

JUNY 2016

0

0

-

AGOST 2016

0

0

-

OCTUBRE 2016

0

0

-

470

428

9

DESEMBRE 2016

469,9
427,48
42,42

Taula 6.6-1: Comparació del consum en climatització real i simulat 15/16
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Gràfica 6.6-1: Comparació del consum en calefacció real i simulat dels dos últims anys

GEN FEB MAR ABR MAI
DesignBuilder 11,3 10,5 14,6 17,7 20,3
2015 9,1 7,2 11,2 14,4 20,5
2016 10,3 8,4 12,7 15,1 18,2

JUN
24,2
23,4
22,7

JUL
27,3
26,6
26,3

AGO
25,6
23,8
23,2

SET
21,8
18,8
17,6

OCT NOV DES
18,6 16,6 13,9
15,5 14,8 12,7
16,1
15 11,9

Analitzant la següent gràfica observem com el consum en calefacció real i el consum simulat
segueixen la mateixa tendència. S’observa però que el consum bimensual en els mesos de
març i abril tant en el 2015 com en el 2016 el consum obtingut de la simulació varia respecta
el consum real. Pel que fa a la simulació del 2015, hi ha una diferència negativa de 162kWh.
Aquesta diferència ve donada per les temperatures mitjanes que agafa el motor de càlcul del
DesignBuilder ja que en aquell mes la diferència de temperatures mitjanes mensuals és de
3,4ºC i també existeix una diferència de 3,3ºC en el següent mes, l’abril.
Tanmateix, els mesos de març i abril del 2016 la diferencia de consum no és tant gran
respecta el consum real. En aquells mesos el consum real va ser de 303,9 kWh i el consum
simulat va ser de 206,59 kWh. Aquesta diferència de 97,31 kWh també s’ha donat
possiblement per la variació de temperatures. Aquesta variació es de 2ºC el mes de març i
2,6 el mes d’abril.
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7

CONCLUSIONS I ANALISIS DELS RESULTATS

Un cop finalitzat el Treball final de Grau i fent memòria dels objectius proposats, estic satisfet
perquè he après a modelar utilitzant programes paramètric aprofitant la informació que
aquest m’ofereixen per tal d’obtenir taules quantitatives, anàlisis energètic, estudis solars i
tèrmics. He estat capaç de realitzar un estudi de consum exportant el model generat en
Revit a un software dissenyat específicament en la realització d’anàlisi energètics com és el
DesignBuilder. En definitiva, he assolit una nova manera de construir mitjançant els nous
softwares de construcció BIM que avui dia estan en auge.
D’altra banda, l’estudi bioclimàtics m’ha servit per raonar la solució existent i posar en dubte
la distribució dels espais interiors de l’habitatge segons les activitats que s’hi realitzen.
He estat capaç de debatre la distribució existien dels espais amb el perfil de l’usuari des d’un
punt de vista sostenible tenint present l’estalvi energètic mitjançant l’aprofitament de l’entorn,
la radiació i la il·luminació. Un cop realitzat aquest estudi puc dir que la solució actual de
distribució probablement es fes pensant en criteris sostenibles.
Finalment, l’anàlisi de consum juntament amb les gràfiques de comparació utilitzades m’han
servit per validar en certa manera que l’habitatge modelat en Revit i analitzat energèticament
amb DesignBuilder es comporta com l’habitatge existent presentant un error de càlcul
provocat en part per les temperatures utilitzades per DesignBuilder i també pels dies de
vacances com és el cas de la setmana santa on el programa no ens permet especificar
aquest període festiu.
Amb les gràfiques he observat com els consums simulats de l’edifici virtual tot i presentar
algunes diferències seguia amb la mateixa tendència de consum que els consum de l’edifici
existent.
En definitiva, els resultats obtinguts en general presenten un error de consum inferior al 10%
excepte els mesos de març i abril on l’error obtingut és al voltant d’un 30% de mitja. Per
poder determinar amb exactitud si el model generat és igual que l’habitatge existent des del
punt de vista energètic s’hauria d’haver realitzat el mateix estudi però amb unes dades reals
de consum d’uns 10 anys per poder disposar de més precisió i determinar si els valors
obtinguts són correctes o erronis.
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ANNEXES

9.1
9.1.1

ANNEX A. CALCULS DESGLOSATS DEL CONSUM REAL 2015/16
CONSUM BASE DE LA IL·LUMINACIO

Il·lustració 9.1.1: Distribució de la il·luminaria interior de l’habitatge

LLISTAT DE LUMINARIES
Totes les bombetes utilitzades en l’habitatge són LED i de baix consum.
Habitació individual i Doble: [9] / [8]

Imatge 1: http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90257190/
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Bany i vestíbul : [4] / [6]

Imatge 2: http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90192900/

Menjador: [1]

Imatge 3: http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90263285/

Cuina: [3]

Imatge 4: http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90305742/
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Armari habitació doble: [7]

Imatge 5: http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/00252371/

Sala d’estar i passadís: [2] / [5]

Imatge 6: http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/20262294/

ANALISIS DEL COMPORTAMENT BIOCLIMATIC AMB CRITERIS SOSTENIBLES D’UN PROJECTE BASIC

49

CALCUL DEL CONSUM LUMINIC BASE EN UN DIA
El càlcul s’ha realitzat en funció el perfil de l’usuari descrit en l’apartat 5.3 PERFIL D’USUARI
de la memòria. Segons l’ocupació de la casa s’ha establer unes hores aproximades de
consum de cada estància donant major importància aquells espais on més vida si fa.
*Els mesos d’estiu, el consum lumínic variaran en funció del temps en que l’usuari utilitzi
aquella estància.
ESTANCIA

POTENCIA

QUANTITAT DE

ACTIVITAT DIARIA

CONSUM

(W)

BOMBETES

(h)

(W)

Sala d'estar [1]

8,6

2

4

68,8

Menjador [2]

8,5

2

4

68

5

2

2,5

25

Vestíbul [4]

7,5

2

1

15

Passadís [5]

8,5

2

1

17

Bany [6]

7,5

2

2

30

[7]

3

2

1

6

Habitació doble [8]

6

3

2

36

Habitació indiv. [9]

6

3

2

36

20

19,5

301,8 W

Cuina [3]

Armari Hab. Doble

TOTAL

Aquesta és una aproximació del consum durant un dia seguint la utilització dels espais en
funció del perfil de l’usuari.
Per poder obtenir el consum lumínic mensual s’ha utilitzat aquest consum diari com el
consum base i s’ha considerat constant per la resta de dies.
CONSUM MENSUAL EN IL·LUMINACIO
301,8 W

0,302 Kwh

Els mesos de gener, març, maig, juliol, agost, octubre i desembre estan compostos de 31
dies i el seu consum mensual serà al voltant de 9,36 KWh.
Els mesos de febrer, abril, junt, setembre i novembre estan compostos de 30 dies i el seu
consum mensual serà al voltant de 9,06 KWh.
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9.1.2 CONSUM DELS ELECTRODOMESTICS
Llistat d’electrodomèstics
Nevera

Imatge 7: https://tiendas.mediamarkt.es/frigorificos-neveras

Rentaplats:

Imatge 8: https://tiendas.mediamarkt.es/lavavajillas

Rentadora

Imatge 9: https://tiendas.mediamarkt.es/lavado-cuidado-ropa

ANALISIS DEL COMPORTAMENT BIOCLIMATIC AMB CRITERIS SOSTENIBLES D’UN PROJECTE BASIC

51

Assecadora

Imatge 10: https://tiendas.mediamarkt.es/lavado-cuidado-ropa

Televisió

Imatge 11: https://tiendas.mediamarkt.es/television

CALCUL DEL CONSUM EN ELECTRODOMESTICS EN UN DIA
Per realitzar aquest càlcul s’ha seguit el perfil de funcionament de l’usuari.
S’ha determinat una utilització de la rentadora, assecadora i rentaplats de dues vegades per
setmana. Es a dir, 2 cicles per setmana, 8 cicles per mes i un total de 96 cicles a l’any.
Pel que fa a la televisió s’ha establer un funcionament d’unes 4h diàries tenint en compte
que són dos usuaris. Finalment la utilització de la nevera serà de 24h, connectada a la
corrent de forma permanent.
Durant els mesos d’estiu, el consum de la televisió variarà en funció a la seva utilització.
Per realitza la taula s’ha tingut en compte que tots els electrodomèstics estaven en
funcionament aquell dia.
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ESTANCIA

POTENCIA (W) ACTIVITAT DIARIA (h)

CONSUM (W)

Nevera

27

24

648

Rentadora

695

1

695

Assecadora

1475

1

1475

Rentaplats

930

1

930

Televisió

35

4

140

TOTAL

3888 W

CONSUM MENSUAL DELS ELECTRODOMESTICS
Nevera:


648W x 30 dies = 19.440 W – 19,44 KWh



648W x 31 dies = 20.088 W – 20,1 KWh

Televisió:


140W x 30 dies = 4.200 W – 4,2 KWh



140W x 31 dies = 4.340 W – 4,34 KWh

En el cas de la rentadora, la assecadora i el rentaplats en un mes s’utilitzarà 8 vegades.


Rentadora: 695W x 8 cicles = 5.560 W – 5,56KWh



Assecadora: 1475W x 8 cicles = 11.800 W – 11,8 KWh



Rentaplats: 930W x 8 cicles = 7.440 W – 7,44 KWh

Això suma un total de:
Mesos amb 30 dies
Nevera

Mesos amb 31 dies

19,44

20,1

4,2

4,34

Rentadora

5,56

5,56

Assecadora

11,8

11,8

Rentaplats

7,44

7,44

48,44 KWh

49,24KWh

Televisió

TOTAL
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CONSUM DEL TERMO D’AIGUA CALENTA SANITARIA (A.C.S)

FITXA TECNICA
Termo elèctric instal·lat: HYDRO 80 V Marca DOMUSA
Colocación soportada: Vertical
Potencia (W): 1200
Capacidad depósito de agua: 80
Color: Blanco
Presión máxima de funcionamiento: 8
Altura (mm): 842
Anchura (mm): 440
Profundidad (mm): 460
CoP: 1,2

CALCUL DEL CONSUM EN (A.C.S)
Aquest càlcul s’ha fet en base al perfil dels usuaris. S’ha determinat que els usuaris
utilitzaran la dutxa de 3 a 4 cops per setmana. S’ha estimat un temps d’ús de 45min per
usuari. Apart de la utilització de la dutxa s’ha marcat que s’utilitzarà uns 90min al mes per el
rentat de mans i altres necessitats.
S’ha de tenir en compte que els mesos d’estiu el consum d’aigua calenta disminuirà
consideradament ja que l’habitatge disposa d’una placa solar.
En un dia - 45min de dutxa per usuari – 45min x 2 = 1,5h (90min) x 1200W = 1.800 W
CONSUM MENSUAL
utilització: 4 cops per setmana = (6hores d’ús)

6h x 4 setmanes (1 mes) = 24h

S’utilitzarà un total de 24h la dutxa durant el mes.
El consum mensual d’ACS serà: 24h dutxa +1h altres necessitats = 25h
25h x 1200 W = 30.000 W – 30 KWh
CONSUM MENSUAL MESOS DE MAIG AL SETEMBRE
Utilització: 3 cop per setmana, (30 min per usuari x2usuaris = 3h setmana
Mes = 3h x4 setmanes = 12h El consum d’ACS serà: 12h x 1200W = 14,400 W – 14,4 KWh
*Els càlculs s’han realitzat en base el perfil d’usuari, en cas que aquest perfil variï el consum
també variarà. Per poder realitzar les simulacions s’ha establert que aquest perfil serà
constant i nomes variarà els mesos d’estiu.
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ANNEX B. INFORMACION BIM

¿QUÉ ES EL BIM?
Building Information Modeling o BIM en anglès, és el procés de generació i gestió de dades
d'un edifici al llarg del seu cicle de vida. Per això s'utilitza un programari dinàmic de
modelatge que afegeix diferents dimensions, incloent-hi la geometria de l'edifici, les relacions
espacials, la informació geomètrica, al costat de les quantitats i propietats dels seus
components, entre altres elements.
Per donar suport a aquests processos s'utilitza a més una base de dades intel·ligent que
s'actualitza amb cada avanç que ocorre en el projecte, mostrant informació en temps real i
permetent-nos visualitzar els canvis en diferents àrees de manera simultània. La gestió
d'aquestes modificacions tenen com a objectiu incrementar l'eficiència i sostenibilitat d'una
edificació en tot el seu cicle de vida.
El significat de les sigles BIM (Building Information Modeling):
EDIFICI (BUILDING)
En aquesta metodologia l'edificació s'entén com un projecte col·laboratiu compost per àrees
en constant diàleg. Aquest és un canal obert de comunicació on es discuteixen les millors
solucions i s'anticipen les decisions crítiques del disseny, prevenint futurs problemes en les
etapes posteriors.
Entre els seus avantatges hi ha la visualització en tres dimensions, el que facilita la
comprensió de les decisions durant el desenvolupament del projecte. A més, la
representació de les fases ens dóna una visió global del cicle de vida, considerant tots els
elements en joc i avançant les necessitats futures, com ara l'impacte ambiental de
l'edificació, la seva eficiència energètica i els costos operatius.
INFORMACIÓ (INFORMATION)
Utilitzar la metodologia de treball BIM i les seves plataformes significa la creació i el
desenvolupament d'una base de dades en constant actualització. La informació continguda
en aquest sistema es troba oberta per a tots els integrants de l'equip, els quals poden
utilitzar-la, reutilitzar-la i optimitzar-la quan sigui necessari. A més, pot incloure com un
lliurament per al mandant, si es compromet dins el projecte.
MODELATGE (MODELING)
Si bé la definició oficial indica que la M es refereix a modelatge, alguns professionals
prefereixen dir que significa Management (administració), el que calça amb la idea de que la
estructura és construïda sobre dades organitzades, donant forma a un sistema que després
pot ser administrat i actualitzat.
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LA IMPLANTACIÓ DEL BIM A ESPANYA
A Espanya hi ha algunes experiències pioneres d'implantació del BIM per part d'institucions i
administracions públiques. El capítol espanyol (Spanish Chapter) de l'associació
internacional BuildingSmart que promou l'ús d'estàndards BIM oberts i inter-operables està
formalment constituït des de novembre de 2014 i s'ha proposat impulsar l'ús del BIM a nivell
nacional implicant tots els actors del sector, públics i privats.
A Catalunya, des de l'any 2014 l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya està iniciant experiències pilot de l'ús de BIM en projectes d'edificació, com a
primers passos per valorar l'adopció del BIM en les obres públiques.
Al febrer de 2015 a Barcelona, en el marc del congrés European BIM Summit diverses
institucions catalanes van firmar i publicar una carta d'intencions establint un calendari
d'objectius per a l'adopció del BIM per part de tots els agents que treballen a Catalunya.
Objectiu 2015-2016: Consensuar un mandat BIM a Catalunya
Objectiu 2017: Adopció d'estàndards IFC, guies, classificacions i processos de lliurament
del model digital pensant en cada fase del projecte constructiu, de la seva execució, del
manteniment posterior i de la seva integració a la ciutat. Definició d'uns protocols comuns
per a la creació i definició de la informació compartida entre els agents orientats a la plena
interoperabilitat entre les parts
Objectiu 2018: Els equipaments i les infraestructures públiques de pressupost superior a
2M € s'han de produir en BIM en les fases de Disseny i Construcció.
Circumscriure aquest objectiu en projectes d'obra nova.
Objectiu 2020: Tots els equipaments i les infraestructures públiques hauran de produir en
BIM en totes les fases: disseny - construcció - manteniment.
Circumscriure aquest objectiu a tots els projectes d'obra nova i rehabilitació.
DISCIPLINES DEL BIM
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BIM 3D – (PARAMETRIC DATA IN A COLLABORATIVE MODEL)
BIM gira al voltant d'un model de dades integrada a partir del qual les diverses parts
interessades, com ara arquitectes, enginyers civils, enginyers estructurals, enginyers de
sistemes MEP, constructors, fabricants i propietaris de projectes poden extreure i generar
opinions i informació d'acord amb les seves necessitats. Les visualitzacions 3D BIM
permeten que els participants no només vegin l'edifici en tres dimensions sinó que també
poden actualitzar automàticament aquests punts de vista al llarg del cicle de vida del
projecte, des de la més primerenca concepció fins a la demolició. BIM 3D ajuda als
participants a gestionar la seva col·laboració multidisciplinària amb més eficàcia en el
modelatge i anàlisi dels problemes espacials i estructurals complexes.
Beneficis dels Models BIM:
1. Millora de la visualització del projecte, la comunicació de la intenció del disseny
2. Millora de la col·laboració multidisciplinari
3. Reducció del treball
4D PROGRAMACIÓ - El que succeeix amb el calendari en cas de canvis PROJECTE
BIM 4D s'utilitza per a activitats relacionades amb la planificació d'emplaçament de l'obra. La
quarta dimensió del BIM permet als participants extreure i visualitzar el progrés de les seves
activitats a través de la vida útil del projecte.
La utilització de la tecnologia 4D-BIM pot resultar un millor control de la detecció de
conflictes o sobre la complexitat dels canvis que tenen lloc durant el curs d'un projecte de
construcció. 4D BIM proporciona mètodes per al maneig i la visualització de la informació de
l'estat del lloc, canviant els impactes, així com el suport a la comunicació en diverses
situacions com ara informar el personal de lloc o d'advertiment sobre els riscos.
Beneficis
Integració BIM amb models de simulació 4D CAD portar beneficis als participants pel que fa
a l'optimització de la planificació.
Constructors i fabricants poden optimitzar les seves activitats de construcció i coordinació
d'equips.
5D ESTIMACIÓ o el que succeeix en el finançament en cas de canvis del projecte.
5D-BIM s'utilitza per al seguiment del pressupost i anàlisi de costos de les activitats
relacionades. La cinquena dimensió del BIM associat amb el 3D i 4D (Temps) permet als
participants visualitzar el progrés de les seves activitats i els costos relacionats amb el
temps.
La utilització de la tecnologia BIM-5D pot resultar en una major precisió dels pressupostos,
els canvis de l'abast del projecte i els materials, equips o canvis de mà d'obra. 5D BIM
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proporciona mètodes per a l'extracció i l'anàlisi dels costos, l'avaluació d'escenaris i canvis
impactes.
Beneficis
Integració BIM amb models de simulació CAD 5D permet el desenvolupament de
construccions sostenibles més eficient i rendible.
6D SOSTENIBILITAT o com optimitzar el consum energètic.
6D-BIM ajuda a realitzar anàlisis energètiques de consum.
La utilització de la tecnologia BIM-6D pot donar lloc a estimacions d'energia més complets i
precisos anteriors en el procés de disseny. També permet el mesurament i verificació durant
la construcció de l'ocupació i la millora dels processos de recopilació de lliçons apreses en
els centres d'alt rendiment.
Beneficis
Integració BIM amb models de simulació CAD 6D condueix a una reducció general en el
consum d'energia.
7D FACILITY MANAGEMENT
7D-BIM és utilitzat pels gestors de l'operació i manteniment de la instal·lació al llarg del seu
cicle de vida. La setena dimensió de BIM permet als participants extreure i fer un seguiment
de les dades d'actius rellevants, com ara l'estat del component, especificacions,
manteniment / manuals d'operació, les dades de garantia, etc.
La utilització de la tecnologia BIM-7D pot donar com a resultat fàcil i més ràpid obtenir peces
de recanvi, el compliment optimitzat i una racionalitzar la gestió de cicle de vida dels actius
en el temps. 7D BIM proporciona procediments per a la gestió de subcontractats / proveïdor
de dades i el component d'instal·lació a través de tot el cicle de vida de les instal·lacions.
Beneficis
Integració BIM amb models de simulació CAD 7D optimitza la gestió d'actius des del disseny
fins a la demolició.
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INFORMACIÓN PROYECTO
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3.11

1.20

0.60

0.60

1.80

1.50

0.30

0.96

1.56

1.56

1.80

12.02
4 Alzado
A103 1 : 50
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TAULA DE SUPERFICIES

Bany
5.35 m²

Dormitori Doble
16.78 m²

NOM

PERIMETRE

AREA

VOLUM

Menjador-sala
d'estar
Cuina
Vestibul
Bany
Dormitori individual
Dormitori Doble
Total general: 6

19.89

23.59 m²

59.53 m³

12.41
19.38
9.35
15.08
21.47
97.57

8.16 m²
17.23 m²
5.35 m²
13.93 m²
16.78 m²
85.04 m²

20.64 m³
43.45 m³
13.56 m³
35.32 m³
42.55 m³
215.04 m³

Menjador-sala d'estar
23.59 m²

Vestibul
17.23 m²

DISTRIBUCIO INTERIOR

Dormitori individual
13.93 m²

Occupancy

Cuina
8.16 m²

Name

Area

Volume

Zona de
circulacio

Vestibul

17.23 m²

43.45 m³

Zona de dia
Zona de dia

Menjador-sala d'estar
Cuina

23.59 m²
8.16 m²

59.53 m³
20.64 m³

Zona de nit
Zona de nit

Dormitori individual
Dormitori Doble

13.93 m²
16.78 m²

35.32 m³
42.55 m³

5.35 m²

13.56 m³

Zona de serveis Bany

OCUPACIO
Zona de dia
Zona de nit
Zona de serveis
Zona de circulacio

1 Nivel 1
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2.10

2.16

2.10

0.85

0.90

2.10

0.26

0.26

0.95

0.31

2.10

0.60

2.10

1.80

0.60

2.10

1.50

2.17

0.60

0.70
0.80

TAULA PLANIFICACIO PORTES

1.20

1.80

Family

1.20

1.50

1.00

1.50

Width

Balconera corredera, 2 hojas
Puerta corredera simple en muro
Puerta de 1 hoja
Puerta practicable de entrada, 1 hoja
Total general: 6

2.10
0.73
0.80
0.90

Height

Type

2.10
2.10
2.10
2.11

210 x 210 cm
70 x 210 cm
80 x 210 cm
90 x 210 cm

Total
1
1
3
1

0.26

0.26

0.26

TAULA PLANIFICACIO FINESTRES
Family
Ventana batiente 2
Ventana de 2 hojas
oscilobatiente)
Ventana de 2 hojas
oscilobatiente)
Ventana de 2 hojas
oscilobatiente)
Ventana de 2 hojas
oscilobatiente)
Ventana de 2 hojas
oscilobatiente)

Width

Height

Type

Count

(practicable +

0.60
1.50

2.10
0.60

0.6x2.1
1.5 x 0.6m

1
1

(practicable +

1.50

1.20

1.5 x 1.2m

2

(practicable +

1.50

1.00

1.5 x 1m

1

(practicable +

1.80

0.60

1.8 x 0.6m

1

(practicable +

1.80

1.20

1.8 x 1.2m

1
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Structural Framing Schedule
Family and Type
HSS-Sección
HSS-Sección
HSS-Sección
HSS-Sección
HSS-Sección
HSS-Sección
HSS-Sección
HSS-Sección

1
A106

estructural hueca:
estructural hueca:
estructural hueca:
estructural hueca:
estructural hueca:
estructural hueca:
estructural hueca:
estructural hueca:

HSS-Sección estructural
/diagonales
HSS-Sección estructural
/diagonales
HSS-Sección estructural
/diagonales
HSS-Sección estructural
/diagonales
HSS-Sección estructural
/diagonales
HSS-Sección estructural
/diagonales
HSS-Sección estructural
/diagonales
HSS-Sección estructural
/diagonales
HSS-Sección estructural
/diagonales

ESTRUCTURA

0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior

hueca: 0.05x0.1montantes
hueca: 0.05x0.1montantes
hueca: 0.05x0.1montantes
hueca: 0.05x0.1montantes
hueca: 0.05x0.1montantes
hueca: 0.05x0.1montantes
hueca: 0.05x0.1montantes
hueca: 0.05x0.1montantes
hueca: 0.05x0.1montantes

IPN - Secciones en I con alas cónicas: IPN 100

BIGA CELOSIA

Type

Length

Count

0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior
0.05x0.1 superior/inferior

2.07
3.59
3.80
3.96
4.34
4.36
5.01
6.06

4
4
18
16
12
8
6
10

0.05x0.1montantes
/diagonales
0.05x0.1montantes
/diagonales
0.05x0.1montantes
/diagonales
0.05x0.1montantes
/diagonales
0.05x0.1montantes
/diagonales
0.05x0.1montantes
/diagonales
0.05x0.1montantes
/diagonales
0.05x0.1montantes
/diagonales
0.05x0.1montantes
/diagonales

0.25

211

0.58

8

0.87

18

0.93

8

0.98

36

1.02

32

1.04

30

1.11

24

1.12

16

IPN 100

3.71

1

2.07

0.05

0.05

1 : 25

0.10

3.71

BIGA IPN-150

2
A106

0.15

0.15

0.05

1 : 25

ESTRUCTURA.
3.71
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2.81

0.36

4.34

4.07
11.76

PROJECTE

1.40

2.81

1 SUD
A107 1 : 50

0.66

2
A107

0.40

3D View 1

3 EST PROJECTE
A107 1 : 50
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0.60

0.39

1.81

2.81

1.80

2.14

2.10

3.51

11.76
1 NORT
A108 1 : 50

PROJECTE

0.39

2.81

3.94

2.96

8.34

3
A108

3D View 2
2 OEST
A108 1 : 50

PROJECTE
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AA' - UNIO FORJAT - ENVOLVENT EXTERIOR

3.05

Nivel 2

Panel OSB 3

Viga de celosia

Nivel 2

2.75

Vigas

2.60

Falç sostre

0.00

Nivel 1

-0.06

Fonamentacio

Montante metalico
Aire

Placas de
cartón-yeso

3.05

Aislamiento de
lana de roca

2.75

Vigas

2.60

Falç sostre

Placas de
cartón-yeso
02 DETALL
A109 1 : 10

BB' - UNIO SOLERA ENVOLVENT EXTERIOR

AA'

1 SECCIO
A109 1 : 50

Aislamiento de
lana de roca
Aire

Aire

Placas de
cartón-yeso

Marco de
aluminio

1

Panel OSB 3
Doble capa de
vidrio con
rotura de
puente termico

Parquet
Hormigón y Aislamiento
flotante /
arena térmico / EPS
Roble
0.00

Nivel 1

-0.06

Fonamentacio

Montante
vertical
Panel OSB 3

Mortero de
hormigón

MENJADOR-CUINA

Anclaje a cimentacion de
la estructura metalica

Azulejo
cerámico
01 DETALLE
A109 1 : 20

VENTANA

1
4 PLANTA
A109 1 : 200

Hormigón
moldeado
in-situ

03 DETALL
A109 1 : 10
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Fontaneria
Comments
2.65 m
15ø

15ø

2.65 m

2.70 m
15ø

2.69 m
2.67 m

Material

AFS Calle
Circuito ACS Baño
Circuito ACS caldera
Circuito ACS Cocina
Circuito AFS Baño
Circuito AFS caldera
Tuberia PVC: 65

Length

Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

7.17 m
19.61 m
1.51 m
5.77 m
15.31 m
1.38 m
50.75 m

Diameter

15
15
15
15
15
15

Count

4
24
5
11
17
4
65

15ø

NOTA 1: Tots els tubs d'instal·lacions d'aigua seran de coure, el
diametre utilitzat anirà en funció a la normativa vigent i s'utilitzarà
el diametre establert pel fabricant.

2.69 m

15ø

2.65 m

NOTA 2: El contador es col·locara a l'entrada, derrera la porta
d'acces, dispondrar de les vàlvula de pas, un filtre i una vàlvula
anti-retorn.
Exemple gràfic de l'esquema del contador:

2.69 m
15ø

2.65 m
2.69 m

15ø

2.65 m
15ø

1- VALVULA DE PAS
2 - FILTRE
3- CONTADOR
4- VALVULA ANTI-RETORN

-0.24 m

15ø

0.70 m
0.59 m

0.59 m
15ø

NOTA 3: A cada estancia si col·locarà una clau de pas per poder
seccionar el recorregut en cas d'avaria.
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3.05

Nivel 2

2.75

Vigas

2.60

Falç sostre

0.00
-0.06

Nivel 1
Fonamentacio

SECCIO CUINA

VISUALITZACIO 3D CUINA
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3.05

Nivel 2

2.75

Vigas

2.60

Falç sostre

0.00
-0.06

Nivel 1
Fonamentacio

SECCIO BANY

VISUALITZACIO 3D BANY
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2.03%
110ø

-0.21 m

C

-0.30 m

B

Evacuación aguas residuales
-0.19 m

D

Comments

G

E

-0.15 m

1.48%
50ø

Model

Colector Baño Cloruro de
polivinilo - Rígido
Colector Baño Cloruro de
+ Cocina
polivinilo - Rígido
Evacuacion
Cloruro de
Cocina
polivinilo - Rígido
Evacuación
Cloruro de
Baño
polivinilo - Rígido
Evacuación
Cloruro de
Baño
polivinilo - Rígido
Evacuación
Cloruro de
Baño
polivinilo - Rígido
Tuberia PVC: 23

2.00%
110ø

F

Material

H

Serie
40
Serie
40
Serie
40
Serie
40
Serie
40
Serie
40

Length

Diameter

Count

13.90 m 110

2

1.50 m

110

1

5.20 m

50

12

0.81 m

40

2

2.25 m

50

3

1.05 m

110

3

24.71 m

23

TABLA DE RECORRIDO AGUAS
RESIDUALES
TRAMO
Arqueta- A
Tramo A-B
Tramo A-I
Tramo B-C
Tramo C-D
Tramo D-E
Tramo D-F
Tramo F-G
Tramo F-H
Tramo I-J
Tramo J-K
Tramo K-L
Tramo L-M

RECORRIDO
8.08 m
9.90 m
1.98 m
4.50 m
0.70 m
1.08 m
1.11 m
0.96 m
0.98 m
0.19 m
0.52 m
0.90 m
0.68 m

0.09 m
-0.29 m

I
J

K

L

NOTA 1: Els tubs d'evacuació són de PVC i el seu
diametre anirà en funció a la normativa vigent i
segons el fabricant.

M
0.12 m

A
-0.49 m

10

5
.7

%

NOTA 2: Exemple d'arqueta sifonica tipus

Arqueta de
50x50cm

1.91%
110ø

Arqueta
Calle
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3.05

Nivel 2

2.75

Vigas

2.60

Falç sostre

0.00
-0.06

Nivel 1
Fonamentacio

0.09 m
0.12 m

-0.29 m

-0.34 m

10 .75 %

SECCIO CUINA

VISUALITZACIO 3D CUINA
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3.05

Nivel 2

2.75

Vigas

2.60

Falç sostre

0.00
-0.06

Nivel 1
Fonamentacio

SECCIO BANY

VISUALITZACIO 3D BANY

SECCIO BANY EVACUACIO
MODELITZACIO D'UN HABITATGE
UNIFAMILIAR

Fecha
Dibujado por
CARRER COLLFORMIC, 1B

24-01-2017

A115

Author

Escala

1 : 25

