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Resum 

Aquest projecte consisteix en fer una comparativa entre una nau industrial alimentària 

realitzada per una enginyeria amb la seva metodologia i la mateixa nau fent ús de la 

revolucionària tecnologia del BIM (Building Information Modelling).  

Primer de tot, s’ha dissenyat l’arquitectura de la nau i posteriorment en una plantilla 

mecànica s’ha vinculat aquesta per projectar les seves instal·lacions de climatització i 

ventilació mitjançant Revit, un programari BIM d’Autodesk. La modelització en 3D ha 

permès visualitzar en detall els equips, les canonades i els conductes, de manera que 

s’aconsegueix evitar xocs i interferències entre ells i ajustar-se més a la realitat. És un canvi 

en la metodologia de treball, ja que abans la feina de connexió entre ells era de la 

instal·ladora. 

Cada vegada hi ha més fabricants que utilitzen BIM, això fa possible que et puguis importar 

la seva família i obtenir la informació d’aquesta a una taula de planificació. Aquestes taules 

també són molt útils per obtenir els amidaments i posteriorment el pressupost d’execució de 

materials. 

Un desavantatge és el càlcul de pèrdues de càrrega que s’ha vist que només presenta 

fiabilitat en trams lineals de conducte.  

No obstant, un gran avantatge és la reducció del temps de disseny un 39 %. Això implica 

una reducció significativa del cost total associat a aquest. Excepte en el desglossament 

s’observa que el cost de la llicència de Revit és més car respecte el programari que usa 

actualment l’enginyeria. També es creu convenientment realitzar un curs de formació 

d’introducció al Revit i un altre més específic sobre les instal·lacions. 

Pel que fa l’impacte ambiental, per una banda s’ha estudiat les emissions de CO2 anuals 

dels diferents equips i per l’altre l’estalvi que suposa el fet d’elaborar aquest projecte amb 

aquesta nova tecnologia puntera. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

L’origen del projecte prové de la necessitat d’una enginyeria, d’estudiar els avantatges 

d’implementar el programari Revit en la seva metodologia de treball. 

Aquesta ha pensat que un bon mètode d’avaluació seria una comparativa entre un projecte 

d’una nau industrial alimentària que van fer fa uns mesos amb la realització de la mateixa 

nau amb Revit. Sobretot seria interessant analitzar el temps de disseny, la facilitat de 

creació de plànols i com realitza el càlcul de pèrdues de càrrega. El càlcul de càrregues 

tèrmiques i de refrigeració s’ha desestimat des d’un principi ja que el programari està en 

fase de desenvolupament per tal d’obtenir resultats fiables. 

Cada vegada l’entorn de les enginyeries està treballant més amb el programari Revit i per 

tant, en cas de resultats favorables s’hauria de pensar com fer la transició a aquesta 

metodologia de treball i de gestió. 

1.2. Motivació 

La motivació per realitzar aquest projecte, per una banda va començar mentre cursava 

l’assignatura d’instal·lacions que impartia la Laia Salas i ella va ser qui em va fer la proposta 

anterior. Per l’altra, al realitzar la intensificació d’energies vaig tenir l’oportunitat de cursar la 

optativa de climatització i refrigeració, tant a nivell teòric com a pràctic.   

Fins avui dia el que em cridava més l’atenció en el món de l’enginyeria era la planificació de 

processos industrials. No obstant, he descobert aquest nou sector i he volgut ampliar els 

meus coneixements en aquest àmbit. De fet, he realitzat dos cursos d’introducció, un 

d’introducció a aquest nou programari i l’altre més específic d’instal·lacions de tot tipus, 

encara que m’he centrat en les de climatització i ventilació.   

1.3. Requeriments previs 

Els requeriments previs per tal de poder realitzar aquest projecte és haver cursat les 

assignatures d’instal·lacions, climatització i refrigeració i construccions i arquitectura 

industrial.  
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Cal tenir uns coneixements bàsics de Revit, tant pel disseny arquitectònic de la nau com pel 

de les instal·lacions.  

 

 

 



Estudi de la implantació de la climatització i la ventilació d’una nau industrial en Revit Pàg. 7 

 

2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte es basa en una comparativa a diferents nivells entre un projecte d’una nau 

alimentaria ja projectada i la mateixa amb Revit. Per poder-la dur a terme, es presenten els 

següents objectius: 

• Conèixer el nou entorn de treball amb el programari Revit. 
• Realitzar el disseny arquitectònic de la nau i el de les instal·lacions de 

climatització i ventilació d’aquesta. 
• Estudiar com obtenir i tractar la informació dels equips de la instal·lació: 

climatitzadors, bombes, calderes, etc. 
• Calcular les pèrdues de càrrega d’un tram de conducte, tant amb el mètode de 

l’enginyeria com el del programari Revit, i avaluar-ne els resultats. 
• Reduir el temps de disseny i els costos associats a aquest. 
• Crear plànols de les instal·lacions realitzades. 
• Obtenir els amidaments per la realització del pressupost d’execució de materials. 
• Avaluar l’impacte mediambiental anual dels equips, i reduir les emissions de CO2 

si es realitza el projecte en Revit enlloc del mètode actual.  

2.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte consisteix en dissenyar l’arquitectura de la nau i les seves instal·lacions 

fins la creació dels plànols d’aquestes mitjançant Revit. Posteriorment, avaluar els resultats 

que ens dóna el programari sobre les pèrdues de càrrega. Finalment, una comparativa de 

temps de disseny i de costos associats a aquest.  
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3. Building Information Modelling  

El Building Information Modelling (BIM) és un mètode innovador que facilita la comunicació 

entre sectors d’arquitectura, enginyeria i construcció. En l’actualitat hi ha un debat sobre si 

la M de l’acrònim BIM prové de Modelling o bé de Management, ja que es pot caure en 

l’error d’associar BIM al ús estricte d’un model 3D. No es considera una eina sinó una 

filosofia que s’ocupa d’englobar tota la informació d’un edifici. Aquesta es troba organitzada 

en una base de dades estructurada. Es pot  afirmar que BIM és un 10% de tecnologia i un 

90% de canvi estructural en la manera habitual de dur a terme un projecte.  

3.1. Evolució de BIM respecte el disseny assistit per 

ordinador  

El gran inconvenient que existeix actualment en l’elaboració de projectes d’arquitectura i 

enginyeria és perdre la intenció del disseny degut a la falta de correlació entre els diferents 

sistemes. Per exemple, un disseny arquitectònic i un sistema de climatització o bé una 

planta amb l’esquema de la climatització i el detall d’aquest sistema de la sala de calderes. 

El fet de tenir models esquemàtics i detallats sense connexió recíproca provoca una difícil 

transició d’un model a un altre, és a dir, que la importació i exportació d’arxius suposi una 

gran pèrdua de temps i que l’aparició d’errors cada vegada sigui més probable.  

En els models BIM tant la intenció com el detall de disseny es capturen en el moment de la 

conceptualització. Cal remarcar que qualsevol modificació en el disseny de l’edifici es 

replicarà de forma automàtica en cada vista: planta, secció i alçat. A més, aquests no 

contenen només informació arquitectònica sinó que també tenen dades d’enginyeria com 

les estructures de càrrega, els conductes dels sistemes entre d’altres. També conté 

informació sobre les fases del projecte de forma que clarifica per exemple els recursos 

humans. Finalment, permet saber el pressupost estimat del projecte en cada fase durant el 

període que s’executa.  

En definitiva es pot concloure que no només és útil durant la fase de disseny i construcció 

sinó que es pot utilitzar durant tot el cicle de vida d’un edifici.  

A continuació, es pot observar  en la Figura 1 una gràfica que presenta una comparativa del 

CAD respecte el BIM. La clau d’aquest últim és invertir més recursos en la fase de disseny 

per tal de disminuir les possibilitats d’error en la fase de construcció. En conseqüència es 

redueixen de manera significativa els costos en canvis de disseny.  
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Figura 1. Evolució de BIM respecte al CAD [1] 

Per altre banda, moltes empreses són reticents a adoptar un sistema BIM degut a que a 

curt termini no es veuen millores de productivitat sinó pèrdues. Això és a causa dels costos 

inicials del software que incorpora aquesta alternativa. No obstant, a llarg termini suposarà 

una millora de productivitat, segons s’observa a la Figura 2.  

 

Figura 2. Gràfica de la productivitat en funció del temps utilitzant BIM [1] 
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3.2. Nivells de maduresa de BIM 

Existeixen quatre nivells de maduresa BIM, que es mostren a la Figura 3. 

 

Figura 3. Nivells de maduresa BIM [3] 

Aquests diferents nivells es caracteritzen per [3]: 

• Nivell 0: Utilitza encara el CAD com a substitut dels plànols en paper. 

• Nivell 1: Introducció a la gestió de la producció, distribució i qualitat de la informació, 

incloent els generats per sistema CAD i utilitzant processos normalitzats per la 

col·laboració.  

• Nivell 2: Suposa la gestió amb eines BIM d’entorns 3D de les diferents disciplines 

del projecte i les dades associades a aquest. Els diferents entorns no tenen perquè 

estar integrats en un únic model però és el desitjable.  

• Nivell 3: Suposa la integració de dades en serveis web que permetin la 

col·laboració. És el nivell més avançat avui en dia. Aquest nivell a part d’incloure el 

model 3D, també inclou el control de planificació (4D), el control de costos (5D), la 

sostenibilitat (6D), el manteniment (7D) i la seguretat (8D).  
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3.3. Nivells de desenvolupament 

Aquests nivells es coneixen per les seves sigles en anglès LOD (Level Of Development) i 

suposen una característica en els models BIM que defineixen la fiabilitat de les  diferents 

etapes del procés. Més nivell de detall implica més grau de fidelitat de l’arxiu BIM amb la 

realitat.  

Actualment existeixen els següents nivells de desenvolupament: 

• LOD 100: L’element del model pot ser representat gràficament amb un símbol o 
una representació genèrica. La informació relacionada amb el model de l’element 
(és a dir, el cost per metre quadrat, càrrega de climatització, etc) pot ser derivada 
d’altres elements del model. 

• LOD 200: L’element del model es representa gràficament com un sistema genèric, 

objecte o assemblatge amb xifres aproximades de mida, forma, ubicació i 

orientació. La informació no gràfica també pot integrar-se en el model de l’element.  

• LOD 300: L’element del model es representa gràficament com un sistema genèric, 

objecte o assemblatge específic en temes de quantitat, mida, forma, ubicació i 

orientació. La informació no gràfica també pot integrar-se en el model del element.  

• LOD 350: L’element del model es representa gràficament com un sistema específic, 

objecte o assemblatge en termes de quantitat, mida, forma, orientació i interfície 

amb altres sistemes del edifici. La informació no gràfica també pot integrar-se en el 

model de l’element.  

• LOD 400: L’element del model es representa gràficament com un sistema específic, 

objecte o assemblatge en termes de quantitat, mida, forma, orientació i ubicació 

amb detall, fabricació i muntatge i la informació de la instal·lació. La informació no 

gràfica també es pot integrar en el model del element.  

Aquests nivells esmentats anteriorment s’observen a la Figura 4. 

• LOD 500: L’element del model és una representació sobre el terreny verificat en 

termes de mida, forma, ubicació, quantitat i orientació. La informació no gràfica 

també es pot integrar en el model del element.  
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Figura 4. Nivells de desenvolupament BIM [4] 

3.4. Avantatges i Inconvenients del BIM 

La metodologia BIM té una sèrie d’avantatges respecte el CAD però també en destaquen 

alguns inconvenients [1].  

Avantatges: 

• Reducció dels canvis inesperats. 

• Millora del procés de coordinació i detecció de col·lisions. 

• Reutilització de la informació, el disseny i els productes. 

• Digitalització dels processos de fabricació.  

• Millora en la visualització de diferents escenaris. 

• Possibilitat d’optimitzar el disseny de forma digital. 

• Informació i visualització millorada. 

• Estimació i gestió de costos més precisos. 

• Optimització de processos i coordinació de disciplines. 

• Aparició de nous agents en el projecte 

• Canvi de metodologia de treball: es projecta com es construeix. 

• Es prenen decisions abans. Canvi en l’impacte de les decisions en el temps 

• La tecnologia adquireix un paper protagonista. Perfil de recursos escassos. 

• Es genera la tendència d’involucrar al contractista en el procés de disseny. 
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• Obtenció de la informació del projecte immediata: taules de planificació.  

Inconvenients: 

• La majoria d’usuaris treballen amb unes eines particulars, per tant, la transferència 

de dades es complica degut a la incompatibilitat. 

• Possibilitat que hi hagi errors en la base de dades, ja que aquestes no tenen perquè 

actualitzar-se al mateix nivell que la realitat. Això portarà a errors a l’hora de fer els 

càlculs. 

• Es necessita un alt nivell de coneixement del software per la correcta utilització. 

Existeix un gran temor entre les persones que utilitzen aquest tipus de software degut a  

que és desconegut i requereix temps d’aprenentatge i una gran inversió. La falta 

d’estàndards comuns a nivell global fa que BIM no sigui una eina tan interdepartamental 

com es pretén.   

3.5. Revit 

Dins la filosofia BIM apareixen programes que pretenen fonamentar aquesta idea de gran 

contenidor de dades. Aquestes aplicacions s’han concebut com idea primigènia 

d’organització d’aquesta filosofia. Amb ells es pot modelar i obtenir gran part d’informació 

de la nostra edificació, però també permeten la compatibilitat amb nous programes pel 

càlcul de medicions, pressupostos i memòries. 

Revit és un software de Modelatge de la informació de construcció desenvolupat per 

Autodesk. Permet als usuaris dissenyar amb elements de modelació i dibuix paramètric. 

BIM és un paradigma del dibuix assistit per computador i permet un disseny basat en 

objectes intel·ligents i en tercera dimensió.  

Un canvi en un lloc significa un canvi en tots els llocs sense que l’usuari hagi d’intervenir 

manualment. Un model BIM ha de contenir el cicle de vida complet de la construcció, des 

del concepte fins a la edificació. Això és possible mitjançant la seva base de dades, que els 

seus creadors denominen “motor de canvis paramètrics”. 

En Revit col·laboren les diferents disciplines dins el disseny d’arquitectura i constructiu, 

entre les que destaquen l’arquitectura, estructura, mecànica, fontaneria, electricitat i 

coordinació, les quals es poden desglossar en subdisciplines, d’acord amb les necessitats 

de l’usuari. Les empreses que adopten el software poden examinar el procés del flux de 

treball existent per determinar de quina manera han d’usar l’eina de col·laboració.  
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Un altre ús principal de Revit és la implementació de fases que serveixen per determinar el 

procés d’obra nova o remodelació d’algun projecte arquitectònic. Cada fase pot representar 

el procés constructiu d’un edifici, com són la seva cimentació, estructura, col·locació de 

murs, instal·lacions, acabats, etc. 

Revit només usa un únic i paramètric model 3D per generar plànols, seccions, alçats, 

perspectives, detalls o programes de planificació. En definitiva, tots els documents 

necessaris pel disseny de l’edificació, sent tots els elements manipulats seguint una 

jerarquia de paràmetres [5]. 
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4. Característiques del projecte original 

Aquest projecte amb Revit pretén fer una comparativa amb el projecte original dissenyat 

amb CAD. Les dades utilitzades en el programari Revit han estat extretes del projecte 

original, una nau alimentària de tres plantes amb una superfície de 18.858 m2, i es 

presenten a continuació: 

• Condicions ambientals 
 

Aquestes condicions es presenten a la Taula 1 i venen determinades per les 
especificacions del procés. 

Estiu  Interior Exterior 

T (ºC) 26 35 

H (%) 50 60 

Hivern Interior Exterior 

T (ºC) 15 -2 

Taula 1. Condicions ambientals de la nau industrial 

• Cabals de renovació d’aire 

Segons el RITE IT 1.1.4.2.3 Exigència de la qualitat de l’aire interior, les oficines i la planta 

pilot són considerades de categoria IDA 2. El ser espais de no fumadors el cabal de 

renovació d’aire és de 12,5 l/s·persona segons el mètode directe. Pel que fa el mètode 

indirecte quan es considera que aquests espais no són ocupats permanentment el cabal 

d’aire és de 0,83 l/s·m2. 

Segons les especificacions del procés s’obté la Taula 2 per la resta de les zones de la 

planta industrial.  
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Zones Cabal de renovació de l’aire (l/s·m2) 

Producció 2 

Envasat 1 

Magatzem 0,25 

Atemperat 0,5 

Descàrrega de sòlids Segons extracció de pols 

Taller de manteniment 1 

Taula 2. Cabals de renovació de l’aire segons especificacions de procés 

• Circuit hidràulic i conductes d’aire 

Segons a criteri del projectista pel que fa el circuit hidràulic té una velocitat màxima de 1,5 

m/s mentre que la pèrdua de pressió màxima és de 0,20 kPa/m. Pel que fa els conductes 

d’aire, la velocitat màxima és de 6 m/s i la pèrdua de pressió màxima de 1,5 Pa/m.   

 

 



Estudi de la implantació de la climatització i la ventilació d’una nau industrial en Revit Pàg. 17 

 

5. Disseny arquitectònic de la nau industrial 

En aquest apartat es comentarà la metodologia realitzada amb Revit per tal de dissenyar la 

nau industrial.  

5.1. Utilització de Plantilles segons el disseny 

En aquest projecte s’ha treballat amb dues plantilles. En una d’elles hi ha la representació 

de l’arquitectura de la nau industrial, i en l’altra les instal·lacions d’aquesta. Es pot treballar 

amb una plantilla conjunta, però no és aconsellable, en part perquè la majoria de vegades 

no serà la mateixa persona qui s’encarregui de desenvolupar les dues parts. Més endavant 

a la Memòria es comenta la col·laboració en Revit que facilita el treball quan més d’una 

persona executa un mateix projecte.  

Cal crear un nou projecte en una plantilla d’arquitectura per construir la nau. En la Figura 5 

es pot veure l’estructura del navegador de projectes que disposa aquesta plantilla.  

 

Figura 5. Navegador de projectes d’arquitectura (Elaboració pròpia) 

Abans de començar a construir, es important definir les unitats en que es treballarà en el  

projecte. S’ha de treballar amb les unitats del sistema internacional. Per aquesta raó, 

teclejant UN es pot fer el canvi d’unitats com es mostra en el quadre de diàleg de la Figura 

1 de l’Annex A.  

En cas de no tenir correctament les unitats configurades, cal fer clic a la primera fila sota 

format i introduir en el següent diàleg de la Figura 2 de l’Annex A que les unitats són 

metres, que es volen dues posicions i la seva simbologia. Així, s’aconsegueix configurar bé 
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les unitats de la longitud tal i com es mostra en la Figura 3 de l’Annex A.   

També és necessari introduir la informació del projecte tal i com es pot veure en la Figura 4 

de l’Annex A amb el nom de l’autor, el nom de l’edifici, etc.  

5.2. Matriu de reixetes 

Per a tenir referències de dibuix convé crear-se prèviament una matriu de reixetes. A la 

pestanya d’estructura cal anar a rejillas i un cop seleccionada ja es té l’eina per dibuixar les 

línies. Són un gran avantatge quan es pretenen col·locar pilars de manera automàtica. 

L’eina que permet aquesta acció anterior es la que mostra en la Figura 6. Eina de 

col·locació automàtica de pilar estructural (Elaboració pròpia)i simplement cal indicar la fila i 

la columna on es vol col·locar el pilar.  

 

 

 

Figura 6. Eina de col·locació automàtica de pilar estructural (Elaboració pròpia) 

5.3. Nivells arquitectònics 

Per delimitar els murs s’han de definir els diferents nivells de la nau. Els nivells són plans 

infinits que permeten controlar dues informacions: el nom d’aquest i la seva altura. Aquests 

només es poden crear quan ens situem en un alçat, mai es podran definir en planta, a 

diferència de les reixetes, que hi ha les dues opcions.  A la Figura 5 de l’Annex A es poden 

veure els diferents nivells de la nau.  

És important la vinculació final de cada nivell, tal i com es mostra a la Figura 6 de l’Annex. 

Així si es mou un, també implica moure la resta. En cas de no voler aquesta opció es pot 

bloquejar o desbloquejar fent clic sobre l’encadenat.  
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5.4. Elements constructius 

Pel que fa als elements constructius s’han utilitzat murs, portes, finestres, pilars, cobertes i 

bigues. A continuació es comentarà més detalladament algun dels esmentats.  

5.4.1. Murs 

Pel que fa els mur, aquesta família es pot definir com a estructural o arquitectònica. En 

Revit agrupem els elements d’una mateixa família en categories. Per aquesta raó quan es 

vol anar a buscar un element, primer de tot cal localitzar la categoria a la que pertany. El 

que es carrega  en el projecte és la família, i dintre d’aquesta existeixen diferents tipus. Per 

exemple en els murs, el que distingeix un tipus d’un altre pot ser el gruix o bé el material, i 

la diferència entre famílies es donaria si és un mur interior o un mur cortina. 

En aquest cas, com que l’arquitectura de la nau no és el nucli del projecte, els murs s’han 

definit com arquitectònics i amb un material que s’ajusti al coeficient de transmitància 

tèrmica (U) d’aquests elements exigit per la normativa corresponent CTE-DB HE1, que per 

la localització serà les dades de la Taula 3. Aquest coeficient és una propietat física dels 

materials que mesura la quantitat d’energia que travessa per unitat de superfície quan hi ha 

un gradient tèrmic d’1 K de temperatura entre els dos ambients que els separa.  

Elements constructius U (W/m2 K) 

Façana 0,231 

Coberta 0,49 

Envà 2 

Finestres 3,9 

Solera 0,5 

Terra 1 

Taula 3. Coeficients de transmitància tèrmica dels elements (Projecte original) 

Cal seleccionar el mur per anar a Editar tipo i veure a propietats si el mur genèric escollit 

compleix els requeriments anteriors. En cas que no, s’han modificat les capes d’aquest mur 

genèric fent la hipòtesis que és un mur fictici i no importa l’estructura interna d’aquest 

simplement el coeficient de transmitància tèrmica. En la Figura 7 de l’Annex A es pot 

observar que el coeficient de la façana és de 0,5 W /m2 K enlloc de 0,231 W /m2 K. Per 

tant, en la Figura 8 de l’Annex A es mostra com modificar les capes d’aquest mur per 



Pàg. 20  Memòria 

 

ajustar els materials al requeriment establert. 

Per representar els murs primer de tot cal situar-se a un nivell de planta. En segon lloc, com 

que prèviament s’han definit els nivells, en la barra de la Figura 7. Paràmetres de 

representació murs (Elaboració pròpia) s’ha utilitzat l’opció altura i s’ha d’indicar fins a quin 

nivell arriba el mur. També es important escollir la ubicació d’aquest ja que posteriorment 

no es podrà modificar. Finalment, el programari permet escollir l’opció de dibuixar els murs 

en cadena. Si es tria cal tenir en compte que el sentit és horari. 

 

Figura 7. Paràmetres de representació murs (Elaboració pròpia) 

5.4.2. Forjat  

Dins el forjat es comentarà el terra, la solera i la coberta.  

5.4.2.1. Terra 

Pel que fa el terra, per defecte queda representat sota el nivell indicat. En aquest cas 

interessa d’aquesta manera com es pot veure en la Figura 8, ara bé si es vol per sobre del 

nivell cal aplicar un desfasament de 0,3 m. 

 

Figura 8. Propietats element constructiu terra (Elaboració pròpia) 

També s’ha escollit un terra i una solera genèrics segons el coeficient de transmitància 

tèrmica de la Taula 3. 

5.4.2.2. Coberta 

Pel que fa a la coberta genèrica escollida es pot veure en la Figura 9 com el coeficient de 

transmitància tèrmica s’ajusta al de la Taula 3 i fins i tot el factor solar de 0,7.  
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Figura 9.Propietats element constructiu coberta (Elaboració pròpia) 

Aquesta, contràriament al terra, queda per sobre el nivell indicat. També ja es vol com es 

mostra en la Figura 10. En cas que no, hi ha l’opció del desfasament.  

 

Figura 10. Propietat element constructiu coberta (Elaboració pròpia) 

La coberta de la nau presenta un 2% d’inclinació com s’observa a la Figura 11. Per això cal 

seleccionar l’opció suports per tal d’enllaçar les bigues amb la coberta i a més, indicar a 

cada extrem l’altura que li correspon. En cas de no tenir bigues hi ha una opció que permet 

seleccionar la coberta i dibuixar la fletxa que indica  la direcció del pendent i permet 

especificar  el percentatge d’inclinació.  
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Figura 11. Inclinació element constructiu coberta (Elaboració pròpia) 

Finalment com es mostra a continuació a la Figura 12, s’han seleccionat els murs i amb 

l’eina de Enlazar parte superior/base, s’han enllaçat a la coberta. 

 

Figura 12. Eina d’enllaçar murs amb coberta (Elaboració pròpia) 
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5.5. Importació del CAD 

La metodologia que s’ha seguit per construir la nau ha estat la importació de l’arxiu .dwg de 

cada planta al seu nivell corresponent. Es va a insertar>importar formatos CAD i cal indicar 

les unitats d’importació, la posició i a on es vol col·locar. El resultat es mostra en la Figura 

13. 

 

 

Figura 13. Importació Autocad (Elaboració pròpia) 
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Finalment, l’arquitectura de la nau renderitzada es mostra en la Figura 14. 

 

Figura 14. Arquitectura de la nau industrial (Elaboració pròpia) 
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6. COL·LABORACIÓ EN REVIT 

Abans d’entrar en les instal·lacions del projecte es parlarà de la col·laboració en Revit. La 

millor manera de treballar és mitjançat la creació d’arxius centrals i d’arxius locals; els 

arquitectes i els enginyers desenvoluparan el projecte en arxius locals, mentre que l’arxiu 

central mai es tocarà. A mesura que es facin modificacions en els arxius locals s’aniran 

sincronitzant amb el central com es mostra en la Figura 15 i, per tant, l’arxiu central serà 

una copia de seguretat de la versió més actualitzada. 

 

Figura 15. Sincronització arxius locals amb el central (Autodesk) 

Es treballa d’aquesta manera ja que és impossible que una persona assumeixi tota la 

càrrega. Per tant, és necessari el treball en equip dividint els projectes en sub-projectes 

(arxius locals). 
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7. Disseny de la climatització de la nau industrial 

El projecte original disposa de tres tipus de sistemes de climatització i ventilació. Amb el 

programari Revit es passarà a dissenyar tant a nivell de dimensionat com de localització 

dels conductes, de les canonades i dels equips dintre de la nau.   

El primer sistema és un sistema de climatització amb recuperació d’aire. El segon un 

sistema que impulsa aire de retorn filtrat i no disposa d’un sistema d’aire de retorn. Per últim 

un climatitzador amb free-cooling. Més endavant s’anirà detallant el funcionament de cada 

sistema.  

Per les instal·lacions de climatització i ventilació és necessari crear un nou projecte amb 

una plantilla de mecànica. 

Com es pot observar, el navegador de projectes de la Figura 16 és semblant al 

d’arquitectura, però trobem dues divisions principals: la de fontaneria i la de mecànica. Dins 

la disciplina de mecànica es troba la subdisciplina de climatització. Dins d’aquesta es troba 

la mateixa organització que al navegador de projectes d’arquitectura pel que fa la planta i 

l’alçat, però falta crear nous nivells per la representació de les instal·lacions. 

 

Figura 16. Navegador de projectes de les instal·lacions (Elaboració pròpia) 

7.1. Vinculació de l’arquitectura amb les instal·lacions 

Un cop ens trobem dins la plantilla mecànica de climatització i ventilació, es important 

vincular-nos l’arquitectura. S’ha d’anar a insertar>>vínculos i buscar el model de 

l’arquitectura realitzada amb el Revit. Com es pot veure en la Figura 9 de l’Annex A, convé  

seleccionar l’opció posicionar-la automàtic origen a origen.  

Un cop estigui carregada l’arquitectura, a gestió de vincles es pot saber quin és el seu 
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estat. En la Figura 10 de l’Annex A es mostra com a “carregada”. En cas que l’arquitectura 

es modifiqui, es pot descarregar i tornar-la a carregar de nou.  

En la plantilla mecànica també s’han de dibuixar els nivells que siguin necessaris per la 

representació de les instal·lacions, però prèviament cal visualitzar els nivells de 

l’arquitectura vinculada. Cal teclejar VG o VV per dirigir-nos el quadre de diàleg de 

visibilidad/gráficos. Allà dins la pestanya de vínculos de Revit, com es mostra en la Figura 

11 de l’Annex A, fer clic a por vista de Anfitrión. En la pestanya de básicos, Figura 12 de 

l’Annex A, cal seleccionar l’opció de “personalitzada”.   

Anar a la pestanya de categoria de anotación com es mostra en la Figura 13 de l’Annex A i 

tornar a seleccionar l’opció de personalitzada per tal de poder seleccionar nivells de la 

columna de visibilidad. 

7.2. Nivells de la instal·lació 

Ara ja es poden construir els nivells necessaris per representar les instal·lacions. Com es 

pot observar a la Figura 14 de l’Annex A, a la banda esquerra apareixen aquests nous 

nivells, mentre que a la banda dreta queden representats els nivells del model vinculat  

7.3. Climatitzadors: Objectes MEP 

Els objectes MEP (Mechanical Electric Plumbing), a diferència dels objectes arquitectònics, 

permeten la connexió d’altres elements. Per exemple, com és el cas del  climatitzador de la 

Figura 17, on els quadrats verds permeten la connexió amb els conductes de 

subministrament, de retorn, d’aire exterior i d’extracció. 
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Figura 17. Objecte MEP climatitzador (Elaboració pròpia) 

Els climatitzadors i els recuperadors d’aire s’han importat amb un plugin del fabricant. La 

informació que contenen aquests equips és essencial, de manera que més endavant 

s’explicaran els passos a seguir per obtenir-la en taules.  

Una vegada realitzada la importació s’ha observat que en el cas dels climatitzadors amb 

sistema de recuperació d’aire no tenien l’entrada d’aire exterior i per tant, s’ha hagut de 

crear aquesta connexió. 

El funcionament d’aquest primer sistema de climatitzador amb recuperació d’aire és el 

següent: Per una banda, el climatitzador subministra un cabal de 6,67 m3/s al recinte a les 

condicions que aquest demana segons l’època de l’any. Aquest valor de cabal s’ha extret 

del projecte original. Com que es subministra més aire del que es retorna, el recinte es 

troba en sobrepressió. Una part d’aquest aire de retorn va al climatitzador mentre que una 

altra va al recuperador de calor. D’aquesta manera en el recuperador es realitza una 

transferència de calor entre el flux d’aquest aire amb un altra que prové de l’exterior. 

Llavors aquest aire extern anirà al climatitzador.  A més també hi ha incorporat un altre 

sistema per reduir el consum del recuperador. Quan la temperatura exterior és inferior a la 

del recinte, com és el cas de les nits d’estiu, la comporta de l’aire de retorn del climatitzador 

i la comporta de l’aire exterior que passa pel recuperador es tanquen. D’aquesta manera, 

aprofitem directament un flux d’aire exterior que entra directament al climatitzador i l’aire 

que retorna entra al climatitzador i surt per un conducte d’extracció.   

A continuació, en la Figura 18 es presenta un esquema d’aquest sistema.  
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Figura 18. Climatitzador amb recuperador d’aire (Projecte original) 

Pel que fa el model de climatitzador Danvent DV25 que es mostra en la Figura 19, que 

correspont al A13 del projecte original, s’ha vist que en l’oferta del fabricant presentava un 

sistema de free-cooling. En el projecte, simplement s’impulsa aire exterior prèviament 

tractat de 1.79 m3/s i no hi ha un sistema de retorn, ja que el propi procés industrial té un 

sistema d’extracció.  

 

Figura 19. Climatitzador Danvent DV25- A13 (Projecte Original) 
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El fabricant ha facilitat en format mah tots els climatitzadors i recuperadors de calor ofertats 

per tal de poder-los importar al Revit, ara bé en aquest cas s’ha hagut de modificar les 

característiques del climatitzador. S’ha realitzat amb el software propi del fabricant on s’ha 

introduit les dades que apareixen a la Figura 15 de l’Annex A. 

Per defecte, la bateria del fabricant apareix per defecte després del ventilador de manera 

que s’ha hagut de modificar i s’ha obtingut la Figura 16 de l’Annex A  

Una vegada importat, es pot veure en la Figura 17 de l’Annex A que tant l’entrada com la 

sortida de flux d’aire estan definides com a subministre d’aire. 

L’últim sistema del projecte original es representa a la Figura 20 consisteix en renovar l’aire 

de la zona que abasteix i a més disposa d’una entrada d’aire exterior i extracció a l’exterior 

en les condicions esmentades anteriorment. 

 

Figura 20. Ventilador amb free-cooling (Elaboració pròpia) 
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7.3.1. Connector de conductes 

Per tal de crear la connexió que faltava en els climatitzadors, dins la família d’aquests s’ha 

anat a la pestanya de crear>conector de conductos tal i com es mostra a la Figura 18 de 

l’Annex A. 

Llavors s’han especificat les dimensions del connector segons el fabricant. Aquestes 

dimensions queden recollides a la Figura 19 de l’Annex A.  

En el climatitzador cal imposar els cabals d’aire, dades extretes del projecte original, i per 

tant, és necessari tenir ben configurades les unitats. Com podem veure en la Figura 20 de 

l’Annex A, el cabal està expressat en L/s i es vol en m3/s.  

Aquests cabals s’han de definir a cada element connector com es veurà més endavant. Per 

tant, s’ha de modificar la família i cada cop que fem un canvi haurem de carregar la família i 

sobreescriure a la versió existent. Tots ells s’han de configurar el flux com a predefinit. El 

que canviarà en cada un d’ells serà la direcció del flux, la classificació del sistema i el valor 

del flux.  

El criteri per definir la direcció del flux com es mostra en la Figura 21 es necessari mirar la 

direcció de la Z. No es defineix en funció si el flux d’aire entra o surt de l’equip.  

Simplement, si el flux segueix la direcció de l’eix Z (positiu) surt, mentre que si és contrari 

entra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Direcció del Flux (Elaboració pròpia) 
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7.3.2. Sistemes de conductes 

Pel que fa el sistema existeixen tres, el de subministra d’aire, el d’aire de retorn i el d’aire 

d’extracció. El sistema de subministrament d’aire es representa en color blau, el d’aire de 

retorn en color rosa mentre que el d’aire d’extracció en color verd.  

A continuació es definiran les característiques dels conductes del climatitzador A25 amb les 

dades extretes del projecte original. El mateix procediment s’aplicarà a la resta de 

climatitzadors.  

Primer es defineix el subministrament de l’aire exterior que passa pel recuperador. La 

direcció del flux serà entrant, el sistema serà subministra d’aire i el flux de 1,10 m3/s tal i 

com es mostra a la Figura 21 de l’Annex A. 

Llavors es defineix l’extracció directa del climatitzador. La direcció del flux serà sortint, el 

sistema serà d’aire d’extracció i el flux de 5,57 m3/s com es mostra a la Figura 22 de 

l’Annex A.  

Seguidament es defineix el subministrament de l’aire exterior que s’introdueix directament 

al climatitzador. La direcció del flux serà entrant, el sistema serà subministra d’aire i el flux 

de 6,67 m3/s com es veu a la Figura 23 de l’Annex A. 

També es defineix l’aire de retorn al climatitzador. La direcció del flux serà entrant, el 

sistema serà aire de retorn i el flux de 5,57 m3/s tal i com es mostra a la Figura 24 de 

l’Annex A. 

Finalment, es defineix el subministra d’aire del climatitzador. La direcció del flux serà sortint, 

el sistema serà subministra d’aire i el flux de 6,67 m3/s com es veu a la Figura 25 de l’Annex 

A. 

7.3.3. Carregar una família en el projecte actual 

Una vegada modificada la família, tal i com s’ha esmentat anteriorment cal carregar-la altre 

cop al projecte. És important marcar l’opció de sobreescriure versió existent i els seus 

valors de paràmetres com es mostra a la Figura 26 de l’Annex A.  

Una vegada definits els elements connectors, cal teclejar F9 o bé a interfaz de usuario i es 

va al navegador de sistemes. En aquest cas es pot posar el filtre de sistemes mecànics 

com es mostra a la Figura 22 i de forma automàtica apareixeran els valors que s’han 

imposat anteriorment . 
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Figura 22. Navegador de sistemes mecànics (Elaboració pròpia) 

7.4. Taules de planificació 

Abans de començar a representar els conductes, es vol obtenir la informació de la família 

del climatitzador en una taula.  

Anar a Tipos de Família i seleccionar un paràmetre. Aquest s’editarà a propietats de 

paràmetre compartit. Com es pot observar en la Figura 23, els paràmetres de la família del 

climatitzador Danvent DV15 estan definits com a paràmetres de família. Això implica que 

aquests no poden aparèixer en taules de planificació o etiquetes. Com que l’objectiu 

d’aquests paràmetres és fer-los aparèixer a una taula, s’hauran de definir com a 

paràmetres compartits.  
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Figura 23. Propietats dels paràmetres (Elaboració pròpia) 

Fer clic a gestionar>>parámetros compartidos i apareix el quadre de diàleg de la Figura 27 

de l’Annex A. Es crea un nou arxiu .txt com es veu a la Figura 29 de l’Annex A per tal 

d’emmagatzemar la informació d’aquests paràmetres i d’aquesta manera es podran utilitzar 

en projectes posteriors. També s’ha de definir un nom que englobi aquests paràmetres i 

finalment definir cada un d’ells. El nom amb el que es creïn serà el que apareixerà en la 

taula. És important que el tipus de paràmetre dins les propietats sigui el mateix del que ha 

definit el fabricant, ja que sinó sorgiran problemes en l’associació que s’ha de fer 

posteriorment. Un cop aquests paràmetres són creats no es poden editar com s’observa a 

la Figura 28 de l’Annex A; en cas d’equivocació, s’hauran de definir de nou. Per exemple, 

un paràmetre de pressió s’ha de definir com a disciplina climatitzadors i com a tipus de 

paràmetre pressió, ara bé un de cabal forma part de la mateixa disciplina però es un 

paràmetre de flux d’aire. S’ha d’anar altre cop a tipos de família i editar cada paràmetre 

com va es pot veure a la Figura 24, ja que se li ha d’associar el seu paràmetre compatit. 

Una vegada associats tots els paràmetres podem guardar aquesta família i utilitzar-la en 

projectes posteriors.  
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Figura 24. Seleccionar paràmetre compartit (Elaboració pròpia) 

Aquesta informació que conté la família de climatitzadors interessa tenir-la recopilada dins 

d’una taula, el que a Revit s’anomena “Taula de planificació”. Per tal d’obtenir-la, cal anar a 
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Analizar>>Nueva tabla de planificación/cantidades com es pot veure a la Figura 30 de 

l’Annex A. Llavors, com es mostra en la figura 31 de l’Annex A, s’ha d’afegir els camps que 

es volen a la capçalera de la taula creada.  

A continuació, a la Figura 25 es mostra la taula creada de climatitzadors amb els camps 

afegits. 

 

Figura 25. Taula de climatitzadors amb els seus camps corresponents (Elaboració pròpia) 

Finalment, exportarem aquesta taula a l’Excel. Cal anar a exportar>>informes>>tabla de 

planificación i indicar el delimitador de camp com es veu a la Figura 32 de l’Annex A. La 

taula quedarà guardada en format .txt.  

Seguidament, s’ha d’obrir l’arxiu creat dins el programari Excel i com es mostra en la Figura 

33 de l’Annex A, indicar l’opció de delimitat. El següent pas és seleccionar l’opció punt i 

coma tal i com indica la Figura 34 de l’Annex A i fer clic a següent i a finalitzar. 

D’aquesta manera, com es veu a la Figura 26 s’obté la taula de planificació en Excel. 

 

Figura 26. Taula de planificació exportada a Excel (Elaboració pròpia) 

Les taules de planificació han servit per obtenir la taula dels amidaments que posteriorment 

s’ha associat un import a cada concepte i per tant, es troba en el pressupost de l’execució 

dels materials de l’Annex B.  
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7.5. Representació de conductes 

En aquest apartat es comentarà com s’han configurat, creat i editat els conductes com 

també es parlarà de les peces de fabricació.  

7.5.1. Creació i edició de conductes 

Per crear conductes cal tenir ben definida la configuració. Cal matitzar que els conductes 

són pel sistema d’aire mentre que les tuberies són pel sistema hidràulic. Fer clic a �, com 

es veu en la Figura 27, per dirigir-se a la finestra de configuració mecànica.Tant si el 

conducte és rectangular, com oval o circular apareix un llistat amb mides de diàmetre 

predefinits. En cas que el diàmetre requerit no es trobi llistat, s’haurà de crear una mesura 

nova, ja que si es pretén modificar el diàmetre al requerit Revit no ho permet.   

 

 

Figura 27. Configuració mecànica de conductes (Elaboració pròpia) 
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A més, cada vegada que dibuixem un nou conducte amb característiques diferents a 

l’anterior convé anar a propietats de la família i en concret a editar preferencias de 

enrutamiento com es pot veure en la Figura 35 de l’Annex A. És importar definir bé com es 

volen els canvis de secció, els encreuaments i altres per evitar errors quan es realitzi la 

comprovació del sistema que es comentarà més endavant. 

A continuació es comencen a dibuixar els conductes que estan connectats al climatitzador 

A25. La metodologia següent també servirà per representar els conductes dels altres 

climatitzadors. Des d’una vista de planta, Figura 28, s’ha dibuixat el conducte de retorn, de 

color blau, i de subministrament d’aire, de color rosa. Ara bé, pel que fa els conductes que 

es troben a la part superior del climatitzador s’han realitzat dues seccions per tal de poder 

dibuixar-los, ja que estaran representats en un altre pla.  

 

 

Figura 28. Vista en planta dels conductes connectats al climatitzador (Elaboració pròpia) 

Fent clic a una de les seccions i posteriorment a l’equip es veuen els diferents connectors 

tal i com es mostra a la Figura 29. Si es fa clic a qualsevol connector, apareix el quadre de 

diàleg  de la Figura 30 on permet seleccionar el connector que es vol dibuixar. 
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Figura 29. Vista en secció del climatitzador i els connectors (Elaboració pròpia) 

 

Figura 30. Selecció del connector (Elaboració pròpia) 

Una vegada dibuixats els conductes, s’obté la representació de la Figura 31. 

 

Figura 31. Vista en 3D del climatitzador i els seus conductes (Elaboració pròpia) 
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Tal i com es pot veure, si situem el recuperador d’aire al mateix lloc que estava al projecte 

original no hi ha espai per connectar els conductes com es veu en la Figura 32. Per tant, 

s’ha de desplaçar aquest equip. 

 

Figura 32. Vista en 3D del climatitzador i recuperador en la posició del projecte original 

(Elaboració pròpia) 

Una vegada desplaçat, s’han aconseguit connectar els dos equips mitjançant l’ajuda de 

seccions com es veu en la Figura 33. Ara bé, no es la millor connexió ja que el conducte 

que subministra l’aire exterior que prèviament ha passat pel recuperador tindrà moltes 

pèrdues de càrrega degut als angles de 90º. A més, per evitar tocar amb el conducte d’aire 

exterior que va directament al climatitzador s’ha desplaçat aquest i està ocupant una part 

on hi ha el filtre del climatitzador. Per tant, s’haurà de buscar una solució millor de 

representació.  
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Figura 33. Vista en 3D del climatitzador i el recuperador desplaçat (Elaboració pròpia) 

S’ha aconseguit modificar-ne l’angle com es mostra a la Figura 34 tot i així no s’ha obtingut 

l’angle de 45º desitjat ja que el programari detecta problemes de connexió. No obstant, s’ha 

solucionat que l’entrada d’aire exterior ocupés la part del filtre. 

 

Figura 34. Vista d’alçat del climatitzador i recuperador (Elaboració pròpia) 

També cal comentar que tant la representació dels conductes d’extracció d’aire o dels de 

subministrament d’aire exterior com la representació del conducte que connecta el 

climatitzador amb el recuperador de calor segurament no s’ajusta a la realitat. Per reduir 

pèrdues de càrrega es desitja representar els conductes d’extracció i de subministrament 

d’aire a una cota més baixa i la connexió dels dos equips a l’angle desitjat. Aquests detall 

no s’han pogut contemplar dins el període establert per la realització del projecte de manera 

que optimitzar la localització d’aquestes canonades seria una futura proposta per continuar 
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el projecte. 

7.5.2. Peces de fabricació 

Cada vegada serà més fàcil representar conductes, ja que la intenció del Revit és que els 

fabricants puguin importar els seus de manera que serà un gran avanç per realitzar models 

detallats d’instal·lacions. En la versió que s’ha fet servir en aquest treball no hi ha disponible 

l’opció de configuració com es mostra en la Figura 35, ja que actualment està en fase de 

desenvolupament  

 

Figura 35. Peces de fabricació (Autodesk) 
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7.6. Difusors 

En el projecte original s’han utilitzat com a difusors unes toveres de gran abast, ja que l’aire 

impulsat ha de superar una gran distància des de l’impulsor fins a la zona d’habitabilitat. 

Això passa en espais grans com és el cas de la nau industrial analitzada, on no és possible 

una impulsió uniforme a través de difusors al sostre. Originalment els difusors eren del 

fabricant Schako, però en aquest cas s’ha escollit un model de la sèrie DUE del fabricant 

Trox [6]. Això és degut a que, actualment, la majoria de fabricants no treballen amb models 

BIM i per tant, això comporta una baixa eficiència a l’hora de realitzar el projecte. L’objectiu 

en aquesta fase del treball ha estat trobar un objecte MEP de característiques semblants a 

l’original, objecte que s’ha trobat a la llibreria de la pàgina de Magic Cloud de què disposa el 

fabricant Trox. La família escollida conté el model MEP del DUE-V-R 200 [6]. Abans de 

seleccionar aquest model se n’han consultat d’altres, però molts d’ells només estaven en 

format disponible per Autocad. No obstant això, la majoria tenen l’opció de fer la petició del 

model en format disponible per Revit, de manera que si en un futur totes elles tenen 

disponible models MEP serà un gran avanç.  

Un cop carregada la família ja que interessen altres models d’aquesta per la resta de 

conductes, ha aparegut un altre problema, i és que aquest model està creat per a situar-se 

a la paret. En el cas d’estudi ha d’anar a un conducte de diàmetre 800 mm, per tant és 

necessari  un accessori. En no trobar aquesta peça clau, la solució adoptada  ha estat crear 

conductes rodons en forma de T com es visualitza a la Figura 36, ja que és necessari 

l’element connector per connectar el difusor al conducte. 

 

Figura 36. Difusors (Elaboració pròpia) 

Per últim, s’han comprovat les connexions a analizar>>comprobar sistemes. A la Figura 37, 
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s’ha observat que hi havia una desconnexió ja que faltava taponar l’extrem final.  

 

 

 

Figura 37. Mostrar desconnexions (Elaboració pròpia) 

Per exemple, una bona manera d’agrupar els difusors d’un climatitzador és crear un nou 

sistema com es pot veure en la Figura 36 de l’Annex A. Cal seleccionar tots aquells difusors 

que es vol que pertanyin al mateix sistema i fer clic a crear sistema >>conducte.  
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7.7. Representació de canonades 

Per tal de representar el sistema hidràulic es fa mitjançant canonades. En aquest apartat, 

es comentarà detalladament la connexió de canonades i la creació d’aquestes. 

7.7.1. Connector de canonades 

Pel que fa els climatitzadors que ha facilitat el fabricant, s’ha observat que no hi havia 

representat el connector de canonades, de manera que s’ha creat de la mateixa manera 

que el connector de conductes. Ara bé, un inconvenient que presenta la creació de tots 

aquests connectors és que es creen al mig de la cara que es selecciona. Pel que fa les 

canonades que es connecten a la bateria es necessiten dues a la mateixa cara. Per tant, la 

solució aportada ha estat l’extrusió d’un dau com es veu en la Figura 38 que permet situar-

se a on es vol i a més la creació del connector la canonada a una de les seves cares. 

 

Figura 38. Connector de canonades (Elaboració pròpia) 

7.7.2. Creació de canonades 

Abans de començar a projectar les canonades és important fer visible el sistema hidràulic. 

Cal anar a la pestanya filtros de visibilidad /gráficos tal i com es pot veure a la Figura 37 de 

l’Annex A.  

Cal anar a configuració mecánica per definir primer de tot el material de la canonada. Hi ha 

materials per defecte, però també hi ha l’opció de definir un nou material i d’aquest es pot 

duplicar els tamanys d’un existent o bé entrar els tamanys a la taula segons el fabricant. En 

aquest cas pràctic les canonades eren d’acer i algun tram d’acer inoxidable, aquest és un  

material que ja es troba definit per defecte com es pot veure en la Figura 39. 
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Figura 39. Material de la canonada (Elaboració pròpia) 

A continuació és necessari definir el fluid. En aquest cas és aigua tal i com es mostra en la 

Figura 40. 
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Figura 40. Configuració del fluid de la canonada (Elaboració pròpia) 

També cal definir prèviament els diferents valors de pendent de la canonada com es veu en 

la Figura 41. 

 

Figura 41. Valors de pendent de la canonada (Elaboració pròpia) 

Una vegada s’escull la canonada s’ha de defenir el tipus de sistema. En aquest cas és un 

sistema hidrònic i també s’ha de concretar si és de subministre o de retorn com es veu a la 

Figura 38 de l’Annex A.  

Per últim, a les propietats del tipus cal editar les preferències d’enrutamiento com es veu a 

la Figura 39 de l’Annex A.  El material que s’ha definit anteriorment s’ha d’assignar a 

segments de tuberia. També s’ha de limitar un tamany màxim i mínim nominal de tuberia 

segons la taula que conté els diferents tamanys.   
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Finalment, a la Figura 42 es mostra la implantació de la climatització i la ventilació a la nau 

industrial, tant amb la visualització de la disciplina mecànica com amb les instal·lacions 

rendaritzades.  

 

 

Figura 42. Implantació de la climatització i la ventilació a la nau industrial  
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8. Càlcul de pèrdues de càrrega 

Per dur a terme el càlcul de pèrdues de càrrega, en el projecte original, es va utilitzar 

l’equació de Darcy-Weisbach (Ec 8.1). Aquesta va ser inicialment una equació de Prony, 

desenvolupada pel francès Henry Darcy. En l’any 1845, Julius Weisbach la va modificar fins 

l’expressió que es coneix actualment. 

On, 

Hf és la pèrdua de càrrega deguda a la fricció [m] 

f és el factor de fricció de Darcy [adimensional] 

L és la longitud del conducte [m] 

D és el diàmetre [m] 

v és la velocitat mitja del fluid [m/s] 

g és l’acceleració de la gravetat [m/s2] 

n és l’exponent que pren el valor de 2.  

Per poder comparar les pèrdues de càrrega obtingudes amb Revit respecte les pèrdues de 

càrrega del projecte original, s’han de passar aquestes a Pascals, a través del pes específic 

(ɣ=ρg) (Ec 8.2).  Es pot considerar la densitat de l’aire 1,09 kg/m3 i la gravetat de 9,81 m/s2. 

 

2g

v
·

D

L
·f·g·=Hf

n

ρ   (Ec.  8.2) 

 

 

2g

V
·

D

L
f·=Hf

n

  (Ec.  8.1) 
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El programari Revit fa servir l’equació de Altshul-Tsal (Ec 8.3) que es presenta a 

continuació: 

 On, 

P∆ la pèrdua de càrrega [Pa] 

f és el factor de fricció [adimensional] que es calcula de la manera següent segons el tipus 

de flux. 

 

 

Per determinar el tipus de flux cal calcular el número de Reynolds, que  es calcula de la 

següent manera: 

 

2

v
··

Dh

L
f·=P

2

ρ∆   (Ec.  8.3) 
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On, 

L és la longitud del conducte [m] 

Dh és el diàmetre hidràulic [m] que segons la secció del conducte com es veu a la Figura 

43 es calcula d’una manera o altre.  

 

 

Figura 43.Càlcul del diàmetre hidràulic segons la secció del conducte 

V és la velocitat del flux d’aire [m/s] 

En el cas pràctic s’ha fet la comparativa d’un climatitzador de la zona de producció, Figura 

44, on el tram més crític era des de la reixa que introdueix aire exterior als difusors que 

impulsen aquest aire prèviament tractat. Aquí es presentarà el càlcul d’un tram de 

conducte. 
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Figura 44. Climatitzador de la zona de producció (Elaboració pròpia) 

El tram de conducte del qual es realitzarà el càlcul de les dues maneres per comparar-ne 

els resultats és un tram lineal que es troba just a la sortida d’impulsió del climatitzador.  

Segons el programari Revit, el càlcul que s’ha realitzat és el següent: 

Primer de tot s’ha calculat l’àrea de la secció rectangular (Ec 8.4). 

Llavors el perímetre d’aquesta (Ec 8.5). 

2m 2,415=1,15·2,1=W·H=A   (Ec.  8.4) 
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Gràcies els valors anteriorment calculats, s’ha trobat el diàmetre hidràulic (Ec 8.6). 

Pel càlcul de Reynolds (Ec 8.8) ha estat necessari consultar les propietats de l’aire i s’ha 

agafat com a valor de viscositat cinemàtica a 15 ºC, 0,0000148 Pa·s [8]. Abans és 

necessari el càlcul de la velocitat (Ec 8.7).  

   m/s 2,762=6,67/2,415=Q/A=υ   (Ec.  8.7) 

277338,877=14862)/0,0000(1,486·2,7=)/(Dh·=Reh νυ [adimensional] (Ec.  8.8) 

Com es pot observar, el número de Reynolds és superior a 4000, de manera que el flux és 
turbulent.  

 

El valor trobat de f’ correspon a 0,01421; com que f’ és inferior a 0,018 s’ha de corregir (Ec. 

8.9), i per tant: 

 

  0,01488=0,0028+210,85·0,014=00280,85·f'+0,=f  [adimensional](Ec.  8.9) 

 

 

m 6,5=1)2·(1,15·2,=H)+2·(W=P   (Ec.  8.5) 

 m 1,486=6,5(4·2,415)/=(4·A)/P=Dh   (Ec.  8.6) 
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Per aplicar l’expressió de la pèrdua de càrrega segons el programari Revit (Ec 8.10) i 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., s’ha pres el valor de la densitat de 

l’aire de 1,21 kg/m3 [7]. La longitud del conducte és de 1,384 m.  

 Pa 0,0639=
2

2,72
·1,21·

1,486

1,384
0,01488·=

2
·· 

Dh

L
f·=P

22υρ∆   (Ec.  8.10) 

  

Figura 45. Pèrdua de càrrega del conducte (Elaboració pròpia) 

Pel que fa el projecte original, la f pren un valor de 0,01377; si es fa el càlcul amb 

l’expressió descrita anteriorment, s’obté la següent pèrdua de càrrega (Ec 8.11): 

 Pa 0,0574=
2

2,72
·1,21·

1,486

1,384
0,01377·=

2·g
·g· 

Dh

L
f·=P

22υρ∆   (Ec.  8.11) 

S’ha  seguit amb els altres trams de conducte i s’ha observat que en els conductes en 

forma de T el programa no dóna cap solució. En conclusió, es pot afirmat una bona fiabilitat 

del programari Revit alhora de realitzar el càlcul de pèrdues de càrrega només en els 

conductes lineals.  
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9. Impacte Ambiental 

Per una banda, en relació amb el pressupost de l’execució de materials realitzat en l’Annex 

B, s’ha estudiat quin impacte ambiental tindrien els equips escollits en el projecte cada any 

de funcionament de la nau industrial.  

S’ha fet la hipòtesis que els equips estan operatius durant dos torns laborals de vuit hores 

cada un. A més s’ha considerat que l’empresa només tancarà dues setmanes a l’any per 

temes de manteniment. El factor de mix elèctric es 0,267 kg CO2/ kWh de l'any 2014 [8]. La 

potència de la caldera, bombes i refredadores han estat proporcionades pel fabricant.  

• Climatitzadors 

Model 

systemair 

Codi projecte 

Original 

Unitats Potència (kW) [9] Energia Anual 

 (kWh /any) 

Emissions 

CO2 (T) 

Danvent DV100 A10 3 11,23 189203,04 50,52 

Danvent DV25 V10 3 1,49 25103,52 6,70 

danvent DV150 A11 2 12,18 136805,76 36,53 

danvent DV15 V11 2 0,97 10895,04 2,91 

danvent DV150 A18 1 11,95 67111,2 17,92 

Danvent DV10 V18 1 0,69 3875,04 1,03 

Danvent DV80 A25 2 7,67 86149,44 23,00 

Danvent DV15 V25 2 0,91 10221,12 2,73 

danvent DV 25 A13 1 1,26 7076,16 1,89 

Danvent DV40 A14 1 1,83 10277,28 2,74 

Danvent DV30 A15 1 1,32 7413,12 1,98 

    Emissions CO2 

Totals (T) 

147,95 

 

• Bombes 

Model Wilo Codi 

projecte 

original 

Unitats Potència (kW)  Energia anual 

(kWh/any) 

Emissions CO2 

(T) 

BL-E 40/160 

5,5/2R1 

B03 1 2,24 12579,84 3,36 

BL-E 40/160  B13 1 3,04 17072,64 4,56 

BL-E 125/265 B14 2 16,46 184878,72 49,36 

BL-E 50/140 B15 2 4,04 45377,28 12,12 

BL-E 80/160 B16 2 7,4 83116,8 22,19 

BL-E 32/150 B17 2 1,8 20217,6 5,40 

BL-E 32/140 B01 1 1,44 8087,04 2,16 

BL-E 32/140 B02 1 1,5 8424 2,25 

BL-E 40/160 B04 1 2,73 15331,68 4,09 
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BL-E 40/160 B05 1 3,42 19206,72 5,13 

BL-E 32/150 B06 1 1,81 10164,96 2,71 

BL-E 80/165 B07 1 14,08 79073,28 21,11 

BL-E 40/170 B08 1 2,64 14826,24 3,96 

BL-E 80/160 B09 1 8,25 46332 12,37 

BL-E 65/160 B10 1 9,07 50937,12 13,60 

BL-E 32/170 B11 1 2,09 11737,44 3,13 

BL-E 50/140 B12 2 4,04 45377,28 12,12 

Top Z B18 1 1,8 10108,8 2,70 

    Emissions CO2 

Totals (T) 

182,32 

• Caldera 

Per trobar el consum de gas natural ( ) expressat en kg CH4/h s’ha realitzat el següent 

càlcul. Pel que fa el PCI del gas natural és de 39.900 kJ/ kg [13] i s’ha considerat que el 

gas natural té uns composició de metà del 100%.  

[kW] ·PCIm =P &    

h/CH kg 75,518·3600
39900

837
 

PCI

P
m 4===&  

S’ha fet la conversió de kg CH4/h a kg CO2/kWh. 

CH4 + 2 O2 � CO2 + 2 H2O 

kWh/CO kg 0,2481
 CO  kmol 1

CO kg 44
·

 CH kg 16

 CH kmol 1
· 

kW·h 837

CH kg 75,518
2

2

2

4

44 =  

Finalment, s’obté una taula resum i on apareixen les emissions de CO2 totals expressades 

en (T). 

 Unitats Potència 

(kW)  

 

PCI del gas 

natural 

(kJ/kg) 

[10] 

Consum de 

gas natural 

(kg/h) 

Kg CO2/kWh Emissions CO2 

Totals (T) 

Viesmann 

(C1) 

1 837 39900 75,518 0,2481 1166,31 

 

• Refredadores 
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Climaveneta Unitats Potencia (kW)  Energia Anual  

(kwh/any) 

Emissions CO2 

(T) 

 2/D/K 1502 (R1) 1 98 550368 146,94 

2/D/K 6304 (R2) 2 480 5391360 1439,49 

   Emissions CO2 

Totals (T) 

1586,44 

 
Les emissions de diòxid de carboni anuals que s’obtenen si es comptabilitzen tots els 
equips són de 3083,03 Tones.  
 
Per una altra banda, en relació amb el pressupost dels honoraris de l’Annex B, s’ha estudiat 
quin impacte ambiental tindria la realització d’aquest projecte. A més s’ha fet una 
comparativa amb el projecte original calculant l’estalvi d’emissions de CO2 que suposa la 
realització del projecte en Revit. S’ha considerat el mateix factor de mix elèctric es 0,267 kg 
CO2/ kWh de l'any 2014 [8]. La potència de l’ordinador és de 0,27 kW.  
 
 Hores totals projecte Consum ordinador 

(kWh) 

Emissions CO2 (kg) 

Projecte  Revit 398 107,46 28,69182 

Projecte original 742,5 200,475 53,526825 

 

L’estalvi d’emissions de CO2 que s’obté per la realització del projecte en Revit és de 24,84 
kg. 
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10. Comparativa de temps de disseny i costos 

Tal i com es mostra en el pressupost d’elaboració del projecte de l’Annex B hi ha les hores 

totals dedicades al projecte, on es desglossa que 134 hores corresponen a les hores de 

disseny de les instal·lacions de climatització i ventilació. Pel que fa al projecte original, s’han 

dedicat 186 hores a aquest disseny, això representa un 39% més respecte la modelització 

amb el BIM. A continuació, a la Gràfica 1 es mostra una comparativa dels diferents 

mètodes utilitzats en el sector de la construcció i instal·lació en funció al temps de disseny. 

Es pot observar que l’evolució al llarg del temps s’ha caracteritzat amb una reducció 

significativa de les hores invertides en aquesta etapa.  

 

Gràfica 1. Comparativa dels diferents mètodes en funció del temps de disseny (Elaboració 

pròpia) 

Això és degut a que el programari Revit permet que la modificació d’una vista faci que 

automàticament s’actualitzin la resta. També cal comentar que crear seccions en una vista 

de planta es realitza de forma molt ràpida, i això implica una disminució del temps 

significativa a l’hora d’obtenir els diferents plànols.  

Pel que fa a la comparativa de costos de disseny dels dos mètodes actuals, el del projecte 

original i el realitzat amb Revit, s’ha obtingut la Gràfica 2. Com era d’esperar una reducció 

del temps de disseny implica una disminució dels costos del 24,6 %.  
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Gràfica 2. Comparativa de costos de disseny dels dos mètodes actuals 

A continuació es desglossen els costos de disseny totals tant amb el mètode amb Autocad 

de la Gràfica 3 com amb el mètode amb Revit de la Gràfica 4.  

 

Gràfica 3. Costos de disseny del mètode amb Autocad (Elaboració pròpia) 
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Gràfica 4. Costos de disseny del mètode amb Revit (Elaboració pròpia) 

Per fer una comparativa s’ha calculat l’estalvi que s’obté si s’utilitza el programari Revit i es 

veu reflectit en la Gràfica 5.  

 

Gràfica 5. Estalvi de costos de disseny utilitzant Revit (Elaboració pròpia) 

Es pot concloure que s’aconsegueix un estalvi important amb el temps de disseny de 2.080 
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€ i també de 40 € amb el paper i impressió i un estalvi menys destacable pel que fa el 

consum de l’ordinador. No obstant, no s’obté un estalvi amb la llicència ja que el cost de la 

llicència de Revit té un increment del 50% respecte la utilitzada en el projecte original. 
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11. Pressupost 

A continuació es presenta un resum de cada pressupost, mentre que a l’annex B hi ha el 

pressupost detallat. 

• Pressupost de l’elaboració del projecte 

Concepte Temps dedicat (h) Preu/hora (€) Import 

(€) 

Llicència Revit (sis mesos)   544,50 

Llicència Office   149,00 

Llicència Autocad (sis mesos)   363,00 

Curs d'iniciació al Revit   264,00 

Curs Revit MEP   348,00 

Desglossament hores projecte    

Representació Arquitectura 50 40 2.000,00 

Configuració MEP 52 40 2.080,00 

Representació MEP 134 40 5.360,00 

 Memòria 120 40 4.800,00 

Total hores de projecte 356 40 14.240,00 

Ordinador MAC Book Pro   155,00 

Consum del MAC (sis mesos)   18,70 

Paper i impressió   30,00 

Tarifa internet    57,90 

Desplaçament   284,00 

Total sense IVA     33.794,10 
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Iva (21 %)   7096,76 

Total   40.890,86 

• Pressupost de l’execució dels materials 

 

Concepte Unitats Import (€) 

Bombes wilo  23 135.907,00 

Climatitzadors 19 328.018,35 

Caldera 1 34.500,00 

Refredadora 3 370.400,00 

Filtres 22 3.889,58 

Vàlvules 114 13.556,39 

Conductes ciruclars 245 20.459,37 

conductes rectangulars 205 25.237,65 

Difusors 314 34.000,00 

Reixes 58 4.277,00 

Canonades 2242 119.393,94 

total sense IVA  1.089.639,28 

+IVA(21%)  228.824,25 

total  1.318.463,53 
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Conclusions 

En aquest projecte es vol indicar que s’ha fet una comparativa entre una nau industrial 

alimentària projectada des de fa uns mesos i que actualment està en fase de construcció i 

la mateixa nau amb Revit, una tecnologia revolucionària en el sector de la construcció. Per 

tant, s’ha dissenyat l’arquitectura de la nau industrial i les instal·lacions de climatització i 

refrigeració d’aquesta amb aquest nou programari. 

Per a la realització del disseny, s’ha vist una nova metodologia de treball que es basa en la 

col·laboració segons diferents disciplines o segons diferents persones que intervenen en el 

projecte. Revit pretén fomentar el treball en el núvol de manera que en l’arxiu central 

sempre es tingui la còpia de seguretat de la versió més actualitzada del projecte i es puguin 

anar sincronitzant els arxius locals a mesura que es realitzin modificacions. A més, facilita el 

treball entre la disciplina d’enginyeria i d’arquitectura gràcies a la vinculació. 

El fet d’haver dissenyat les instal·lacions en 3D i fent ús de programes de la categoria de 

Revit Architecture i Revit MEP ha permès evitar interferències o xocs d’elements 

constructius. També s’han pogut visualitzar els equips, canonades, conductes i connexions 

entre ells de forma concreta i detallada a diferència dels projectes amb Autocad, on no és 

necessari saber com es connectaran entre ells ja que aquesta és una feina de l’instal·lador. 

Tal i com s’ha esmentat en el projecte, alguns detalls de projecció no s’han pogut 

contemplar dins el període establert i per tant, es proposa una ampliació d’aquest per fer un 

estudi per fer connexions de 45º per tal de reduir les pèrdues de càrrega en conductes.  

S’ha pogut extreure informació d’equips com el cas dels climatitzadors gràcies a les taules 

de planificació. Ara bé, també s’ha vist que avui dia molts dels fabricants encara no 

treballen amb BIM  i per tant, alguns equips o elements escollits han estat d’altres 

fabricants. També han sorgit problemes per obtenir informació ja que és important que 

aquesta es trobi en paràmetres compartits. Les taules també han permès llistar els 

amidaments i posteriorment, realitzar el pressupost d’execució de materials.  

Pel que fa el càlcul de les pèrdues de càrrega, s’ha vist que Revit dóna una bona fiabilitat 

en els conductes lineals, ara bé l’objectiu de calcular un tram de conducte des de l’entrada 

d’aire exterior al climatitzador fins els difusors no ha estat possible ja que el programari no 

donava cap valor de pèrdues de càrrega a l’element T. També s’ha desestimat el càlcul de 

les càrregues de calefacció i refrigeració amb Revit degut a un resultat incoherent. 

Pel que fa a l’impacte mediambiental que suposa  realitzar el projecte amb aquesta 

tecnologia s’ha aconseguit un estalvi del 1,1% que equival a 24,84 kg d’emissions de CO2. 
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Pel que fa el temps de disseny s’ha aconseguit reduir un 39% les hores dedicades a 

aquest. Ha permès un estalvi important amb el temps de disseny de 2.080 € i també de 40 

€ amb el paper i impressió. No obstant, la llicència de Revit és més cara. A més, és 

convenient  invertir en una formació inicial amb aquest nou entorn de treball. 

El seu gran avantatge es troba en què una modificació en una vista fa que s’actualitzin la 

resta i facilita la creació de seccions per obtenir plànols. 

Com a proposta futura complementària al projecte actual i que és de gran interès en les 

enginyeries seria aprofundir amb els càlculs de Revit i valorar-ne la seva fiabilitat més 

detalladament.  
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Agraïments 

En primer lloc voldria agrair a la meva tutora Laia Salas l’ajuda i el recolzament que m’ha 

donat des del primer moment. També l’oportunitat de poder anar a realitzar el projecte en la 

seva enginyeria i conèixer aquest nou entorn de treball. Destacaria la paciència, 

disponibilitat i gran interès que ha mostrat sempre per ensenyar-me, guiar-me, corregir-me i 

animar-me en tot moment durant l’elaboració del treball final de Màster. Ha estat un gran 

plaer poder comptar amb ella que és una gran professional i sobretot una gran persona. 

En segon lloc voldria agrair a la Eva Cuerva, la meva tutora de la universitat, la seva 

professionalitat per les indicacions rebudes sobre la realització de la memòria del projecte i 

la correcció d’aquesta. També m’ha orientat en desenvolupar i estructurar certs aspectes 

d’aquest present projecte. 

Per últim agrair als meus pares l’oportunitat d’ampliar els meus coneixements dins d’aquest 

sector de l’enginyeria i tot el suport que m’han donat al llarg dels meus estudis universitaris.  
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