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1 Introducció 
 

1.1 Objecte 

 

L’objectiu d’aquest projecte és l’estudi del sistema òptim de producció d'energia 

elèctrica i tèrmica d’un hospital de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de 

Catalunya.   

 

Això representa analitzar les diferents dades de consum d’electricitat, calor i fred 

durant el període d’un any o més de l’Hospital i interpretar els resultats obtinguts 

per tal de dissenyar la instal·lació de producció més òptima energèticament i 

econòmicament que la que es troba en funcionament actualment.  

 

 

 

 



 

 5

1.2 Justificació 

 

Actualment, el constant augment del cost dels carburants i de l’electricitat així 

com de les emissions de contaminants a l’atmòsfera per part dels sistemes de 

producció d’energia fan que els enginyers haguem de dissenyar instal·lacions 

que garanteixin cada vegada més una utilització dels recursos més eficient amb 

la finalitat de reduir el consum i l’impacte ambiental d’aquests sobre el nostre 

planeta.  

 

En aquest cas, ens trobem davant d’un important consumidor energètic, tant 

d’electricitat com de calor i fred, i que treballa ininterrompudament durant tot 

l’any. Per tant, qualsevol petita millora en l’eficiència de la instal·lació suposarà 

un gran estalvi energètic i econòmic a final d’any que de ben segur farà que la 

inversió sigui rentable.  
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1.3 Abast 

 

L’abast d’aquest estudi consisteix, en primer lloc, en el tractament de les dades 

de consum energètic enregistrades i cedides per part de l’Hospital. Aquestes són 

factures mensuals de consum elèctric i gas natural, i l’energia consumida i 

produïda per les màquines de fred.  

 

En segon lloc, analitzar aquestes dades tractades anteriorment per tal de 

calcular i dimensionar un equip de producció d’energia òptim que doni servei a 

l’Hospital. Aquest anàlisi es durà a terme mitjançant una simulació hora a hora 

durant tot un any.  

 

Finalment, es determinarà quin és l’estalvi energètic d’aquesta nova instal·lació 

respecte de l’actual, i es realitzaran dos estudis: un estudi econòmic per tal de 

quantificar l’estalvi i la rentabilitat del projecte, i un d’impacte ambiental.    
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1.4 Especificacions 

 

La nova instal·lació que suministrarà d’energia elèctrica i tèrmica a l’Hospital 

haurà de complir obligatoriament amb un seguit de condicions bàsiques que 

s’exposen a continuació: 

 

- El sistema de producció d’energia ha de ser òptim energèticament i 

econòmicament i garantir un estalvi respecte els sistemes de subministrament 

convencionals. 

 

- Caldrà garantir el subministrament energètic en tot moment amb una potència 

mínima equivalent a la càrrega mínima de l’Hospital. El període màxim d’aturada 

del servei energètic en cas d’accident no podrà sobrepassar en cap cas el que 

s’estipula en el Reglament Elèctric de Baixa Tensió. 

 

- Els equips hauran de funcionar sempre en unes condicions de seguretat 

adequades i estipulades per la normativa corresponent.  

 

- Els materials a instal·lar hauran de ser nous i de bona qualitat. Hauran de 

complir amb les exigències de qualitat i seguretat que estipula la Unió Europea.  
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1.5 Localització 

 

L’Hospital és un centre sanitari i forma part de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 

Pública de Catalunya. L’Hospital es localitza a les afores de l’àrea metropolitana 

de Barcelona. 
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2 La cogeneració 
 

La cogeneració és la tecnologia mitjançant la qual s’obté simultàniament energia 

elèctrica i energia tèrmica en un mateix procés. Aquesta tecnologia permet 

estalviar gran part de la energia primària que s’utilitzaria en un sistema 

convencional gràcies a la producció d’electricitat en primer lloc i en l’aprofitament 

del calor residual del procés per a utilitzar-l’ho en qualsevol sistema de producció 

o climatització. Per tant, gràcies a la cogeneració, es possible aprofitar fins al 

90% de l’energia primària utilitzada. 

  

D’aquesta manera, la cogeneració ens permet reduir les emissions de 

contaminants a l’atmosfera i estalviar diners fent un ús més eficient de les 

materies primeres. 

 

En un sistema convencional, la obtenció d’energia elèctrica i tèrmica es realitza 

per separat, és a dir, es compra l’electricitat de la xarxa que ha estat produïda en 

una central tèrmica i es produeix l’energia tèrmica mitjançant una caldera. 

 

Durant molts anys, les plantes termoelèctriques que transformen l’energia 

química d’un combustible en energia elèctrica mitjançant un cicle de Rankine 

(turbina de vapor) han estat aprofitant únicament un 30% de l’energia primària 

que consumeixen. La resta de l’energia no utilitzada es dissipa en forma de calor 

i irreversibilitats al medi. Aquest rendiment tant baix comporta un elevat cost 

energètic i una elevada emissió de contaminants. 

 

La producció combinada de calor i electricitat s’aplica normalment a la indústria i 

en el sector terciari (serveis) on hi ha demanda simultània d’electricitat i calor i 

quan les hores de funcionament anual són suficients per fer que el cost d’inversió 

de la instal·lació sigui rentable.  

 

Per tant, és molt freqüent trobar sistemes de cogeneració en centres hospitalaris, 

esportius, hotels, plantes depuradores; i també en alguns sectors industrials com 

és la química, paperera, alimentària, tèxtil...  

 

Hi ha moltes tecnologies disponibles per a l’aplicació de la cogeneració. A 

continuació es descriuen breument alguns dels sistemes més utilitzats. 
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Cogeneració amb turbines de vapor:  

 

Funcionen utilitzant un cicle de Rankine, igual que una central termoelèctrica 

convencional. Es tracta d’un circuit tancat d’aigua que s’escalfa en una caldera i 

es converteix en vapor a una elevada temperatura i pressió. Aquest vapor 

s’expansiona en una turbina de vapor generant potència mecànica en un eix i 

posteriorment electricitat amb un generador. El vapor que surt de la turbina es 

refreda fins a convertir-se en líquid saturat mitjançant un recuperador. Finalment, 

el líquid saturat és impulsat amb una bomba per tornar a ser escalfat a la 

caldera. 

 

El tipus de turbina de vapor més utilitzat és el de vapor a contrapressió o de 

condensació amb extracció. 

 

 
 

Figura 1. Esquema d’un sistema de cogeneració amb turbina de vapor 

 

 

Cogeneració amb turbines de gas:  

 

Els gasos de la combustió són els que s’utilitzen en el cicle per obtenir l’energia 

mècanica en la turbina i calor de procés en un recuperador. En primer lloc, l’aire 

de l’atmòsfera es comprimeix per a posteriorment barrejar-se amb el combustible 

i generar una combustió. Els gasos de la combustió a alta pressió i temperatura 

s’expansionen en una turbina i generen potència mecànica en un eix. Aquesta 
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potència a l’eix s’encarrega de produir energia elèctrica en un generador i de 

comprimir l’aire exterior mitjançant un compresor. 

 

 
 

Figura 2. Esquema d’un sistema de cogeneració amb turbina de gas 

 
Com podem observar a la imatge, un cicle de turbina de gas pot ser molt 

elaborat i complexe fins al punt de posar dos compresors i dos turbines en sèrie, 

càmara de combustió, càmara de post-combustió i regenerador aprofitant la calor 

dels gasos d’escapament. En un sistema de cogeneració utilitzariem aquests 

gasos com a energia tèrmica per al nostre procés o instal·lació.  

 

També és possible combinar un sistema de turbina de gas amb un de turbina de 

vapor. Els gasos d’escapament amb excés d’aire entrarien dins d’una caldera per 

ser cremats novament amb més combustible i escalfar aigua fins a obtenir vapor, 

i finalment obtenir potència mecànica en un altre eix i calor útil. 

 

 

Cogeneració amb motor alternatiu de combustió interna: 

 

Es tracta d’un motor molt semblant a un motor d’automòbil que produeix potència 

mecànica en un eix i mitjançant un generador s’obté electricitat. Mitjançant un 

recuperador a la sortida dels gasos d’escapament, és possible baixar la seva 

temperatura i generar calor útil. 
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A la següent taula és possible observar alguns dels avantatges i inconvenients 

de cadascun dels sistemes exposats: 

 

TECNOLOGIA AVANTATGES INCONVENIENTS 

Turbina de vapor Alta eficiència 

Alta seguretat 

Utilitza tot tipus de combustibles 

Període de vida llarg 

Ampli interval de potències 

REC baix 

Cost elevat 

Lenta posada en 

funcionament  

Baixa potència elèctrica 

Turbina de gas Gran ventall d’aplicacions 

Alta fiabilitat 

Alta temperatura en l’energia 

tèrmica 

Potències entre 0,5 i 100 MW 

Post-combustió i elevat calor útil 

Combustibles en forma 

de gas o líquid (no pot 

cremar sòlids) 

Període de vida curt 

Motor alternatiu REC elevat 

Alta eficiència elèctrica 

Baix cost 

Període de vida llarg 

Bona modulació de la potència 

Cost de manteniment 

elevat 

Energia tèrmica de 

baixa temperatura 

 

Taula 1. Avantatges i inconvenients de les diferents tecnologies de cogeneració 

 

 

Quan en el sector terciari esdevé la necessitat de climatitzar els edificis durant la 

temporada d’estiu, la calor útil de la planta de cogeneració pot utilitzar-se per a la 

producció d’energia frigorífica mitjançant els anomenats cicles de refrigeració per 

absorció. D’aquesta manera, és possible aprofitar la calor tant en els mesos 

d’hivern com en els d’estiu, amb aquest concepte de cogeneració que 

s’anomena trigeneració. 

 

El cicle d’una màquina d’absorció és molt semblant al d’un cicle invers de 

Rankine o bomba de calor. Les principals diferències són que funciona amb un 

sistema format per un absorbidor, una bomba i un generador en comptes d’un 

compressor i fluid refrigerant és una mescla d’aigua i bromur de liti o amoníac. A 

continuació es pot veure un esquema del cicle que fa servir una màquina 

d’absorció per a la producció de fred. 
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Figura 3. Esquema d’un cicle d’absorció 

 

Depenent de la temperatura i de la qualitat del calor que s’utilitzi per al seu 

funcionament es pot obtenir un rendiment més o menys elevat. Segons quina 

sigui la font de calor, el cicle de la màquina també variarà: 

 

 Simple etapa: la font de calor és aigua calenta a una temperatura de 90 

ºC. Per tant, el calor que tenim és de baixa qualitat. El COP de la 

màquina és aproximadament 0,7. 

 

 Doble etapa: la font de calor és vapor d’aigua a una temperatura més 

elevada. Aquest tipus de calor s’anomena d’alta qualitat. Amb aquestes 

condicions, el COP de les màquines d’absorció pot oscil·lar entre el 1,0 i 

el 1,2. 

 

 
 

  



 

 14

3 Hospital i instal·lació actual 
 

L’Hospital està format per una construcció de planta rectangular, dins de la qual 

s’eleven dues torres: la torre nord, de set plantes on s’allotja l’Hospital Maternal, i 

la torre sud, de tretze plantes d’hospitalització i atenció general. En realitat, el 

nombre de plantes és vuit i catorze respectivament degut a que hi ha una planta 

tècnica de maquinària d’instal·lacions entre els pisos segon i tercer en ambdues 

torres. La part baixa de l’Hospital, que ocupa tot el perímetre de planta 

rectangular, esta formada per quatre plantes: el semisoterrani, la planta baixa, la 

planta primera i la segona. El nombre de llits que hi ha a l’Hospital és de 631. 

 

L’edifici on s’ubica la sala de màquines es troba annex a Hospital i s’anomena 

Edifici Industrial. Està situat, aproximadament, a cent metres de la façana est i a 

un nivell d’alçada inferior. A continuació, es mostra en una taula un resum de 

superfícies de les diferents parts de l’Hospital: 

 

 

RESUM DE SUPERFÍCIES DE L’HOSPITAL 

AREA SUPERFÍCIE (M2) 

HOSPITAL 84.666 

Planta Semi Soterrani 13.019 

Planta 0 17.568 

Planta 1 14.735 

Planta 2 12.007 

Planta tècnica 3.548 

Planta 3 2.925 

Planta 4 2.925 

Planta 5 2.925 

Planta 6 2.925 

Planta 7 2.925 

Planta 8 1.739 

Planta 9 1.439 

Planta 10 1.439 

Planta 11 1.439 

Planta 12 1.439 

Planta 13 1.439 

Planta coberta 230 

EDIFICIS INDUSTRIALS 2.426 

Edifici Serveis Instr. Hospital 2.272 
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Central Energies 154 

EDIFICI APARCAMENT 31.350 

  

TOTAL 118.442 

 

Taula 2. Resum de superfícies 

 

L’energia elèctrica consumida a l’Hospital prové de la xarxa de distribució 

general i l’energia tèrmica es produïda mitjançant una caldera de gas en el cas 

de la calefacció i ACS, i un sistema de plantes refredadores en el cas del fred. A 

continuació, s’exposaran més detalladament els components de cadascuna de 

les instal·lacions. 

 

El tipus d’instal·lació a través del qual es distribueix la calor i el fred a tot 

l’Hospital s’anomena de quatre tubs. Aquest sistema permet subministrar 

simultàniament fred i calor segons les necessitats de cada zona de l’Hospital. 

Malgrat això, des de fa molts anys l’hospital funciona en mode de dos tubs, és a 

dir, en funció de les condicions meteorològiques exteriors, la instal·lació funciona 

normalment produint calor d’octubre a maig i produint fred de juny a setembre. 

 

La voluntat de l’Hospital és tornar a funcionar amb el sistema quatre tubs i s’està 

treballant per posar-ho en marxa, però a dia d’avui encara no és operatiu. També 

existeixen moltes instal·lacions de calefacció i refrigeració a l’Hospital que són 

independents i funcionen de manera autònoma al sistema central. La direcció 

treballa per integrar totes aquestes instal·lacions autònomes a la central. 

 

La següent taula mostra un resum de la potència elèctrica i tèrmica instal·lada 

actualment a l’Hospital. A continuació s’explicarà més detalladament les 

màquines que formen cadascuna de les parts de la instal·lació.  

 

INSTAL·LACIÓ POTÈNCIA ACTUAL INSTAL·LADA 

Elèctrica 8.610 kVA 

Calor 20.259 kW 

Calderes 20.084 kW 

Solar tèrmica 175 kW 

Fred 7.340 kW 

 

Taula 3. Resum de la potència actual instal·lada 
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3.1 Instal·lació elèctrica 

 

Per a la distribució d’energia elèctrica, l’Hospital disposa de dues Estacions 

Transformadores: ET1 Zona Industrial i ET2 Zona Edificis. Cadascuna de les 

estacions està formada per 4 transformadors, és a dir, un total de 8 

transformadors. Les característiques d’aquests s’especifiquen a la taula següent: 

 

Marca DIESSA 

Tipus DH1000/25 

Potència nominal (kVA) 920 

Any de fabricació  1976 

Connexió DY11 

Tensió nominal primària (V) 24600 

Tensió nominal secundària (V) 398/230 

Líquid aïllant SILICONA 

Pes (kg) 3550 

 

Taula 4. Característiques dels transformadors elèctrics 

 

Per tant, la potència total instal·lada és de 7360 kVA. Al Gener de 2011 es va 

procedir a la instal·lació d’un nou transformador, encara no operatiu, a l’estació 

ET2. La seva finalitat és absorbir la potència de l’ampliació de la zona 

d’urgències així com altres actuacions en curs que la instal·lació actual no pot 

cobrir. La potència d’aquest nou transformador és de 1250 kVA i una tensió de 

25kV/420V. Les característiques d’aquest nou transformador s’indiquen a la taula 

següent: 

 

Marca TMC 

Tipus Sec 

Potència nominal (kVA) 1250 

Any de fabricació  2010 

Connexió DYn11 

Tensió nominal primaria (V) 25000 

Tensió nominal secundaria (V) 420 

Pes (kg) 3300 

 

Taula 5. Característiques del nou transformador elèctric 
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3.2 Instal·lació de refrigeració 

 

L’Hospital disposa de cinc unitats TRANE model RTHD-E3-G3G que generen 

una potència de fred de 1.468 kW cadascuna. Això suposa una potència total 

instal·lada de 7.343 kW. Les torres de refrigeració marca TEVA model TVA 465 

estan dissenyades per dissipar una potència tèrmica de 4.650 kW.  

 

Les unitats de fred produeixen aigua freda que es impulsada mitjançant quatre 

bombes de 73,6 kW cadascuna. S’utilitzen tres bombes per fer arribar l’aigua 

freda als tres subcol·lectors distribuïts per l’edifici i l’altra, instal·lada en by-pass, 

s’utilitza com a reserva.  

 

Es disposa d’un segon grup de quatre bombes (tres principals i una de reserva 

instal·lada en by-pass) de 44,16 kW cadascuna per conduir l’aigua del 

condensador a les torres de refrigeració exterior. 

 

Finalment, trobem dos col·lectors: un d’impulsió i un de retorn. Tots dos són de 

ferro i de 14” de diàmetre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18

3.3 Instal·lació de calderes 

 

L’Hospital disposa de tres calderes de calefacció i aigua calenta sanitària (ACS). 

Dues d’elles són calderes de vapor de potència 7.442 kW cadascuna i l’altre és 

una caldera Ygnis recentment instal·lada que proporciona una potència de 5.200 

kW aproximadament.  

 

La central de calefacció dóna servei a les següents instal·lacions: 

 

Caldera Ygnis: 

 

- Intercanviador aigua – aigua calefacció (5.000 kW). 

- Intercanviador aigua – aigua ACS zones baixes (450 kW) 

- Intercanviador aigua – aigua ACS zones altres (682 kW) 

 

Calderes de vapor: 

 

- Intercanviador vapor – aigua calefacció I (2.325 kW) Reserva. 

- Intercanviador vapor – aigua calefacció II (2.325 kW) Reserva. 

- Intercanviador vapor – aigua calefacció III (2.325 kW) Reserva. 

- Intercanviador vapor – aigua calefacció IV (2.325 kW) Reserva. 

- Intercanviador vapor – aigua ACS zones baixes (930 kW) Reserva. 

- Intercanviador vapor – aigua ACS zones altres (930 kW) Reserva. 

 

Per tant, la distribució de la potència de les calderes entre calefacció i aigua 

calenta sanitària segons la capacitat dels bescanviadors de calor és la següent: 

 

INSTAL·LACIÓ 
POTÈNCIA ACTUAL 

INSTAL·LADA [kW] 

Calefacció 14.300 

ACS 2.992 

ACS Zones baixes 1.380 

ACS Zones altes 1.612 

 

Taula 6. Potència actual de calor instal·lada segons la capacitat dels bescanviadors 
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3.4 Instal·lació solar tèrmica 

 

L’Hospital disposa de cent col·lectors solars amb una superfície aproximada de 

250 m2 i una capacitat d’acumulació de 20 m3 en dos dipòsits de 10 m3 

cadascun. Considerant una potència solar màxima de 700 W/m2, la potència 

màxima que pot subministrar la instal·lació és de 175 kW. Aquesta instal·lació 

solar s’utilitza per recolzar el subministrament d’aigua calenta sanitària. 
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3.5 Càrrega crítica 

 
Tal i com especifica el Reial Decret 842/2002 ITC-BT-28 (Reglament Elèctric de 

Baixa Tensió), els locals de pública concurrència i entre ells els hospitals han de 

comptar amb una instal·lació que garanteixi l’alimentació de les càrregues 

crítiques en el cas d’una caiguda de tensió del subministrament principal. A 

l’Hospital, aquesta està formada per tres grups electrògens: 

 

 1 grup electrogen de 1500 kVA.  

 2 grups electrògens de 500 kVA cadascun. 

 

Les càrregues crítiques d’un hospital és la potència que cal subministrar a les 

instal·lacions que no poden deixar de funcionar mai ja que es posaria en risc la 

seguretat dels pacients, del personal i podrien ocasionar grans pèrdues 

econòmiques.  

 

La càrrega crítica de l’Hospital és de 1500 kW elèctrics. 
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4 Demanda energètica de l’Hospital 
 

A partir de les factures mensuals elèctriques i de gas natural i dels registres de 

producció d’energia de les plantes refredadores, ha estat possible conèixer les 

necessitats energètiques de l’Hospital per a cadascun dels dies de l’any 2010.  

 

A l’hora de realitzar l’estudi energètic per al dimensionament del sistema de 

producció d’energia de l’Hospital, s’ha pres com a referència tot l’any 2010 ja que 

correspon a un període de temps suficientment gran com perque els resultats 

que se n’obtinguin siguin prou fiables. Cal ser concients que no tots els anys 

tenen les mateixes condicions meteorológiques i ambientals però aquestes no 

varien gaire d’un any a un altre i, per tant, podem considerar com a tipus l’any 

estudiat.  

 

Les dades que es presenten a continuació expressen els consums energètics de 

cada mes de l’any i total anual en kWh. Les dades de consum diari es poden 

consultar amb detall a l’apartat 2 dels annexes.   

 

 

CONSUM ENERGÈTIC DE L’HOSPITAL L’ANY 2010 

MES ELÈCTRIC [kWh] CALOR [kWh] FRED [kWh] 

Gener 1.306.632 3.343.977 0 

Febrer 1.222.371 2.660.577 0 

Març 1.341.045 2.489.502 0 

Abril 1.236.976 1.361.199 0 

Maig 1.253.850 957.056 142.936 

Juny 1.458.328 593.631 698.886 

Juliol 1.851.213 593.287 2.049.571 

Agost 1.696.843 526.828 1.740.545 

Setembre 1.491.140 408.259 865.527 

Octubre 1.299.275 538.415 188.651 

Novembre 1.285.262 1.519.995 0 

Desembre 1.325.350 2.104.286 0 

Anual 16.768.285 17.097.012 5.686.117 

 

Taula 7. Consum energètic del sistema de producció de l’Hospital durant cadascun dels 

mesos de l’any 2010 
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Cal tenir en compte que el consum energètic del sistema de producció no equival 

al consum energètic de l’Hospital. S’ha de considerar que les calderes amb que 

es produeix aigua calenta per a la calefacció i aigua calenta sanitària tenen un 

rendiment determinat i que durant el mes de setembre es va realitzar la 

instal·lació de la nova caldera Ygnis, de 5200 kW, amb un rendiment molt 

superior a les utilitzades fins aquell moment. Tal i com s’observa a la taula 

anterior, el consum de gas natural durant el mes de Setembre és molt inferior als 

altres mesos d’estiu (Juny, Juliol i Agost). A l’Octubre ja torna a ser més gran ja 

que la calefacció torna a funcionar a finals de mes. 

 

També serà important tenir en compte que dins del consum elèctric està inclòs el 

que consumeixen les màquines de refrigeració per produir fred. Per tant, a l’hora 

de realitzar l’anàlisi energètic al següent apartat 5.1, caldrà considerar que si part 

del fred es produeix mitjançant màquines d’absorció, caldrà descomptar la part 

proporcional d’electricitat estalviada.    
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5 Estudi energètic 
 

A partir de les dades de consum energètic que s’han presentat a l’apartat 

anterior, s’ha realitzat una simulació hora a hora per tal de trobar el règim òptim 

de producció a la planta de cogeneració que garanteixi el màxim estalvi energètic 

i econòmic i el compliment de la normativa vigent. El desenvolupament d’aquesta 

simulació es pot observar a l’apartat 5 dels annexes. 

 

Abans de tot, es van realitzar dos gàfics relacionant el consum energètic de 

l’Hospital i la temperatura exterior: el primer d’ells relaciona el consum de gas 

natural i temperatura exterior mitjana per a cada dia de l’any en el cas del calor i 

el segon relaciona potència frigorífica i temperatura exterior per a cada hora en el 

cas del fred. Aquests gràfics es poden consultar a continuació a l’apartat 5.2 i 5.3 

respectivament. Gràcies a ells, ha estat possible observar que el calor i el fred 

consumit per l’Hospital tenen un estret lligam amb la temperatura exterior i que, 

per tant, és possible fer una correlació entre ells obtenint un resultat fiable.  

 

Per a la realització del primer d’aquests dos gràfics, s’ha pres el període de 

temps a partir de la instal·lació de la nova caldera Ygnis, és a dir, des del 21 de 

Setembre fins al 31 de Desembre de 2010 ja que el rendiment d’aquesta nova 

caldera és conegut. Per al segon gràfic, s’han pres les dades de consum hora a 

hora de l’estiu del 2008.      

 

Per a l’energia elèctrica, s’ha estimat una corba de funcionament prenent com a 

referència les potències pic i vall que s’observen a les corbes de consum de les 

factures elèctriques mensuals. Aquestes corbes es poden consultar a l’apartat 

2.1 dels annexes.  
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5.1 Electricitat 

 

El consum elèctric de l’Hospital es manté molt constant durant tot l’any malgrat la 

seva fluctuació diària. Aquesta fluctuació es caracteritza per un consum vall 

localitzat a primera hora del mati (aproximadament entre les 6:00 i les 7:00 h) i 

un consum pic a mig matí, al voltant de les 12:00 h. Durant els caps de setmana 

el consum pic no és tant elevat com en els dies laborables, però el vall 

pràcticament no varia.  

 

Les dades dels consums elèctrics han estat extretes de les factures elèctriques 

mensuals de l’any 2010 que han estat facilitades per l’Hospital. És possible 

consultar-les en detall a l’apartat 2.1 dels annexes. A l’hora de treballar amb les 

dades de consum elèctric per calcular la potència mitjana anual i mensual, s’ha 

descomptat la potència elèctrica consumida per les plantes refredadores per tal 

d’obtenir la potència neta consumida per l’Hospital. 

 

La següent taula mostra la potència elèctrica pic, vall i el mitjana en kW de 

l’Hospital durant el període de l’any 2010: 

 

 POTÈNCIA [kW] 

Potència pic 2.800 

Potència vall 1.100 

Potència mitjana 1.822 

 

Taula 8. Potència elèctrica pic, vall i mitjana en kW de l’any 2010 

 

A continuació es mostren les potències pic, vall i mitjana i el consum elèctric total 

de cadascun dels mesos de l’any 2010: 

 

MES 
POTÈNCIA 

PIC [kW] 

POTÈNCIA 

VALL [kW] 

POTÈNCIA 

MITJANA [kW] 

CONSUM 

[kWh] 

Gener 2.500 1.400 1.756 1.306.632 

Febrer 2.500 1.400 1.819 1.222.371 

Març 2.500 1.400 1.802 1.341.045 

Abril 2.400 1.300 1.718 1.236.976 

Maig 2.400 1.200 1.654 1.230.606 

Juny 2.700 1.300 1.876 1.350.972 

Juliol 2.800 1.600 2.088 1.553.527 

Agost 2.700 1.300 1.970 1.465.363 
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Setembre 2.600 1.300 1.907 1.372.670 

Octubre 2.500 1.100 1.711 1.273.110 

Novembre 2.500 1.300 1.785 1.285.262 

Desembre 2.500 1.300 1.781 1.325.350 

Anual 2800 1100 1822 15.963.883 

 

Taula 9. Potència elèctrica pic, vall, mitjà en kW i consumida en kWh per a cada mes de 

l’any 2010 

 

El motiu pel qual la potència elèctrica consumida per l’Hospital segueixi sent 

superior a l’estiu una vegada descomptada la potència elèctrica consumida per 

les màquines de fred són les instal·lacions autònomes que funcionen arreu de 

l’Hospital independentment de la central. 
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5.2 Calor 

 

El consum de calor s’ha obtingut a partir de les factures mensuals de gas natural 

facilitades per l’Hospital. Aquestes ens indiquen el consum diari de gas natural 

en kWh durant l’any 2010.  

 

El consum de gas natural té el seu màxim durant l’hivern, que comprèn els 

mesos de Gener a Abril i d’Octubre a Desembre. Durant els mesos d’estiu (de 

Maig a Setembre), l’Hospital no produeix calor per a calefacció, però si per a 

aigua calenta sanitària i, per tant, el consum de gas mai és zero. A més a més, a 

les factures no es diferencia entre el consum de gas de les calderes i de les 

cuines i altres instal·lacions, però considerarem aquest últim menyspreable ja 

que no suposa més d’un 3% del consum total. 

 

A l’apartat 2.2 dels annexes es poden apreciar amb més detall els consums de 

gas natural expressats en kWh per a cada dia de l’any 2010. A continuació 

s’indiquen els consums totals i mitjans de GN per a cadascun dels mesos de 

l’any 2010 i el total anual: 

 

 

MES 
CONSUM GN 

[kWh] 

CONSUM MITJÀ 

[kW] 

Gener 3.343.977 4.495 

Febrer 2.660.577 3.959 

Març 2.489.502 3.346 

Abril 1.361.199 1.891 

Maig 957.056 1.286 

Juny 593.631 825 

Juliol 593.287 797 

Agost 526.828 708 

Setembre 408.259 567 

Octubre 538.415 724 

Novembre 1.519.995 2.111 

Desembre 2.104.286 2.828 

Anual 17.097.012 1.952 

 

Taula 10. Consum mensual de gas natural en kWh i mitjà en kW per a cada mes de l’any 

2010 
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El 20 de Setembre de 2010 es va realitzar la instal·lació de la caldera de gas 

natural Ygnis d’una potència de 5.200 kW. Aquesta nova caldera té un rendiment 

molt més elevat que les calderes de vapor que hi havia instal·lades fins el 

moment i que, a partir d’aleshores, han estat utilitzades només per cobrir pics de 

potència esporàdics. Per calcular la potència per a la producció d’aigua calenta 

per a calefacció i ACS s’ha considerat que la nova caldera Ygnis té un 

rendiment del 80%.  

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, en primer lloc s’ha realitzat un gràfic de 

gas natural consumit i temperatura mitjana exterior per a cada dia de l’any 2010. 

D’aquesta manera és possible apreciar amb facilitat si hi ha alguna relació entre 

tots dos paràmetres. Si observem el següent gràfic, veiem que efectivament 

existeix una relació inversa entre ells. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gràfic 1. Consum de gas de l’Hospital en kWh i temperatura exterior durant el 2010 

 

A l’hora de fer la simulació hora a hora, s’ha realitzat una correlació entre la 

potència tèrmica requerida amb la temperatura exterior. A continuació es poden 

observar dos gràfics amb dues regressions diferents: en primer lloc una 

regressió exponencial i en segon lloc una de segon ordre. El motiu de realitzar 

dues regressions diferents és que, com es pot observar als gràfics, la primera 

s’ajusta millor a temperatures superiors a 15ºC i la segona a temperatures 

inferiors a 15ºC.  

Llegenda: 

Blau: Consum de gas [kWh] 

Vermell: Temperatura exterior [ºC] 
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D’aquesta manera, en primer lloc, s’observa la regressió utilitzada per als mesos 

d’Abril, Maig i Setembre on la corba exponencial s’adapta millor a les 

temperatures superiors a 15ºC. En segon lloc, s’observa la regressió de segon 

ordre utilitzada per als mesos de Gener, Febrer, Març, Novembre i Desembre on 

la temperatura acostuma a ser sempre inferior a 15ºC. Durant els mesos de 

Juny, Juliol, Agost i Setembre durant els quals no s’engega la calefacció s’ha 

considerat una potència mitjana de 400 kW per a la producció d’aigua calenta 

sanitària.  

 

Les dades utilitzades a les dues correlacions següents provenen de les factures 

de gas natural des del 21 de Setembre fins el 31 de Desembre de 2010. 

  

 

 
Gràfic 2. Relació del consum de gas natural en kWh amb la temperatura exterior [ºC] 

utilitzada a la simulació per als mesos d’estiu (Abril, Maig i Setembre). 

Corba: y = 359969e-0,186x, R2 = 0.8804 
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Gràfic 3. Relació del consum de gas natural en kWh amb la temperatura exterior [ºC] 

utilitzada a la simulació per als mesos d’hivern (Gener, Febrer, Març, Novembre i 

Desembre). 

Corba: y = 313,38x2 - 15049x + 181693, R2 = 0,9285 

 

Per utilitzar les expressions obtingudes a cadascuna de les regressions, caldrà 

multiplicar pel rendiment de la caldera, el qual s’ha considerat del 80%, i dividir 

pel nombre d’hores diàries, és a dir, vint-i-quatre. D’aquesta manera obtindrem la 

potència consumida per l’Hospital en kW en funció de la temperatura exterior. 

Les fórmules que ens queden són finalment les següents, on “y” és la potència 

en kW i “x” és la temperatura exterior: 

 

 Pels mesos d’Abril, Maig i Setembre: 

 

y = (359969e-0,186x) * 0,8 / 24 

 

 Pels mesos de Gener, Febrer, Març, Novembre i Desembre: 

 

y = (313,38x2 - 15049x + 181693) * 0,8 / 24 
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5.3 Fred 

 

Per a l’estudi de l’energia frigorífica han estat utilitzats dos grups de dades 

diferents: el primer d’ells correspon a les dades de producció de fred durant els 

mesos de Juny, Juliol i principis d’Agost de l’any 2008, i el segon correspon a la 

producció de fred de tot l’any 2010. 

 

El motiu de considerar aquests dos grups de dades és que per al 2008 el 

consum elèctric i la producció de fred es va enregistrar hora a hora i per al 2010 

es va realitzar únicament tres cops al dia. D’aquesta manera, per poder obtenir 

uns resultats més precisos i fiables, s’ha realitzat la correlació producció de fred 

– temperatura amb les dades del 2008.   

 

Tal i com s’ha fet en el cas del calor, també s’ha realitzat un gràfic de producció 

d’energia frigorífica i temperatura exterior per a cada hora dels mesos de Juny, 

Juliol i principis d’Agost. Com ha succeit en el cas de la calor, existeix una relació 

directa entre ells i és fàcilment apreciable al gràfic següent: 

 

 
 

 

 

 

 

Gràfic 4. Producció de fred en kW durant els mesos de Juny, Juliol i Agost de 2008 

 

Les dades de producció enregistrades a les plantes refredadores durant els 

mesos de Juny, Juliol i principis d’Agost de 2008 també han servit per trobar la 

potència pic, produïda el 4 d’Agost a les 14:00h i equivalent a 4408 kW de fred; i 

la potència mitjana produïda durant tot el període, que és de 2114 kW. La 
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Llegenda: 

Blau: Producció de fred [kW] 

Vermell: Temperatura exterior [ºC] 
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producció de fred durant el període indicat es pot consultar amb més detall a 

l’apartat 2.3 dels annexes.  

 

 POTÈNCIA [kW] 

Potència pic 4408 

Potència mitjana 2114 

 

Taula 11. Potència pic produïda enregistrada el 4 d’Agost de 2008 a les 14:00 i la 

potència mitjana produïda durant els mesos de Juny, Juliol i principis d’Agost de 2008 

 

A partir d’aquestes mateixes dades també s’ha realitzat un gràfic relacionant la 

potència produïda per les plantes refredadores i la temperatura exterior. Aquesta 

correlació no és tant precisa com en el cas del calor degut al gran pes de les 

càrregues internes i la radiació solar incident. Malgrat tot, ens dóna una bona 

aproximació per poder dur a terme la simulació hora a hora. 

 

 
Gràfic 5. Relació entra la potència produïda per les màquines de refrigeració i la 

temperatura exterior durant els mesos de Juny, Juliol i principis d’Agost de 2008 

Corba: y = 4,3086x1,9202, R2 = 0,2999 

 

 

En aquest cas, al contrari del calor, no cal multiplicar per cap rendiment ni dividir 

entre el nombre d’hores diàries ja que l’expressió obtinguda ens relaciona 

directament la potència frigorífica consumida per l’Hospital i la temperatura 

exterior. La regressió obtinguda és la següent: 

 

y = 4,3086x1,9202 
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Durant els mesos d’estiu de l’any 2010, la potència elèctrica consumida i la 

potència produïda per les plantes refredadores s’expressa a la taula següent: 

 

MES 
CONSUM 

ELÈCTRIC [kWh] 

POTÈNCIA 

PRODUÏDA [kWh] 
COP MITJÀ 

Gener 0 0 0,00 

Febrer 0 0 0,00 

Març 0 0 0,00 

Abril 0 0 0,00 

Maig 23.244 142.936 6,15 

Juny 107.356 698.886 6,51 

Juliol 297.686 2.049.571 6,88 

Agost 231.480 1.740.545 7,52 

Setembre 118.470 865.527 7,31 

Octubre 26.165 188.651 7,21 

Novembre 0 0 0,00 

Desembre 0 0 0,00 

Anual 804.401 5.686.117 7,07 

 

Taula 12. Consum elèctric i potència produïda per les plantes refredadores durant 

cadascun dels mesos de l’any 2010 
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6 Instal·lació de producció d’energia 
 

A l’hora d’escollir entre els diferents sistemes de cogeneració existents, el factor 

clau que ens ha permès triar ha estat la relació electricitat – calor útil (REC) de 

cadascun d’ells. Orientativament, els valors de rendiment de cadascun dels 

sistemes són els següents: 

 

 ηe [%] ηt [%] ηtotal [%] REC  

Turbina de vapor 25 60 85 0,41 

Turbina de gas 33 52 85 0,63 

Motor de combustió interna 40 45 85 0,89 

 

Taula 13. Rendiment elèctric, tèrmic, total i relació calor útil – electricitat per als diferents 

sistemes de cogeneració existents. 

 

Per tant, observant la demanda energètica de l’Hospital es pot intuir a simple 

vista que la millor alternativa pot ser utilitzar motors de combustió interna. El fet 

que fa uns anys l’Hospital funcionés mitjançant un sistema de trigeneració format 

per tres motors, ens fa pensar encara més que aquesta és la millor opció. 

 

Els resultats de la simulació, els quals poden consultar-se a l’apartat 5 dels 

annexes amb més detall, indiquen que hi hauria tres possibles potències a 

instal·lar que compleixen amb la normativa vigent i que finalment caldria escollir 

entre una d’elles en funció dels condicionants de la instal·lació. Malgrat això, 

totes tres instal·lacions estarien formades pels següents components:  

 

- Motors de combustió interna (2 unitats) 

- Màquina d’absorció  

- Caldera d’aigua calenta per recolzar el sistema  

- Equip de plantes refredadores de recolzament 

 

A més a més, caldria afegir-hi un equip de torres de refrigeració per dissipar 

l’excedent de calor i per fer funcionar la màquina d’absorció i les plantes 

refredadores.  

 

El fet d’instal·lar dos motors de combustió interna en lloc d’un és per motius de 

seguretat, ja que en tractar-se d’un hospital, cal garantir la producció d’electricitat 

per a les càrregues crítiques que, com s’ha mostrat anteriorment, són de 1500 

kW.  
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En cas d’averia o de parada per manteniment d’un dels motors, l’altre pot seguir 

funcionant amb normalitat ja que tots dos estaran conectats en paral·lel i 

compleixen individualment amb els requeriments de la càrrega crítica de 

l’Hospital.  

 

La instal·lació està formada per una única màquina d’absorció degut a que el seu 

funcionament es limita als mesos de Juny, Juliol, Agost i Setembre i, per tant, és 

possible realitzar el seu manteniment durant la resta de l’any, tenit-la a punt per 

al període d’estiu. Si en cas d’averia aquesta deixés de funcionar, les plantes 

refredadores tenen una potència suficient com per garantir la climatització de tot 

l’Hospital sense cap problema. 

 

Les diferents alternatives de potència que s’han estudiat a la simulació 

corresponen a la dels equips de la marca Jenbacher, de la multinacional General 

Electric. A continuació es mostren algunes de les caracterísitiques més rellevants 

d’aquests equips, però es poden observar totes les seves especificacions als 

catàlegs, a l’apartat 6 dels annexes. També es mostren els resultats obtinguts a 

les simulacions que s’han dut a terme a l’apartat 5 dels annexes. Els resultats 

són els següents: 

 

 J420 J612 J616 J620 

Pot. Elec. [kW] 3000 4000 5300 6700 

ηe [%] 43 45 45 45 

ηt [%] 43 42 41 41 

REE1 0,610 0,596 0,556 0,530 

REE2 0,646 0,625 0,574 0,543 

COMPLEIX 

(REE ≥ 55%) 
SI SI SI NO 

AF [kWh] 33199052 42715210 50464075 58317614 

Estalvi [€] 1436308,50 1640494,40 1762815,29 1873899,79 

 

Taula 14. Resum de les simulacions realitzades per a l’any 2010 

 

Tal i com veiem a la taula 14, els equips de 5300 kWe compleixen amb la 

normativa però molt justament i, per tant, és més prudent descartar-los per a la 

instal·lació de cogeneració.   

 

Evidentment, l’opció que genera un benefici econòmic més gran és el de 

potència més elevada ja que permet vendre més electricitat a la xarxa general. 

Per aquest motiu, hi ha una normativa reguladora que limita la potència de les 
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instal·lacions especials perque aquestes no es converteixin en centrals de 

producció d’energia elèctrica més enllà del seu propòsit inicial. Malgrat obtenir un 

major benefici econòmic amb els equips de més potència, també cal tenir en 

compte que els costos d’inversió de la instal·lació i els de manteniment seran 

més elevats. 

 

Finalment, s’ha realitzat un esquema de la instal·lació per tal de comprovar el 

funcionament dels motors tèrmics dins de la instal·lació existent. L’esquema 

d’instal·lació es pot observar a l’apartat 1 dels annexes.  

 

Observant l’esquema de la instal·lació de cogeneració, és possible adonar-se’n 

que no tot el calor que s’extreu mitjançant els recuperadors del motor i dels 

gasos d’escapament és aprofitable. Per tant, cal realitzar una altra simulació amb 

els valors reals de la instal·lació i comprovar que els rendiments elèctrics 

equivalents es segueixen complint i veure quin és l’estalvi energètic i econòmic 

final.  

 

Una vegada realitzada la simulació amb els motors J420, els resultats de la qual 

es poden consultar a la taula següent, veiem que l’estalvi econòmic energètic és 

lleugerament menor, així com també ho és l’esltavi econòmic. Això significa que 

encara ho serà més per a la instal·lació que funciona amb els motors J612 i que 

el rendiment elèctric equivalent fregarà el límit del que està permès per la 

normativa. 

 

Per tant, és possible descartar també els motors J612, de 4008 kWe. Els motors 

escollits per a la instal·lació de cogeneració són els J420, que generen una 

potència de 2974 kWe.  
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2010 GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL 

CONSUM              
Elec consumida [kWh] 1317015 1222490 1353000 1259550 1250138 1314909 1610149 1517343 1378019 1263547 1305075 1323480 16114716 
Calor consumit [kWh] 1943181 1584299 1454396 637313 482815 288000 297600 297600 288000 449963 1206300 1765025 10694492 
Fred consumit [kWh] 0 0 0 0 226986 1083609 1608806 1498082 1026626 333746 0 0 5777856 
              
COGENERACIÓ              
Potencia electrica [kW] 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974  
Potencia termica [kW] 2822 2822 2822 2822 2637 2637 2637 2637 2637 2822 2822 2822  
              
Electricitat [kWh] 2212656 1998528 2212656 2141280 2212656 2141280 2212656 2212656 2141280 2212656 2141280 2212656 26052240 
Tèrmica [kWh] 2099568 1896384 2099568 2031840 1961928 1898640 1961928 1961928 1898640 2099568 2031840 2099568 24041400 
Termica evac [kWh] 407829 550199 831299 1394527 1164423 202390 776 21187 353074 1188318 870371 555038 7539431 
Tèrmica útil [kWh] 1691739 1346185 1268269 637313 797505 1696250 1961152 1940741 1545566 911250 1161469 1544530 16501969 
Q [kWh] 5148480 4650240 5148480 4982400 5148480 4982400 5148480 5148480 4982400 5148480 4982400 5148480 60619200 
       
REE 0,677 0,634 0,592 0,501 0,519 0,691 0,745 0,739 0,656 0,535 0,580 0,645 0,616 
Eree [kW] 3704594 2947895 2777274 1395598 1746388 3714474 4294560 4249864 3384503 1995468 2543403 3382235 36136256 
AF [kWh] 3053104 2555601 2582582 1843669 2059511 3020265 3352452 3329773 2852838 2185894 2426064 2889539 32151292 
      
ECONOMIA              
Al 2010 [€] 283579,04 237031,15 238974,44 186340,30 181144,89 222422,66 299885,46 220044,92 207701,71 174458,19 209542,82 240162,43 2701288,01
Electricitat [€] 158633,71 153546,37 159437,24 146207,36 148263,85 204179,52 280182,09 202149,16 192721,53 155859,23 154955,83 166907,99 2123043,88
GN [€] 124945,33 83484,78 79537,20 40132,94 32881,04 18243,14 19703,37 17895,76 14980,18 18598,96 54586,99 73254,44 578244,13 
              
VENDRE TOT              
Cogeneració [€] 178048,30 146768,63 145956,79 129289,30 131444,11 172550,10 237373,85 169175,74 163776,12 130170,37 139673,61 161345,59 1905572,53
Electricitat compra [€] 158633,71 153546,37 159437,24 146207,36 148263,85 186894,92 257421,02 189222,91 181960,95 151719,99 154955,83 166907,99 2055172,14
Electricitat venta [€] 171297,19 154720,04 171297,19 165771,47 171297,19 165771,47 188215,16 188215,16 182143,70 188215,16 182143,70 188215,16 2117302,59
GN [€] 190711,784 147942,31 157816,74 148853,42 154477,45 151426,65 168167,99 168167,99 163958,88 166665,54 166861,48 182652,76 1967702,98
              
Estalvi [€] 105530,74 90262,52 93017,65 57051,00 49700,78 49872,56 62511,61 50869,18 43925,59 44287,82 69869,21 78816,84 795715,48 
Estalvi [%] 37,21 38,08 38,92 30,62 27,44 22,42 20,85 23,12 21,15 25,39 33,34 32,82 29,28 
              
CONSUMIR I VENDRE              
Cogeneració [€] 130074,52 96564,35 99965,33 89293,10 88768,72 97831,13 133796,39 123886,28 110418,03 94782,07 104581,97 115867,37 1285829,26
Electricitat compra [€] 8700,58 8700,58 8700,58 8700,58 8700,58 8850,76 9348,25 8929,76 8850,90 8850,59 8850,59 8850,59 106034,34 
Electricitat venta [€] 69337,84 60078,53 66551,99 68260,89 74409,31 62446,28 43719,85 53211,47 62391,75 80734,06 71130,11 75635,98 787908,07 
GN [€] 190711,78 147942,31 157816,74 148853,42 154477,45 151426,65 168167,99 168167,99 163958,88 166665,54 166861,48 182652,76 1967702,98
              
Estalvi [€] 153504,52 140466,80 139009,11 97047,20 92376,17 124591,53 166089,07 96158,64 97283,68 79676,12 104960,85 124295,06 1415458,75
Estalvi [%] 54,13 59,26 58,17 52,08 51,00 56,02 55,38 43,70 46,84 45,67 50,09 51,75 52,40 
 

 

Taula 15. Resum de la simulació realitzada per a l’any 2010. Potència elèctrica: 2974 kWe 
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Amb els resultats d’aquesta darrera simulació podem afirmar que l’Hospital és 

pràcticament autosuficient pel que fa a l’energia elèctrica, ja que la gran part de 

l’electricitat consumida ha estat produïda per la instal·lació de cogeneració i 

únicament s’han comprat a la xarxa 3179 kWh. 

 

El consum d’energia total anual és de 61.807.433 kWh en forma de gas natural, 

molt inferior al que s’hauria consumit a nivell global mitjançant un sistema de 

consum energètic convencional, que hauria estat de 94.325.331 kWh. Aquest 

estalvi d’energia permet obtenir un estalvi econòmic anual de 1.415.458,75 €. El 

rendiment elèctric equivalent per al període d’Abril a Setembre és de 0,606 i 

d’Octubre a Març és de 0,626. 

 

A continuació, es realitza una explicació detallada del funcionament de la planta 

de cogeneració segons l’esquema de la instal·lació, que es pot observar amb 

detall a l’apartat 1 dels annexes: 

 

En primer lloc, podem observar que els motors produeixen una potència elèctrica 

de 1487 kW cadascun a 400 V. La connexió de la sortida dels generadors és en 

paral·lel. La potència elèctrica generada és consumida per l’Hospital i l’excedent 

es ven a la xarxa general. Un sistema electrònic de control s’encarrega de 

gestionar quina part de l’electricitat produïda es consumeix o es ven segons les 

necessitats de l’Hospital. 

 

Igual que el sistema elèctric, el sistema d’aprofitament de l’energia tèrmica també 

treballa amb els dos motors en paral·lel. Cadascun dels motors té un sistema 

d’aprofitament del calor a baixa temperatura, d’on s’extreuen 708 kW escalfant 

un cabal d’aigua de 34,7 m3/h de 70 a 90 ºC i que serveix per refrigerar la 

màquina. Un segon sistema d’aprofitament de calor aprofita els gasos 

d’escapament a alta temperatura per escalfar un cabal d’aigua de 52,1 m3/h de 

80 a 90 ºC. Els gasos de combustió es refreden de 387 a 141 ºC recuperant una 

potència tèrmica de 605 kW a cada màquina. Per tant, l’energia tèrmica total 

recuperada és de 2626 kW. 

 

Un tercer circuit refrigera la segona etapa de l’intercooler dels motors i evacua la 

calor directament a les torres de refrigeració, ja que la temperatura del fluid es 

tant baixa (46,7 ºC) que no es pot aprofitar. La potència a dissipar és de 140 kW 

per a cadascun dels motors i en total 280 kW. 

 

Aquests dos sistemes de recuperació (alta i baixa temperatura) es podrien 

instal·lar en sèrie obtenint una temperatura de sortida de l’aigua 
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d’aproximadament 105 ºC, però l’aprofitament de l’energia a aquesta 

temperatura tant elevada obliga a dissipar moltíssima calor per tal de retornar 

l’aigua a 70 ºC als motors. Per aquest motiu, la instal·lació es realitza en paral·lel, 

obtenint aigua a 90 ºC i barrejant-la dins d’un dipòsit d’inèrcia. D’aquesta 

manera, el rendiment (COP) de la màquina d’absorció serà una mica menor però 

l’aprofitament de l’energia molt més gran. 

 

Des del dipòsit d’inèrcia a 90 ºC, s’envia l’aigua, durant els mesos d’hivern, cap 

als bescanviadors d’aigua calenta sanitària i calefacció i retorna finalment a una 

temperatura de 70 ºC, per tornar a ser escalfada. 

 

Durant els mesos d’estiu, l’aigua calenta s’utilitza per a la producció de fred 

mitjançant una màquina d’absorció. La màquina d’absorció treballa amb un salt 

tèrmic aproximat de 5 ºC i un cabal d’aigua de 385 m3/h. Aquest cabal és massa 

elevat com per ser subministrat amb l’aigua provinent de la refrigeració dels 

motors, que és de 173,6 m3/h. Per tant, aquest cabal d’aigua a 90 ºC es barreja 

dins del dipòsit d’inèrcia amb l’aigua del retorn de la màquina d’absorció a 80 ºC 

obtenint una mescla a 85 ºC. En total, la potència consumida per la màquina 

d’absorció és aproximadament de 2600 kW. 

 

Finalment, aquest cabal d’aigua a 80 ºC provinent de la màquina d’absorció ha 

de ser refredat fins a 70 ºC abans d’entrar al motor una altra vegada per tal de 

garantir el bon funcionament de les màquines i evitar un sobreescalfament. Per 

tant, part d’aquest calor es dissiparà escalfant aigua calenta sanitària i l’altra 

mitjançant una torre de refrigeració.  

 

La potència de les torres de refrigeració s’ha determinat en funció de la 

necessitat de calor a evacuar per la màquina d’absorció, les plantes 

refredadores, la calor excedent en la instal·lació i la refrigeració de la segona 

etapa de l’intercooler. Entre tots els escenaris possibles, s’ha considerat la 

situació de funcionament més desfavorable, la qual esdevendria quan la 

màquina d’absorció i dues plantes refredadores funcionessin a màxima potència. 

En aquesta situació, la demanda de fred de l’Hospital superaria els 4500 kW.  

 

En primer lloc, la quantitat de calor que llença la màquina d’absorció quan 

funciona a plena càrrega ha de ser igual a la quantitat de calor que li entra més 

la seva potència frigorífica. Per tant, el calor a dissipar a la màquina d’absorció 

és el següent: 

 

QevacMA = 2600 + 1850 = 4450 kW  
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La potència frigorífica que necessita l’Hospital per a la climatització té un pic 

màxim de 4850 kW. Per tant, la potència que no pot cobrir la màquina d’absorció 

i que han de subministrar les plantes refredadores és la següent: 

 

QPR = 4850 – 1850 = 3000 kW 

 

La calor que envien les plantes refredadores cap a les torres de refrigeració és 

de 3750 kW. Si a més a més hi sumem la refrigeració de la segona etapa de 

l’intercooler, que suposa 140 kW més per cada motor, i tenim en compte la 

situació més desfavorable en la qual la calor excedent no es pot aprofitar per la 

producció d’aigua calenta sanitària, la calor total a dissipar per les torres és de 

8700 kW. 

 

Com que la instal·lació actual ja disposa d’un conjunt de torres de refrigeració 

marca TEVA model TVA 465 amb una capacitat de 4650 kW, la potència del nou 

conjunt de torres de refrigeració ha de ser de 4050 kW. Es recomanable que la 

nova torre de refrigeració que s’instal·li en paral·lel amb l’existent sigui de la 

mateixa marca i, per tant, el model escollit és el TVA 390. 
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7 Estudi Mediambiental 
 

En el següent estudi mediambiental s’analitzaran els impactes o beneficis que 

aquest projecte realitza sobre el mediambient.  

 

Tenint en compte que es tracta d’una instal·lació de trigeneració, cal esperar que 

el balanç entre beneficis i impactes al mediambient sigui ampliament favorable 

degut a la gran quantitat d’energia i emissions de CO2 estalviades. Tot seguit es 

quantificarà aquest estalvi. 

 

En primer lloc, cal considerar que una instal·lació de cogeneració, de la mateixa 

manera que una central de producció electrica, genera electricitat mitjançant la 

combustió d’un combustible, que en aquest cas és Gas Natural. A diferència de 

la central elèctrica, el calor residual que es dissiparia a l’atmosfera s’aprofita per 

climatitzar l’efifici i generar calefacció a l’hivern i refrigeració a l’estiu. D’aquesta 

manera, ens estalviem gran part de l’energia que s’haria gastat per a la 

climatització i la quantitat d’energia aprofitada és molt més gran.  

 

A continuació, el següent gràfic ens mosta la comparació entre l’aprofitament de 

l’energia entre una central de cogeneració i un sistema convencional de compra 

d’electricitat a la xarxa general i producció de calefacció mitjançant una caldera: 

 

 
Figura 4. Aprofitament de l’energia en una instal·lació convencional 
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Figura 5. Aprofitament de l’energia en una instal·lació de cogeneració 

 

L’aprofitament màxim de l’energia en un instal·lació de cogeneració està al 

voltant del 85% mentre que en una instal·lacó convencional és del 55%. El factor 

d’utilització de l’energia (FUE) calculat per a la nostra instal·lació durant l’any 

2010 és el següent.: 

 

FUE
We Qu

F
17.306.655  26.280.000

61.807.433 
0,705 

 

Per tant, ja veiem que l’estalvi d’energia serà molt important. Per quantificar 

aquest estalvi d’energia utilitzarem la següent expressió, on es relaciona quina 

hauria estat l’energia consumida si haguessim utilitzat un sistema convencional i 

la consumida realment pel sistema de cogeneració: 

 

∆F
Qu
η

We
η

F 

 

On,  

 

Qu: consum d’energia tèrmica [kWh] 

We: consum d’energia elèctrica [kWh] 

ηb: rendiment convencional d’una caldera d’aigua calenta [90%] 

ηc: rendiment convencional d’una central elèctrica [35%] 

F: energia consumida en cogeneració [kWh] 

 

El total d’energia estalviada a l’any 2010 és el següent: 

 

∆F
17.306.655

0,90
26.280.000

0,35
61.807.433  
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∆ . .   

 

 

L’estalvi d’energia a nivell global gràcies al sistema de cogeneració suposa 

un 34,5% respecte un sistema convencional. Aquesta quantitat d’energia 

estalviada també suposa una disminució de les emissions de CO2 i contaminants 

a l’atmosfera a nivell global. A continuació, es quantificaran les tones de CO2 no 

emeses. 

 

En primer lloc, passem les unitats de l’energia consumida de kWh a kJ 

mitjançant un sistema de conversió: 

 

32.507.898 kWh x 
3600 kJ
1 kWh

117.028.432.800 kJ   

 

Considerant que el poder calorific inferior (PCI) del gas natural equival a 47.250 

kJ/kg, la massa de combustible que s’hauria cremat durant l’any 2010 és la 

següent: 

 

F m PCI 

 

m
F

PCI
117.028.432.800 kJ

47250 kJ/kg
2.476.792 kg 

 

El gas natural acostuma a estar format per una mescla de metà (CH4) i età 

(C2H6) amb una proporció de 85 – 15 %. Les masses atòmiques dels 

components que participen en la combustió són els següents: 

 

Carboni (C) 12 g/mol

Hidrogen (H) 1 g/mol

Oxigen (O) 16 g/mol

Nitrogen (N) 14 g/mol

  

Per tant, la massa atòmica dels components del gas natural són: 

 

CH 12 1 1 4 16 g/mol 

 

C H 12 2 1 6 30 g/mol 
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Finalment, la massa atòmica del gas natural és: 

 

GN
85

100
16

15
100

30 18,1 g/mol 

 

Si considerem que la combustió és perfecte, és a dir, tot el gas natural reacciona 

amb l’aire, i aquesta es realitza sense excés d’aire, s’obtenen les següents 

reaccions: 

 

CH 2 O
79
21

N 1 CO 2 H O 2
79
21

N  

 

C H 3,5 O
79
21

N 2 CO 3 H O 3,5
79
21

N  

 

Aquestes reaccions han estat realitzades per a 1 mol de CH4 i 1 mol de C2H6. 

Prenent la proporció de la mescla del gas natural obtenim que per a 1 mol es 

necessiten com a mínim 2,225 mol d’aire perque la combustió sigui completa. 

Finalment, els residus de la combustió són els següents: 

 

CO2 1,15 mol

H2O 2,15 mol

N2  8,37 mol

 

Passant els resultats obtinguts de mol a grams comprovem que el balanç màssic 

de la combustió és correcte: 

 

CO 12 1 16 2 44 g/mol 

 

1,15 mol CO  x 
44 g

1 mol
50,6 g CO  

 

H O 1 2 16 1 18 g/mol 

 

2,15 mol H O x 
18 g

1 mol
38,7 g H O 

 

N 14 2 28 g/mol 
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8,37    
28 

1 
234,4   

 

Aire  O
79
21

N 16 2  
79
21

14 2 137,3 g/mol 

 

2,225 mol aire x 
137,3 g
1 mol

305,6 g aire 

 

Balanç massic: 

 

18,1 g GN 305,6 g aire 323,7 g 

 

50,6 g CO 38,7 g H O 234,4 g N 323,7 g 

 

El balanç massic és correcte i per tant, podem dir que la quantitat de CO2 emesa 

per kg de gas natural cremat és: 

 

50,6 g CO
18,1 g GN

2,8 
kg CO
kg GN

  

 

Finalment, la quantitat de CO2 que no s’emet a l’atmòsfera gràcies a la 

cogeneració és la següent: 

 

2,8 
kg CO
kg GN

 2.476.792 kg GN  6.935.018 kg CO  

 

Estalvi CO2 = 6.935 tn CO2 / any 

 

 

Aquest estalvi s’ha calculat tenint en compte que l’única font d’energia primària 

amb que s’ha produit l’energia elèctrica que consumeix l’Hospital és el gas 

natural, però al nostre pais la energia elèctrica és produeix també amb altres 

fonts d’energia. Aquestes no emeten la mateixa quantitat de CO2 o no n’emeten, 

com és l’energia nuclear o les energies renovables. A Espanya el consum de gas 

natural per a la producció d’energia elèctrica representa el 22,1%. 
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8 Pressupost 
 

Descripció Quantitat Unitats Preu unitari Preu net 

 

EQUIP DE COGENERACIÓ 

Modul de cogeneració Jenbacher 

J420 GS, totalment instal·lat. 

2 un 450.000,00 900.000,00

Recuperador de calor per als 

gasos d'escapament / aigua 

marca Jenbacher amb by-pass, 

totalment instal·lat.  

2 un 100.000,00 200.000,00

     

TOTAL EQUIP DE COGENERACIÓ 1.100.000,00

     

     

MÀQUINA D’ABSORCIÓ 

Màquina d'absorció Absorsistem 

Thermax Cogenie LT-47, 

totalment instal·lada. 

1 un 280.000,00 280.000,00

     

TOTAL MÀQUINA D’ABSORCIÓ 280.000,00

     

     

TORRES DE REFRIGERACIÓ 

Torre de refrigeració TEVA TVA 

390, totalment instal·lada 

1 un 100.200,00 100.200,00

  

TOTAL TORRES DE REFRIGERACIÓ 100.200,00

     

     

TUBS, BOMBES, DIPÒSITS, COL·LECTORS I VALVULES 

Conjunt de tubs de distribució 

d'aigua amb aïllament, dipòsits 

d'inèrcia, col·lectors, valvuleria i 

accessoris, totalment instal·lat. 

1 un 266.436,00 

 

266.436,00
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Equips de bombeig i accessoris, 

totalment instal·lats 

1 un 177.624,00 177.624,00

     

TOTAL TUBS, BOMBES, DIPÒSITS, COL·LECTORS I VALVULES 444.060,00

     

ELECTRICITAT 

Quadres elèctrics, connexionat 

dels equips i sistema de 

distribució d'energia elèctrica, 

totalment instal·lat. 

1 un 148.020,00 148.020,00

     

TOTAL ELECTRICITAT 148.020,00

  

  

SUBTOTAL 2.072.280,00 €

 

IVA (18%) 373.010,40 €

 

TOTAL 2.445.290,40 €
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9 Estudi econòmic 
 

L’estudi econòmic serveix per identificar la viabilitat i la rentabilitat financera de 

l’estdudi que s’ha dut a terme. Principalment, un estudi econòmic mostra tres 

factors principals: el primer de tot és el payback, que indica amb quant de temps 

s’amortitzarà la inversió econòmica que cal dur a terme per posar en marxa el 

projecte; en segon lloc es calcula el VAN, que indica quants diners es guanyaran 

durant tota la vida útil de la instal·lació i traduits a la actualitat; i finalment es 

calcula el TIR, que és la taxa d’interès que ens dona el projecte. 

 

 

Payback: 

 

El payback es calcula dividint la quantitat econòmica de la inversió inicial amb els 

beneficis anual. Considerant que el benefici econòmic són els diners estalviats 

respecte el que ens hagués costat el funcionament amb una instal·lació 

convencional, el payback és el següent: 

 

 
ó 

 
 
2.445.290,40
1.415.458,75

1,73  

 

Tenint en compte els costos de manteniment, que no han estat evaluats en 

aquest estudi, el temps de recuperació de la inversió inicial no superaria els dos 

anys. 

 

 

VAN: 

 

El VAN ens permet actualitzar tots els fluxos de caixa i contabilitazar tots els 

beneficis del projecte durant la seva vida útil traduits al valor dels diners actual. 

Tenint en compte que els beneficis són és l’estalvi econòmic anual i que es tracta 

d’un projecte de baix risc, podem calcular el valor actual net amb una taxa 

d’inflaxió del 4%. 

 

  
1

 

 

Si a més tenim en compte una vida útil de la instal·lació de 20 anys, el VAN que 

s’obté és el següent: 
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2.445.290,40  
1.415.458,75

1 0,04
 

 

16.791.255,94 € 

 

 

TIR: 

 

Consisteix en determinar la taxa de retorn d’una inversió i indicar si és rentable 

invertir en aquest projecte o en un altre. Un projecte només es rentable quan la 

seva taxa de retorn és superior a l’interès normal dels diners en el mecarcat de 

capitals o el cost del capital. 

 

51,81 % 

 

El TIR ens indica que la inversió és molt rentable ja que dificilment qualsevol 

altre projecte pot donar una taxa interna de retorn tan elevada. 
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10 Conclusions 
 

A partir de l’analisi dels diferents consums energètics de l’Hospital i del posterior 

estudi dels mateixos mitjançant una simulació hora a hora per a un període de 

temps corresponent a l’any 2010, s’ha conclòs que el sistema òptim de producció 

d’energia per a l’Hospital estudiat és una instal·lació de trigeneració formada per 

dos motors alternatius de combustió interna i una màquina d’absorció. 

 

Situació actual de l’Hospital: 

 

Edifici Hospital  

Superfície 118.442 m2  

Consum elèctric 16.768.285 kWh/any Xarxa elèctrica general 

Consum de calor 17.097.012 kWh/any Calderes de Gas Natural 

Consum de fred 5.686.117 kWh/any Plantes refredadores 

 

Taula 16. Situació actual de l’Hospital 

 

 

Sistema de cogeneració proposat: 

 

La potència generada pels motors és de 1487 kWe cadascun, és a dir, 2974 kWe 

en total. La potència tèrmica que es recupera de la refrigeració del motor i de 

l’aprofitament de la calor dels gasos d’escapament és de 1412 kWt cadascun, és 

a dir, un total de 2824 kWt. Els motors proposats per a la futura instal·lació de 

cogeneració són els Jenbacher J420, de la multinacional General Electric, amb 

mòdul de recuperació de calor dels gasos d’escapament. 

 

La màquina d’absorció produeix a l’estiu una potència frigorífica de 1850 kW. El 

model proposat per a la futura instal·lació és el Thermax Cogenie LT47, de la 

marca Absorsistem.  

 

La instal·lació de trigeneració escollida funcionarà en paral·lel amb la instal·lació 

de producció d’energia existent, formada per una caldera de gas Ygnis, de 5200 

kW, i un conjunt de plantes refredadores que proporcionen una potència 

frigorífica de 7343 kW.  

 

En paral·lel amb la torre de refrigeració existent TEVA TVA 465, s’instal·larà una 

segona torre per tal de dissipar la potència tèrmica que no pot dissipar la 
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primera. Aquest increment de la potència a dissipar és degut principalment al 

funcionament de la màquina d’absorció, però també al les plantes refredadores i 

a la refrigeració del motor. La torre de refrigeració proposada en aquest estudi és 

la TVA 390, de la marca TEVA. 

 

 MODEL Nº POTÈNCIA 

Planta de cogeneració Jenbacher J420 2 
1487 kWe 

1412 kWt 

Màquina d’absorció 
Absorsistem Thermax 

Cogenie LT47 
1 1850 kW 

Torre de refrigeració TEVA TVA 390 1 4050 kW 

 

Taula 17. Sistema de trigeneració proposat 

 

 

 MODEL Nº POTÈNCIA 

Caldera de Gas Natural Ygnis 1 5200 kW 

Plantes refredadores TRANE RTHD-E3-G3G 5 1468 kW 

Torre de refrigeració TEVA TVA 465 1 4650 kW 

 

Taula 18. Sistema de recolzament al sistema de trigeneració 

 

 

A més a més, s’ha realitzat un esquema de funcionament de la nova instal·lació 

de trigeneració connectada en paral·lel amb la instal·lació de producció actual. 

Aquest esquema es pot observar detalladament a l’apartat 1 dels annexes. 

Gràcies a aquests esquema d’instal·lació s’ha pogut determinar més 

detalladament la potència tèrmica aprofitada i obtenir uns resultats de l’estalvi 

energètic i econòmic més acurats. 

 

 

Estudi energètic i econòmic: 

 

L’estalvi energètic estimat durant el transcurs de tot un any és de 32.507.898 

kWh, els quals eviten la emissió d’un total de 6.935 tones de diòxid de carboni ( 

CO2 ). L’estalvi econòmic total és de 1.415.458,75 € anuals, fet que permet 

recuperar el cost de la inversió incial en un període de temps inferior als 2 anys. 
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Consum energètic amb 

instal·lació convencional 
94.315.331 kWh 

Consum energètic amb 

instal·lació de trigeneració  
61.807.433 kWh 

Estalvi energètic 32.507.898 kWh 

 

Taula 19. Resum de l’estudi energètic 

 

 

Emissions de CO2 13.186 tn CO2 / any 

Estalvi emissions de CO2 6.935 tn CO2 / any 

 

Taula 20. Resum de l’estudi mediambiental 

 

 

Inversió incial  2.445.290,40 € 

Estalvi econòmic  1.415.458,75 € / any 

Pay-back 1,73 anys 

 

Taula 21. Estudi econòmic de la instal·lació de trigeneració 

 

 

Finalment, s’ha aconseguit dimensionar una instal·lació de trigeneració que 

permet obtenir un consum energètic i una despesa econòmica menor en 

comparació amb la instal·lació convencional existent a L’Hospital. A més a més, 

el sistema proposat és l’òptim i permet obtenir el màxim estalvi energètic i 

econòmic per l’edifici estudiat. 
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11 Normativa 
 

 Reial Decret 616/2007: Instal·lacions en règim especial. 

Definició de les instal·lacions de cogeneració d’alta eficiència de calor i 

electricitat. 

 Reial Decret 661/2007: Instal·lacions en règim especial. 

Normativa de les instal·lacions de cogeneració. Indica el rendiment 

elèctric equivalent que s’exigeix per a cada tipus d’instal·lació així com la 

relació entre el productor i la companyia elèctrica. 

 Codi Tècnic d’Edificació (C.T.E.). 

 Reglament d’ Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (R.I.T.E.). 

 Reial Decret 842/2002 ITC-BT-28: Instal·lacions en locals de pública 

concurrència del Reglament Elèctric de Baixa Tensió.  

 Reial Decret 1164/2001: Tarifes elèctriques i penalitzacions per excés de 

potència. 

 Ordre ITC 3519/2009: Regulació de tarifes per a instal·lacions en règim 

especial i penalitzacions per excés d’energia reactiva i excessos de 

potència per al primer semestre de l’any 2010. 

 Ordre ITC 1732/2010: Regulació de tarifes per a instal·lacions en règim 

especial i penalitzacions per excés d’energia reactiva i excessos de 

potència per al segon semestre de l’any 2010. 

 Ordre ITC 3353/2010: Regulació de tarifes per a instal·lacions en règim 

especial i penalitzacions per excés d’energia reactiva i excessos de 

potència per al primer semestre de l’any 2011. 
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