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1. Introducció 

L’ objectiu del projecte és l’estudi de les instal·lacions de 
l’edifici VG123 del campus universitari de l’EPSEVG, per 
tal d’extreure la viabilitat tècnica i econòmica per la 
implantació d’un equips de cogeneració de chp. 

El document desenvolupa els criteris tècnics per dur a terme 
el dimensionament de la potència de l’equip de cogeneració 
més adient i equips auxiliars, per fer una selecció viable 
amb criteris justificats. 

2. L’EPSEVG 
La UPC és una institució pública d’investigació i educació 
superior, especialitzada en els àmbits de l’arquitectura, les 
ciències i la enginyeria. 

L’EPSEVG és un complex universitari de la UPC situat a 
Vilanova i la Geltrú, capital de la comarca del Garraf, a la 
província de Barcelona. El campus de la UPC de Vilanova i 
la Geltrú està compost per diferents edificis. L’edifici en el 
qual es du a terme l’estudi és l’VG123. 

 
Fig. 1 Vista aèria de l’EPSEVG VG123 

3. Procés de cogeneració 
La cogeneració és una tecnologia que consisteix en la 
generació simultània d’energia elèctrica i energia tèrmica 
útil en forma de vapor i/o aigua calenta, mitjançant un equip 
de chp. 

L’avantatge d’aquest tipus d’instal·lacions és la seva gran 
eficiència energètica, ja que s’aprofita tant la calor com 
l’energia mecànica que es transforma en elèctrica, i tot amb 
un únic procés. 

Així doncs, s’evita utilitzar de forma única el 
subministrament elèctric de la ret, procedent de les central 
elèctriques per l’abastiment d’electricitat, i una caldera 
convencional per cobrir les necessitats de calor. 

3.1 Avantatges que s’atribueixen a la cogeneració: 

• Més eficiència energètica global. 

• Beneficis econòmics a nivell micro i macroeconòmic. 

• Introdueix tecnologies més eficients i competitives. 

• Redueix l’impacte mediambiental associat a les activitats 
energètiques. 

• Potencien la seguretat de l’abastament energètic de 
l’usuari. 

• Menor necessitat d’inversions en xarxes. 

• Redueix les pèrdues en transport en xarxes (generació 
distribuïda). 

• Potencia la diversificació del consum i, per tant, 
disminueix el nivell de dependència de subministraments 
externs. 

3.2 Tecnologies dels equips de chp 

Amb el projecte s’estudiarà la possible implantació de dues 
de les varies tecnologies de chp existents al mercat. La 
selecció de les tecnologies escollides es fa en funció del 
combustible que es pot emprar per l’alimentació dels 
equips. Les tecnologies escollides dels equips són el motor 
de combustió de gas i la micro turbina gas. 

Motor de combustió 

Els motors de combustió interna de gas s’utilitzen en 
instal·lacions de cogeneració de petita i gran escala, 
predominant els motors de quatre temps amb injecció 
directa amb turbo alimentació i intercoolers. 

 

Fig. 2. Mòdul de cogeneració amb motor de combustió de gas 
LOGANOVA. 

 

Turbines 

Les turbines per generació d’energia elèctrica consten d’un 
compressor d’aire de diverses etapes, una càmera de 
combustió i diverses etapes en què s’absorbeix tota 
l’energia dels gasos d’escapament. Les micro turbines de 



generació elèctrica a diferència dels motors, simplifiquen 
tots els elements quedant únicament una sola peça mòbil a 
tota la màquina. 

El generador de la màquina genera corrent altern a 
freqüència variable que es converteix a corrent continu, i 
mitjançant un inversor es torna a convertir en corrent altern 
a freqüència de la xarxa, per poder ser administrat. 

 
Fig. 3. Secció d’ una micro turbina Capstone. 

4. Instal·lacions energètiques de l’edifici 
L’edifici VG123 consumeix per el seu subministrament  
energia de dues grans formes diferents: 

• Energia elèctrica 

• Gas natural 

L’energia elèctrica és destinada a dos grans utilitzacions:  

a la il·luminació i als serveis de l’escola. 

El gas natural es fa servir per la calefacció, menys un petit 
consum dedicat a la cuina, cafeteria i laboratoris, que és una 
part insignificant i no computable per l’estudi d’aquest 
projecte. 

5. Criteris tècnics per l’estudi 
Per escollir l’equip de cogeneració més adequat, es fa un 
anàlisis tècnic de la demanda tèrmica de la instal·lació, i es 
realitza un model del funcionament. Per tal d’obtenir-lo 
s’ha de fer el modelat, que consisteix en fer una 
representació més o menys acurada del sistema. Aquest 
model pot ser gràfic (plànols,mapes..) o un model 
matemàtic. 

Una forma útil d’elaborar el model és construir una corba 
de freqüència i/o freqüència acumulada. Partint de les dades 
de la potència tèrmica mitjana demandada, es genera la 
taula de freqüència demandada de calor. 

Per representar la corba de freqüències acumulades, és 
necessari disposar de la potència tèrmica mitjana 
demandada i saber l’interval de temps en que s’ha demandat 
aquesta potència. 

Potència demandada Nombre d’ hores de 
funcionament 

N1 

N2 

..... 

Nk 

.... 

f1 

f2 

.... 

fk 

Total     H 
Taula 1.Taula comparativa de les característiques dels diferents 

equips de cogeneració 

Un cop s’han generat les dues columnes de la potència 
mitjana demandada i el nombre d’ hores anuals, es 
procedeix a ordenar de forma creixent els valors de la 

potència mitjana demandada mantenint la rel·lació del 
nombre corresponent d’ hores de funcionament.  

Amb els valors de la potència ordenats amb la 
correspondència d’ hores de funcionament es procedir a 
traçar la gràfica de la freqüència anual acumulada. 

 
Fig. 4 Freqüència acumulada en funció de les hores de 

funcionament 
 
La representació de l’eix del temps en tant per cent, explica 
la proporció de la cobertura d’hores anuals de 
funcionament, en funció de la potència tèrmica de chp de 
cada equip. 

Per extreure la viabilitat de la instal·lació depenent de les 
característiques de cada equip, es calculen altres paràmetres 
com per exemple: 

Cost del combustible per kWhe produït 

El cost del combustible per kWhe generat, que correspon al 
cost de cada unitat d’energia elèctrica extreta en funció del 
cost de l’energia primària amb la qual funciona l’equip, el 
gas natural. 

Temps de retorn de la inversió (Pay-Bag) 

Mitjançant les característiques tècniques, costos de l’equip, 
manteniment i auxiliars, s’ha extret el temps de retorn (PB), 
que serveix per tenir una idea aproximada del temps en que 
es començarà a tenir guanys i de la bondat de la inversió. 

6. Proposta de millora 
Per realitzar la selecció de l’equip es comparen les 
prestacions calculades de cadascuna de les tecnologies 
escollides, recollides amb la següent taula: 
EQUIP Pe 

kW 
Pt 
kW 

ηηηηe ηηηηt η η η η 
global 

€/kW 

Instal·lat 

Pay-
bag 
anys 

€/kW 

produït 

%cobertura 

tèrmica 

LN 20 20 38 0,34 0,69 1 2768,57 14,30 0,15168 87% 

LN 50 50 80 0,33 0,54 0,87 1914,72 15,6 0,15798 76% 

LN 70 70 109 0,34 0,53 0,87 1553,4 13,54 0,155540 72% 

LN 140 140 212 0,36 0,55 0,91 1183,84 10,35 0,14639 37% 

LN 240 240 212 0,35 0,56 0,91 1056,45 9,45 0,14877 13% 

C 30 30 74 0,26 0,64 0,90 2000 14,18 0,20459 88% 

C65 65 120 0,29 0,53 0,82 1307,69 13,07 0,17392 68% 

Taula 2.Taula comparativa de les característiques dels diferents 
equips de cogeneració 

 

Per mitjà de la taula comparativa s’han implementat les 
característiques dels diferents equips i s’ha fet la selecció de 



l’equip que s’ajusta més a la instal·lació, en funció de totes 
les variables i del criteri del tècnic. 

L’equip escollit ha sigut una turbina Capstone C65; les 
raons per la selecció de l’equip han sigut: 

El temps de retorn existent amb aquest tipus d’equip que es 
compara amb el d’altres tecnologies. 

A més del temps de retorn, també es té en compte el 
manteniment existent amb un equip de cogeneració amb 
micro turbina, ja que és més econòmic que el motor de 
combustió, encara que ja s’hagi tingut en compte el 
manteniment amb aquest al fer els càlculs del temps de 
retorn potser molt variable. 

Per el que fa la proporció de demanda elèctrica generada, es 
pot autoconsumir tota l’energia elèctrica cogenerada sense 
tenir excedents d’energia elèctrica. 

7. Conclusions 
Amb l’estudi realitzat s’ha conclòs favorablement la 
viabilitat de l’abastiment de l’edifici VG123 amb un equip 
de cogeneració de chp, mitjançant les tècniques de càlcul 
emprades per la comparació de diferents equips.  

L’estudi dut a terme ha sigut acurat i descriptiu i ha tractat 
amb detall consideracions tècniques a tenir en compte, per 
tal de fer la selecció justificada entre els diferents equips, a 
través de la taula comparativa. 

S’ha arribat a la conclusió que si el dimensionament de 
l’equip és l’adient, la implantació de l’ equip és 
econòmicament rentable i amortitzable a un període de 
temps vista acceptable. 

Tenint en compte la conjuntura actual del Real decret- llei 
1/2012 de 27 de gener, pel que es procedeix a la suspensió 
de les retribucions per a les noves instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica de cogeneració.  

S’ extreu amb el desenvolupament d’ aquest projecte que 
aquest considera aquest tipus d’instal·lacions com a 
generadores de gran escala, i les obliga indirectament a 
l’autoconsum elèctric com a única sortida. 

En definitiva, la única opció és l’autoconsum ja que se’ls 
remunerant l’exportació d’energia elèctrica generada a preu 
de mercat de grans generadores que fa impossible la 
competència i per tant la viabilitat. 
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