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Resum
El present treball final de grau
grau,, tal i com indica el seu títol, consisteix en la realització d'un estudi
d'implantació i de viabilitat de sistemes fotovoltaics en les cobertes d'escoles públiques del mun
municipi
de Sant Adrià del Besòs,, concretament en cinc centres d'educació. A partir d'unes consideracions
prèvies que afectaran el tipus d'instal·lació proposada per a cada escola, es realitzarà una estimació
de quin és el consum elèctric de cadascun dels cen
centres.
A l'estudi d'implantació s'obtindrà un conjunt de dades de necessitat imperativa per realitzar els
càlculs de producció d'energia elèctrica, com són la irradiància de la zona geogràfica i les
característiques dels components utilitzats per la instal·
instal·lació
lació proposada. Alhora, es realitzarà un càlcul
segons uns criteris establerts prèviament per decidir la quantitat de mòduls fotovoltaics instal·lats i
conseqüentment la potència pic que tindrà cada instal·lació.
A l'estudi de viabilitat es recollirà una sèrie de dades del preu de l'electricitat en diversos períodes de
temps i s'estudiarà quin és l'estalvi que suposa la implantaci
implantació
ó de cadascun dels sistemes proposats,
considerant també la retribució econòmica que rebrà cadascuna de les escoles a l'injectar els
excedents d'energia elèctrica a la xarxa pública, arribant a la conclusió que les instal·lacions són
viables econòmicament alhora que poden ser utilitzades per conscienciar als alumnes d'aquests
centres la importància de generar energia amb fonts reno
renovables.
S'afegirà addicionalment un anàlisi d'impacte ambiental on es realitzarà el càlcul de l'estalvi en
emissions de diòxid de carboni (CO2) que suposarà la implantació de cadascuna de les instal·lacions
fotovoltaiques proposades.
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Resumen
El presente trabajo final de grado, tal y como se indica en el título, consiste en la realización de un
estudio de implantación y viabilidad de sistemas fotovoltaicos en las cubiertas de escuelas públicas
en el municipio de Sant Adrià del Besòs, concretamente en cinc
cinco
o centros de educación. A partir de
unas consideraciones previas que afectaran el tipo de instalación propuesta para cada escuela, se
realizará una estimación de cuál es el consumo eléctrico de cada centro.
En el estudio de implantación se obtendrán un con
conjunto
junto de datos de necesidad imperativa para
realizar los cálculos de producción de energía eléctrica, como son la irradiación de la zona geográfica
y las características de los componentes utilizados en la instalación propuesta. Se realizará también
un cálculo
culo según unos criterios establecidos previamente para decidir la cantidad de módulos
fotovoltaicos instalados y en consecuencia la potencia pico que tendrá la instalación.
En el estudio de viabilidad se recogerá una serie de datos sobre el precio de la eelectricidad
lectricidad en
distintos períodos de tiempo i se estudiará cual es el ahorro que supone la implantación de cada uno
de los sistemas propuestos, considerando a su vez la retribución económica que recibirá cada escuela
al inyectar los excedentes de energía eeléctrica
léctrica a la red pública, llegando a la conclusión que las
instalaciones son viables económicamente y que pueden ser utilizadas para concienciar a los alumnos
de estos centros la importancia de generar energía mediante fuentes renovables.
Se añadirá adicionalmente
onalmente un análisis de impacto ambiental donde se realizará el cálculo del ahorro
de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que supondrá la implantación de cada una de las
instalaciones fotovoltaicas propuestas.
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Abstract
In this final degree project, as indicated in its title, an implantation study will be presented along with
its feasibility study on the subject of introducing photovoltaic systems on the roof of several public
schools in the municipality of Sant Adrià del Besòs, specifically in five sch
schools. Starting from some
previous considerations affecting the photovoltaic systems, an estimation will be done on the
electrical consumption of each school.
The implantation study will consider an imperative data set on needed to calculate the electrical
production, such as the irradiation according to the geographical zone and the features of each of the
components used on the proposed photovoltaic system. There will be as well a calculation of the
number of photovoltaic modules according to some previou
previously
sly established criteria, which will lead to
know the peak power installed on each school.
The feasibility study will collect some data about the price of electricity on different time frames,
analyzing the economical saving that each photovoltaic system p
provides,
rovides, considering at the same
time the economical retribution obtained by injecting electricity on the public grid, getting to the
conclusion that these photovoltaic systems are economically viable and that they can be used to raise
awareness on the students
dents about the importance of using renewable energy sources to create
electricity.
Additionally, there will be added an environmental impact analysis, estimating the quantity of carbon
dioxide (CO2) that will be avoided released on the atmosphere thanks tto
o the proposed photovoltaic
systems.
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1. Introducció
El present document consisteix en un conjunt d'estudis de viabilitat i estudis d'implantació de
sistemes fotovoltaics a les cobertes d'edificis d'ús eeducatiu
ducatiu i de caràcter públic al municipi de Sant
Adrià del Besòs.
Per realitzar aquests estudis, primerament s'ha de veure quins factors o característiques tenen en
comú cadascuna de les escoles objecte d'estudi, deixant clar quin serà el mètode utilitzat per a cada
estudi i per a cada centre educatiu.
Un cop s'han obtingut les necessàries dades com poden ser els consums de cada centre, la irradiància
de la zona o els marcs normatius que afecten els projectes presentats a continuació, es podrà
procedir a realitzar
ealitzar l'estudi d'implantació, decidint les característiques de cadascuna de les
instal·lacions en funció del que s'ha obtingut prèviament i segons la definició de certs criteris.
D'aquesta manera, s'intentarà optimitzar la producció del sistema fotovolt
fotovoltaic proposat, buscant
sempre maximitzar l'eficiència al llarg del curs acadèmic per obtenir posteriorment uns resultats
òptims en l'estudi de viabilitat.
En l'estudi de viabilitat s'analitzaran els resultats obtinguts en l'estudi d'implantació, considerant si les
instal·lacions proposades són viables segons els resultats de producció respecte el consum i preu de
l'electricitat de cada interval horari considerat, realitzant un balanç econòmic per cada centre.
L'objectiu d'aquest treball final de grau és, do
doncs,
ncs, donar una oportunitat a les instal·lacions
fotovoltaiques ubicant-les
les en cobertes d'escoles públiques, analitzar la seva viabilitat i conscienciar de
quina importància té l'ús de fonts d'energia renovables de cara a un futur en el que sembla
aproximar-se
se un canvi climàtic imminent si no es realitza una sèrie de mesures dràstiques en el sector
energètic, on globalment els combustibles fòssil junt amb l'energia nuclear tenen un pes massa
elevat.

1.1. Abast del treball
Tal i com s'ha comentat anteriorment, el projecte es centra en la instal·lació de sistemes fotovoltaics
en escoles públiques de Sant Adrià del Besòs. L'objectiu no és maximitzar la producció i que aquestes
hagin d'estar constantment venent excedents energètics a la xarxa elèctrica pública, sinó
dimensionar
imensionar les instal·lacions perquè siguin capaces d'aportar l'energia elèctrica suficient per cobrir
els consum elèctrics de cadascuna de les escoles estudiades.
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Els centres objecte d'estudi, doncs, hauran de ser de caràcter públic, tenir accés a una cob
coberta per
instal·lar els sistemes fotovoltaics proposats i no hauran de comptar amb cap tipus d'instal·lació
fotovoltaica.
Des de la Generalitat de Catalunya es pot obtenir un llistat amb el nom de tots els centres educatius
de Catalunya, així com el municipi
pi al que pertanyen i informació sobre si són de caràcter públic,
concertat o privat [1]. A la llista es mostra que hi ha un total de 18 centres educatius a Sant Adrià del
Besòs, dels quals 9 són públics. Que compleixin amb totes les condicions que s'han p
plantejat,
lantejat, però,
només n'hi ha 5. Les escoles objecte d'estudi en el present projecte seran les següents:


Escola Catalunya.



Institut Manuel Vázquez Montalbán.



Llar d'Infants El Garbí.



CFA Manuel Fernández.



Institut Escola La Mina.

12

Estudi de viabilitat i implantació d'instal·lacions fotovoltaiques en escoles del municipi de Sant Adrià del Besòs

2. Consideracions prèvies
Cadascun dels diferents projectes plantejats en el present document presenta dades, consums,
produccions, plànols i dimensionaments propis: cadascun dels centres educatius estudiats és únic i té
unes característiques particulars que el diferencien de la rresta
esta d'escoles públiques objecte d'estudi,
motiu pel qual en el present treball de fi de grau es destinarà un apartat per a cada centre. Tot i aix
així,
cal considerar que hi haurà certs factors i bases de dades que es repetiran en diversos o en tots els
projectes.
Aquests factors així com el seu càlcul, estimació i la font d'on s'han obtingut es presentaran en aquest
primer apartat i seran tractats com a consideracions prèvies al llarg dels projectes plantejats.

2.1. Estimació dels consums
Les escoles públiques són edificis d'ús quotidià i conseqüentment aquestes tenen un consum elèctric
el qual el cobreixen amb el subministrament de la xarxa elèctrica pública. A l'hora d'implantar una
instal·lació de tecnologia fotovoltaica cal saber quin és aquest consum per així determinar la potència
que cal instal·lar per tal de cobrir aquest consum. Instal·lar una potència molt alta o molt baixa en
comparació a les necessitats de l'edifici pot suposar que aquesta mateixa instal·lació no sigui viable
econòmicament. Una de les pr
primeres
imeres consideracions prèvies, doncs, serà l'estimació de quin serà el
consum de cada centre educatiu objecte d'estudi.
Aquest consum elèctric es pot apreciar a les corbes de càrrega de l'edifici el qüestió, però degut a la
desconeixença d'aquestes corbes i la nul·la accessibilitat que s'ha tingut per obtenir-les
obtenir
s'ha decidit
realitzar una estimació dels consums de les escoles, sent els factors més determinants a l'hora de
realitzar els càlculs la superfície útil total i el tipus i nombre d'equips elèctrics utilitzats per cadascun
dels centres objectes d'estudi.
La superfície útil total de les escoles s'ha pogut obtindre a partir del software Google Earth. Aquest
disposa d'una càmera satèl·lit d'alta precisió amb la seva corresponent escala que permet obteni
obtenir les
dimensions dels edificis amb un negligible marge d'error. A més, disposa d'una eina anomenada
Street View que facilita l'estimació de l'altura dels edificis estudiats, podent ser aquests observats des
de nivell de terra. En funció de les superfícies calculades, s'hauran de tenir en compte les següents
suposicions:
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Els locals destinats a l'administració de l'escola i secretaria tenen accés a aire condicionat.
S'ha estimat que la superfície destinada a aquests locals no serà superior a un 5% de la
superfície útil de l'edifici.



Les aules tindran unes dimensions aproximades de 64 m2 cadascuna. Dividint la superfície
total de cada edifici entre aquest valor s'obtindrà una estimació del nombre d'aules. Es
considerarà també, però, que d'aquest valor una part important seran vestíbuls, escales o
passadissos. Per aquest motiu finalment s'estimarà que el nombre d'aules serà la meitat del
valor obtingut prèviament.

Un cop coneguda la superfície útil de l'escola es procedirà a calcular la potència d'enllumenat
necessària
ssària per il·luminar l'edifici. Segons la taula 1.1 els lux mínims necessaris per il·luminar una aula
d'educació mitjana són 250, mentre que per aules de professorat i biblioteques els lux mínims són
400. Degut a que les aules lectives tenen una superfíci
superfíciee total molt superior, s'arrodonirà els lux
mínims per a tota l'escola a 300.

Taula 2.1. Il·luminació mínima per a locals educatius i assistencials. (Font: [2])
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Respecte els equips elèctrics, caldrà considerar que en cap moment estaran tots funcionant alhora.
Per aquest motiu s'ha decidit establir dos paràmetres previs al càlcul del consum: el factor
d'utilització i el període d'utilització. El factor d'utili
d'utilització
tzació serà un nombre que es trobarà entre el 0 i
l'1, representant el percentatge d'equips elèctrics i enllumenat es troba en funcionament en
cadascun dels períodes d'utilització. Aquests períodes d'utilització seran intervals de temps d'una
hora en els quals
uals els equips elèctrics poden o no estar encesos
encesos.. Cal destacar que els horaris
convencionals de les escoles de primària i secundària són de 8:00h a 15:00h aproximadament,
període de temps on el consum serà més elevat
elevat.. Els equipaments elèctrics considerats
considerat són els
següents:


Aire condicionat. Els locals destinats a l'administració de l'escola i secretaria tenen accés a
aire condicionat. S'ha estimat que la superfície destinada a aquests locals no serà superior a
un 5% de la superfície útil de l'edifici. L'aire
ire condicionat només estarà en funcionament
durant aquells mesos on les temperatures són més altes. S'ha considerat que aquests són
maig, juny i setembre. Els mesos de juliol i agost no s'han considerat degut a que el curs
acadèmic és de setembre a juny, quedant els centres educatius tancats durant els mesos
d'estiu. El seu factor d'utilització serà del 0,2 de 8:00h a 15:00h. La potència de climatització
ha estat calculada utilitzant l'equació 22.1 [3].

PAC  S adm * hhab * 50 frigories

m

2

*1,163W

(Eq. 2.1)

frigoria

Sent PAC la potència de l'aire condicionat, igual a la superfície d'administració o professorat
(Sadm) per l'altura de les habitacions (hhab), multiplicats pels seus factors de conversió
corresponents.


Ordinadors. Es considerarà que els ordinadors utilitzats tindran una potència de 300 W
cadascun i el seu factor d'utilització serà del 0,5 de 8:00h a 15:00h. Degut a possibles
activitats extraescolars, de 15:00h a 18:00h el seu factor d'utilització serà de 0,1.



Projectors. Cadascuna de les aules d'est
d'estudiants
udiants amb ordinadors disposarà d'un projector.
Aquests tindran una potència de 450 W i el seu factor d'utilització serà de 0,5 de 8:00h a
15:00h. El seu possible ús durant activitats extraescolars serà considerat negligible i no es
considerarà en el càlc
càlcul del consum.



Fotocopiadores. Els centres educatius tindran una o més fotocopiadores de 200 W
cadascuna les quals estaran enceses durant les hores lectives. El seu factor d'utilització doncs
és 1 de 8:00h a 15:00h.



Refrigeradors. Addicionalment, s'ha cons
considerat que pot haver-hi
hi màquines de refrigeració en
aules de professorat, ja siguin aquestes una nevera o una màquina dispensadora. La seva
potència és de 300 W i estan encesos tot el dia.
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2.2. Dimensionament del camp fotovoltaic
Respecte el sistema de tecnologia
ia fotovoltaica proposat per instal·lar, hi ha una sèrie de dades que
s'apliquen a tots els projectes. Aquestes dades són la regulació del Codi Tècnic d'Edificació (CTE), la
base de dades de irradiància i el mòdul fotovoltaic. A més, per a tots els project
projectes
es el número de dies
lectius anuals serà el mateix.

2.2.1.

Regulació del CTE

El CTE és un marc normatiu que exigeix certs requeriments bàsics de seguretat els quals han de
complir les edificacions. Degut a que en els presents projectes es planteja la instal·lació de sistemes
fotovoltaics en les cobertes dels edificis estudiats, s'hauran de complir les exigències demanades pel
CTE. Particularment, la normativa del CTE afectarà a la ubicació òptima dels panells fotovoltaics,
doncs caldrà considerar una càrrega de ve
vent
nt que pot desmuntar l'estructura de fixació i fer malbé la
instal·lació fotovoltaica proposada, alhora que pot arribar a ser un perill per la seguretat d'individus i
altres bens materials. El CTE, doncs, defineix la força d'acció de vent o pressió estàtic
estàticaa (qe) segons la
equació 2.2:

q e  qb * ce * c p

(Eq. 2.2)

On qb és la pressió dinàmica del vent (kN/m2), la qual varia segons la zona geogràfica afectada; ce és el
coeficient d'exposició el qual varia segons el grau d'aspror de l'entorn (serà més alt en un pla que en
una ciutat plena d'edificis); i cp és el coeficient de pressió el qual depèn de la ubicació en la coberta
respecte les seves vores.
Per reduir la càrrega que el vent crearà sobre la instal·lació fotovoltaica, doncs, serà necessari fixar
fixar-se
en les figures 2.1 i 2.2, així com en les taules 2.2 i 2.3. La figura 2.1 i la taula 2.2 corresponen a
escenaris en els que la coberta on es col·locarà el sistema fotovoltaics està inclinada, mentre que la
figura 2.2 i la taula 2.3 corresponen a escenari
escenaris on la coberta afectada és plana.
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.
Figura 2.1. Àrees d'afectació de cobertes inclinades. (Font: [4])

Figura 2.2. Àrees d'afectació de cobertes planes. (Font: [4])
[
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Taula 2.2. Valors del coeficient de pressió segons zona d'aplicació de la Figura 2.1. (Font: [4])
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Taula 2.3. Valors del coeficient de pressió segons zona d'aplicació de la Figura 2.2. (Font: [4])

En aquestes
tes figures i taules es pot apreciar com varia el coeficient de pressió segons la zona
d'afectació on es col·loqui el sistema fotovoltaic, sent aquest més elevat prop de les vores de la
coberta.
Per tal de reduir costos a l'hora d'escollir l'estructura i eevitar
vitar sobrecarregar la coberta de l'edifici
objecte d'estudi, la instal·lació fotovoltaica s'ubicarà a la zona H. Això suposarà una reducció de la
zona útil de la coberta on es pugui col·locar la instal·lació proposada.

2.2.2.

Irradiància

Els valors d'irradiància obtinguts depenen de la zona geogràfica on es troba l'edifici. Per obtenir
aquests valors, s'utilitzarà l'eina PVGIS ((Photovoltaic
Photovoltaic Geographical Information System)
System [5]. Aquesta
eina ha estat desenvolupada pel JRC ((Joint Research Center)) de la Comissió Europea.
Eur
PVGIS realitza un
assessorament respecte al recurs solar, estudis de tecnologia fotovoltaica i difon informació sobre
aquests. A partir d'una considerable base de dades la qual recull dades de clima de diferents
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estacions meteorològiques d'Europa jun
juntt amb informació de diferents tecnologies fotovoltaiques i el
seu rendiment general, aquesta eina ofereix uns resultats molt precisos sobre la irradiància de la zona
seleccionada.
Des de la interfície de l'eina, si se selecciona l'opció Daily Data PVGIS mostra
stra la irradiació solar
mitjana horària durant un dia estàndard del mes seleccionat. També permet escollir altres
paràmetres com la inclinació i orientació desitjada i el tipus d'estructura de seguiment del panell, ja
sigui aquest un mòdul fix o de seguiment
ent solar. Aquesta interfície es pot apreciar a la figura 2.3.

Figura 2.4
2.4. Interfície de l'eina PVGIS. (Font: [5])

Aquesta accessible eina permet obtenir d'aquesta manera els valors d'irradiància necessaris per un
posterior
ior càlcul de la producció del camp fotovoltaic. El fet de poder escollir paràmetres com la
inclinació i l'orientació facilita l'obtenció de les dades en el cas que es vulgui canviar ràpidament algun
d'aquests paràmetres de la instal·lació, donant una info
informació
rmació de sortida en forma de gràfic, on la
irradiància global es troba en funció de l'hora de
dell dia tipus del mes seleccionat, tal i com es pot
apreciar a la figura 2.5.
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2

Figura 2.5. Resultats d'irradiància en W/m d'un dia tipus de gener
ener mostrats per PVGIS.
PVG (Font: [5])

A partir d'aquesta simulació, doncs, es podran recollir els valors d'irradiància desitjats. Realitzant el
mateix procés en cada projecte per a cadascun dels mesos de l'any s'obtindran els valors d'irradiànc
d'irradiància
anuals utilitzats posteriorment en el càlcul de la producció d'energia elèctrica pel sistema fotovoltaic
instal·lat.

2.2.3.

Mòdul fotovoltaic

En tots els projectes s'utilitzarà el mateix model de panell fotovoltaic: HIT KURO N325K, del fabricant
Panasonic. Aquest
est mòdul presenta una potència pic de 325 W, amb una tolerància del 10%
(+32,5W/-32,5W).
32,5W). La tecnologia és de capes dobles de silici amorf molt fines les quals redueixen les
pèrdues, i aquest presenta un rendiment superior als mòduls més convencionals. A ll'annex A del
projecte es pot trobar la fitxa tècnica del panell amb les seves característiques principals, les quals
han estat resumides a la taula 2.4.
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Fabricant

Panasonic

Model

HIT KURO N325K

Tecnologia

Silici amorf, monocristal·lí

Potència nominal

325 W

Tensió de màxima potència (Vpm)

59,2 V

Tensió circuit obert (Voc)

70,9 V

Intensitat màxima potència (Ipm)

5,5 A

Intensitat curtcircuit (Isc)

5,94 A

Eficiència

19,4 %

Dimensions

1590 mm x 1053 mm x 40 mm

Pes

19 kg

Taula 2.4. Característiques del mòdul Panasonic HIT KURO N325K. (Font: Annex A)

2.2.4.

Potència fotovoltaica

Un cop s'ha determinat quina serà l'orientació, la inclinació, la irradiància i el mòdul fotovoltaic que
utilitzarà la instal·lació, es pot procedir a realitzar l'estimació de quina serà la potència que s'haurà
d'instal·lar en cadascun dels centres objecte d'estudi, i la seva conseqüent producció d'energia.
Aquesta producció es calcularà utilitzant l'equació 2.3.

PPV  I PVGIS * S PV * PV * N PV

(Eq. 2.3)

La potència
otència que generarà el camp fotovoltaic (PPV, en W) és igual al producte de la irradiància solar
obtinguda a través de PVGIS [4] (IPVGIS, en W/m2) multiplicat per l'àrea d'un panell (SPV, en m2) alhora
multiplicada pel rendiment del mòdul ((ηPV) i pel nombre de panells del camp (NPV).
La irradiància global i el rendiment del mòdul són dades que ja han estat obtingudes en apartats
anteriors , però per saber la superfície del camp caldrà determinar primer el nombre de panells que
tindrà la instal·lació.
al·lació. La decisió del nombre de panells i conseqüentment la potència de la instal·lació
dependrà d'una sèrie de consideracions les quals seran utilitzades per decidir quin mes té més pes a
l'hora de plantejar la producció total:


Irradiància. No és el mateix
teix la irradiància disponible al mes de desembre que la disponible al
mes de juny. Degut a que els mesos més hivernals tenen una irradiància considerablement
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menor que la dels mesos estiuencs, caldrà tenir en compte que la producció també serà més
baixa en aquests.


Dies lectius. Cadascun dels mesos té un nombre diferent de dies lectius. No és el mateix el
consum durant el mes de gener que durant el mes d'octubre, ja que l'octubre té més dies
lectius degut a les vacances de Nadal de gener. El pes de cada m
mes
es es pot apreciar a la taula
2.5.
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Dies lectius
17
20
22
16
21
15
0
0
13
21
20
16

Taula 2.5. Dies lectius de cada mes. (Font: Elaboració pròpia)
pròpia



Consum. Tot i que el consum és similar per tot l'any, s'han creat dos escenaris en funció de si
s'utilitza climatització o no. Per tant, caldrà considerar que els mesos de maig, juny i
setembre tenen un consum més elevat.



Preu electricitat.
icitat. L'electricitat no és un producte que tingui un preu fix, més aviat al contrari.
Depèn de l'hora, del mes i de l'any estudiats, el preu de l'electricitat varia molt. El valor
d'aquests preus es poden observar a la pàgina oficial de l'OMIE (Operador del Mercado
Ibérico de la Electricidad) [[6].
]. Els valors recollits han estat seleccionats del dia més proper a la
mitjana mensual presentada pel propi OMIE.

Un cop plantejats aquests punts, cal estudiar què suposa cadascun d'ells. Tot i que és cert que el
consum és major en l'escenari d'estiu, la irradiància també ho és. Per aquest motiu es descarten els
mesos que contemplen l'escenari d'estiu com a mes amb major pes, ja que a més tenen pocs dies
lectius.
Conseqüentment, caldrà estudiar les variables de die
diess lectius i d'irradiància disponible. Si es considera
el mes amb menor irradiància, aquest és el desembre, seguit pel gener i el novembre. D'altra banda,
si es consideren els dies lectius, els més destacables són el març i l'octubre junt amb el maig, el qu
qual
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ha estat descartat per ser escenari d'estiu. Considerant aquestes variables la decisió hauria d'estar
entre els mesos d'octubre i novembre.
L'últim factor per acabar de determinar el mes amb major pes és el preu de l'electricitat. Si es vvisita la
pàgina web de l'OMIE [6]] i es va a l'apartat anual, es pot apreciar com al llarg dels últims 6 anys el
preu de l'electricitat ha estat lleugerament més alt a l'octubre. El mes amb més pes serà, doncs,
l'octubre.
Un cop determinat quin és el mes amb major pes a partir del qual es dimensionarà la instal·lació es
podrà determinar quina potència hi haurà instal·lada i quina serà la producció obtinguda del camp
fotovoltaic per a cadascun dels projectes.

2.3. Comprovació mitjançant PVsyst
PVsyst és una eina de software dissenyat
senyat per ser utilitzat en el sector de la enginyeria. Aquest conté
multitud de bases de dades de clima, mòduls fotovoltaics, inversors, bateries i una eina d'ombrejat
en 3D per calcular produccions d'energia fotovoltaica i simulacions de dimensionament d
dels camps
fotovoltaics dissenyats, generant un informe amb la producció anual i el rendiment de la instal·lació
[7].
A través d'aquest software es realitzarà la comprovació de la instal·lació proposada, alhora que es
comprovarà quin és el seu rendiment gen
general anual. A l'annex C s'adjunta l'informe de simulació de
la instal·lació generat per PVsyst.

Figura 2.6. Icona de l'eina software PVsyst. (Font: [7])
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3. Escola Catalunya
3.1. Descripció de l'edifici
El projecte contempla la instal·lació de panells fotovoltaics a les instal·lacions del recinte objecte
d'estudi. L'edifici està ubicat a Carrer de Lleida s/n, 08930 Sant Adrià del Besòs, i disposa d'una planta
baixa i d'una primera planta. Aquesta instal·lació fotovoltaica serà iimplantada
mplantada a la coberta i no
alterarà l'alçada de l'edificació, ja que els panells fotovoltaics aniran subjectes de manera coplanar a
la coberta del propi edifici. L'edifici de l'Escola Catalunya té una superfície construïda total de 3700
m2.

Figura 3.1. Edifici objecte d'estudi i coberta proposada per implantar la instal·lació. (Font: Google Earth)
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3.2. Estimació dels consums
Tal i com s'ha introduït a l'apartat 2.1 del present projecte, es proc
procedirà
edirà a realitzar l'estimació dels
consums de l'edifici. Aquesta estimació es durà a terme en dos apartats diferents; un per
l'enllumenat i l'altre pels equips elèctrics dels que disposa l'edifici.

3.2.1.

Superfície útil i enllumenat

Gràcies a la figura 3.1 obtinguda
guda de Google Earth amb la seva corresponent escala facilitada pel
mateix programa, s'han pogut conèixer les dimensions de l'edifici objecte d'estudi. Aquesta figura
s'ha obert des del programa AutoCAD per poder realitzar el seu corresponent plànol de pla
planta de
l'edifici, obtenint així la figura 3.2 on es poden apreciar les dimensions del centre Escola Catalunya.

Figura 3.2. Dimensions de l'edifici objecte d'estudi. (Font: Elaboració pròpia)

Es pot apreciar el plànol de l'edifici amb més detall i amb els mòduls fotovoltaics ja col·locats en el
plànol 1 de l'annex D.
A partir de les dades mostrades a la figura 3.2, es pot realitzar un càlcul de la superfície útil de l'edifici
si es considera que hi ha dues plantes. La prim
primera
era planta, doncs, tindrà una superfície de 1.940 m2,
mentre que la segona tindrà 1.760 m2, havent-hi
hi doncs una superfície total de 3.700 m2. Si es tenen
en compte les consideracions prèvies establertes a l'apartat 2.1 d'aquest mateix projecte s'obtenen
les següents dades:
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Els locals destinats a l'administració de l'escola i secretaria tenen accés a aire condicionat. El
total de superfície destinada a administració i secretaria no serà superior a un 5% de la
superfície útil de l'edifici. Per tant, la superf
superfície
ície amb climatització serà de 185 m2.



Les aules tindran unes dimensions aproximades de 64 m2 cadascuna. Si es divideix la
superfície total entre aquesta quantitat, s'obté que hi haurà un màxim total de 55 aules
segons la superfície. Si es considera, però, que una part de la superfície considerada d'aules
són realment vestíbuls, escales i passadissos, s'estimarà que realment el nombre d'aules es
veu reduït a 28.

Un cop es coneix la superfície útil de l'escola, es pot procedir a calcular la potència d'enllum
d'enllumenat
necessària per il·luminar l'edifici. Segons la taula 2.1 i tal i com s'ha establert a les condicions prèvies,
els lux mínims considerats per il·luminar tots els recintes de l'escola són de 300.
La il·luminació és una magnitud de fotometria del Sistema Internacional, i la seva unitat és el lux. Un
lux és el flux d'un lumen que incideix en un metre quadrat (lux = lumen / m2). Es coneix que la
superfície total a il·luminar és de 3.700 m2, i s'ha establert que els lux mínims serien de 300. Els
lúmens necessaris
ssaris seran doncs 1.110.000.
No es coneix tampoc el tipus de bombeta utilitzada en l'Escola Catalunya: aquestes podrien ser
fluorescents, làmpades de descàrrega o halògenes considerant que no és una escola edificada
recentment.
Des d'aquest Treball de Fi de Grau es considerarà alhora que es fa la proposta d'utilitzar làmpades
LED, al ser aquestes de llarga durada i tenir una alta eficiència energètica. Això suposarà un consum
energètic més baix per part de l'escola i l'obtenció d'un major rendiment per pa
part del sistema
d'il·luminació utilitzat comparades amb els altres tipus de bombeta esmentats anteriorment.
Una làmpada LED estàndard té una potència d'uns 20 W, i pot arribar a assolir els 1.650 lúmens.
Considerant aquestes dades i que s'utilitzarà aquest tipus de làmpada per la il·luminació de l'escola
sencera, si es fa la divisió dels 1.110.000 lúmens necessaris entre els 1.650 lúmens que aporta cada
làmpada LED, el número total de làmpades que cal utilitzar per il·luminar l'edifici objecte d'estudi és
de 673 unitats.
Degut a que els centres d'educació tenen uns horaris de 8:00h a 15:00h, durant aquest interval de
temps el factor d'utilització de l'enllumenat serà de 1. De 7:00h a 8:00h i de 15:00h a 18:00h es
considerarà que hi hauran algunes activitats secundàries com servei de neteja o algunes activitats
extraescolars, motiu pel qual el seu factor d'utilització serà de 0,1.
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3.2.2.

Equipaments elèctrics utilitzats

Al ser un edifici dedicat a l'educació pública, el número i tipus d'equipaments elèctrics estarà fforça
limitat pel tipus d'activitats que es duen a terme en el centre estudiat. A partir de les consideracions
prèvies establertes anteriorment, es considerarà que els equips elèctrics utilitzats seran els següents:


Ordinadors. Amb una potència de 300 W cad
cadascun,
ascun, s'ha determinat que ha d'haver-hi
d'haver com a
mínim un en cada aula. Addicionalment, es considerarà l'existència de com a mínim dues
aules d'ordinadors amb 16 ordinadors cadascuna, estimant així un total de 60 ordinadors en
tota l'escola.



Projectors. Cadascuna
ascuna de les aules d'estudiants amb ordinador disposarà d'un projector
projector, amb
una potència de 450 W cadascun
cadascun. Hi haurà per tant un total de 28 projectors. El seu factor
d'utilització serà el mateix que el dels ordinadors durant les hores lectives
lectives.



Fotocopiadores.
dores. Hi haurà un total de 2 fotocopiadores de 200 W les quals estaran enceses
durant les hores lectives. El seu factor d'utilització serà doncs d'1 de 8:00h a 15:00h.



Climatització. S'ha suposat que les aules de professorat i administració disposaran d'a
d'aire
condicionat, el qual s'utilitzarà únicament durant els mesos més calorosos. Aquests mesos
seran maig, juny i setembre, descartant juliol i agost per quedar fora del calendari acadèmic.
El seu factor d'utilització serà del 0,2 de 8:00h a 15:00h. La seva potència s'ha calculat
aplicant l'equació 2.1 plantejada anteriorment.

PAC  S adm * hhab * 50 frigories

m2

*1,163W

(Eq. 2.1)

frigoria

Sent PAC la potència de l'aire condicionat, igual a la superfície d'administració o professorat
(Sadm) per l'altura de les habitacions (hhab), multiplicats pels seus factors de conversió
corresponents. S'ha calculat prèviament que Sadm era igual a 185 m2 i l'altura de les
habitacions hhab és de 2,5 m. La potència de refrigeració serà per tant de 26.894 W.


Refrigeradors. Addicionalment,
onalment, s'ha considerat que pot haver
haver-hi
hi dues màquines de
refrigeració en aules de professorat: una nevera i una màquina dispensadora. Aquests dos
electrodomèstics tenen un potència de 300 W cadascun i estan funcionant tot el dia.

Tenint en compte les consideracions
nsideracions dels apartats anteriors, el consum per a cadascun dels escenaris
considerats és el següent:
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Energia consumida escenari hivern
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Figura 3.3. Consum d'un dia d'hivern a l'Escola Catalunya. (Font: Elaboració pròpia)
pròpia

Energia consumida escenari estiu
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Figura 3.4. Consum d'un dia d'estiu a l'Escola Catalunya. (Font: Elaboració pròpia)
pròpia
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3.3. Dimensionament del camp fotovoltaic
Un cop coneguts quins són els consums de l'edifici estudiat, caldrà saber quin potencial té la
instal·lació fotovoltaica a proposar,
sar, així com la zona on es podrà col·locar. Aquest potencial dependrà
de la irradiància de la zona, de la inclinació del panell, de la seva orientació i del panell fotovoltaic a
utilitzar.

3.3.1.

Ubicació òptima segons el CTE

S'ha explicat prèviament que el Codii Tècnic d'Edificació exigeix certs requeriments que regulen les
edificacions. Com que el present projecte planteja la col·locació de mòduls fotovoltaics es veu afectat
per aquest marc normatiu. Concretament, al ser tenir l'edifici una coberta inclinada, lles
consideracions que s'hauran de tenir en compte són mostrades a la figura 2.1 i a la taula 2.2.
Si s'observa l'equació 2.2 s'observa com la força d'acció del vent és el producte de tres factors, sent
dos d'aquests geogràfics i de relleu. Des de l'enginye
l'enginyeria
ria del present projecte només es pot determinar
un d'aquests: el coeficient de pressió. Per tal de reduir
reduir-lo
lo i evitar tenir una força d'acció de vent molt
elevada s'evitarà col·locar la instal·lació fotovoltaica a les zones d'afectació F i G, sent viable
conseqüentment només la zona d'afectació H per ubicar la instal·lació, ja que el coeficient de pressió
és menor en aquesta àrea. D'aquesta manera es reduiran també costos a l'hora d'escollir l'estructura
i s'evitarà sobrecarregar la coberta de l'edifici ob
objecte d'estudi.
Considerant els paràmetres plantejats a la figura 2.1, es determinarà que el paràmetre e serà dues
vegades l'altura de l'edifici, ja que aquesta és menor que l'amplada d'aquest. L'altura és
aproximadament de 10 metres, per tant, e = 20. El marge equivalent a la zona G equival a una dècima
part de e,, és a dir, 2 metres de marge per la zona frontal de la coberta. El marge equivalent a la zona
F és una quarta part de e,, per tant, es deixaran 5 metres de marge des de les zones laterals de
l'edifici.

3.3.2.

Orientació i inclinació

La teulada de l'Escola Catalunya que enfoca més al sud es troba en una orientació de 34° cap al sud
sudoest, i aquesta té una inclinació de 15°. S'ha decidit doncs que la orientació i la inclinació del camp
fotovoltaic serà la mateixa
teixa que la de la teulada per tal d'aprofitar totalment la superfície disponible, ja
que el fet de considerar una inclinació o orientació diferent suposaria haver de col·locar els mòduls
de tal manera que es podrien formar ombres entre ells mateixos, redu
reduint
int així el rendiment de la
instal·lació. La instal·lació fotovoltaica anirà, doncs, coplanar a la teulada. La seva orientació serà 34°
sud-oest i la seva inclinació de 15°.
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3.3.3.

Irradiància

Els valors d'irradiància
irradiància obtinguts depenen de la zona geogràfica on es troba l'edifici. Per obtenir
aquests valors, s'ha utilitzat l'eina PVGIS [5]] introduïda anteriorment a l'apartat 2.2.2. Gràcies al seu
fàcil ús s'han pogut obtenir directament els valors d'irradiància per a una inclinació de 15° i una
orientació de 34° sud-oest.
oest. Aquests valors han estat recollits per a cadascun dels mesos afectats pel
present projecte, excloent juliol i agost.

3.3.4.

Potència fotovoltaica

Al quedar determinades ja l'àrea on col·locar els mòduls, l'orientació, la inclinació i el mòdul es pot
realitzar
tzar el càlcul de la potència de fotovoltaica que s'instal·larà i la seva conseqüent producció.
L'equació utilitzada per aquest càlcul serà l'equació 2.3 presentada prèviament a les consideracions
prèvies.

PPV  I PVGIS * S PV * PV * N PV

(Eq. 2.3)

D'aquesta equació
ó es coneixen ja tots els paràmetres a excepció del nombre de mòduls i de la
superfície que tindrà la instal·lació. El número de mòduls utilitzats s'escollirà en funció de quin és el
mes amb major pes.. Aquest serà determinat a partir de diverses variables com són la irradiància de
cada mes, els dies lectius que té cadascun (taula 2.5), el consum de cada mes i el preu de l'electricitat
mitjà de cada mes.
Cadascuna d'aquestes variables ha estat explicada a l'apartat 2.2.4 de les consideracions prèvies. Es
descartaran
cartaran els mesos amb escenaris d'estiu degut a que la irradiància en aquests és molt més alta
comparada amb els escenaris d'hivern, a més de no tenir gaires dies lectius el conjunt d'aquests
mesos.
Els mesos amb menys irradiància són el desembre, el gen
gener
er i el novembre. D'altra banda, els mesos
amb major nombre de dies lectius són el març, l'octubre i el maig. Pels valors d'irradiància i per dies
lectius la decisió hauria d'estar entre els mesos d'octubre i novembre. L'últim factor per acabar de
determinar
ar el mes amb major pes és el preu de l'electricitat. Si es vvisita
isita la pàgina web de l'OMIE [6]
[6 i
es va a l'apartat anual, es pot apreciar com al llarg dels últims 6 anys el preu de l'electricitat ha estat
lleugerament més alt a l'octubre. El mes amb més pe
pes serà, doncs, l'octubre
octubre.
Al conèixer ja el mes amb major pes, es procedirà a intentar igualar els valors d'energia produïda amb
els d'energia consumida, procurant igualar la diferència entre producció i consum a 0. Degut a que la
superfície de la coberta ha estat limitada segons els càlculs realitzats a l'apartat 3.3.1, el màxim
nombre de mòduls solars que es podran instal·lar és de 168. Amb els 168 mòduls i una potència
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instal·lada total de 54,6 kW, però, l'energia generada per la instal·lació fotovoltaic
fotovoltaicaa no serà suficient
per arribar a compensar tot el consum del mes d'octubre.

3.3.5.

Característiques del camp fotovoltaic

El camp fotovoltaic doncs estarà format per un total de 168 mòduls Panasonic HIT KURO N325K,
assolint una potència total de 54,6 kW. Aquests seran distribuïts uniformement per la coberta de
l'escola, definit als plànols adjunts. Les característiques elèctriques de la instal·lació es descriuran a
continuació.
3.3.5.1. Inversor
L'inversor és el component que transforma la corrent continua produïda pel cam
camp
p fotovoltaic en
corrent alterna apta pel consum de la xarxa elèctrica interior de l'edifici, alhora que protegeix les
instal·lacions elèctriques d'ambdós costats de la connexió.
L'inversor proposat és el model SG50CX del fabricant Sungrow, amb una potènci
potènciaa nominal de sortida
de 50 kW. A la taula 3.1 es poden trobar les seves característiques principals, tot i que la seva fitxa
tècnica es troba adjunta a l'annex B.

Inversor
Potència
Alçada
Amplada
Fondària
Pes
Consum propi
Màxima Tensió d'entrada
Mínima Tensió d'entrada
Màxima Intensitat d'entrada
Entrades MPPT
Rendiment

SG50CX
50.000 W
645 mm
782 mm
310 mm
62 kg
2W
1100 V
200 V
130 A
5
98,4 %

Taula 3.1. Característiques inversor SG50CX. (Font: [Annex B])
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3.3.5.2. Strings
Els 168 mòduls que formen el camp fotovoltaic estaran repartits en 14 grups en paral·lel de 12
mòduls en sèrie. Cadascun dels grups de 12 mòduls en sèrie és un string, i les seves característiques
es poden apreciar a la taula 3.2
3.2.
Mòdul
Nº de mòduls en sèrie
Superfície total de captació
Potència total
Tensió de màxima potència
Intensitat màxima potència
Tensió circuit obert
Intensitat curtcircuit

Panasonic HIT KURO N325K
12
20,09 m2
3.900 W
710,4 V
5,50 A
850,8 V
5,94 A

Taula 3.2. Característiques dels strings. (Font: Elaboració pròpia)

Tal i com es pot apreciar en la taula 3.2, la tensió màxima en circuit obert dels strings és menor que la
màxima tensió d'entrada de 1.100 V de l'inversor. Respecte la intensitat, al tenir una corrent de
curtcircuit
uit de 5,94 A i un total de 14 strings, s'obté una intensitat de curtcircuit màxima de 83,16 A,
menor que la màxima intensitat d'entrada de l'inversor de 130 A. A més, al ser tots els strings iguals,
es poden connectar entre ells en paral·lel per ser repar
repartits
tits equitativament entre cadascuna de les
entrades MPPT de l'inversor, que en té 5. Cadascuna de les entrades MPPT, però, disposa de només 2
entrades per strings. Una solució per aquest problema podria ser l'ús de connectors tipus Y entre dos
o més stringss per connectar
connectar-los
los en paral·lel en una única entrada de string. Aquest tipus de connector
Y es pot apreciar a la figura 3.5.

Figura 3.5
3.5. Connectors en paral·lel tipus Y per a fotovoltaica. (Font: [8])
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3.4. Comprovació mitjançant
çant PVsyst
La instal·lació fotovoltaica proposada ha estat simulada amb l'eina software PVsyst, comprovant així
el funcionament del sistema, alhora que es calcularà quin és el seu rendiment anual. A l'annex C
s'adjunta l'informe de simulació de la instal·
instal·lació
lació a l'Escola Catalunya, generat per PVsyst.

3.5. Producció d'energia
Aplicant l'equació 2.3 es pot arribar a calcular la potència generada per cada interval horari, és a dir,
l'energia generada. Els resultats obtinguts per a cada mes es poden apreciar a la figura 3.6.

Gener
35000

Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Febrer
35000

Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Març
40000
35000
Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Abril
45000
40000
Energia [Wh]

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Energia [Wh]

Maig
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Juny
60000

Energia [Wh]

50000
40000
30000
20000
10000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Setembre
45000
40000
Energia [Wh]

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Octubre
35000

Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Novembre
35000

Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Desembre
35000

Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figura 3.6. Energia consumida per l'escola (blau) i energia generada per la instal·lació (taronja) en els mesos
estudiats. (Font: Elaboració pròpia)

3.6. Sistema de fixació
Les plaques fotovoltaiques
es aniran fixades sobre uns perfils d'alumini a través d'un sistema de grapes
cargolades al propi perfil. Aquest tipus de perfils i grapes són específics per fixar mòduls fotovoltaics
correctament a l'estructura, i han estat dissenyats amb aquest objectiu. Un dels aspectes positius és
que aquest tipus de muntatge poden optar per no afegir inclinació addicional, és a dir, que permeten
que l'estructura sigui muntada coplanarment a la coberta.

Figura 3.7. Perfil d'alumini
ni utilitzat per la correcta fixació d
de mòduls fotovoltaics. Font: ([9]).
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Alhora, el sistema de fixació de la instal·lació fotovoltaica anirà collat a la teulada a través de cargols
inoxidables, subjectant aquests firmament l'estructura per la part inferior del perfil d'alumini mostrat
a la figura
gura 1.11, a l'esquerra.

3.7. Balanç econòmic
En aquest apartat es realitzarà un estudi de quin és l'estalvi que pot arribar a comportar la
implantació de la instal·lació fotovoltaica proposada. El mètode utilitzat per realitzar el càlcul serà
utilitzant les dades
des de consum i de generació, mostrades aquestes en la figura 3.6, alhora que es
tindran en compte el preu horari de l'electricitat, obtingut de l'OMIE [6]. Multiplicant l'energia
produïda pel camp fotovoltaic pel preu de l'electricitat mostrat a l'OMIE s'
s'obtindrà l'estalvi mensual
que aportarà el sistema fotovoltaic.
A continuació, es podrà apreciar a la figura 3.8 quin és el cost diari d'un dia tipus de cada més del
consum elèctric de l'edifici i quin és l'estalvi que suposa la instal·lació fotovoltaica. Posteriorment, es
presentarà la taula resum 3.3 amb els resultats obtinguts i que suposen aquests econòmicament per
l'escola objecte d'estudi.

Gener
1,8

Cost i benefici [€]

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Cost i benefici [€]

Febrer
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Març
1,6

Cost i benefici [€]

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Abril

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

40

Estudi de viabilitat i implantació d'instal·lacions fotovoltaiques en escoles del municipi de Sant Adrià del Besòs

Maig
3

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Juny
3,5
Cost i benefici [€]

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Setembre
3,5

Cost i benefici [€]

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Octubre

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Novembre

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Desembre

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figura 3.8. Cost diari del consum elèctric (vermell) i estalvi proporcionat pel camp fotovoltaic (v
(verd) per a
cadascun dels mesos estudiats. Font: (Elaboració pròpia).

Mes

Dies lectius

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

17
20
22
16
21
15
13
21
20
16

Cost elèctric
diari [€]
10,74
13,38
8,72
10,83
15,52
15,79
19,79
16,10
15,03
15,10

Estalvi elèctric
diari [€]
7,52
11,96
9,66
14,91
21,04
23,25
21,46
14,76
10,46
9,24

Balanç diari [€]
[
-3,22
-1,42
0,94
4,08
5,52
7,46
1,67
-1,34
-4,57
-5,86

Balanç
mensual [€]
-54,74
-28,4
20,68
65,28
115,92
111,9
21,71
-28,14
-91,4
-93,76

Taula 3.3. Taula resum de viabilitat econòmica de la instal·lació proposada. Fon
Font: (Elaboració pròpia).

Una altra manera d'enfocar quina és la importància econòmica d'implantar la instal·lació fotovoltaica
proposada és fer el producte del cost elèctric diari de cada mes pels seus dies lectius, i sumar el
resultat de cada mes. Si es re
realitza
alitza aquesta operació, s'obté que el cost anual de consum d'electricitat
esdevé un total de 2.515,64 €. Si es realitza la mateixa operació però
ò aplicada a l'estalvi elèctric que
suposa tenir una instal·lació d'autoconsum, s'obté que l'estalvi és de 2.554
2.554,69
,69 €.
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Un dels motius pels quals es considera correcte que l'estalvi sigui major que el cost elèctric és perquè
segons l'article 4.2.a del Reial Decret 244/2019 s'aprova que les instal·lacions d'autoconsum d'origen
renovable puguin acollir-se
se a una compen
compensació
sació econòmica dels excedents generats. Per aquest
motiu, els intervals de temps on la producció energètica pel camp fotovoltaic sigui superior al consum
elèctric de l'edifici seran considerats ingressos de cara a l'estudi econòmic.
Cal deixar constància, però, de que el cost pel consum elèctric no és un resultat del tot verídic de cara
a un escenari completament real, doncs no s'ha considerat que els intervals de temps on el consum
sigui més elevat que la producció l'escola haurà d'obtenir l'energia neces
necessària
sària de la xarxa elèctrica.
Això suposa que independentment del cost de l'electricitat en aquell instant de temps, a la factura
elèctrica apareixeran també altres factors que suposaran un cost addicional no considerats en aquest
estudi econòmic com poden ser el peatges d'accés, la facturació per la potència contractada i altres
impostos que augmentaran els costos totals del consum de l'electricitat.
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4. Institut Manuel Vázquez Montalbán
4.1. Descripció de l'edifici
El projecte contempla la instal·lació de panells fotovoltaics a les instal·lacions del recinte objecte
d'estudi. L'edifici està ubicat a Carrer Avinguda d'Eduard Maristany 59, 08930 Sant Adrià del Besòs, i
disposa d'una planta baixa, d'una primera planta i d'una segona planta. Aquesta instal·lació
fotovoltaica
ltaica serà implantada a la coberta i no alterarà l'alçada de l'edificació, ja que els panells
fotovoltaics aniran subjectes de manera coplanar a la coberta del propi edifici. L'edifici de l'Institut
Manuel Vázquez Montalbán té una superfície construïda to
total de 5.180 m2.

Figura 4.1. Edifici objecte d'estudi i coberta proposada per implantar la instal·lació. (Font: Google Earth)
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4.2. Estimació dels consums
Tal i com s'ha introduït a l'apartat 2.1
.1 del present projecte, es procedirà a realitzar l'estimació dels
consums de l'edifici. Aquesta estimació es durà a terme en dos apartats diferents; un per
l'enllumenat i l'altre pels equips elèctrics dels que disposa l'edifici.

4.2.1.

Superfície útil i enllumenat
at

Gràcies a la figura 4.1 obtinguda de Google Earth amb la seva corresponent escala facilitada pel
mateix programa, s'han pogut conèixer les dimensions de l'edifici objecte d'estudi. Aquesta figura
s'ha obert des del programa AutoCAD per poder realitzar eell seu corresponent plànol de planta de
l'edifici, obtenint així la figura 4.2 on es poden apreciar les dimensions del centre Institut Manuel
Vázquez Montalbán.

Figura 4.2. Dimensions de l'edifici objecte d'estudi. (Font: Elaboració pròpia)

Es pot apreciar el plànol de l'edifici amb més detall i amb els mòduls fotovoltaics ja col·locats en el
plànol 2 de l'annex D.
A partir de les dades mostrades a la figura 4.2, es pot realitzar un càlcul de la superfície útil de l'edific
l'edifici
si es considera que hi ha tres plantes. La primera planta, doncs, tindrà una superfície de 2.364 m2, la
segona tindrà 2.112 m2 i la tercera 704 m2, havent-hi doncs una superfície total de 5.180 m2. Si es
tenen en compte les consideracions prèvies estable
establertes
rtes a l'apartat 2.1 d'aquest mateix document
s'obtenen les següents dades:
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Els locals destinats a l'administració de l'escola i secretaria tenen accés a aire condicionat. El
total de superfície destinada a administració i secretaria no serà superior a un 5% de la
superfície útil de l'edifici. Per tant, la superfície amb climatització serà de 259 m2.



Les aules tindran unes dimensions aproximades de 64 m2 cadascuna. Si es divideix la
superfície total entre aquesta quantitat, s'obté q
que
ue hi haurà un màxim total
tota de 77 aules
segons la superfície. Si es considera, però, que una part de la superfície considerada d'aules
són realment vestíbuls, escales i passadissos, s'estimarà que realment el n
nombre d'aules es
veu reduït a 35.

Un cop es coneix la superfície útil de l'escola, es pot procedir a calcular la potència d'enllumenat
necessària per il·luminar l'edifici. Segons la taula 2.1 i tal i com s'ha establert a les condicions prèvies,
els lux mínims considerats per il·luminar tots els recintes de l'escola són de 300.
La il·luminació és una magnitud de fotometria del Sistema Internacional, i la seva unitat és el lux. Un
lux és el flux d'un lumen que incideix en un metre quadrat (lux = lumen / m2). Es coneix que la
superfície total a il·luminar és de 5.180 m2, i s'ha establert
stablert que els lux mínims serien de 300. Els
lúmens necessaris seran doncs 1.554.000.
No es coneix tampoc el tipus de bombeta utilitzada en l'Institut Manuel Vázquez Montalbán:
aquestes podrien ser fluorescents, làmpades de descàrrega o halògenes conside
considerant que no és una
escola edificada recentment.
Des d'aquest Treball de Fi de Grau es considerarà alhora que es fa la proposta d'utilitzar làmpades
LED, al ser aquestes de llarga durada i tenir una alta eficiència energètica. Això suposarà un consum
energètic
ètic més baix per part de l'escola i l'obtenció d'un major rendiment per part del sistema
d'il·luminació utilitzat comparades amb els altres tipus de bombeta esmentats anteriorment.
Una làmpada LED estàndard té una potència d'uns 20 W, i pot arribar a ass
assolir els 1.650 lúmens.
Considerant aquestes dades i que s'utilitzarà aquest tipus de làmpada per la il·luminació de l'escola
sencera, si es fa la divisió dels 1.554.000 lúmens necessaris entre els 1.650 lúmens que aporta cada
làmpada LED, el número total d
dee làmpades que cal utilitzar per il·luminar l'edifici objecte d'estudi és
de 942 unitats.
Degut a que els centres d'educació tenen uns horaris de 8:00h a 15:00h, durant aquest interval de
temps el factor d'utilització de l'enllumenat serà de 1. De 7:00h a 8:00h i de 15:00h a 18:00h es
considerarà que hi hauran algunes activitats secundàries com servei de neteja o algunes activitats
extraescolars, motiu pel qual el seu factor d'utilització serà de 0,1.
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4.2.2.

Equipaments elèctrics utilitzats

Al ser un edifici dedicat
at a l'educació pública, el número i tipus d'equipaments elèctrics estarà força
limitat pel tipus d'activitats que es duen a terme en el centre estudiat. A partir de les consideracions
prèvies establertes anteriorment, es considerarà que els equips elèctri
elèctrics
cs utilitzats seran els següents:


Ordinadors. Amb una potència de 300 W cadascun, s'ha determinat que ha d'haver
d'haver-hi com a
mínim un en cada aula. Addicionalment, es considerarà l'existència de com a mínim tres
aules d'ordinadors amb 16 ordinadors cadasc
cadascuna, estimant així un total de 80
0 ordinadors en
tota l'escola.



Projectors. Cadascuna de les aules d'estudiants amb ordinador disposarà d'un projector
projector, amb
una potència de 450 W cadascun
cadascun. Hi haurà per tant un total de 35 projectors. El seu factor
d'utilització serà el mateix que el dels ordinadors durant les hores lectives
lectives.



Fotocopiadores. Hi haurà un total de 2 fotocopiadores de 200 W les quals estaran enceses
durant les hores lectives. El seu factor d'utilització serà doncs d'1 de 8:00h a 15:00h.



Climatització.
ó. S'ha suposat que les aules de professorat i administració disposaran d'aire
condicionat, el qual s'utilitzarà únicament durant els mesos més calorosos. Aquests mesos
seran maig, juny i setembre, descartant juliol i agost per quedar fora del calendari ac
acadèmic.
El seu factor d'utilització serà del 0,2 de 8:00h a 15:00h. La seva potència s'ha calculat
aplicant l'equació 2.1 plantejada anteriorment.

PAC  S adm * hhab * 50 frigories

m2

*1,163W

(Eq. 2.1)

frigoria

Sent PAC la potència de l'aire condicionat, igua
iguall a la superfície d'administració o professorat
(Sadm) per l'altura de les habitacions (hhab), multiplicats pels seus factors de conversió
corresponents. S'ha calculat prèviament que Sadm era igual a 259 m2 i l'altura de les
habitacions hhab és de 2,5 m. Laa potència de refrigeració serà per tant de 37.652 W.


Refrigeradors. Addicionalment, s'ha considerat que pot haver
haver-hi
hi dues màquines de
refrigeració en aules de professorat: una nevera i una màquina dispensadora. Aquests dos
electrodomèstics tenen un potènc
potència
ia de 300 W cadascun i estan funcionant tot el dia.

Tenint en compte les consideracions dels apartats anteriors, el consum per a cadascun dels escenaris
considerats és el següent:
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Energia consumida escenari hivern
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Figura 4.3. Consum d'un dia d'hivern al Institut Manuel Vázquez Montalbán
Montalbán. (Font: Elaboració pròpia)

Energia [kWh]

Energia consumida escenari estiu
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Figura 4.4. Consum d'un dia d'estiu al Institut Manuel Vázquez Montalbán. (Font: Elaboració pròpia)

4.3. Dimensionament del camp fotovoltaic
Un cop coneguts quins són els consums de l'edifici estudiat, caldrà saber quin potencial té la
instal·lació fotovoltaica a proposar, així com la zona on es podrà col·locar. Aquest potencial dependrà
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de la irradiància de la zona, de la inclinació del panell, de la seva orientac
orientació
ió i del panell fotovoltaic a
utilitzar.

4.3.1.

Ubicació òptima segons el CTE

S'ha explicat prèviament que el Codi Tècnic d'Edificació exigeix certs requeriments que regulen les
edificacions. Com que el present projecte planteja la col·locació de mòduls fotovolta
fotovoltaics
ics es veu afectat
per aquest marc normatiu. Concretament, al ser tenir l'edifici una coberta inclinada, les
consideracions que s'hauran de tenir en compte són mostrades a la figura 2.1 i a la taula 2.2.
Si s'observa l'equació 2.2 s'observa com la força d'
d'acció
acció del vent és el producte de tres factors, sent
dos d'aquests geogràfics i de relleu. Des de l'enginyeria del present projecte només es pot determinar
un d'aquests: el coeficient de pressió. Per tal de reduir
reduir-lo
lo i evitar tenir una força d'acció de vent molt
elevada s'evitarà col·locar la instal·lació fotovoltaica a les zones d'afectació F i G, sent viable
conseqüentment només la zona d'afectació H per ubicar la instal·lació, ja que el coeficient de pressió
és menor en aquesta àrea. D'aquesta manera es rreduiran
eduiran també costos a l'hora d'escollir l'estructura
i s'evitarà sobrecarregar la coberta de l'edifici objecte d'estudi.
Considerant els paràmetres plantejats a la figura 2.1, es determinarà que el paràmetre e serà dues
vegades l'altura de l'edifici, ja que
ue aquesta és menor que l'amplada d'aquest. L'altura és
aproximadament de 14 metres, per tant, e = 28.. El marge equivalent a la zona G equival a una dècima
part de e, és a dir, 2,8 metres de marge per la zona frontal de la coberta. El marge equivalent a la
zona F és una quarta part de e,, per tant, es deixaran 7 metres de marge des de les zones laterals de
l'edifici.

4.3.2.

Orientació i inclinació

La teulada del Institut Manuel Vázquez Montalbán que enfoca més al sud es troba en una orientació
de 34° cap al sud-oest,
t, i aquesta té una inclinació de 15°, de manera similar a la de l'Escola Catalunya.
S'ha decidit doncs que la orientació i la inclinació del camp fotovoltaic serà la mateixa que la de la
teulada per tal d'aprofitar totalment la superfície disponible, ja que el fet de considerar una inclinació
o orientació diferent suposaria haver de col·locar els mòduls de tal manera que es podrien formar
ombres entre ells mateixos, reduint així el rendiment de la instal·lació. La instal·lació fotovoltaica
anirà, doncs, coplanar
oplanar a la teulada. La seva orientació serà 34° sud
sud-oest
oest i la seva inclinació de 15°.

4.3.3.

Irradiància

Els valors d'irradiància obtinguts depenen de la zona geogràfica on es troba l'edifici. Per obtenir
aquests valors, s'ha utilitzat l'eina PVGIS [5] introduï
introduïda
da anteriorment a l'apartat 2.2.2. Gràcies al seu
fàcil ús s'han pogut obtenir directament els valors d'irradiància per a una inclinació de 15° i una
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orientació de 34° sud-oest.
oest. Aquests valors han estat recollits per a cadascun dels mesos afectats pel
present
ent projecte, excloent juliol i agost.

4.3.4.

Potència fotovoltaica

Al quedar determinades ja l'àrea on col·locar els mòduls, l'orientació, la inclinació i el mòdul es pot
realitzar el càlcul de la potència de fotovoltaica que s'instal·larà i la seva conseqüent p
producció.
L'equació utilitzada per aquest càlcul serà l'equació 2.3 presentada prèviament a les consideracions
prèvies.

PPV  I PVGIS * S PV * PV * N PV

(Eq. 2.3)

D'aquesta equació es coneixen ja tots els paràmetres a excepció del nombre de mòduls i de la
superfíciee que tindrà la instal·lació. El número de mòduls utilitzats s'escollirà en funció de quin és el
mes amb major pes.. Aquest serà determinat a partir de diverses variables com són la irradiància de
cada mes, els dies lectius que té cadascun (taula 2.5), el cconsum
onsum de cada mes i el preu de l'electricitat
mitjà de cada mes.
Cadascuna d'aquestes variables ha estat explicada a l'apartat 2.2.4 de les consideracions prèvies. Es
descartaran els mesos amb escenaris d'estiu degut a que la irradiància en aquests és molt més alta
comparada amb els escenaris d'hivern, a més de no tenir gaires dies lectius el conjunt d'aquests
mesos.
Els mesos amb menys irradiància són el desembre, el gener i el novembre. D'altra banda, els mesos
amb major nombre de dies lectius són el mar
març,
ç, l'octubre i el maig. Pels valors d'irradiància i per dies
lectius la decisió hauria d'estar entre els mesos d'octubre i novembre. L'últim factor per acabar de
determinar el mes amb major pes és el preu de l'electricitat. Si es visita la pàgina web de l'l'OMIE [6] i
es va a l'apartat anual, es pot apreciar com al llarg dels últims 6 anys el preu de l'electricitat ha estat
lleugerament més alt a l'octubre. El mes amb més pes serà, doncs, l'l'octubre
octubre.
Al conèixer ja el mes amb major pes, es procedirà a intentar igualar els valors d'energia produïda amb
els d'energia consumida, procurant igualar la diferència entre producció i consum a 0. Novament,
degut a que la superfície de la coberta ha estat limitada segons els càlculs realitzats a l'apartat 4.3.1,
el màxim nombre de mòduls solars que es podran instal·lar és d
dee 180. Amb els 180 mòduls i una
potència instal·lada total de 558,5 kW, però, l'energia generada per la instal·lació fotovoltaica no serà
suficient per arribar a compensar tot el consum del mes d'octubre.
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4.3.5.

Característiques del camp fotovoltaic

El camp fotovoltaic doncs estarà format per un total de 180 mòduls Panasonic HIT KURO N325K,
assolint una potència total de 58,5 kW. Aquests seran distribuïts uniformement per la coberta de
l'escola, definit als plànols
ls adjunts. Les característiques elèctriques de la instal·lació es descriuran a
continuació.
4.3.5.1. Inversor
L'inversor és el component que transforma la corrent continua produïda pel camp fotovoltaic en
corrent alterna apta pel consum de la xarxa elèctrica inter
interior
ior de l'edifici, alhora que protegeix les
instal·lacions elèctriques d'ambdós costats de la connexió.
L'inversor proposat és el model SG50CX del fabricant Sungrow, amb una potència nominal de sortida
de 50 kW. A la taula 4.1 es poden trobar les seves cara
característiques
cterístiques principals, tot i que la seva fitxa
tècnica es troba adjunta a l'annex B.
Inversor
Potència
Alçada
Amplada
Fondària
Pes
Consum propi
Màxima Tensió d'entrada
Mínima Tensió d'entrada
Màxima Intensitat d'entrada
Entrades MPPT
Rendiment

SG50CX
50.000 W
645 mm
782 mm
310 mm
62 kg
2W
1100 V
200 V
130 A
5
98,4 %

Taula 4.1. Característiques inversor SG50CX. (Font: [Annex B])

4.3.5.2. Strings
Els 180 mòduls que formen el camp fotovoltaic estaran repartits en 15 gru
grups
ps en paral·lel de 12
mòduls en sèrie. Cadascun dels grups de 12 mòduls en sèrie és un string, i les seves característiques
es poden apreciar a la taula 4.2.
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Mòdul
Nº de mòduls en sèrie
Superfície total de captació
Potència total
Tensió de màxima potència
Intensitat màxima potència
Tensió circuit obert
Intensitat curtcircuit

Panasonic HIT KURO N325K
12
20,09 m2
3.900 W
710,4 V
5,50 A
850,8 V
5,94 A

Taula 4.2. Característiques dels strings. (Font: Elaboració pròpia)

Tal i com es pot apreciar en la taula 4.2, la tensió màxima en circuit obert dels strings és menor que la
màxima tensió d'entrada de 1.100 V de l'inversor. Respecte la intensitat, al tenir una corrent de
curtcircuit de 5,94 A i un total de 15 strings, s'obté una intensitat de curtcircuit màxima de 89,1 A,
menor que la màxima intensitat d'entrada de l'inversor de 130 A. A més, al ser tots els strings iguals,
es poden connectar entre ells en paral·lel per ser repartits equitativament entre cadascuna de les
entrades MPPT de l'inversor, que een
n té 5. Cadascuna de les entrades MPPT, però, disposa de només 2
entrades per strings. Una solució per aquest problema podria ser l'ús de connectors tipus Y entre dos
o més strings per connectar
connectar-los
los en paral·lel en una única entrada de string. Aquest tipus de connector
Y es pot apreciar a la figura 3.5 del projecte de l'Escola Catalunya.

4.4. Comprovació mitjançant PVsyst
La instal·lació fotovoltaica proposada ha estat simulada amb l'eina software PVsyst, comprovant així
el funcionament del sistema, alhora que eess calcularà quin és el seu rendiment anual. A l'annex C
s'adjunta l'informe de simulació de la instal·lació al Institut Manuel Vázquez Montalbán, generat per
PVsyst.

4.5. Producció d'energia
Aplicant l'equació 2.3 es pot arribar a calcular la potència generada per cada interval horari, és a dir,
l'energia generada. Els resultats obtinguts per a cada mes es poden apreciar a la figura 4.5.
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Gener
45000
40000
Energia [Wh]

35000
30000
25000
20000
15000
10000
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0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Febrer
45000
40000
Energia [Wh]

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Març
45000
40000
Energia [Wh]

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Energia [Wh]

Abril
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Maig
60000
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50000
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Energia [Wh]

Setembre
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Desembre
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Figura 4.5. Energia consumida per l'escola (blau) i energia generada per la instal·lació (taronja) en els mesos
estudiats. (Font: Elaboració pròpia)

Es pot observar, a més, com en el mes de juny l'energia produïda sembla que hagi de superar els 50
kWh. Això és degut a que teòricament el camp fotovoltaic pot arribar a produir més de 50.000 kW en
certs moments del dia, però degut a que l'inversor utilitzat té una potència de sortida màxima de 50
kW aquest pic de generació es veurà retallat per la potència de l'inversor.

4.6. Sistema de fixació
Les plaques fotovoltaiques aniran fixades sobre uns perfils d'alumini a través d'un sistema de grapes
cargolades al propi perfil. Aquest tipus de perfils i grapes són específics per fixar mòduls fotovoltaics
correctament a l'estructura, i han estat dissenyats amb aquest objectiu. Un dels aspectes posit
positius és
que aquest tipus de muntatge poden optar per no afegir inclinació addicional, és a dir, que permeten
que l'estructura sigui muntada coplanarment a la coberta. Aquest tipus de perfils pot ser observat a
la figura 3.7 del projecte de l'Escola Cataluny
Catalunya.

4.7. Balanç econòmic
En aquest apartat es realitzarà un estudi de quin és l'estalvi que pot arribar a comportar la
implantació de la instal·lació fotovoltaica proposada. El mètode utilitzat per realitzar el càlcul serà
utilitzant les dades de consum i de gen
generació,
eració, mostrades aquestes en la figura 4.5, alhora que es
tindran en compte el preu horari de l'electricitat, obtingut de l'OMIE [6]. Multiplicant l'energia
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produïda pel camp fotovoltaic pel preu de l'electricitat mostrat a l'OMIE s'obtindrà l'estalvi men
mensual
que aportarà el sistema fotovoltaic.
A continuació, ess podrà apreciar a la figura 4.6 quin és el cost diari d'un dia tipus de cada més del
consum elèctric de l'edifici i quin és l'estalvi que suposa la instal·lació fotovoltaica. Posteriorment
Posteriorment, es
presentarà la taula resum 4.3
.3 amb els resultats obtinguts i que suposen aquests econòmicament per
l'escola objecte d'estudi.

Gener

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Febrer

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Març
1,8

Cost i benefici [€]

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Abril

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Maig
3,5

Cost i benefici [€]

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Juny
3,5

Cost i benefici [€]

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Setembre
4

Cost i benefici [€]

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Octubre
3,5

Cost i benefici [€]

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Novembre
3

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Desembre
3

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figura 4.6. Cost diari del consum elèctric (vermell) i estalvi proporcionat pel camp fotovoltaic (verd) per a
cadascun dels
els mesos estudiats. Font: (Elaboració pròpia).
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Mes

Dies lectius

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

17
20
22
16
21
15
13
21
20
16

Cost elèctric
diari [[€]
14,18
17,69
11,52
14,34
20,69
21,04
26,38
21,29
19,87
9,87
19,97

Estalvi elèctric
diari [€]
8,06
12,82
10,35
15,98
22,54
24,64
22,99
15,81
11,20
9,90

Balanç diari [€]
-6,12
-4,87
-1,17
1,64
1,85
3,60
-3,39
-5,48
-8,67
-10,07

Balanç
mensual [€]
-104,04
-97,5
-25,74
26,24
38,85
54
-44,07
-115,08
-173,4
-161,12

Taula 4.3. Taula resum de viabilitat econòmica de la instal·lació proposa
proposada.
da. Font: (Elaboració pròpia).

Una altra manera d'enfocar quina és la importància econòmica d'implantar la instal·lació fotovoltaica
proposada és fer el producte del cost elèctric diari de cada mes pels seus dies lectius, i sumar el
resultat de cada mes. Sii es realitza aquesta operació, s'obté que el cost anual de consum d'electricitat
esdevé un total de 3.334,78 €. Si es realitza la mateixa operació per
però
ò aplicada a l'estalvi elèctric que
suposa tenir una instal·lació d'autoconsum, s'obté que l'estalvi és d
de 2.733,02 €.
El motiu pel qual en comparació amb l'Escola Catalunya la diferència entre el cost i l'estalvi és tan
gran és degut a que mentre les dues instal·lacions tenen potències força similars, les dimensions del
Institut Manuel Vázquez Montalbán són notablement majors a les de l'Escola Catalunya, tenint així
una producció semblant però un consum molt més elevat.
Tot i així, es pot observar com en alguns mesos l'estalvi és superior al cost elèctric. Un dels motius
pels quals això es considera correcte és perquè segons l'article 4.2.a del Reial Decret 244/2019
s'aprova que les instal·lacions d'autoconsum d'origen renovable puguin acollir
acollir-se
se a una compensació
econòmica dels excedents generats. Per aquest motiu, els intervals de temps on la producció
energètica
gètica pel camp fotovoltaic sigui superior al consum elèctric de l'edifici seran considerats
ingressos de cara a l'estudi econòmic.
Cal deixar constància, però, de que el cost pel consum elèctric no és un resultat del tot verídic de cara
a un escenari completament
letament real, doncs no s'ha considerat que els intervals de temps on el consum
sigui més elevat que la producció l'escola haurà d'obtenir l'energia necessària de la xarxa elèctrica.
Això suposa que independentment del cost de l'electricitat en aquell inst
instant
ant de temps, a la factura
elèctrica apareixeran també altres factors que suposaran un cost addicional no considerats en aquest
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estudi econòmic com poden ser el peatges d'accés, la facturació per la potència contractada i altres
impostos que augmentaran el
els costos totals del consum de l'electricitat.
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5. Llar d'Infants El Garbí
5.1. Descripció de l'edifici
El projecte contempla la instal·lació de panells fotovoltaics a les instal·lacions del recinte objecte
d'estudi. L'edifici està ubicat a Ronda de Sant Ramon de P
Penyafort,
enyafort, 08930 Sant Adrià del Besòs, i
disposa únicament d'una planta baixa. Aquesta instal·lació fotovoltaica serà implantada a la coberta i
no alterarà l'alçada de l'edificació, ja que els panells fotovoltaics aniran subjectes de manera coplanar
a la coberta
berta del propi edifici. L'edifici d'El Garbí té una superfície construïda total de 1.433 m2.

Figura 5.1. Edifici objecte d'estudi i coberta proposada per implantar la instal·lació. (Font: Google Earth)
Earth

5.2. Estimació dels consums
Tal i com s'ha introduït a l'apartat 2.1 del present projecte, es procedirà a realitzar l'estimació dels
consums de l'edifici. Aquesta estimació es durà a terme en dos apartats diferents; un per
l'enllumenat i l'altre pels
els equips elèctrics dels que disposa l'edifici.
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5.2.1.

Superfície útil i enllumenat

Gràcies a la figura 5.1 obtinguda de Google Earth amb la seva corresponent escala facilitada pel
mateix programa, s'han pogut conèixer les dimensions de l'edifici objecte d'estud
d'estudi. Aquesta figura
s'ha obert des del programa AutoCAD per poder realitzar el seu corresponent plànol de planta de
l'edifici, obtenint així la figura 5.2 on es poden apreciar les dimensions de la Llar d'Infants El Garbí.

Figura 5.22. Dimensions de l'edifici objecte d'estudi. (Font: Elaboració pròpia)
pròpia

Es pot apreciar el plànol de l'edifici amb més detall i amb els mòduls fotovoltaics ja col·locats en el
plànol 3 de l'annex D.
A partir de les dades mostrades a la figura 5.2, es pot realitzar un càlcul de la superfície útil de l'edifici.
A l'haver-hi
hi només una planta, la superfície útil total és de 1.433 m2. Si es tenen en compte les
consideracions prèvies establertes a l'apartat 2.1 d'aquest mateix document s'obtenen les següe
següents
dades:
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Al ser l'escola la Llar d'Infants El Garbí una escola bressol per a infants de 0 a 3 anys d'edat,
algunes de les consideracions prèvies hauran de ser lleugerament modificades: les hores
lectives seran de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h, deix
deixant
ant un petit interval de dues hores
entre la 13:00h i les 15:00h destinada a la migdiada, estant en aquest moment l'escola activa
però sense realitzar gaires activitats. Aquest horari s'ha obtingut de la pàgina web del propi
centre [9].



Els locals destinatss a l'administració de l'escola i secretaria tenen accés a aire condicionat. El
total de superfície destinada a administració i secretaria no serà superior a un 5% de la
superfície útil de l'edifici. Per tant, la superfíc
superfície amb climatització serà de 72 m2.



Les aules tindran unes dimensions aproximades de 64 m2 cadascuna. Si es divideix la
superfície total entre aquesta quantitat, s'obté q
que
ue hi haurà un màxim total de 21 aules
segons la superfície. Si es considera, però, que una part de la superfície conside
considerada d'aules
són realment vestíbuls, escales i passadissos, s'estimarà que realment el nombre d'aules es
veu reduït a 15.

Un cop es coneix la superfície útil de l'escola, es pot procedir a calcular la potència d'enllumenat
necessària per il·luminar l'edifici.
ci. Segons la taula 2.1 i tal i com s'ha establert a les condicions prèvies,
els lux mínims considerats per il·luminar tots els recintes de l'escola són de 300.
La il·luminació és una magnitud de fotometria del Sistema Internacional, i la seva unitat és el lux. Un
lux és el flux d'un lumen que incideix en un metre quadrat (lux = lumen / m2). Es coneix que la
superfície total a il·luminar és de 3.700 m2, i s'ha establert que els lux mínims serien de 300. Els
lúmens necessaris seran doncs 429.900.
00.
No es coneix
ix tampoc el tipus de bombeta utilitzada a la Llar d'Infants el Garbí:: aquestes podrien ser
fluorescents, làmpades de descàrrega o halògenes considerant que no és una escola edificada
recentment.
Des d'aquest Treball de Fi de Grau es considerarà alhora qu
quee es fa la proposta d'utilitzar làmpades
LED, al ser aquestes de llarga durada i tenir una alta eficiència energètica. Això suposarà un consum
energètic més baix per part de l'escola i l'obtenció d'un major rendiment per part del sistema
d'il·luminació utilitzat
litzat comparades amb els altres tipus de bombeta esmentats anteriorment.
Una làmpada LED estàndard té una potència d'uns 20 W, i pot arribar a assolir els 1.650 lúmens.
Considerant aquestes dades i que s'utilitzarà aquest tipus de làmpada per la il·lumin
il·luminació
ació de l'escola
sencera, si es fa la divisió dels 429.900 lúmens necessaris entre els 1.650 lúmens que aporta cada
làmpada LED, el número total de làmpades que cal utilitzar per il·luminar l'edifici objecte d'estudi és
de 260 unitats.
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Tal i com s'ha comentat
tat anteriorment, els intervals de temps més actius seran de 9:00h a 13:00h i de
15:00h a 17:00h. Durant aquests períodes de temps el factor d'utilització de l'enllumenat serà 1.
D'altra banda, de 13:00h a 15:00h alguns dels infants estaran fent la migdiad
migdiada, motiu pel qual el
factor d'utilització d'enllumenat serà de 0,5.

5.2.2.

Equipaments elèctrics utilitzats

Al ser un edifici dedicat a l'educació pública, el número i tipus d'equipaments elèctrics estarà força
limitat pel tipus d'activitats que es duen a terme een
n el centre estudiat. A partir de les consideracions
prèvies establertes anteriorment, es considerarà que els equips elèctrics utilitzats seran els següents:


Ordinadors. Amb una potència de 300 W cadascun, s'ha determinat que ha d'haver
d'haver-hi com a
mínim un en
n cada aula. Addicionalment, es considerarà l'existència d'ordinadors en aules de
professorat i administració, estimant així un total de 20 ordinadors en tota l'escola.



Projectors. Cadascuna de les aules d'estudiants amb ordinador disposarà d'un projector
projector, amb
una potència de 450 W cadascun. Hi haurà per tant un total de 15 projectors. El seu factor
d'utilització serà el mateix que el dels ordinadors durant les hores lectives
lectives.



Fotocopiadores. Hi haurà una fotocopiadora de 200 W que estarà encesa durant les hores
lectives, sent el seu factor d'utilització 1 durant aquestes període.



Climatització. S'ha suposat que les aules de professorat i administració disposaran d'aire
condicionat, el qual s'utilitzarà únicament durant els mesos més calorosos. Aquests meso
mesos
seran maig, juny i setembre, descartant juliol i agost per quedar fora del calendari acadèmic.
El seu factor d'utilització serà del 0,2 de 9:00h a 17:00h. La seva potència s'ha calculat
aplicant l'equació 2.1 plantejada anteriorment.

PAC  S adm * hhab * 50 frigories

m

2

*1,163W

(Eq. 2.1)

frigoria

Sent PAC la potència de l'aire condicionat, igual a la superfície d'administració o professorat
(Sadm) per l'altura de les habitacions (hhab), multiplicats pels seus factors de conversió
corresponents. S'ha calculat prèviament que Sadm era igual a 72 m2 i l'altura de les habitacions
hhab és de 2,5 m. La potència de refrigeració serà per tant de 10.416 W.


Refrigeradors. Addicionalment, s'ha considerat que pot haver
haver-hi dues màquines de
refrigeració en aules de professo
professorat:
rat: una nevera i una màquina dispensadora. Aquests dos
electrodomèstics tenen un potència de 300 W cadascun i estan funcionant tot el dia.

Tenint en compte les consideracions dels apartats anteriors, el consum per a cadascun dels escenaris
considerats és el següent:
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Energia consumida escenari hivern
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Figura 5.3. Consum d'un dia d'hivern a la Llar d'Infants El Garbí. (Font: Elaboració pròpia)
pròpia

Energia consumida escenari estiu
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Figura 5.4. Consum d'un dia d'estiu a la Llar d'Infants El Garbí. (Font: Elaboració pròpia)
pròpia

5.3. Dimensionament del camp fotovoltaic
Un cop coneguts quins són els consums de l'edifici estudiat, caldrà saber quin potencial té la
instal·lació fotovoltaica a proposar, així com la zona on es podrà col·locar. Aquest potencial dependrà
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de la irradiància
rradiància de la zona, de la inclinació del panell, de la seva orientació i del panell fotovoltaic a
utilitzar.
Considerant els paràmetres plantejats a la figura 2.1, es determinarà que el paràmetre e serà dues
vegades l'altura de l'edifici, ja que aquesta és menor que l'amplada d'aquest. L'altura és
aproximadament de 14 metres, per tant, e = 28. El marge equivalent a la zona G equival a una dècima
part de e,, és a dir, 2,8 metres de marge per la zona frontal de la coberta. El marge equivalent a la
zona F és una quarta part de e,, per tant, es deixaran 7 metres de marge des de les zones laterals de
l'edifici.

5.3.1.

Ubicació òptima segons CTE

S'ha explicat prèviament que el Codi Tècnic d'Edificació exigeix certs requeriments que regulen les
edificacions. Com que el p
present
resent projecte planteja la col·locació de mòduls fotovoltaics es veu afectat
per aquest marc normatiu. Concretament, al ser tenir l'edifici una coberta inclinada, les
consideracions que s'hauran de tenir en compte són mostrades a la figura 2.1 i a la taul
taula 2.2.
Degut a que al sud de la coberta proposada no hi ha una caiguda vertical, sinó que una teulada uns
centímetres per sota de l'altura de la coberta estudiada, no es considerarà que l'extrem sud
d'aquesta sigui una zona G. La coberta serà considerada ccom
om una extensió de la teulada inferior,
quedant així com una zona H. Sí que es consideraran, però, els laterals d'aquesta, doncs tant la vorera
est com la oest acaben tenint una caiguda vertical.
Si s'observa l'equació 2.2 s'observa com la força d'acció de
dell vent és el producte de tres factors, sent
dos d'aquests geogràfics i de relleu. Des de l'enginyeria del present projecte només es pot determinar
un d'aquests: el coeficient de pressió. Per tal de reduir
reduir-lo
lo i evitar tenir una força d'acció de vent molt
elevada
evada s'evitarà col·locar la instal·lació fotovoltaica a les zones d'afectació F i G (aquesta última s'ha
considerat inexistent en aquesta coberta), sent viable conseqüentment només la zona d'afectació H
per ubicar la instal·lació, ja que el coeficient de pressió és menor en aquesta àrea. D'aquesta manera
es reduiran també costos a l'hora d'escollir l'estructura i s'evitarà sobrecarregar la coberta de l'edifici
objecte d'estudi.
Considerant els paràmetres plantejats a la figura 2.1, es determinarà que el pa
paràmetre e serà dues
vegades l'altura de l'edifici, ja que aquesta és menor que l'amplada d'aquest. L'altura és
aproximadament de 4 metres, per tant, e = 8. El marge equivalent a la zona G no es considera en
aquesta coberta. El marge equivalent a la zona F és una quarta part de e, per tant, es deixaran 2
metres de marge des de les zones laterals de l'edifici. Amb aquests càlculs requerits pel CTE queda
reduïda la superfície aprofitable de la coberta.
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5.3.2.

Orientació i inclinació

La teulada de la Llar d'Infants El Garbí que enfoca més al sud es troba en una orientació de 10° cap al
sud-est,
est, i aquesta té una inclinació de 6°. S'ha decidit doncs que la orientació i la inclinació del camp
fotovoltaic serà la mateixa que la de la teulada per tal d'aprofitar totalment la superfície disponible, ja
que el fet de considerar una inclinació o orientació diferent suposaria haver de col·locar els mòduls
de tal manera que es podrien formar ombres entre ells mateixos, reduint així el rendiment de la
instal·lació. La instal·lació fotovoltaica anirà, doncs, coplanar a la teulada. La seva orientació serà 10°
sud-est i la seva inclinació de 6°.

5.3.3.

Irradiància

Els valors d'irradiància obtinguts depenen de la zona geogràfica on es troba l'edifici. Per obtenir
aquests valors, s'ha utilitzatt l'eina PVGIS [5] introduïda anteriorment a l'apartat 2.2.2. Gràcies al seu
fàcil ús s'han pogut obtenir directament els valors d'irradi
d'irradiància
ància per a una inclinació de 6° i una
orientació de 10° sud-est.
est. Aquests valors han estat recollits per a cadascun del
delss mesos afectats pel
present projecte, excloent juliol i agost.

5.3.4.

Potència fotovoltaica

Al quedar determinades ja l'àrea on col·locar els mòduls, l'orientació, la inclinació i el mòdul es pot
realitzar el càlcul de la potència de fotovoltaica que s'instal·la
s'instal·larà
rà i la seva conseqüent producció.
L'equació utilitzada per aquest càlcul serà l'equació 2.3 presentada prèviament a les consideracions
prèvies.

PPV  I PVGIS * S PV * PV * N PV

(Eq. 2.3)

D'aquesta equació es coneixen ja tots els paràmetres a excepció del nombre de mòduls i de la
superfície que tindrà la instal·lació. El número de mòduls utilitzats s'escollirà en funció de quin és el
mes amb major pes.. Aquest serà determinat a partir de diverses variables com són la irradiància de
cada mes, els dies lectius que té cadascun
adascun (taula 2.5), el consum de cada mes i el preu de l'electricitat
mitjà de cada mes.
Cadascuna d'aquestes variables ha estat explicada a l'apartat 2.2.4 de les consideracions prèvies. Es
descartaran els mesos amb escenaris d'estiu degut a que la irrad
irradiància
iància en aquests és molt més alta
comparada amb els escenaris d'hivern, a més de no tenir gaires dies lectius el conjunt d'aquests
mesos.
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Els mesos amb menys irradiància són el desembre, el gener i el novembre. D'altra banda, els mesos
amb major nombre dee dies lectius són el març, l'octubre i el maig. Pels valors d'irradiància i per dies
lectius la decisió hauria d'estar entre els mesos d'octubre i novembre. L'últim factor per acabar de
determinar el mes amb major pes és el preu de l'electricitat. Si es vvisita
isita la pàgina web de l'OMIE [6] i
es va a l'apartat anual, es pot apreciar com al llarg dels últims 6 anys el preu de l'electricitat ha estat
lleugerament més alt a l'octubre. El mes amb més pes serà, doncs, l'l'octubre
octubre.
Al conèixer ja el mes amb major pes
pes,, es procedirà a intentar igualar els valors d'energia produïda amb
els d'energia consumida, procurant igualar la diferènc
diferència
ia entre producció i consum a 0. Amb un total
de 72 mòduls i una potència instal·lada de 23,4 kW s'arriba a una diferència entre kWh cconsumits i
kWh generats de 0,767 kWh, indicant que amb una instal·lació de 23,4 kW es cobreix pràcticament
tot el consum d'un dia tipus del mes d'octubre, sense arribar a generar excedents diaris.

5.3.5.

Característiques del camp fotovoltaic

El camp fotovoltaic doncs
oncs estarà format per un total de 72 mòduls Panasonic HIT KURO N325K,
assolint una potència total de 23,4 kW. Aquests seran distribuïts uniformement per la coberta de
l'escola, definit als plànols adjunts. Les característiques elèctriques de la instal·lac
instal·lació es descriuran a
continuació.
5.3.5.1. Inversor
L'inversor és el component que transforma la corrent continua produïda pel camp fotovoltaic en
corrent alterna apta pel consum de la xarxa elèctrica interior de l'edifici, alhora que protegeix les
instal·lacions elèctriques
ctriques d'ambdós costats de la connexió.
L'inversor proposat és el model SG20KTL-M del fabricant Sungrow, amb una potència nominal de
sortida de 20 kW. A la taula 5.1
.1 es poden trobar les seves característiques principals, tot i que la seva
fitxa tècnica ess troba adjunta a l'annex B.
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Inversor
Potència
Alçada
Amplada
Fondària
Pes
Consum propi
Màxima Tensió d'entrada
Mínima Tensió d'entrada
Màxima Intensitat d'entrada
Entrades MPPT
Rendiment

SG20KTL-M
20.000 W
485 mm
370 mm
210 mm
24 kg
1W
1100 V
200 V
44 A
2
98,3 %

Taula 3.1. Característiques inversor SG20KTL
SG20KTL-M. (Font: [Annex B])

5.3.5.2. Strings
Els 72 mòduls que formen el camp fotovoltaic estaran repartits en 6 grups en paral·lel de 12 mòduls
en sèrie. Cadascun dels grups
rups de 12 mòduls en sèrie és un string, i les seves característiques es poden
apreciar a la taula 5.2.
Mòdul
Nº de mòduls en sèrie
Superfície total de captació
Potència total
Tensió de màxima potència
Intensitat màxima potència
Tensió circuit obert
Intensitat curtcircuit

Panasonic HIT KURO N325K
12
20,09 m2
3.900 W
710,4 V
5,50 A
850,8 V
5,94 A

Taula 5.2. Característiques dels strings. (Font: Elaboració pròpia)

Tal i com es pot apreciar en la taula 5.2, la tensió màxima en circuit obert dels stri
strings
ngs és menor que la
màxima tensió d'entrada de 1.100 V de l'inversor. Respecte la intensitat, al tenir una corrent de
curtcircuit de 5,94 A i un total de 6 strings, s'obté una intensitat de curtcircuit màxima de 35,64 A,
menor que la màxima intensitat d'entrada
trada de l'inversor de 44 A. A més, al ser tots els strings iguals, es
poden connectar entre ells en paral·lel per ser repartits equitativament entre cadascuna de les
entrades MPPT de l'inversor, que en té 2. Cadascuna de les entrades MPPT, però, disposa d
de només 2
entrades per strings. Una solució per aquest problema podria ser l'ús de connectors tipus Y entre tres

72

Estudi de viabilitat i implantació d'instal·lacions fotovoltaiques en escoles del municipi de Sant Adrià del Besòs

strings per connectar-los
los en paral·lel en una única entrada de string. Aquest tipus de connector Y es
pot apreciar a la figura 5.5.

Figura 5.55. Connectors en paral·lel tipus Y triple per a fotovoltaica. (Font: [8])

5.4. Comprovació mitjançant PVsyst
La instal·lació fotovoltaica proposada ha estat simulada amb l'eina software PVsyst, comprovant així
el funcionament del
el sistema, alhora que es calcularà quin és el seu rendiment anual. A l'annex C
s'adjunta l'informe de simulació de la instal·lació a l'Escola Catalunya, generat per PVsyst.

5.5. Producció d'energia
Aplicant l'equació 2.3 es pot arribar a calcular la potència ggenerada
enerada per cada interval horari, és a dir,
l'energia generada. Els resultats obtinguts per a cada mes es poden apreciar a la figura 5.6.

73

Annexos

Gener
14000

Energia [Wh]

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Febrer
14000

Energia [Wh]

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Març
16000
14000
Energia [Wh]

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

74

Estudi de viabilitat i implantació d'instal·lacions fotovoltaiques en escoles del municipi de Sant Adrià del Besòs

Abril
18000
16000
Energia [Wh]

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Maig
25000

Energia [Wh]

20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Juny
25000

Energia [Wh]

20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

75

Annexos

Setembre
18000
16000
Energia [Wh]

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Octubre
14000

Energia [Wh]

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Novembre
14000

Energia [Wh]

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

76

Estudi de viabilitat i implantació d'instal·lacions fotovoltaiques en escoles del municipi de Sant Adrià del Besòs

Desembre
14000
12000

Energia [Wh]

10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figura 5.6. Energia consumida per l'escola (blau) i energia generada per la instal·lació (taronja) en el
els mesos
estudiats. (Font: Elaboració pròpia)

Es pot observar, a més, com en el mes de juny l'energia produïda sembla que hagi de superar els 20
kWh. Això és degut a que teòricament el camp fotovoltaic pot arribar a produir més de 20.000 kW en
certs moments del dia, però degut a que l'inversor utilitzat té una potència de sortida màxima de 20
kW aquest pic de generació es veurà retallat per la potència de l'inversor.

5.6. Sistema de fixació
Les plaques fotovoltaiques aniran fixad
fixades
es sobre uns perfils d'alumini a través d'un sistema de grapes
cargolades al propi perfil. Aquest tipus de perfils i grapes són específics per fixar mòduls fotovoltaics
correctament a l'estructura, i han estat dissenyats amb aquest objectiu. Un dels aspect
aspectes positius és
que aquest tipus de muntatge poden optar per no afegir inclinació addicional, és a dir, que permeten
que l'estructura sigui muntada coplanarment a la coberta. Alhora, el sistema de fixació de la
instal·lació fotovoltaica anirà collat a la te
teulada
ulada a través de cargols inoxidables, subjectant aquests
firmament l'estructura per la part inferior del perfil d'alumini. Aquest tipus d'estructura es pot
observar a la figura 3.7 de l'Escola Catalunya.

5.7. Balanç econòmic
En aquest apartat es realitzarà un estudi de quin és l'estalvi que pot arribar a comportar la
implantació de la instal·lació fotovoltaica proposada. El mètode utilitzat per realitzar el càlcul serà
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utilitzant les dades de consum i de generació, mostrades aquestes en la figura 5.6, alhora qu
que es
tindran en compte el preu horari de l'electricitat, obtingut de l'OMIE [6]. Multiplicant l'energia
produïda pel camp fotovoltaic pel preu de l'electricitat mostrat a l'OMIE s'obtindrà l'estalvi mensual
que aportarà el sistema fotovoltaic.
A continuació,
ó, es podrà apreciar a la figura 5.7 quin és el cost diari d'un dia tipus de cada més del
consum elèctric de l'edifici i quin és l'estalvi que suposa la instal·lació fotovoltaica. Posteriorment, es
presentarà la taula resum 5.3 amb els resultats obtinguts i que suposen aquests econòmicament per
l'escola objecte d'estudi.
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Figura 5.7. Cost diari del consum elèctric (vermell) i estalvi proporcionat pel camp fotovoltaic (verd) per a
cadascun dels mesos estudiats. Font: (Elaboració pròpia).
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Mes

Dies lectius

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

17
20
22
16
21
15
13
21
20
16

Cost elèctric
diari [[€]
4,58
5,70
3,66
4,57
6,55
6,68
8,41
6,62
6,31
6,31

Estalvi elèctric
diari [€]
2,88
4,64
3,94
6,21
8,96
9,95
8,76
5,85
3,96
3,44

Balanç diari [€]
-1,7
-1,06
0,28
1,64
2,41
3,27
0,35
-0,77
-2,35
-2,87

Balanç
mensual [€]
-28,9
-21,2
6,16
26,24
50,61
49,05
4,55
-16,17
-47
-45,92

Taula 5.3. Taula resum de viabilitat econòmica de la instal·lació proposada. Font: (Elabora
(Elaboració
ció pròpia).

Una altra manera d'enfocar quina és la importància econòmica d'implantar la instal·lació fotovoltaica
proposada és fer el producte del cost elèctric diari de cada mes pels seus dies lectius, i sumar el
resultat de cada mes. Si es realitza aque
aquesta
sta operació, s'obté que el cost anual de consum d'electricitat
esdevé un total de 1.058, 76 €. Si es realitza la mateixa operació per
però
ò aplicada a l'estalvi elèctric que
suposa tenir una instal·lació d'autoconsum, s'obté que l'esta
l'estalvi és de 1.036,18 €.
Si es considera quina és l'estimació del cost elèctric real amb l'estalvi que s'obté per implementar la
instal·lació fotovoltaica es pot apreciar que l'estalvi anual que aquesta pot arribar a aportar és molt
notable en comparació amb quin seria el cost real.
A més, es pot observar com en alguns mesos l'estalvi és superior al cost elèctric, i com en aquests
casos s'ha considerat un balanç positiu, un guany. Un dels motius pels quals això es considera
correcte és perquè segons l'article 4.2.a del Reial Decret 24
244/2019
4/2019 s'aprova que les instal·lacions
d'autoconsum d'origen renovable puguin acollir
acollir-se
se a una compensació econòmica dels excedents
generats. Per aquest motiu, els intervals de temps on la producció energètica pel camp fotovoltaic
sigui superior al consum elèctric de l'edifici seran considerats ingressos de cara a l'estudi econòmic.
Cal deixar constància, però, de que el cost pel consum elèctric no és un resultat del tot verídic de cara
a un escenari completament real, doncs no s'ha considerat que els inte
intervals
rvals de temps on el consum
sigui més elevat que la producció l'escola haurà d'obtenir l'energia necessària de la xarxa elèctrica.
Això suposa que independentment del cost de l'electricitat en aquell instant de temps, a la factura
elèctrica apareixeran també
bé altres factors que suposaran un cost addicional no considerats en aquest
estudi econòmic com poden ser el peatges d'accés, la facturació per la potència contractada i altres
impostos que augmentaran els costos totals del consum de l'electricitat.
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6. Centre de Formació d'Adults Manuel Fernández
6.1. Descripció de l'edifici
El projecte contempla la instal·lació de panells fotovoltaics a les instal·lacions del recinte objecte
d'estudi. L'edifici està ubicat a Carrer de Frederica Montseny 1, 08930 Sant Adrià del Bes
Besòs, i disposa
d'una planta baixa i d'una primera planta. Aquesta instal·lació fotovoltaica serà implantada a la
coberta i no alterarà l'alçada de l'edificació, ja que els panells fotovoltaics aniran subjectes de manera
coplanar a la coberta del propi edifi
edifici.
ci. L'edifici del CFA Manuel Fernández té una superfície construïda
total de 2.430 m2.

Figura 6.1. Edifici objecte d'estudi i coberta proposada per implantar la instal·lació. (Font: Google Earth)

El motiu pel qual s'ha escollit aquesta coberta per instal·lar el camp fotovoltaic és per la presència
d'arbres d'altura considerable tant a l'est com a l'oest del centre. Al tenir l'edifici central menys altura
que l'edifici del nord, aquest queda descartat per evitar la projecció d'ombres d'elements externs
sobre la instal·lació fotovoltaica. L'edifici del sud té massa poca superfície.
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6.2. Estimació dels consums
Tal i com s'ha introduït a l'apartat 2.1 del present document, es procedirà a realitzar l'e
l'estimació dels
consums de l'edifici. Aquesta estimació es durà a terme en dos apartats diferents; un per
l'enllumenat i l'altre pels equips elèctrics dels que disposa l'edifici.

6.2.1.

Superfície útil i enllumenat

Gràcies a la figura 6.1 obtinguda de Google Earth amb la seva corresponent escala facilitada pel
mateix programa, s'han pogut conèixer les dimensions de l'edifici objecte d'estudi. Aquesta figura
s'ha obert des del programa AutoCAD per poder realitzar el seu corresponent plànol de planta de
l'edifici, obtenint
enint així la figura 6.2 on es poden apreciar les dimensions del CFA Manuel Fernández.

Figura 6.2. Dimensions de l'edifici objecte d'estudi. (Font: Elaboració pròpia
pròpia)

Es pot apreciar el plànol de l'edifici amb més detall i amb els mòduls fotovoltaics ja col·locats en el
plànol 4 de l'annex D.
A partir de les dades mostrades a la figura 6.2, es pot realitzar un càlcul de la superfície útil de l'edifici
si es considera que hi ha dues plantes. La planta baixa, doncs, tindrà una superfície de 1.455m2,
mentre que la primera planta tindrà 975 m2, ja que dels tres edificis que formen el recinte, el central
té únicament planta baixa. Per tant, hi haurà una superfície total de 2.430 m2. Si es tenen en compte
les consideracions prèvies
ies establertes a l'apartat 2.1 d'aquest mateix projecte s'obtenen les següents
dades:


Els locals destinats a l'administració de l'escola i secretaria tenen accés a aire condicionat. El
total de superfície destinada a administració i secretaria no serà sup
superior
erior a un 5% de la
superfície útil de l'edifici. Per tant, la superfície amb climatització serà de 121,5 m2.



Les aules tindran unes dimensions aproximades de 64 m2 cadascuna. Si es divideix la
superfície total entre aquesta quantitat, s'obté que hi haurà un màxim total de 36 aules
segons la superfície. Si es considera, però, que una part de la superfície considerada d'aules
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són realment vestíbuls, escales i passadissos, s'estimarà que realment el nombre d'aules es
veu reduït a 18.
Un cop es coneix la super
superfície
fície útil de l'escola, es pot procedir a calcular la potència d'enllumenat
necessària per il·luminar l'edifici. Segons la taula 2.1 i tal i com s'ha establert a les condicions prèvies,
els lux mínims considerats per il·luminar tots els recintes de l'escol
l'escolaa són de 300.
La il·luminació és una magnitud de fotometria del Sistema Internacional, i la seva unitat és el lux. Un
lux és el flux d'un lumen que incideix en un metre quadrat (lux = lumen / m2). Es coneix que la
superfície total a il·luminar és de 2.430 m2, i s'ha establert que els lux mínims serien de 300. Els
lúmens necessaris seran doncs 729.000.
No es coneix tampoc el tipus de bombeta utilitzada en el CFA Manuel Fernández: aquestes podrien
ser fluorescents, làmpades de descàrrega o halògenes consider
considerant
ant que no és una escola edificada
recentment.
Des d'aquest Treball de Fi de Grau es considerarà alhora que es fa la proposta d'utilitzar làmpades
LED, al ser aquestes de llarga durada i tenir una alta eficiència energètica. Això suposarà un consum
energètic
tic més baix per part de l'escola i l'obtenció d'un major rendiment per part del sistema
d'il·luminació utilitzat comparades amb els altres tipus de bombeta esmentats anteriorment.
Una làmpada LED estàndard té una potència d'uns 20 W, i pot arribar a assol
assolir els 1.650 lúmens.
Considerant aquestes dades i que s'utilitzarà aquest tipus de làmpada per la il·luminació de l'escola
sencera, si es fa la divisió dels 729.000 lúmens necessaris entre els 1.650 lúmens que aporta cada
làmpada LED, el número total de là
làmpades
mpades que cal utilitzar per il·luminar l'edifici objecte d'estudi és
de 442 unitats.
Degut a que els centres d'educació tenen uns horaris de 8:00h a 15:00h, durant aquest interval de
temps el factor d'utilització de l'enllumenat serà de 1. De 7:00h a 8:00
8:00h
h i de 15:00h a 18:00h es
considerarà que hi hauran algunes activitats secundàries com servei de neteja o algunes activitats
extraescolars, motiu pel qual el seu factor d'utilització serà de 0,1.

6.2.2.

Equipaments elèctrics utilitzats

Al ser un edifici dedicat a l'educació pública, el número i tipus d'equipaments elèctrics estarà força
limitat pel tipus d'activitats que es duen a terme en el centre estudiat. A partir de les consideracions
prèvies establertes anteriorment, es considerarà que els equips elèctrics u
utilitzats
tilitzats seran els següents:

85

Annexos



Ordinadors. Amb una potència de 300 W cadascun, s'ha determinat que ha d'haver
d'haver-hi com a
mínim un en cada aula. Addicionalment, es considerarà l'existència d'una aula d'informàtica
amb 16 ordinadors,, estimant així un total de 334 ordinadors en tota l'escola.



Projectors. Cadascuna de les aules d'estudiants amb ordinador disposarà d'un projector
projector, amb
una potència de 450 W cadascun
cadascun. Hi haurà per tant un total de 18 projectors. El seu factor
d'utilització serà el mateix que el dels ordinadors durant les hores lectives.



Fotocopiadores. Hi haurà un total de 2 fotocopiadores de 200 W les quals estaran enceses
durant les hores lectives. El seu factor d'utilització serà doncs d'1 de 8:00h a 15:00h.



Climatització. S'ha suposat que les aule
auless de professorat i administració disposaran d'aire
condicionat, el qual s'utilitzarà únicament durant els mesos més calorosos. Aquests mesos
seran maig, juny i setembre, descartant juliol i agost per quedar fora del calendari acadèmic.
El seu factor d'utilització
ització serà del 0,2 de 8:00h a 15:00h. La seva potència s'ha calculat
aplicant l'equació 2.1 plantejada anteriorment.

PAC  S adm * hhab * 50 frigories

m

2

*1,163W

(Eq. 2.1)

frigoria

Sent PAC la potència de l'aire condicionat, igual a la superfície d'administ
d'administració
ració o professorat
(Sadm) per l'altura de les habitacions (hhab), multiplicats pels seus factors de conversió
corresponents. S'ha calculat prèviament que Sadm era igual a 121,5 m2 i l'altura de les
habitacions hhab és de 2,5 m. La potència de refrigeració serà per tant de 17.663 W.


Refrigeradors. Addicionalment, s'ha considerat que pot haver
haver-hi
hi dues màquines de
refrigeració en aules de professorat: una nevera i una màquina dispensadora. Aquests dos
electrodomèstics tenen un potència de 300 W cadascun i est
estan
an funcionant tot el dia.

Tenint en compte les consideracions dels apartats anteriors, el consum per a cadascun dels escenaris
considerats és el següent:
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Figura 6.3. Consum d'un dia d'hivern al CFA Manuel Fernández. (Font: Elaboració pròpia)
pròpia

Energia consumida escenari estiu
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Figura 6.4. Consum d'un dia d'estiu al CFA Manuel Fernández. (Font: Elaboració pròpia)
pròpia

6.3. Dimensionament del camp fotovoltaic
Un cop coneguts quins són els consums de l'edifici estudiat, caldrà saber q
quin potencial té la
instal·lació fotovoltaica a proposar, així com la zona on es podrà col·locar. Aquest potencial dependrà
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de la irradiància de la zona, de la inclinació del panell, de la seva orientació i del panell fotovoltaic a
utilitzar.

6.3.1.

Ubicació òptima
ima segons el CTE

S'ha explicat prèviament que el Codi Tècnic d'Edificació exigeix certs requeriments que regulen les
edificacions. Com que el present projecte planteja la col·locació de mòduls fotovoltaics es veu afectat
per aquest marc normatiu. Concreta
Concretament,
ment, al ser tenir l'edifici una coberta inclinada, les
consideracions que s'hauran de tenir en compte són mostrades a la figura 2.1 i a la taula 2.2.
Si s'observa l'equació 2.2 s'observa com la força d'acció del vent és el producte de tres factors, sent
dos
os d'aquests geogràfics i de relleu. Des de l'enginyeria del present projecte només es pot determinar
un d'aquests: el coeficient de pressió. Per tal de reduir
reduir-lo
lo i evitar tenir una força d'acció de vent molt
elevada s'evitarà col·locar la instal·lació fot
fotovoltaica
ovoltaica a les zones d'afectació F i G, sent viable
conseqüentment només la zona d'afectació H per ubicar la instal·lació, ja que el coeficient de pressió
és menor en aquesta àrea. D'aquesta manera es reduiran també costos a l'hora d'escollir l'estructura
i s'evitarà sobrecarregar la coberta de l'edifici objecte d'estudi.
Considerant els paràmetres plantejats a la figura 2.1, es determinarà que el paràmetre e serà dues
vegades l'altura de l'edifici, ja que aquesta és menor que l'amplada d'aquest. L'altura és
aproximadament de 8 metres, per tant, e = 16. El marge equivalent a la zona G equival a una dècima
part de e,, és a dir, 1,6 metres de marge per la zona frontal de la coberta. El marge equivalent a la
zona F és una quarta part de e,, per tant, es deixaran 4 metres de marge des de les zones laterals de
l'edifici.
Addicionalment, degut a la presència d'arbres a l'est que poden projectar ombres a la coberta
proposada per implantar la instal·lació, s'ha decidit col·locar els mòduls fotovoltaics més a prop de lla
zona nord d'aquesta coberta, per evitar que aquestes ombres puguin reduir el rendiment del camp
fotovoltaic.

6.3.2.

Orientació i inclinació

La teulada de l'edifici nord del CFA Manuel Fernández que enfoca més al sud es troba en una
orientació de 63° cap al sud-oest,
oest, i aquesta té una inclinació de 6°. S'ha decidit doncs que la
orientació i la inclinació del camp fotovoltaic serà la mateixa que la de la teulada per tal d'aprofitar
totalment la superfície disponible, ja que el fet de considerar una inclinació o ori
orientació
entació diferent
suposaria haver de col·locar els mòduls de tal manera que es podrien formar ombres entre ells
mateixos, reduint així el rendiment de la instal·lació. La instal·lació fotovoltaica anirà, doncs, coplanar
a la teulada. L'edifici central del centre
entre té una coberta tipus triangle (orientacions 63° sud
sud-oest i 117°
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sud-est),
est), i queda descartada per tenir part d'aquesta orientada més cap al nord i per possible
projecció d'ombres d'elements externs. L'edifici del sud queda descartat per tenir poca sup
superfície i
per estar orientat 153° sud
sud-oest,
oest, és a dir, també cap al nord. La orientació de la instal·lació serà doncs
de 63° sud-oest
oest i la seva inclinació serà de 6°.

6.3.3.

Irradiància

Els valors d'irradiància obtinguts depenen de la zona geogràfica on es troba ll'edifici. Per obtenir
aquests valors, s'ha utilitzat l'eina PVGIS [5] introduïda anteriorment a l'apartat 2.2.2. Gràcies al seu
fàcil ús s'han pogut obtenir directament els valors d'irradià
d'irradiància
ncia per a una inclinació de 6° i una
orientació de 63° sud-oest.
oest. A
Aquests
quests valors han estat recollits per a cadascun dels mesos afectats pel
present projecte, excloent juliol i agost.

6.3.4.

Potència fotovoltaica

Al quedar determinades ja l'àrea on col·locar els mòduls, l'orientació, la inclinació i el mòdul es pot
realitzar el càlcul
àlcul de la potència de fotovoltaica que s'instal·larà i la seva conseqüent producció.
L'equació utilitzada per aquest càlcul serà l'equació 2.3 presentada prèviament a les consideracions
prèvies.

PPV  I PVGIS * S PV * PV * N PV

(Eq. 2.3)

D'aquesta equació es cone
coneixen
ixen ja tots els paràmetres a excepció del nombre de mòduls i de la
superfície que tindrà la instal·lació. El número de mòduls utilitzats s'escollirà en funció de quin és el
mes amb major pes. Aquest serà determinat a partir de diverses variables com són lla irradiància de
cada mes, els dies lectius que té cadascun (taula 2.5), el consum de cada mes i el preu de l'electricitat
mitjà de cada mes.
Cadascuna d'aquestes variables ha estat explicada a l'apartat 2.2.4 de les consideracions prèvies. Es
descartaran els mesos amb escenaris d'estiu degut a que la irradiància en aquests és molt més alta
comparada amb els escenaris d'hivern, a més de no tenir gaires dies lectius el conjunt d'aquests
mesos.
Els mesos amb menys irradiància són el desembre, el gener i el n
novembre.
ovembre. D'altra banda, els mesos
amb major nombre de dies lectius són el març, l'octubre i el maig. Pels valors d'irradiància i per dies
lectius la decisió hauria d'estar entre els mesos d'octubre i novembre. L'últim factor per acabar de
determinar el mes amb major pes és el preu de l'electricitat. Si es visita la pàgina web de l'OMIE [6] i
es va a l'apartat anual, es pot apreciar com al llarg dels últims 6 anys el preu de l'electricitat ha estat
lleugerament més alt a l'octubre. El mes amb més pes serà, d
doncs, l'octubre
octubre.
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Al conèixer ja el mes amb major pes, es procedirà a intentar igualar els valors d'energia produïda amb
els d'energia consumida, procurant igualar la diferència entre producció i consum a 0.
Al conèixer ja el mes amb major pes, es procedir
procediràà a intentar igualar els valors d'energia produïda amb
els d'energia consumida, procurant igualar la diferènc
diferència
ia entre producció i consum a 0. Amb un total
de 144 mòduls i una potència instal·lada de 46,8 kW s'arriba a una diferència entre kWh consumits i
kWh generats de -0,634
0,634 kWh, indicant que amb una instal·lació de 46,8 kW es cobreix tot el consum
d'un dia tipus del mes d'octubre, tenint uns excedents diaris de només 634 W.

6.3.5.

Característiques del camp fotovoltaic

El camp fotovoltaic doncs estarà format per un total de 144 mòduls Panasonic HIT KURO N325K,
assolint una potència total de 46,8 kW. Aquests seran distribuïts per la coberta de l'edifici, definit als
plànols adjunts. Les característiques elèctriques de la instal·lació es descriuran a continuació.
6.3.5.1. Inversor
L'inversor és el component que transforma la corrent continua produïda pel camp fotovoltaic en
corrent alterna apta pel consum de la xarxa elèctrica interior de l'edifici, alhora que protegeix les
instal·lacions elèctriques d'ambdós costats de la cconnexió.
L'inversor proposat és el model SG40CX del fabricant Sungrow, amb una potència nominal de sortida
de 0 kW. A la taula 6.1 es poden trobar les seves característiques principals, tot i que la seva fitxa
tècnica es troba adjunta a l'annex B.
Inversor
Potència
Alçada
Amplada
Fondària
Pes
Consum propi
Màxima Tensió d'entrada
Mínima Tensió d'entrada
Màxima Intensitat d'entrada
Entrades MPPT
Rendiment

SG40CX
40.000 W
645 mm
782 mm
310 mm
58 kg
2W
1100 V
200 V
104 A
4
98,3 %

Taula 6.1. Caracte
Característiques inversor SG50CX. (Font: [Annex B])
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6.3.5.2. Strings
Els 144 mòduls que formen el camp fotovoltaic estaran repartits en 12 grups en paral·lel de 12
mòduls en sèrie. Cadascun dels grups de 12 mòduls en sèrie és un string, i les seves característiques
es poden apreciar a la taula 6.2
6.2.
Mòdul
Nº de mòduls en sèrie
Superfície total de captació
Potència total
Tensió de màxima potència
Intensitat màxima potència
Tensió
sió circuit obert
Intensitat curtcircuit

Panasonic HIT KURO N325K
12
20,09 m2
3.900 W
710,4 V
5,50 A
850,8 V
5,94 A

Taula 6.2. Característiques dels strings. (Font: Elaboració pròpia)

Tal i com es pot apreciar en la taula 6.2, la tensió màxima en circuit obert dels strings és menor que la
màxima tensió d'entrada de 1.100 V de l'inversor. Respecte la intensitat, al tenir una corrent de
curtcircuit de 5,94 A i un total de 12 strings, s'obté una intensitat de curtcircuit màxima de 71,28 A,
menor que la màxima intensitat d'entrada de l'inversor de 104 A. A més, al ser tots els strings iguals,
es poden connectar entre ells en paral·lel per ser repartits equitativament entre cadascuna de les
entrades MPPT de l'inversor, que en té 4. Cadascuna de les entrades MPPT, però, disposa de només 2
entrades per strings. Una soluci
solució
ó per aquest problema podria ser l'ús de connectors tipus Y entre dos
o més strings per connectar
connectar-los
los en paral·lel en una única entrada de string. Aquest tipus de connector
Y es pot apreciar a la figura 3.5 del projecte de l'Escola Catalunya.

6.4. Comprovació m
mitjançant PVsyst
La instal·lació fotovoltaica proposada ha estat simulada amb l'eina software PVsyst, comprovant així
el funcionament del sistema, alhora que es calcularà quin és el seu rendiment anual. A l'annex C
s'adjunta l'informe de simulació de la in
instal·lació
stal·lació al CFA Manuel Fernández, generat per PVsyst.

6.5. Producció d'energia
Aplicant l'equació 2.3 es pot arribar a calcular la potència generada per cada interval horari, és a dir,
l'energia generada. Els resultats obtinguts per a cada mes es poden apreci
apreciar
ar a la figura 6.6.
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Energia [Wh]

Gener
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Febrer
25000

Energia [Wh]

20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Març
35000

Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Abril
40000
35000
Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Maig
45000
40000
Energia [Wh]

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Juny
45000
40000
Energia [Wh]

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Setembre
35000

Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Octubre
30000

Energia [Wh]

25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Energia [Wh]

Novembre
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Desembre
20000
18000
16000
Energia [Wh]

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figura 6.6. Energia consumida per l'escola (blau) i energia generada per la instal·lació (taronja) en els mesos
estudiats. (Font: Elaboració pròpia)

Es pot observar, a més, com en el mes de juny l'energia produïda sembla que hagi de superar els 40
kWh. Això és degut a que teòricament el camp fotovoltaic pot arribar a produir més de 40.000 kW en
certs moments del dia, però degut a que l'inversor utilitzat té una potència de sortida màxima de 440
kW aquest pic de generació es veurà retallat per la potència de l'inversor.

6.6. Sistema de fixació
Les plaques fotovoltaiques aniran fixades sobre uns perfils d'alumini a través d'un sistema de grapes
cargolades al propi perfil. Aquest tipus de perfils i gra
grapes
pes són específics per fixar mòduls fotovoltaics
correctament a l'estructura, i han estat dissenyats amb aquest objectiu. Un dels aspectes positius és
que aquest tipus de muntatge poden optar per no afegir inclinació addicional, és a dir, que permeten
que l'estructura sigui muntada coplanarment a la coberta. Alhora, el sistema de fixació de la
instal·lació fotovoltaica anirà collat a la teulada a través de cargols inoxidables, subjectant aquests
firmament l'estructura per la part inferior del perfil d'alumi
d'alumini.
ni. Aquest tipus d'estructura es pot
observar a la figura 3.7 de l'Escola Catalunya.

6.7. Balanç econòmic
En aquest apartat es realitzarà un estudi de quin és l'estalvi que pot arribar a comportar la
implantació de la instal·lació fotovoltaica proposada. El mèt
mètode
ode utilitzat per realitzar el càlcul serà
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utilitzant les dades de consum i de generació, mostrades aquestes en la figura 6.6, alhora que es
tindran en compte el preu horari de l'electricitat, obtingut de l'OMIE [6]. Multiplicant l'energia
produïda pel camp
p fotovoltaic pel preu de l'electricitat mostrat a l'OMIE s'obtindrà l'estalvi mensual
que aportarà el sistema fotovoltaic.
A continuació, es podrà apreciar a la figura 6.7 quin és el cost diari d'un dia tipus de cada més del
consum elèctric de l'edifici i quin és l'estalvi que suposa la instal·lació fotovoltaica. Posteriorment, es
presentarà la taula resum 6.3 amb els resultats obtinguts i que suposen aquests econòmicament per
l'escola objecte d'estudi.

Gener
1,2

Cost i benefici [€]

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Febrer
1,6

Cost i benefici [€]

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Març
1,2

Cost i benefici [€]

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Abril
1,8

Cost i benefici [€]

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Maig

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Juny
3

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Setembre

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cost i benefici [€]

Octubre
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

98

Estudi de viabilitat i implantació d'instal·lacions fotovoltaiques en escoles del municipi de Sant Adrià del Besòs

Novembre
1,4

Cost i benefici [€]

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Desembre
1,4

Cost i benefici [€]

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figura 6.7. Cost diari del consum el
elèctric
èctric (vermell) i estalvi proporcionat pel camp fotovoltaic (verd) per a
cadascun dels mesos estudiats. Font: (Elaboració pròpia).
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Mes

Dies lectius

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

17
20
22
16
21
15
13
21
20
16

Cost elèctric
diari [[€]
7,02
8,72
5,71
7,05
10,13
10,32
12,92
10,4
10,48
9,79
9,84

Estalvi elèctric
diari [€]
5,29
8,73
7,53
12,19
17,75
19,81
16,99
11,12
7,34
6,21

Balanç diari [€]
-1,73
0,01
1,82
5,14
7,62
9,49
4,07
0,64
-2,45
-3,63

Balanç
mensual [€]
-29,41
0,2
40,04
82,24
160,02
142,35
52,91
13,65
-49
-58,08

Taula 6.3. Taula resum de viabilitat econòmica de la instal·lació proposada. Font: (Elaboració pròpia).

Una altra manera d'enfocar quina és la importància econòmica d'implantar la instal·lació fotov
fotovoltaica
proposada és fer el producte del cost elèctric diari de cada mes pels seus dies lectius, i sumar el
resultat de cada mes. Si es realitza aquesta operació, s'obté que el cost anual de consum d'electricitat
esdevé un total de 1.640,76 €. Si es realit
realitza
za la mateixa operació però aplicada a l'estalvi elèctric que
suposa tenir una instal·lació d'autoconsum, s'obté que l'estalvi és de 1.995,68 €.
Un dels motius pels quals es considerarà correcte que l'estalvi sigui major que el cost elèctric és
perquè segons
ns l'article 4.2.a del Reial Decret 244/2019 s'aprova que les instal·lacions d'autoconsum
d'origen renovable puguin acollir-se
se a una compensació econòmica dels excedents generats. Per
aquest motiu, els intervals de temps on la producció energètica pel cam
camp
p fotovoltaic sigui superior al
consum elèctric de l'edifici seran considerats ingressos de cara a l'estudi econòmic.
Cal deixar constància, però, de que el cost pel consum elèctric no és un resultat del tot verídic de cara
a un escenari completament real, doncs no s'ha considerat que els intervals de temps on el consum
sigui més elevat que la producció l'escola haurà d'obtenir l'energia necessària de la xarxa elèctrica.
Això suposa que independentment del cost de l'electricitat en aquell instant de temps, a la factura
elèctrica apareixeran també altres factors que suposaran un cost addicional no considerats en aquest
estudi econòmic com poden ser el peatges d'accés, la facturació per la potència contractada i altres
impostos que augmentaran els costos total
totals del consum de l'electricitat.
És per això que tot i que en el present estudi de viabilitat el balanç anual (la suma del balanç
mensual) és positiu, de cara a un estudi amb les dades reals i les factures del CFA Manuel Fernández
el resultat podria ser méss proper a zero o inclús negatiu, però en general es pot valorar el rendiment i
l'estalvi que suposa la instal·lació fotovoltaica proposada com a satisfactori.
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7. Institut Escola La Mina
7.1. Descripció de l'edifici
El projecte contempla la instal·lació de panells fotovoltaics a les instal·lacions del recinte objecte
d'estudi. L'edifici està ubicat a Carrer de Ramon Llull 450, 08930 Sant Adrià del Besòs, i disposa d'una
planta baixa, una primera planta i una segona planta. Aquesta instal·lació fotovoltaica serà
implantada
lantada a la coberta i no alterarà l'alçada total de l'edificació, ja que tot i que els panells
fotovoltaics es col·locaran lleugerament aixecats, no es farà en el punt amb major altura de l'edifici.
L'edifici Institut Escola La Mina té una superfície cons
construïda
truïda total de 4.090 m2.

A
B

C

Figura 7.1. Edifici objecte d'estudi i coberta proposada per implantar la instal·lació. (Font: Google Earth)

Pel desenvolupament del projecte en aquesta escola, s'ha pogut contactar amb el centre per obtenir
certa informació. S'ha conegut així que els edificis B i C de la figura 7.1 són també propietat de
l'escola, però tenen un ús independent d'aquesta. Per aquest motiu, en tot el present projecte només
es considerarà
derarà l'edifici A, ignorant possibles consums així com superfície disponible per col·locar
mòduls fotovoltaics dels edificis B i C.
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7.2. Estimació dels consums
Tal i com s'ha introduït a l'apartat 2.1 del present document, es procedirà a realitzar l'estimació dels
consums de l'edifici. Aquesta estimació es durà a terme en dos apartats diferents; un per
l'enllumenat i l'altre pels equips elèctrics dels que disposa l'edifici.

7.2.1.

Superfície útil i enllumenat

Gràcies a la figura 7.1 obtinguda de Google Earth amb la se
seva
va corresponent escala facilitada pel
mateix programa, s'han pogut conèixer les dimensions de l'edifici objecte d'estudi. Aquesta figura
s'ha obert des del programa AutoCAD per poder realitzar el seu corresponent plànol de planta de
l'edifici, obtenint aixíí la figura 7.2 on es poden apreciar les dimensions del centre Institut Escola La
Mina.
Addicionalment, amb la cooperació del centre objecte d'estudi s'han obtingut imatges de plànols on
es mostra quina és la superfície útil de l'edifici A.

Figura 7.2. Dimensions
imensions de l'edifici objecte d'estudi. (Font: Elaboració pròpia)

Es pot apreciar el plànol de l'edifici amb més detall i amb els mòduls fotovoltaic
fotovoltaicss ja col·locats en el
plànol 5 de l'annex D.
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Gràcies també al Institut Es
Escola
cola La Mina, s'ha conegut que la superfície útil de l'edifici són de 1.827 m2
per la planta baixa, 1.277 m2 per la primera planta i 986 m2 per la segona planta, sumant un total de
4.090 m2 totals. Altres dades aportades pel centre objecte d'estudi són les següents:


Els locals destinats a l'administració de l'escola i secretaria no tenen accés a aire condicionat.



Les aules tenen unes dimensions aproximades de 64 m2 cadascuna. El número total d'aules
lectives és de 30, a més d'existir quatre aules d'ordinadors.

Un cop es coneix la superfície útil de l'escola, es pot procedir a calcular la potència d'enllumenat
necessària per il·luminar l'edifici. Segons la taula 2.1 i tal i com s'ha establert a les condicions prèvies,
els lux mínims considerats per il·luminar tots els recintes de l'escola són de 300.
La il·luminació és una magnitud de fotometria del Sistema Internacional, i la seva unitat és el lux. Un
lux és el flux d'un lumen que incideix en un metre quadrat (lux = lumen / m2). Es coneix que la
superfície total
otal a il·luminar és de 4.090 m2, i s'ha establert que els lux mínims serien de 300. Els
lúmens necessaris seran doncs 1.227.000.
No es coneix tampoc el tipus de bombeta utilitzada en el Institut Escola La Mina: aquestes podrien
ser fluorescents, làmpades de descàrrega o halògenes considerant que no és una escola edificada
recentment.
Des d'aquest Treball de Fi de Grau es considerarà alhora que es fa la proposta d'utilitzar làmpades
LED, al ser aquestes de llarga durada i tenir una alta eficiència energèti
energètica.
ca. Això suposarà un consum
energètic més baix per part de l'escola i l'obtenció d'un major rendiment per part del sistema
d'il·luminació utilitzat comparades amb els altres tipus de bombeta esmentats anteriorment.
Una làmpada LED estàndard té una potènci
potènciaa d'uns 20 W, i pot arribar a assolir els 1.650 lúmens.
Considerant aquestes dades i que s'utilitzarà aquest tipus de làmpada per la il·luminació de l'escola
sencera, si es fa la divisió dels 1.227.000 lúmens necessaris entre els 1.650 lúmens que aporta ca
cada
làmpada LED, el número total de làmpades que cal utilitzar per il·luminar l'edifici objecte d'estudi és
de 744 unitats.
Degut a que els centres d'educació tenen uns horaris de 8:00h a 15:00h, durant aquest interval de
temps el factor d'utilització de l'l'enllumenat
enllumenat serà de 1. De 7:00h a 8:00h i de 15:00h a 18:00h es
considerarà que hi hauran algunes activitats secundàries com servei de neteja o algunes activitats
extraescolars, motiu pel qual el seu factor d'utilització serà de 0,1.
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7.2.2.

Equipaments elèctrics utilitzats
tilitzats

Al ser un edifici dedicat a l'educació pública, el número i tipus d'equipaments elèctrics estarà força
limitat pel tipus d'activitats que es duen a terme en el centre estudiat. El centre estudiat va informar
que el tipus i nombre d'equipaments el
elèctrics utilitzats és el següent:


Ordinadors. Amb una potència de 300 W cadascun, n'hi ha com a mínim un en cada aula.
Addicionalment, existeixen quatre aules d'ordinadors amb 16 ordinadors cadascuna,
cadascu
estimant així un total de 94 ordinadors en tota l'escol
l'escola.



Projectors. Cadascuna de les aules d'estudiants amb ordinador disposarà d'un projector
projector, amb
una potència de 450 W cadascun
cadascun. Hi haurà per tant un total de 30 projectors. El seu factor
d'utilització serà el mateix que el dels ordinadors durant les hores lectives.



Fotocopiadores. Hi ha un total de 2 fotocopiadores de 200 W les quals estaran enceses
durant les hores lectives. El seu factor d'utilització serà doncs d'1 de 8:00h a 15:00h.



Refrigeradors. Existeixen dues màquines de refrigeració en aules de pro
professorat:
fessorat: una nevera i
una màquina dispensadora. Aquests dos electrodomèstics tenen un potència de 300 W
cadascun i estan funcionant tot el dia.

Tenint en compte les consideracions anteriors, el consum d'un dia tipus és el següent:

Energia consumida dia tipus
40
35

Energia [Wh]

30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figura 7.3. Consum d'un
n dia tipus al Institut Escola La Mina. (Font: Elaboració pròpia)
pròpia
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7.3. Dimensionament del camp fotovoltaic
Un cop coneguts quins són els consums de l'edifici estudiat, caldrà saber quin potencial té la
instal·lació fotovoltaica a proposar, així com la zona on es podrà col·locar. Aquest potencial dependrà
de la irradiància de la zona, de la inclinació del panell, de la seva orientació i del panell fotovoltaic a
utilitzar. S'ha determinat anteriorment que només l'edifici A de la figura 7.1 seria utilitzat per la
instal·lació dels mòduls
òduls fotovoltaics, per tant en aquest apartat tampoc es valoraran els edificis B i C
com a opció on col·locar la instal·lació fotovoltaica.

7.3.1.

Ubicació òptima segons el CTE

S'ha explicat prèviament que el Codi Tècnic d'Edificació exigeix certs requeriments que regulen les
edificacions. Com que el present projecte planteja la col·locació de mòduls fotovoltaics es veu afectat
per aquest marc normatiu. Concretament, al ser tenir l'edifici una coberta plana, le
les consideracions
que s'hauran de tenir en compte són mostrades a la figura 2.2 i a la taula 2.3.
Si s'observa l'equació 2.2 s'observa com la força d'acció del vent és el producte de tres factors, sent
dos d'aquests geogràfics i de relleu. Des de l'enginye
l'enginyeria
ria del present projecte només es pot determinar
un d'aquests: el coeficient de pressió. Per tal de reduir
reduir-lo
lo i evitar tenir una força d'acció de vent molt
elevada s'evitarà col·locar la instal·lació fotovoltaica a les zones d'afectació F i G, sent viable
conseqüentment només la zona d'afectació H per ubicar la instal·lació, ja que el coeficient de pressió
és menor en aquesta àrea. D'aquesta manera es reduiran també costos a l'hora d'escollir l'estructura
i s'evitarà sobrecarregar la coberta de l'edifici ob
objecte d'estudi.
Un altre motiu de pes pel qual s'evitarà col·locar panells fotovoltaics a les zones d'afectació F i G és
perquè al col·locar els mòduls en cert angle respecte la coberta, l'àrea afectada del mòdul és molt
major que en els projectes anterio
anteriors, on la proposta era col·locar-los
los coplanarment a la coberta. Al
tenir els mòduls inclinats, aquests fan la forma d'una vela i conseqüentment la força de succió que
pot fer el vent cap a l'exterior és molt major.
Considerant els paràmetres plantejats a llaa figura 2.2, es determinarà que el paràmetre e serà dues
vegades l'altura de l'edifici, ja que aquesta és lleugerament menor que l'amplada d'aquest. L'altura és
aproximadament de 14 metres, per tant, e = 28. El marge equivalent a la zona G equival a una dècima
d
part de e,, és a dir, 2,8 metres de marge per la zona frontal de la coberta.
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7.3.2.

Orientació i inclinació

Al ser la coberta del Institut Escola La Mina ttotalment
otalment plana es pot escollir quina serà la inclinació dels
panells fotovoltaics. La orientació serà de 0° al sud, per captar la màxima irradiància possible. El criteri
utilitzat per escollir la inclinació òptima és el següent:
La inclinació escollida serà igual a 10° superior a la latitud de la zona geogràfica on es realitzi la
instal·lació [10]. D'aquesta
ta manera s'obtindrà un major aprofitament de la irradiància durant els
mesos més hivernals degut a que el zenit solar és més baix, a canvi de tenir un rendiment inferior
durant els mesos d'estiu on el zenit és més alt. Això no suposarà cap problema de caraa al rendiment
total al llarg d'un any de la instal·lació, ja que durant els mesos d'estiu també hi ha més hores de sol i
la irradiància és també més elevada.
Degut a que la instal·lació es durà a terme a Sant Adrià del Besòs, la qual té una latitud de 41°
41°, la
inclinació escollida per la instal·lació serà de 51°, amb una orientació de 0° sud.
Al col·locar els mòduls amb una inclinació de 51°, cal tenir en compte la projecció d'ombres
d'aquests, i caldrà col·locar les fileres de panells a una distància on si
sigui
gui segur que no es molestin
entre ells, evitant pèrdues en el rendiment de la instal·lació. Per conèixer aquesta distància de
separació, s'ha de considerar que el dia de l'any en el que el Sol es troba en un zenit m
més
és baix, durant
el solstici d'hivern, aquest
uest forma un angle de 22° amb la Terra. Si es projecta un angle de -22° des de
l'extrem d'un panell, es coneixerà la llargària de l'ombra projectada en aquest instant. Degut a que es
coneixen les dimensions del mòdul, es pot trobar la distància necessària tall i com s'ha fet a la figura
7.4.

Figura 7.4. Llargària de l'ombra projectada per un mòdul Panasonic HIT KURO N325K a 51° d'inclinació durant el
solstici d'hivern.. (Font: Elaboració pròpia)
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A través d'AutoCAD s'ha po
pogut realitzar l'esquema de la figura 7.4,, on s'ha obtingut que els mòduls
hauran d'estar separats 2 m per evitar projectar ombres entre ells mateixos.

7.3.3.

Irradiància

Els valors d'irradiància obtinguts depenen de la zona geogràfica on es troba l'edifici. Per o
obtenir
aquests valors, s'ha utilitzat l'eina PVGIS [5] introduïda anteriorment a l'apartat 2.2.2. Gràcies al seu
fàcil ús s'han pogut obtenir directament els valors d'irradiància per a una inclinació de 51° i una
orientació de 0° sud. Aquests valors han es
estat
tat recollits per a cadascun dels mesos afectats pel present
projecte, excloent juliol i agost.

7.3.4.

Potència fotovoltaica

Al quedar determinades ja l'àrea on col·locar els mòduls, l'orientació, la inclinació i el mòdul es pot
realitzar el càlcul de la potència de fotovoltaica que s'instal·larà i la seva conseqüent producció.
L'equació utilitzada per aquest càlcul serà l'equació 2.3 presentada prèviament a les consideracions
prèvies.

PPV  I PVGIS * S PV * PV * N PV

(Eq. 2.3)

D'aquesta equació es coneixen ja tots els par
paràmetres
àmetres a excepció del nombre de mòduls i de la
superfície que tindrà la instal·lació. El número de mòduls utilitzats s'escollirà en funció de quin és el
mes amb major pes o el mes crític. Aquest serà determinat a partir de diverses variables com són la
irradiància
radiància de cada mes, els dies lectius que té cadascun (taula 2.5), el consum de cada mes i el preu
de l'electricitat mitjà de cada mes.
Cadascuna d'aquestes variables ha estat explicada a l'apartat 2.2.4 de les consideracions prèvies. Es
descartaran els mesos amb escenaris d'estiu degut a que la irradiància en aquests és molt més alta
comparada amb els escenaris d'hivern, a més de no tenir gaires dies lectius el conjunt d'aquests
mesos.
Els mesos amb menys irradiància són el desembre, el gener i el novem
novembre.
bre. D'altra banda, els mesos
amb major nombre de dies lectius són el març, l'octubre i el maig. Pels valors d'irradiància i per dies
lectius la decisió hauria d'estar entre els mesos d'octubre i novembre. L'últim factor per acabar de
determinar el mes amb major pes és el preu de l'electricitat. Si es visita la pàgina web de l'OMIE [6] i
es va a l'apartat anual, es pot apreciar com al llarg dels últims 6 anys el preu de l'electricitat ha estat
lleugerament més alt a l'octubre. El mes amb més pes serà, doncs
doncs, l'octubre
octubre.
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Al conèixer ja el mes amb major pes, es procedirà a intentar igualar els valors d'energia produïda amb
els d'energia consumida, procurant igualar la diferència entre producció i consum a 0. Degut a que la
superfície de la coberta ha estat limi
limitada segons els càlculs realitzats a l'apartat 7.3.1,
7.3 el màxim
nombre de mòduls solars que
ue es podran instal·lar és de 108. Amb els 10
108
8 mòduls i una potència
instal·lada total de 35,1 kW, però, l'energia generada per la instal·lació fotovoltaica no serà suf
suficient
per arribar a compensar tot el consum del mes d'octubre.

7.3.5.

Característiques del camp fotovoltaic

El camp fotovoltaic doncs estarà format per un total de 108 mòduls Panasonic HIT KURO N325K,
assolint una potència total de 35,1 kW. Aquests seran distrib
distribuïts
uïts uniformement per la coberta de
l'escola, definit als plànols adjunts. Les característiques elèctriques de la instal·lació es descriuran a
continuació.
7.3.5.1. Inversor
L'inversor és el component que transforma la corrent continua produïda pel camp fotovoltaic en
corrent alterna apta pel consum de la xarxa elèctrica interior de l'edifici, alhora que protegeix les
instal·lacions elèctriques d'ambdós costats de la connexió.
L'inversor proposat és el model SG33CX del fabricant Sungrow, amb una potència nominal de sortida
de 33 kW. A la taula 7.1 es poden trobar les seves característiques principals, tot i que la seva fitxa
tècnica es troba adjunta a l'annex B.

Inversor
Potència
Alçada
Amplada
Fondària
Pes
Consum propi
Màxima Tensió d'entrada
Mínima Tensió d'entrada
Màxima Intensitat d'entrada
Entrades MPPT
Rendiment

SG33CX
33.000 W
595 mm
702 mm
310 mm
50 kg
2W
1100 V
200 V
78 A
3
98,3 %

Taula 7.1. Característiques inversor SG33CX. (Font: [Annex B])
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7.3.5.2. Strings
Els 108 mòduls
uls que formen el camp fotovoltaic estaran repartits en 9 grups en paral·lel de 12 mòduls
en sèrie. Cadascun dels grups de 12 mòduls en sèrie és un string, i les seves característiques es poden
apreciar a la taula 7.2.
Mòdul
Nº dee mòduls en sèrie
Superfície total de captació
Potència total
Tensió de màxima potència
Intensitat màxima potència
Tensió circuit obert
Intensitat curtcircuit

Panasonic HIT KURO N325K
12
20,09 m2
3.900 W
710,4 V
5,50 A
850,8 V
5,94 A

Taula 7.2. Característiques dels strings. (Font: Elaboració pròpia)

Tal i com es pot apreciar en la taula 7.2, la tensió màxima en circuit obert dels strings és menor que la
màxima tensió d'entrada de 1.100 V de l'inversor. Respecte la intensitat, al tenir una corrent de
curtcircuit de 5,94 A i un total de 9 strings, s'obté una intensitat de curtcircuit màxima de 53,16 A,
menor que la màxima intensitat d'entrada de l'inversor de 78 A. A més, al ser tots els strings iguals, es
poden connectar entre ells en paral·lel per ser repartits equitativamen
equitativament entre cadascuna de les
entrades MPPT de l'inversor, que en té 3. Cadascuna de les entrades MPPT, però, disposa de només 2
entrades per strings. Una solució per aquest problema podria ser l'ús de connectors tipus Y entre dos
o més strings per connectar
connectar-loss en paral·lel en una única entrada de string. Aquest tipus de connector
Y es pot apreciar a la figura 3.5 del projecte a l'Escola Catalunya.

7.4. Comprovació mitjançant PVsyst
La instal·lació fotovoltaica proposada ha estat simulada amb l'eina software PVsyst, comprovant així
el funcionament del sistema, alhora que es calcularà quin és el seu rendiment anual. A l'annex C
s'adjunta l'informe de simulació de la instal·lació al Institut Escola La Mina, generat per PVsyst.

7.5. Producció d'energia
Aplicant l'equació 2.3 es pot arribar a calcular la potència generada per cada interval horari, és a dir,
l'energia generada. Els resultats obtinguts per a cada mes es poden apreciar a la figura 7.5.
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Gener
40000
35000
Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Febrer
40000
35000
Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Març
40000
35000
Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Abril
40000
35000
Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Maig
40000
35000
Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Juny
40000
35000
Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Setembre
40000
35000
Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Octubre
40000
35000
Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Novembre
40000
35000
Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Desembre
40000
35000

Energia [Wh]

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figura 7.5. Energia consumida per l'escola (blau) i energia ge
generada
nerada per la instal·lació (taronja) en els mesos
estudiats. (Font: Elaboració pròpia)

7.6. Sistema de fixació
Les plaques fotovoltaiques aniran fixades sobre uns perfils d'alumini a través d'un sistema de grapes
cargolades al propi perfil. Aquest tipus de perfils i grapes són específics per fixar mòduls fotovoltaics
correctament a l'estructura, i han estat dissenyats amb aquest objectiu. Per la correcta fixació dels
mòduls a la inclinació de 51° s'utilitzarà un sistema de fixac
fixació
ió de perfil d'alumini en estructura
triangular similar
milar al mostrat a la figura 7.6
7.6,, on cadascuna de les estructures anirà col·locada als
extrems laterals del mòdul, unint així els panells de cada filera.
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Figura 7.6. Perfil d'alumini en estructural tri
triangular. Font: ([9]).

7.7. Balanç econòmic
En aquest apartat es realitzarà un estudi de quin és l'estalvi que pot arribar a comportar la
implantació de la instal·lació fotovoltaica proposada. El mètode utilitzat per realitzar el càlcul serà
utilitzant les dades de consum i de generació, mostrades aquestes en la figura 7.6, alhora que es
tindran en compte el preu horari de l'electricitat, obtingut de l'OMIE [6]. Multiplicant l'energia
produïda pel camp fotovoltaic pel preu de l'electricitat mostrat a l'OMIE s'obt
s'obtindrà
indrà l'estalvi mensual
que aportarà el sistema fotovoltaic.
A continuació, ess podrà apreciar a la figura 7.7 quin és el cost diari d'un dia tipus de cada més del
consum elèctric de l'edifici i quin és l'estalvi que suposa la instal·lació fotovoltaica. Pos
Posteriorment,
teriorment, es
presentarà la taula resum 7.3 amb els resultats obtinguts i que suposen aquests econòmicament per
l'escola objecte d'estudi.
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Gener

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Febrer

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Març
1,6

Cost i benefici [€]

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Cost i benefici [€]

Abril
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Maig

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Juny

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Setembre
3

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Octubre
3

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Novembre
3

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Desembre
3

Cost i benefici [€]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figura 7.7. Cost diari del consum elèctric (vermell) i estalvi proporcionat pel camp fotovoltaic (v
(verd) per a
cadascun dels mesos estudiats. Font: (Elaboració pròpia).

Mes

Dies lectius

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

17
20
22
16
21
15
13
21
20
16

Cost elèctric
diari [[€]
13,19
16,46
10,70
13,33
16,38
16,65
20,88
19,79
18,48
18,57

Estalvi elèctric
diari [€]
7,48
10,22
7,11
9,33
11,76
12,33
14,72
11,72
9,59
9,34

Balanç diari [€]
-5,71
-6,24
-3,59
-4
-4,62
-4,32
-6,16
-8,07
-8,89
-9,23

Balanç
mensual [€]
-97,07
-124,8
-78,98
-64
-97,02
-64,8
-80,08
-169,47
-177,8
-147,68

Taula 7.3. Taula resum de viabilitat econòmica de la instal·lació proposada
proposada.. Font: (Elaboració pròpia).

Una altra manera d'enfocar quina és la importància econòmica d'implantar la instal·lació fotovoltaica
proposada és fer el producte del cost elèctric diari de cada mes pels seus dies lectius, i sumar el
resultat de cada mes. Si es realitza aquesta operació, s'obté que el cost anual de consum d'electricitat
esdevé un total de 2.949,59 €. Si es realitza la mateixa operació per
però
ò aplicada a l'estalvi elèctric que
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suposa tenir una instal·lació d'autoconsum, s'obté que la instal·lació fotovoltaica proposada pot
estalviar uns 1.847,89 € anuals.
En alguns intervals de temps, però, s'observa com l'energia produïda és major a la consumida,
obtenint així certa retribució econòmica. Aquests resultats es consideren correctes perquè segons
l'article
ticle 4.2.a del Reial Decret 244/2019 s'aprova que les instal·lacions d'autoconsum d'origen
renovable puguin acollir
acollir-se
se a una compensació econòmica dels excedents generats. Per aquest
motiu, els intervals de temps on la producció energètica pel camp fotov
fotovoltaic
oltaic sigui superior al consum
elèctric de l'edifici seran considerats ingressos de cara a l'estudi econòmic.
Cal deixar constància, però, de que el cost del consum elèctric no és un resultat del tot verídic de cara
a un escenari completament real, doncs no s'ha considerat que els intervals de temps on el consum
sigui més elevat que la producció l'escola haurà d'obtenir l'energia necessària de la xarxa elèctrica.
Això suposa que independentment del cost de l'electricitat en aquell instant de temps, a la fa
factura
elèctrica apareixeran també altres factors que suposaran un cost addicional no considerats en aquest
estudi econòmic com poden ser el peatges d'accés, la facturació per la potència contractada i altres
impostos que augmentaran els costos totals del cconsum de l'electricitat.
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8. Pressupostos
A continuació, es procedirà a presentar un pressupost per a cadascun dels projectes proposats
anteriorment, alhora que es realitzarà una previsió de l'amortització que tindrà cadascun dels
projectes.
Els preus de cadascun
adascun dels components han estat facilitats per l'empresa instal·ladora de sistemes
fotovoltaics SolarProfit, i tots tenen inclòs l'IVA. No s'ha considerat el cablejat AC en el càlcul del
pressupost degut a la falta d'informació sobre la ubicació del quad
quadre
re elèctric de l'edifici objecte
d'estudi.
Independentment del resultat d'amortització obtingut, els centres estudiats podran aplicar a
l'obtenció de subvencions, a través de la gestió del correcte òrgan administratiu. Les escoles podran
sol·licitar subvencions
cions als òrgans administratius següents:


Estat Espanyol, a través de l'IDAE
IDAE ((Instituto
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía),
Energía
concretament als Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).



Generalitat de Catalunya, a través de l'ICAEN (In
(Institut Català de l'Energia).



Diputació de Barcelona, que proporciona subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques a
través del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia, el qual inclou el municipi de Sant Adrià del
Besòs.

Tal i com es pot apreciar a les fitxes tècniques de l'Annex A, el mòdul fotovoltaic utilitzat té una
garantia de 25 anys, i els inversors acostumen a tenir una vida útil similar, període a partir del qual
s'ha de realitzar cert manteniment o canviar el component. Per aquest motiu, el pr
projecte es
considerarà viable sempre i quan el seu període d'amortització sigui menor a 25 anys.

8.1. Pressupost i amortització: Escola Catalunya
Component
Panasonic HIT KURO N325K
SUNGROW SG50CX
Perfil alumini (1 metre)
Cargoleria
Cablejat DC
Mà d'obra
Total

Preu unitari [€]
270
2185
0,16
0,1
0,7
7000

Unitats
168
1
350
1344
560
1

Preu total [€]
[
45360
2185
56
134,4
392
7000
55127,4

Taula 8.1. Pressupost del projecte de l'Escola Catalunya. Font: (Elaboració pròpia).
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Tal i com s'ha comentat anteriorment a ll'apartat 3.7 del present document, l'estalvi elèctric durant el
curs acadèmic és de 2.554,69 € anuals. Cal tenir en compte, però,
ò, que en el càlcul d'aquest estalvi no
s'han
an considerat dies no lectius ((juliol,
juliol, agost ni dies festius o caps de setmana),
setmana així com tampoc han
estat considerats
iderats factors de la factura elèctrica que farien augmentar el valor d'estalvi anual obtingut.
Alhora, pot existir certa subvenció econòmica proporcionada per l'Estat Espanyol, la Generalitat de
Catalunya i/o la Diputació de Barcelona, tal i com s'ha come
comentat
ntat prèviament.
Utilitzant, doncs, únicament el valor d'estalvi calculat, si es divideix el cost del pressupost entre
l'estalvi anual s'obté que la inversió econòmica en el projecte queda amortitzada al cap de 21,58
anys, aproximadament, tot i que en un eescenari
scenari real aquesta quedaria amortitzada abans.
Degut a que el període d'amortització obtingut és menor a 25, el projecte es considerarà viable
econòmicament.

8.2. Pressupost i amortització: Institut Manuel Vázquez Montalbán
Component
Panasonic HIT KURO N325K
SUNGROW SG50CX
Perfil alumini (1 metre)
Cargoleria
Cablejat DC
Mà d'obra
Total

Preu unitari [€]
270
2185
0,16
0,1
0,7
8000

Unitats
180
1
375
1440
604
1

Preu total [€]
48600
2185
60
144
422,8
8000
59411,8

Taula 8.2. Pressupost del projecte del Insti
Institut
tut Manuel Vázquez Montalbán. Font: (Elaboració pròpia).

Tal i com s'ha comentat anteriorment a l'apartat 4.7 del present document, l'estalvi elèctric durant el
curs acadèmic és de 2.733,02 € anuals. Cal tenir en compte, però,
ò, que en el càlcul d'aquest estalvi
est
no
s'han considerat dies no lectius (juliol, agost ni dies festius o caps de setmana), així com tampoc han
estat considerats factors de la factura elèctrica que farien augmentar el valor d'estalvi anual obtingut.
Alhora, pot existir certa subvenció ec
econòmica
onòmica proporcionada per l'Estat Espanyol, la Generalitat de
Catalunya i/o la Diputació de Barcelona, tal i com s'ha comentat prèviament.
Utilitzant, doncs, únicament el valor d'estalvi calculat, si es divideix el cost del pressupost entre
l'estalvi anual s'obté que la inversió econòmica en el projecte queda amortitzada al cap de 21,7 anys,
aproximadament, tot i que en un escenari real aquesta quedaria amortitzada abans.
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Degut a que el període d'amortització obtingut és menor a 25, el projecte es consider
considerarà viable
econòmicament.

8.3. Pressupost i amortització: Llar d'Infants El Garbí
Component
Panasonic HIT KURO N325K
SUNGROW SG20KTL-M
Perfil alumini (1 metre)
Cargoleria
Cablejat DC
Mà d'obra
Total

Preu unitari [€]
270
1680
0,16
0,1
0,7
4000

Unitats
72
1
150
576
192
1

Preu total [€]
[
19440
2185
24
57,6
134,4
4000
25336

Taula 8.3. Pressupost
st del projecte de la Llar d'Infants El Garbí. Font: (Elaboració pròpia).

Tal i com s'ha comentat anteriorment a l'apartat 5.7 del present document, l'estalvi elèctric durant el
curs acadèmic és de 1.036,18 € anuals. Cal tenir en compte, per
però, que en el càlcul
lcul d'aquest estalvi no
s'han considerat dies no lectius (juliol, agost ni dies festius o caps de setmana), així com tampoc han
estat considerats factors de la factura elèctrica que farien augmentar el valor d'estalvi anual obtingut.
Alhora, pot existir certa
erta subvenció econòmica proporcionada per l'Estat Espanyol, la Generalitat de
Catalunya i/o la Diputació de Barcelona, tal i com s'ha comentat prèviament.
Utilitzant, doncs, únicament el valor d'estalvi calculat, si es divideix el cost del pressupost entr
entre
l'estalvi anual s'obté que la inversió econòmica en el projecte queda amortitzada al cap de 24,45
anys, aproximadament, tot i que en un escenari real aquesta quedaria amortitzada abans.
Degut a que el període d'amortització obtingut és menor a 25, el pro
projecte
jecte es considerarà viable
econòmicament.
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8.4. Pressupost i amortització: CFA Manuel Fernández
Component
Panasonic HIT KURO N325K
SUNGROW SG40CX
Perfil alumini (1 metre)
Cargoleria
Cablejat DC
Mà d'obra
Total

Preu unitari [€]
270
1845
0,16
0,1
0,7
7000

Unitats
144
1
300
1152
480
1

Preu total [€]
38880
1845
48
115,2
336
7000
48224,4

Taula 8.4. Pressupo
Pressupost
st del projecte del CFA Manuel Fernández. Font: (Elaboració pròpia).

Tal i com s'ha comentat anteriorment a l'apartat 6.7
.7 del present document, l'estalvi elèctric durant el
curs acadèmic és de 1.995,6
995,68 € anuals. Cal tenir en compte, però,
ò, que en el càlcul d'aquest estalvi no
s'han considerat dies no lectius (juliol, agost ni dies festius o caps de setmana), així com tampoc han
estat considerats factors de la factura elèctrica que farien augmentar el valor d'estalvi anual obtingut.
Alhora, pot existir certa subvenció econòmica proporcionada per l'Estat Espanyol, la Generalitat de
Catalunya i/o la Diputació de Barcelona, tal i com s'ha comentat prèviament.
Utilitzant, doncs, únicament el valor d'estalvi calculat, si es divideix el cost del pressupost entre
l'estalvi
stalvi anual s'obté que la inversió econòmica en el projecte queda amortitzada al cap de 224,16
anys, aproximadament, tot i que en un escenari real aquesta quedaria amortitzada abans.
Degut a que el període d'amortització obtingut és menor a 25, el projecte es considerarà viable
econòmicament.

8.5. Pressupost i amortització: Institut Escola La Mina
Component
Panasonic HIT KURO N325K
SUNGROW SG33CX
Perfil alumini (1 metre)
Cargoleria
Cablejat DC (1 metre)
Mà d'obra
Total

Preu unitari [€]
270
1585
0,16
0,1
0,7
5000

Unitats
108
1
630
1080
600
1

Preu total [€]
29160
1585
100,8
108
420
5000
36373,8

Taula 8.5. Pressupost del projecte del Institut Escola La Mina. Font: (Elaboració pròpia).
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Tal i com s'ha comentat anteriorment a l'apartat 7.7 del present document, l'estalvi elèctric durant el
curs acadèmic és de 1.847,89 € anuals. Cal tenir en compte, per
però, quee en el càlcul d'aquest estalvi no
s'han considerat dies no lectius (juliol, agost ni dies festius o caps de setmana), així com tampoc han
estat considerats factors de la factura elèctrica que farien augmentar el valor d'estalvi anual obtingut.
Alhora, pot existir certa subvenció econòmica proporcionada per l'Estat Espanyol, la Generalitat de
Catalunya i/o la Diputació de Barcelona, tal i com s'ha comentat prèviament.
Utilitzant, doncs, únicament el valor d'estalvi calculat, si es divideix el cost del press
pressupost entre
l'estalvi anual s'obté que la inversió econòmica en el projecte queda amortitzada al cap de 19,68
anys, aproximadament, tot i que en un escenari real aquesta quedaria amortitzada abans.
Degut a que el període d'amortització obtingut és menor a 25, el projecte es considerarà viable
econòmicament.
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9. Anàlisi d’impacte ambiental
La implantació de sistemes fotovoltaics no només suposa certa retribució econòm
econòmica pels centre
estudiats, ja que també és una manera de generar energia elèctrica a partir d'una
d'
font renovable com
és el Sol. És per això que el conjunt d'instal·lacions fotovoltaiques proposades en el present
document tenen com a objectiu el subministrament d'energia elèctrica necessària per cobrir el
consum elèctric d'un conjunt de centre escol
escolars,
ars, evitant haver de consumir electricitat de la xarxa
elèctrica pública, assegurant així que l'energia consumida ha estat completament generada a partir
d'una font d'energia neta, verda i no contaminant.
És per això que des d'aquest anàlisi d'impacte amb
ambiental
iental es proposa realitzar el càlcul de la quantitat
de combustible fòssil que no s'ha consumit degut a la generació d'aquesta energia elèctrica a través
dels sistemes fotovoltaics proposats. Concretament, es farà el càlcul de la quantitat de gas natural
estalviat, el qual es podria haver utilitzat com a combustible en la central de cicle combinat del Besòs,
molt propera als centres estudiats.
estudiats..
Per realitzar aquest càlcul caldrà utilitzar els valors obtinguts d'energia produïda, els quals es poden
apreciar a les figures 3.6, 4.5, 5.6, 6.6 i 7.5. Dels valors d'aquestes figures, es calcularà la diferència
entre energia consumida i energia produïda per a cada interval de temps, sabent així quin és l'estalvi
horari.. No s'agafaran resultats negatius perquè s'est
s'estàà comptabilitzant l'energia elèctrica generada. De
la mateixa manera, quan l'energia generada sigui superior a la consumida, el valor escollit serà igual
al de l'energia consumida, doncs no es tindran en compte els excedents elèctrics ja que aquests seran
consumits en un altre punt de la xarxa elèctrica, fora dels edificis estudiats i per tant exempts de
l'anàlisi d'impacte ambiental sobre els centres objecte .
Un cop obtinguts els valors d'estalvi horari per a cada mes, aquests seran sumats i multiplicats pel
nombre de dies lectius de cada mes, mostrat a la taula 2.5. D'aquesta manera s'obtindrà quin és
l'estalvi mensual i anual de cadascuna de les escoles proposades per aquest projecte. Els resultats
obtinguts es poden veure a la figu
figura 9.1, així com un resum a la taula 9.1.
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kWh

Estalvi Escola Catalunya
5000,00
4500,00
4000,00
3500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00

Estalvi Institut Manuel Vázquez Montalbán
7000,00
6000,00

kWh

5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00

Estalvi Llar d'Infants El Garbí
2500,00

kWh

2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
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Estalvi CFA Manuel Fernández
3500,00
3000,00

kWh

2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00

kWh

Estalvi Institut Escola La Mina
4000,00
3500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00

Figura 9.1. Estalvi elèctric en cadascun dels centres estudiats. Font: (Elaboració pròpia).
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Escola
Catalunya
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Septembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

2044,40
2966,89
3759,15
3023,16
4671,84
3433,21
2631,65
3464,42
2661,04
1865,49
30521,24

Institut
Manuel
Vázquez
Montalbán
2220,02
3245,89
4552,28
3733,21
5743,04
4244,60
3033,59
3902,52
2885,93
2026,59
35587,67

Llar d'Infants
El Garbí

CFA Manuel
Fernández

Institut
Escola La
Mina

1078,13
1278,84
1727,62
1438,40
2287,12
1583,32
1180,89
1447,58
1072,89
751,15
13845,93

1465,90
2033,19
2600,95
2098,95
3298,62
2418,71
1860,14
2395,78
1897,38
1278,20
21347,81

2165,99
2781,51
3392,79
2546,44
3462,04
2515,87
2129,01
3072,59
2556,55
1967,98
26590,77

Taula 9.1. Estalvi elèctric desglossat per a cada escola, en kWh. Font: (Elaboració pròpia).

Un cop es coneix quin ha estat l'estalvi energètic per a cada escola, es por procedir a calcular la
quantitat de carbó estalviada. S'agafarà
afarà com a exemple la central de cicle combinat del Besòs
Besòs, amb
un total de 800 MW de potència,, ja que és la més propera als centres estudiats.
Si se suposa que la composició del gas natural utilitzat com a combustible a la central té una
composició de 90% CH4 (metà), 8% C2H6 (età) i un 2% de N2 (en volum), es pot calcular el poder
calorífic del gas natural amb les dades de la taula 9.2.

PCS (kJ/m3)

PCI (kJ/m3)

Metà

39819

35883

Età

70293

64345

Taula 9.2. Poders calorífics dels components del gas natural
natural. Font: ([11]).

Utilitzant factors de conversió es pot obtenir el poder calorífic del gas natural:
𝑘𝐽
𝑘𝐽
0,9 𝑚 𝐶𝐻 35883
0,08 𝑚 𝐶 𝐻 64345
𝑚
𝑚 = 3744,2 𝑘𝐽
·
+
·
1 𝑚 𝐺𝑁
1 𝑚 𝐶𝐻
1𝑚 𝐶 𝐻
1𝑚 𝐶 𝐻
𝑚
Lles centrals de cicle combinat tenen un rendiment superior a les tèrmiques convencionals,
normalment entre el 50% i el 55%. Per aquest motiu, en aquest estudi es considerarà un rendiment
del 53%. El rendiment és la divisió de la potència elèctrica de la central entre la potència tèrmica. Es
coneix que la potència elèctrica és de 800 MW, però interessa conèixer la quantitat de gas natural
necessari per generar 1 kW d'electricitat, per tant es calcularà la potència tèr
tèrmica
mica necessària per
produir-lo.
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𝜂=

𝑃
𝑃

;𝑃

=

𝑃
𝜂

=

1 𝑘𝑊
= 1,89 𝑘𝑊
0,53

Per conèixer la quantitat de gas natural requerit per generar 1 kW d'electricitat per tant només caldrà
utilitzar l'equació 9.1.

PC GN * VGN  PTerm

(Eq. 9.1)

On PCGN és el poder calorífic del gas natural calculat prèviament i VGN és el volum de gas natural.
Utilitzant aquesta equació i els pertinents factors de conversió,, s'obté que el volum de gas natural
necessari per generar 1 kW een el interval d'una hora és de 1,82 m3.
Per calcular les emissions de CO2 totals caldrà utilitzar les reaccions químiques del metà i de l'età:
Metà:

𝐶𝐻 + 2 𝑂 → 2 𝐻 𝑂 + 𝐶𝑂

Età:

𝐶 𝐻 +

𝑂 → 3 𝐻 𝑂 + 2 𝐶𝑂

Les emissions totals degudes al metà són:
1,82 𝑚 𝐺𝑁 ·

0,9 𝑚 𝐶𝐻 1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻 1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂 44 𝑘𝑔 𝐶𝑂
·
·
·
= 3,217 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂
1 𝑚 𝐺𝑁 22,4 𝑚 𝐶𝐻 1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻 1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂

Les emissions totals degudes a l'età són:
1,82 𝑚 𝐺𝑁 ·

0,08 𝑚 𝐶 𝐻 1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶 𝐻
2 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂
44 𝑘𝑔 𝐶𝑂
·
·
·
= 0,572 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂
1 𝑚 𝐺𝑁
22,4 𝑚 𝐶 𝐻 1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶 𝐻 1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂

Per tant, sumant les emissions de CO2 del metà i de l'età s'obté que les emissions totals de gas
natural per generar 1 kWh són 3,789 kg de CO2.
Si es multipliquen
en els resultats obtinguts a la taula 9.1 pels kg de CO2 generats amb gas natural, s'obté
quin és l'estalvi de CO2 per a cadascuna de les escoles estudiades gràcies a la implantació de les
instal·lacions fotovoltaiques proposades. Aquests resultats poden eess poden apreciar a continuació, a
la taula 9.3.
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Escola
Escola Catalunya
Institut Manuel Vázquez Montalbán
Llar d'Infants El Garbí
CFA Manuel Fernández
Institut Escola La Mina
TOTAL

tones de CO2 estalviades
des anualment
115,6449
134,8417
52,4622
80,8869
100,7524
484,5882

Taula 9.3. Estalvi anual de tones de CO2 per a cada escola i estalvi total. Font: (Elaboració pròpia).
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Conclusions
Les conclusions a les que s'ha arribat a aquest treball final de grau són que cada escola, degut a la
forma de l'edifici,
ci, ubicació dins la ciutat, nombre d'alumnes i tipus d'ensenyament és un projecte
diferent a la resta. Tot i que la majoria d'edificis estudiats tenien una o diverses cobertes orientades
parcialment cap al sud, les instal·lacions proposades a cadascuna d'elles han
an estat diferents.
diferents
Si s'hagués
és comptat amb les dades de consum oficials, s'hauria treballat en un escenari
esc
completament real que hauria afectat els resultats d'ambd
d'ambdós estudis: degut
egut a la falta de dades reals
s'han hagut de realitzar moltes estimacions i suposicions que han allunyat el present projecte d
d'un
estudi d'escenaris més
és vertaders
vertaders, els quals haguessin
uessin comportat canvis en l'estudi d'implantació
d'implantaci
(número
úmero de plaques, orientaci
orientació, o orientació i inclinació del sistema)
a) i en l'estudi de viabilitat
(consideració
ó del preu real de l'electricitat en una factura el
elèctrica o trams de cablejat AC i DC que
afectarien el pressupost).
). Tot i així,, es considera que s'ha realitzat una bona feina amb les poques
dades de les que es disposava i que les estimacions i suposicions realitzades ssón prou properes a les
d'un escenari real,, i es creu que els estudis d'implantaci
d'implantació han són
ón correctes i s'han dut a terme
correctament.
Respecte l'estudi de viabilitat, s'ha obtingut a l'apartat de pressupostos que tots els temps
d'amortització són
ón menors als 25 anys que s'havia escollit com a llímit,
ímit, a partir dels quals els
components estan fora del seu rang de vida útil segons els seus fabricants. Novament, comentar que
als resultats dels balanços econ
econòmics
òmics realitzats no se'ls ha considerat factors que millorarien el
resultat com els impostos addicionals que es poden llegir a lla factura elèctrica,
èctrica, de la mateixa manera
que l'existència
ència de possibles subvencions per part de l'Estat Espanyol, la Generalitat de Catalunya o la
Diputació
ó de Barcelona farien que els per
períodes d'amortització es veiessin reduïts.
redu Aquests períodes
d'amortització
ó han donat resultats propers al llímit establert, estant tots en un interval aproximat de
20-24
24 anys per amortitzar la instal·laci
instal·lació. És per aquests motius que, sota un escenari amb dades
completament reals, el per
període d'amortització seria també més
és baix, i els resultats obtinguts en el
present estudi de viabilitat seran considerats òptims i viables pels 5 projectes estudiats.
La generació
ó d'electricitat m
mitjançant energies renovables és el futur, ja que sota l'amenaça d'un
canvi climàtic
àtic imminent i pr
pràcticament
àcticament inevitable si no es realitza alguna mesura dràstica,
dr
aquestes
fonts seran la solució. Una
na conclusi
conclusió molt positiva a la que s'ha arribat durant la realització
realitzaci d'aquest
treball és que, si es realitz
realitzés alguna de les propostes d'instal·lacions fotovoltaiques
fotovolta
en els centres
estudiats, podria arribar a conscienciar als alumnes m
més
és joves de la importància
import
i utilitat que tenen
les energies renovables de cara al futur.
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Panel fotovoltaico HIT® KURO (N335K/N325K/N320K)
La tecnología de heterounión exclusiva de Panasonic utiliza capas de
silicio amorfo ultradelgadas. Estas delgadas capas dobles reducen las
pérdidas y hacen posible una producción energética mayor que los paneles convencionales.

Tab
Finger

Wafer in silicio cristallino di tipo n
Superficie testurizzata su entrambi i lati
Questi strati di silicio amorfo
riducono al minimo la
ricombinazione degli elettroni.

Strato amorfo di tipo i
Strato amorfo
Elettrodo trasparente (TCO)
Elettrodi reticolati

Strato di silicio amorfo ultrasottile
Elettrodi

El Panasonic HIT® KURO es el panel íntegramente negro con una alta
eficiencia de panel (19,7 %) y un coeficiente de temperatura líder del
sector (-0,258 % /⁰C), además de un diseño atractivo.
Potente y eficiente, diseñado para otorgar a su cubierta un aspecto
espectacular.

Nuestras ventajas competitivas
Alto rendimiento a altas temperaturas
A medida que aumenta la temperatura, el HIT®
continúa rindiendo a altos niveles gracias a su
coeficiente de temperatura líder del sector, de
-0,258 % /⁰C. Ningún otro panel se le acerca en
cuanto a las características térmicas. El resultado
es más energía durante todo el día, especialmente
en verano.

25 años de garantía de producto y rendimiento**
Nuestra garantía de mano de obra y rendimiento
del producto de 25 años es líder del sector y se
apoya en una empresa centenaria: Panasonic.
Se garantiza una potencia nominal del 86,2 %
pasados 25 años.

Calidad y fiabilidad
La integración vertical de Panasonic, nuestros
más de 20 años de experiencia en la fabricación
del HIT® y 20 pruebas internas que triplican los
requisitos exigidos por las normas actuales constituyen una garantía de calidad extraordinaria.

Eficiencia superior con un 19,7 % y tamaño compacto
Ofrece mayor potencia nominal y mayor producción
energética. El HIT® ofrece la máxima producción
para el tamaño limitado de su cubierta.

Baja degradación
Las células de tipo N del HIT® resultan en una
baja degradación inducida por luz (LID) y nula degradación inducida por potencial (PID), lo que fomenta la fiabilidad y durabilidad. Esta tecnología
reduce la degradación anual y le garantiza más
energía a la larga.

Exclusivo drenaje de agua
El sistema de drenaje de agua encamina la lluvia,
el agua y la nieve fundida y reduce las manchas
por agua y la contaminación del panel. Menos
suciedad en el panel implica que llega más luz
solar para generar energía.
HIT® es una marca comercial registrada del Grupo Panasonic

Panel fotovoltaico HIT® KURO (N330K/ N325K/N320K)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Modelo

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL

VBHN330KJ01

VBHN325KJ01

VBHN320KJ01

Potencia máxima (Pmax)¹

330W

325 W

320 W

96

Tensión a la máxima potencia (Vpm)

59.5V

59,2 V

58,7 V

92

Corriente a la máxima potencia (lpm)

5.55A

5,50 A

5,46 A

88

Tensión de circuito abierto (Voc)

71.2V

70,9 V

70,5 V

84

Corriente en cortocircuito (lsc)

5.99A

5,94 A

5,89 A

80

Máxima potencia en TONC
(condiciones
de funcionamiento normales)

251.9W

248,9W

245,1W

Coeficiente de temperatura (Pmax)

-0.258%/°C

-0,258%/°C

-0,258%/°C

Coeficiente de temperatura (Voc)

-0.235%/°C

-0,164 V/°C

-0,164 V/°C

Coeficiente de temperatura (lsc)

0.055%/°C

3,34 mA/°C

3,34 mA/°C

TONC

44.0°C

44,0 °C

44,0 °C

Eficiencia del panel

19.7%

19,4%

19,1%

Tensión máxima del sistema

1000V

1000 V

1000 V

Amperaje de los fusibles de serie
Tolerancia de potencia (-/+)

15A

15 A

15 A

+10%/ 0%*

+10%/0%*

+10%/0%*

% / year

98
94

97%

90
86

86.2%

82
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

year

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Model0

VBHN335KJ01, VBHN325KJ01, VBHN320KJ01

Diodos de derivación internos

4 diodos de derivación

Área del panel

1.67m²

Peso

19kg

Dimensiones LxAnxA

1590mm x1053mm x40 mm

Longitud de cable +Macho/Hembra
Calibre del cable / Tipo

N.º 12 AWG / Cable fotovoltaico

Carga de viento/nieve estática

5400 Pa

Dimensiones del palé LxAnxAl

1618mm x 1071mm x 2356mm (double stack)

Cantidad por palé / Peso del palé
Cantidad por contenedor de 40 pies

48 uds. (2x24 pcs.) (960 kg)
672 uds.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y CLASIFICACIONES
DE SEGURIDAD
Modelo

VBHN335KJ01, VBHN325KJ01, VBHN320KJ01

Temperatura de funcionamiento
Certificaciones de seguridad y
capacidad nominal
Garantía limitada

CERTIFICADOS

SMK
Certificate No. MCS PV0034
Photovoltaic System

CLASS II
UNI 8457
UNI 9174
UNI 9177

7.00

-40°C to 85°C

1000W/m2

6.00

IEC61215, IEC61730-1, IEC1730-2
Class II

5.00

25** en mano de obra y potencia nominal (lineal)***

4.00

800W/m2

600W/m2

3.00

NOTA: Condiciones de prueba estándar: Masa de aire 1,5; irradiancia = 1000 W/m²; temp. de célula 25 °C
* Máxima potencia a la entrega. Para consultar las condiciones de la garantía, revise nuestro documento de
garantía.
** Se requiere el registro en www.eu-solar.panasonic.net; de lo contrario, se aplican 15 años según el
documento de garantía.
*** Primer año 97 %; a partir del segundo año: -0,45 %/año, en el vigésimo quinto año: 86,2 %..
1
STC: Temp. de célula 25 °C, AM 1,5, 1000 W/m²
		NOTA: Las especificaciones y la información anteriores pueden cambiar sin previo aviso.
		
NOTA: Le summenzionate specifiche e informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Electrical Protectio n
Class ll

DEPENDENCIA DE IRRADIANCIA

Current[A]

Tipo de conector

Clasificación de incendios

Unità: mm

1020/1020 mm

400W/m2
2.00
200W/m2
1.00

0.00
0

20

40
Voltage[V]

60

80

Datos de referencia del
modelo: VBHN330KJ01
(Temperatura de la
célula: 25 °C)

¡PRECAUCIÓN! Lea atentamente el manual de instalación antes de usar los productos.
Los productos eléctricos o electrónicos usados no se deben mezclar con los residuos domésticos generales. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje correcto de los productos usados, llévelos a los puntos de recogida
adecuados, de conformidad con la legislación de su país.

Robert-Koch-Straße 100, 85521 Ottobrunn, Germania
Tel. +49 89 45354-1000, Fax +49 89 45354-2111
info.solar@eu.panasonic.com www.eu-solar.panasonic.net

Reservados todos los derechos. © 2019 Copyright Panasonic Electric Works Europe AG

03/2019

Panasonic Eco Solutions Europe, Panasonic Electric Works Europe AG
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Annex B
Fitxes tècniques dels inversors Sungrow SG20KTL
SG20KTL-M, SG33CX, SG40CX i SG50CX.
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SG15KTL-M/SG20KTL-M

SG15KTL-M/SG20KTL-M

Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System
SG15KTL-M

Type designation

SG20KTL-M

Input (DC)
Max. PV input voltage

1100 V

Min. PV input voltage / Start-up input voltage

200 V / 250 V

Nominal PV input voltage

600 V

MPP voltage range

200 V – 1000 V
380 V – 850 V

MPP voltage range for nominal power

480 V – 850 V

No. of independent MPP inputs

2

Max. number of PV strings per MPPT

2

Max. PV input current

44 A (22 A / 22 A)

Max. current for input connector

15 A

Max. DC short-circuit current

60 A (30 A / 30 A )

Output (AC)
AC output power

16.5 kVA @ 35 ℃ / 15 kVA @ 45 ℃

22 kVA @ 35 ℃ / 20 kVA @ 45 ℃

24.0 A

31.9 A

Max. AC output current

3 / N / PE, 230 / 400 V

Nominal AC voltage

270 V – 480 V

AC voltage range

50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz

Nominal grid frequency / Grid frequency range

< 3 % (at nominal power)

THD

< 0.5 % In

DC current injection

> 0.99

Power factor at nominal power

0.8 leading – 0.8 lagging

Adjustable power factor

3/3

Feed-in phases / Connection phases
Efficiency

98.6 % / 98.3 %

Max. efficiency / Euro. efficiency

HIGH YIELD

SMART MANAGEMENT

Industry leading efficiency of 98.6%
Flexible PV string configurations with
DC/AC ratio up to 1.3

Feature-rich online monitoring via App or Web
Over-the-air firmware updates
Gain energy flow transparency with Sungrow
smart meter
Accurate dynamic feed-in control

EASY AND USER FRIENDLY

SAFE AND DURABLE

Yes

DC reverse connection protection

Yes

AC short-circuit protection

Yes

Leakage current protection

Yes

Grid monitoring

Yes

DC switch

Yes*

AC switch

No

PV string current monitoring

Yes

PID recovery function

24kg compact design
Unique push-in connectors for time-saving
installation
Mounting plate with built-in level
Fast and easy commissioning via App

Built-in surge arresters and residual
current protection
High anti-corrosion rating at C5

Protection
LVRT

Optional

Overvoltage protection

DC Type II / AC Type II

General Data
Dimensions (W*H*D)

370*485*210 mm

Weight

24 kg

Isolation method

Transformerless

Degree of protection

IP65

Night power consumption

< 1 W**

Operating ambient temperature range

-25 to 60 ℃ (> 45 ℃ derating)

Allowable relative humidity range

CIRCUIT DIAGRAM

0 – 100 % (non-condensing)

Cooling method

EFFICIENCY CURVE

Smart forced air cooling

Max. operating altitude

4000 m (> 3000 m derating)

Display / Communication
MPPT
(Boost1)

L1
AC
Filter

DC EMI
Filter
DC2

AC
Relays

AC EMI
Filter

L2

L3

MPPT
(Boost2)
DC
Switch

DC SPD

N
DC Bus

Inverter Circuit
(DC/AC)

AC SPD

PE

Eff iciency

DC1

LED, Bluetooth + APP / RS485 (Optional: WiFi / Ethernet)

100%

DC connection type

MC4 (Max. 6 mm² )

98%

AC connection type

Plug and play connector (Max. 16 mm² )

96%

Compliance

94%

EN 62109-1, EN 62109-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, IEC 61727, IEC 62116,
VDE0126-1-1/4105, AS 4777.2, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, CEI 0-21,NB/

Vdc=480 V
Vdc=600 V

92%

T32004-2013, UNE 206007-1, G59/3, UTE C15-712-1

Vdc=850 V

90%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Normalized Output Power

70%

80%

90%

100%

Grid support

Active & reactive power control and power ramp rate control

Type designation

SG15KTL-M

SG20KTL-M

*:Devices for Australia are not equipped with DC switches
**:Deluxe Version: < 3W (DC & AC power supply)
© 2019 Sungrow Power Supply Co., Ltd. All rights reserved. Subject to change without notice. Version 1.22
- 36 -

© 2019 Sungrow Power Supply Co., Ltd. All rights reserved. Subject to change without notice. Version 1.22
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SG33CX/SG40CX/SG50CX New
Multi-MPPT String Inverter for

1000 Vdc System

Smart O&M

High Yield

Touch free commissioning and remote firmware
upgrade
Online IV curve scan and diagnosis
Fuse free design with smart string current
monitoring

5 MPPTs with max. efficiency 98.7%
Compatible with bifacial module
Built-in PID recovery function

Proven Safety

Low Cost

IP66 and C5 protection
Type II SPD for both DC and AC
Compliant with global safety and grid code

Compatible with Al and Cu AC cables
DC 2 in 1 connection enabled
Cable free communication with optional Wi-Fi

Circuit Diagram

Efficiency Curve

DCn*

Current
Monitoring

DC
Switch

MPPT
(Boost1)

98%
AC
Filter

DC EMI
Filter

AC
Relays

L1

AC EMI
Filter

L2
L3

MPPT
(Boostn)

DC SPD

N

DC Bus

Inverter Circuit
(DC/AC)

AC SPD

*：n=3(SG33CX)/4(SG40CX)/5(SG50CX)

© 2019 Sungrow Power Supply Co., Ltd. All rights reserved.
Subject to change without notice. Version 1.1

PE

Ef f iciency

---------------------------

100%
DC1

96%
94%

Vdc=500VV
Vdc=550
Vdc=585
Vdc=585VV

92%
90%
0%

Vdc=850 V

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Normalized Output Power

70%

80%

90%

100%

SG33CX/SG40CX/SG50CX
Input (DC)

SG33CX

Max. PV input voltage
Min. PV input voltage / Start-up input voltage
Nominal PV input voltage
MPP voltage range
MPP voltage range for nominal power
No. of independent MPP inputs
Max. number of PV strings per MPPT
Max. PV input current
Max. current for input connector
Max. DC short-circuit current

1100 V		
200 V / 250 V		
585 V		
200 – 1000 V		
550 – 850V		
3
2
78 A
30 A
120 A

SG40CX

SG50CX

4

5

104 A

130 A

160 A

200 A

Output (AC)
AC output power
Max. AC output current
Nominal AC voltage
AC voltage range
Nominal grid frequency / Grid frequency range
THD
DC current injection
Power factor at nominal power / Ajustable power factor
Feed-in phases / connection phases

36.3 kVA @ 40 ℃ / 33 kVA @ 45 ℃ 44 kVA @ 40 ℃ / 40 kVA @ 45 ℃
55.2 A
66.9 A
3 / N / PE, 230 / 400 V
312 – 528 V 		
50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz
< 3 % (at nominal power)		
< 0.5 % In		
> 0.99 / 0.8 leading – 0.8 lagging
3 / 3 		

55 kVA @ 40 ℃ / 50 kVA @ 45 ℃
83.6 A

98.6 % / 98.3 %

98.7% / 98.4%

Efficiency
Max. efficiency / European efficiency

98.6% / 98.3%

Protection
DC reverse connection protection
AC short circuit protection
Leakage current protection
Grid monitoring
DC switch / AC switch
PV String current monitoring
Q at night
PID recovery function
Overvoltage protection

Yes		
Yes		
Yes		
Yes		
Yes / No		
Yes			
Yes		
optional 		
DC Type II / AC Type II 		

General Data
Dimensions (W*H*D)
Weight
Isolation method
Degree of protection
Night power consumption
Operating ambient temperature range
Allowable relative humidity range (non-condensing)
Cooling method
Max. operating altitude
Display
Communication
DC connection type
AC connection type
Compliance
Grid Support

782*645*310mm
702*595*310mm		
782*645*310mm
62 kg
50 kg
58 kg
Transformerless		
IP66		
≤2 W		
-30 to 60 ℃ (> 45 ℃ derating)		
0 – 100 % 				
Smart forced air cooling		
4000 m (> 3000 m derating) 		
LED, Bluetooth+APP
RS485 / Optional: Wi-Fi, Ethernet			
MC4 (Max. 6 mm²)
OT or DT terminal (Max.70 mm²)		
IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4105:2018,
VDE-AR-N 4110:2018, IEC 61000-6-3, EN 50438, AS/NZS 4777.2:2015, CEI 0-21, VDE
0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA
Q at night function, LVRT, HVRT,active & reactive power control and power ramp rate
control		

© 2019 Sungrow Power Supply Co., Ltd. All rights reserved.
Subject to change without notice. Version 1.1
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Informes obtinguts a través de l'eina PVsyst sobre les instal·lacions proposades.
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PVSYST V6.43

23/12/19 Página 1/3
Escola Catalunya

Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación
Proyecto :

Escola Catalunya

Lugar geográfico

Barcelona

País

Ubicación
Hora definido como

Latitud
Hora Legal
Albedo
Barcelona

41.4°N
Longitud
Huso hor. UT+1
Altitud
0.20
MeteoNorm 7.1 station - Síntesis

Datos climatológicos:

Variante de simulación :

España
2.1°E
273 m

Escola_Catalunya
Fecha de simulación

23/12/19 14h19

Parámetros de la simulación
Inclinación

Orientación Plano Receptor

Transposición

Modelos empleados
Perfil obstáculos

15°

Acimut

34°

Perez

Difuso

Perez, Meteonorm

Sin perfil de obstáculos

Sombras cercanas
Características generador FV
Módulo FV

Sin sombreado
HIT

Modelo
Fabricante
Número de módulos FV
En serie
N° total de módulos FV
N° módulos
Potencia global generador
Nominal (STC)
Caract. funcionamiento del generador (50°C)
V mpp
Superficie total
Superficie módulos

VBHN325SJ47
Panasonic
12 módulos
En paralelo
168
Pnom unitaria
En cond. funciona.
54.6 kWp
654 V
I mpp
Superf. célula
281 m²

14 cadenas
325 Wp
51.4 kWp (50°C)
79 A
251 m²

Modelo
Fabricante
Tensión Funciona.

SG50CX
Sungrow
200-1000 V
Pnom unitaria
Potencia máx. (=>40°C)

50 kWac
55 kWac

1 unidades

50 kWac

Custom parameters definition

Inversor
Custom parameters definition

Características
Banco de inversores

N° de inversores

Potencia total

Factores de pérdida Generador FV
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Factor de pérdidas térmicas

Uc (const)

Pérdida Óhmica en el Cableado
Res. global generador
Pérdida Diodos en Serie
Caída de Tensión
Pérdida Calidad Módulo
Pérdidas Mismatch Módulos
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE
IAM =
Necesidades de los usuarios :

20.0 W/m²K

Fracción de Pérdidas
Uv (viento)

190 mOhm Fracción de Pérdidas
0.7 V
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
1 - bo (1/cos i - 1)
Parám. bo

3.0 %
0.0 W/m²K / m/s
2.1 % en STC
0.1 % en STC
-1.3 %
1.0 % en MPP
0.05

Carga ilimitada (red)

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

PVSYST V6.43

23/12/19 Página 2/3
Escola Catalunya

Sistema Conectado a la Red: Resultados principales
Proyecto :

Escola Catalunya

Variante de simulación :

Escola_Catalunya

Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación Campos FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Generador FV
N° de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)
Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema
Energía producida
Factor de rendimiento (PR)

Conectado a la red
15°
VBHN325SJ47
168
SG50CX

85769 kWh/añoProduc. específico
87.6 %

Producciones normalizadas (por kWp instalado): Potencia nominal 54.6 kWp
1.0

1571 kWh/kWp/año

PR : Factor de rendimiento (Yf/Yr) : 0.876

Lc : Pérdida colectada (pérdidas generador FV) 0.57 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida sistema (inversor, ...)
0.04 kWh/kWp/día
Yf : Energía útil producida (salida inversor)
4.3 kWh/kWp/día
0.8

Factor de rendimiento (PR)

8
Energía normalizada [kWh/kWp/día]

34°
325 Wp
54.6 kWp
50.0 kW ac

Factor de rendimiento (PR)

10

6

4

2

0

acimut
Pnom
Pnom total
Pnom

0.6

0.4

0.2

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

0.0

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Escola_Catalunya
Balances y resultados principales

Enero

GlobHor

T Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

E_Grid

EffArrR

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

kWh

kWh

%

EffSysR
%

67.4

8.03

88.7

82.1

4414

4374

17.70

17.54

Febrero

82.4

9.15

100.3

93.3

4982

4937

17.66

17.51

Marzo

131.1

11.95

147.8

138.7

7259

7188

17.46

17.29

Abril

166.5

14.15

176.6

165.7

8613

8533

17.34

17.18

Mayo

198.9

17.92

200.3

188.0

9652

9558

17.13

16.96

Junio

205.5

22.11

205.2

192.9

9738

9639

16.87

16.70

Julio

222.4

24.47

226.1

212.6

10682

10574

16.80

16.63

Agosto

183.0

24.54

192.0

180.5

9076

8979

16.81

16.63

Septiembre

142.2

20.70

157.2

147.4

7523

7448

17.02

16.85

Octubre

105.2

17.52

124.6

116.4

6054

5995

17.28

17.11

Noviembre

71.6

11.90

92.2

85.4

4524

4482

17.44

17.28

Diciembre

59.5

8.51

82.6

76.2

4097

4060

17.64

17.48

1635.7

15.95

1793.5

1679.2

86615

85769

17.17

17.00

Año
Leyendas:

GlobHor

Irradiación global horizontal

EArray

Energía efectiva en la salida del generador

T Amb

Temperatura Ambiente

E_Grid

Energía reinyectada en la red

GlobInc

Global incidente plano receptor

EffArrR

Eficiencia Esal campo/superficie bruta

GlobEff

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EffSysR

Eficiencia Esal sistema/superficie bruta

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

PVSYST V6.43

23/12/19 Página 3/3
Escola Catalunya

Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas
Proyecto :

Escola Catalunya

Variante de simulación :

Escola_Catalunya

Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación Campos FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Generador FV
N° de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)

Conectado a la red
15°
VBHN325SJ47
168
SG50CX

acimut
Pnom
Pnom total
Pnom

34°
325 Wp
54.6 kWp
50.0 kW ac

Diagrama de pérdida durante todo el año

1636 kWh/m²
+9.6%
-3.5%
-3.0%
1679 kWh/m² * 281 m² recep.

Irradiación global horizontal
Global incidente plano receptor
Factor IAM en global
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Irradiancia efectiva en receptores

eficiencia en STC = 19.54%

Conversión FV

92277 kWh
-0.5%

Energía nominal generador (en efic. STC)
Pérdida FV debido a nivel de irradiancia

-4.5%

Pérdida FV debido a temperatura

+1.3%

Pérdida calidad de módulo

-1.0%

Pérdida mismatch campo de módulo

-1.4%
86615 kWh

Pérdida óhmica del cableado
Energía virtual del generador en MPP

-1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
85769 kWh

Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)
Pérdida del inversor a través de la Pnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de potencia
Pérdida del inversor a través de la Vnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de tensión
Consumo nocturno
Energía Disponible en la Salida del Inversor

85769 kWh

Energía reinyectada en la red

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

PVSYST V6.43

31/12/19 Página 1/3

Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación
Proyecto :

Institut Manuel Vázquez Montalbán

Lugar geográfico

Barcelona

País

Ubicación
Hora definido como

Latitud
Hora Legal
Albedo
Barcelona

41.4°N
Longitud
Huso hor. UT+1
Altitud
0.20
MeteoNorm 7.1 station - Síntesis

Datos climatológicos:

Variante de simulación :

España
2.1°E
273 m

InstMVM_58,5kW
Fecha de simulación

31/12/19 11h01

Parámetros de la simulación
Inclinación

Orientación Plano Receptor

Transposición

Modelos empleados
Perfil obstáculos

15°

Acimut

34°

Perez

Difuso

Perez, Meteonorm

Sin perfil de obstáculos

Sombras cercanas
Características generador FV
Módulo FV

Sin sombreado
HIT

Modelo
Fabricante
Número de módulos FV
En serie
N° total de módulos FV
N° módulos
Potencia global generador
Nominal (STC)
Caract. funcionamiento del generador (50°C)
V mpp
Superficie total
Superficie módulos

VBHN325SJ47
Panasonic
12 módulos
En paralelo
180
Pnom unitaria
En cond. funciona.
58.5 kWp
654 V
I mpp
Superf. célula
301 m²

15 cadenas
325 Wp
55.1 kWp (50°C)
84 A
269 m²

Modelo
Fabricante
Tensión Funciona.

SG50CX
Sungrow
200-1000 V
Pnom unitaria
Potencia máx. (=>40°C)

50 kWac
55 kWac

1 unidades

50 kWac

Custom parameters definition

Inversor
Custom parameters definition

Características
Banco de inversores

N° de inversores

Potencia total

Factores de pérdida Generador FV
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Factor de pérdidas térmicas

Uc (const)

Pérdida Óhmica en el Cableado
Res. global generador
Pérdida Diodos en Serie
Caída de Tensión
Pérdida Calidad Módulo
Pérdidas Mismatch Módulos
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE
IAM =
Necesidades de los usuarios :

20.0 W/m²K

Fracción de Pérdidas
Uv (viento)

127 mOhm Fracción de Pérdidas
0.7 V
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
1 - bo (1/cos i - 1)
Parám. bo

3.0 %
0.0 W/m²K / m/s
1.5 % en STC
0.1 % en STC
-1.3 %
1.0 % en MPP
0.05

Carga ilimitada (red)

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

PVSYST V6.43

31/12/19 Página 2/3

Sistema Conectado a la Red: Resultados principales
Proyecto :

Institut Manuel Vázquez Montalbán

Variante de simulación :

InstMVM_58,5kW

Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación Campos FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Generador FV
N° de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)
Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema
Energía producida
Factor de rendimiento (PR)

Conectado a la red
15°
VBHN325SJ47
180
SG50CX

92255 kWh/añoProduc. específico
87.9 %

Producciones normalizadas (por kWp instalado): Potencia nominal 58.5 kWp
1.0

1577 kWh/kWp/año

PR : Factor de rendimiento (Yf/Yr) : 0.879

Lc : Pérdida colectada (pérdidas generador FV) 0.55 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida sistema (inversor, ...)
0.04 kWh/kWp/día
Yf : Energía útil producida (salida inversor)
4.32 kWh/kWp/día
0.8

Factor de rendimiento (PR)

8
Energía normalizada [kWh/kWp/día]

34°
325 Wp
58.5 kWp
50.0 kW ac

Factor de rendimiento (PR)

10

6

4

2

0

acimut
Pnom
Pnom total
Pnom

0.6

0.4

0.2

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

0.0

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

InstMVM_58,5kW
Balances y resultados principales
GlobHor

Enero

T Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

E_Grid

EffArrR

EffSysR

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

kWh

kWh

%

%

67.4

8.03

88.7

82.1

4742

4699

17.74

17.58

Febrero

82.4

9.15

100.3

93.3

5354

5306

17.72

17.56

Marzo

131.1

11.95

147.8

138.7

7807

7732

17.52

17.36

Abril

166.5

14.15

176.6

165.7

9265

9180

17.41

17.25

Mayo

198.9

17.92

200.3

188.0

10384

10284

17.20

17.04

Junio

205.5

22.11

205.2

192.9

10481

10374

16.95

16.78

Julio

222.4

24.47

226.1

212.6

11497

11381

16.88

16.71

Agosto

183.0

24.54

192.0

180.5

9766

9663

16.88

16.70

Septiembre

142.2

20.70

157.2

147.4

8093

8013

17.08

16.92

Octubre

105.2

17.52

124.6

116.4

6508

6445

17.33

17.17

Noviembre

71.6

11.90

92.2

85.4

4861

4817

17.49

17.33

Diciembre

59.5

8.51

82.6

76.2

4401

4361

17.68

17.52

1635.7

15.95

1793.5

1679.2

93158

92255

17.24

17.07

Año
Leyendas: GlobHor

Irradiación global horizontal

EArray

Energía efectiva en la salida del generador

T Amb

Temperatura Ambiente

E_Grid

Energía reinyectada en la red

GlobInc

Global incidente plano receptor

EffArrR

Eficiencia Esal campo/superficie bruta

GlobEff

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EffSysR

Eficiencia Esal sistema/superficie bruta

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

PVSYST V6.43

31/12/19 Página 3/3

Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas
Proyecto :

Institut Manuel Vázquez Montalbán

Variante de simulación :

InstMVM_58,5kW

Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación Campos FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Generador FV
N° de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)

Conectado a la red
15°
VBHN325SJ47
180
SG50CX

acimut
Pnom
Pnom total
Pnom

34°
325 Wp
58.5 kWp
50.0 kW ac

Diagrama de pérdida durante todo el año

1636 kWh/m²
+9.6%
-3.5%
-3.0%
1679 kWh/m² * 301 m² recep.

Irradiación global horizontal
Global incidente plano receptor
Factor IAM en global
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Irradiancia efectiva en receptores

eficiencia en STC = 19.54%

Conversión FV

98868 kWh
-0.5%

Energía nominal generador (en efic. STC)
Pérdida FV debido a nivel de irradiancia

-4.5%

Pérdida FV debido a temperatura

+1.2%

Pérdida calidad de módulo

-1.0%

Pérdida mismatch campo de módulo

-1.1%

Pérdida óhmica del cableado
Energía virtual del generador en MPP

93158 kWh
-1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
92255 kWh

Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)
Pérdida del inversor a través de la Pnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de potencia
Pérdida del inversor a través de la Vnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de tensión
Consumo nocturno
Energía Disponible en la Salida del Inversor

92255 kWh

Energía reinyectada en la red

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

PVSYST V6.43

08/01/20 Página 1/3
Llar d'Infants El Garbí

Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación
Proyecto :

Llar d'Infants El Garbí

Lugar geográfico

Barcelona

País

Ubicación
Hora definido como

Latitud
Hora Legal
Albedo
Barcelona

41.4°N
Longitud
Huso hor. UT+1
Altitud
0.20
MeteoNorm 7.1 station - Síntesis

Datos climatológicos:

Variante de simulación :

España
2.1°E
273 m

TFG_Llar_Infants_Garbí
Fecha de simulación

08/01/20 22h23

Parámetros de la simulación
Inclinación

6°

Acimut

-10°

Perez

Difuso

Perez, Meteonorm

VBHN325SJ47
Panasonic
12 módulos
En paralelo
72
Pnom unitaria
En cond. funciona.
23.40 kWp
654 V
I mpp
Superf. célula
121 m²

6 cadenas
325 Wp
22.03 kWp (50°C)
34 A
108 m²

Modelo
Fabricante
Tensión Funciona.

SG20KTL
Sungrow
480-800 V

Pnom unitaria

20.0 kWac

N° de inversores

1 unidades

Potencia total

20 kWac

Orientación Plano Receptor

Transposición

Modelos empleados
Perfil obstáculos

Sin perfil de obstáculos

Sombras cercanas
Características generador FV
Módulo FV

Sin sombreado
HIT

Modelo
Fabricante
Número de módulos FV
En serie
N° total de módulos FV
N° módulos
Potencia global generador
Nominal (STC)
Caract. funcionamiento del generador (50°C)
V mpp
Superficie total
Superficie módulos
Custom parameters definition

Inversor
Original PVsyst database

Características
Banco de inversores
Factores de pérdida Generador FV

Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Factor de pérdidas térmicas

Uc (const)

Pérdida Óhmica en el Cableado
Res. global generador
Pérdida Diodos en Serie
Caída de Tensión
Pérdida Calidad Módulo
Pérdidas Mismatch Módulos
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE
IAM =
Necesidades de los usuarios :

20.0 W/m²K

Fracción de Pérdidas
Uv (viento)

317 mOhm Fracción de Pérdidas
0.7 V
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
1 - bo (1/cos i - 1)
Parám. bo

3.0 %
0.0 W/m²K / m/s
1.5 % en STC
0.1 % en STC
-1.3 %
1.0 % en MPP
0.05

Carga ilimitada (red)

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

PVSYST V6.43

08/01/20 Página 2/3
Llar d'Infants El Garbí

Sistema Conectado a la Red: Resultados principales
Proyecto :

Llar d'Infants El Garbí

Variante de simulación :

TFG_Llar_Infants_Garbí

Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación Campos FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Generador FV
N° de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)
Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema
Energía producida
Factor de rendimiento (PR)

Conectado a la red
6°
VBHN325SJ47
72
SG20KTL

34961 kWh/añoProduc. específico
86.6 %

Producciones normalizadas (por kWp instalado): Potencia nominal 23.40 kWp
1.0

1494 kWh/kWp/año

PR : Factor de rendimiento (Yf/Yr) : 0.866

Lc : Pérdida colectada (pérdidas generador FV) 0.54 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida sistema (inversor, ...)
0.09 kWh/kWp/día
Yf : Energía útil producida (salida inversor)
4.09 kWh/kWp/día
0.8

Factor de rendimiento (PR)

8
Energía normalizada [kWh/kWp/día]

-10°
325 Wp
23.40 kWp
20.00 kW ac

Factor de rendimiento (PR)

10

6

4

2

0

acimut
Pnom
Pnom total
Pnom

0.6

0.4

0.2

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

0.0

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TFG_Llar_Infants_Garbí
Balances y resultados principales

Enero

GlobHor

T Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

E_Grid

EffArrR

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

kWh

kWh

%

EffSysR
%

67.4

8.03

78.1

71.4

1652

1615

17.55

17.16

Febrero

82.4

9.15

91.8

84.7

1950

1907

17.62

17.23

Marzo

131.1

11.95

140.5

131.1

2967

2901

17.51

17.12

Abril

166.5

14.15

172.9

161.8

3632

3552

17.43

17.04

Mayo

198.9

17.92

202.4

189.5

4199

4107

17.21

16.83

Junio

205.5

22.11

207.3

194.6

4236

4142

16.95

16.57

Julio

222.4

24.47

225.2

211.2

4583

4482

16.88

16.51

Agosto

183.0

24.54

188.4

176.7

3837

3753

16.90

16.52

Septiembre

142.2

20.70

150.6

140.6

3103

3035

17.10

16.72

Octubre

105.2

17.52

115.1

106.7

2395

2342

17.27

16.89

Noviembre

71.6

11.90

82.2

75.3

1720

1681

17.35

16.96

Diciembre

59.5

8.51

70.4

63.9

1477

1443

17.40

17.00

1635.7

15.95

1724.9

1607.5

35751

34961

17.19

16.81

Año
Leyendas:

GlobHor

Irradiación global horizontal

EArray

Energía efectiva en la salida del generador

T Amb

Temperatura Ambiente

E_Grid

Energía reinyectada en la red

GlobInc

Global incidente plano receptor

EffArrR

Eficiencia Esal campo/superficie bruta

GlobEff

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EffSysR

Eficiencia Esal sistema/superficie bruta

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

PVSYST V6.43

08/01/20 Página 3/3
Llar d'Infants El Garbí

Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas
Proyecto :

Llar d'Infants El Garbí

Variante de simulación :

TFG_Llar_Infants_Garbí

Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación Campos FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Generador FV
N° de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)

Conectado a la red
6°
VBHN325SJ47
72
SG20KTL

acimut
Pnom
Pnom total
Pnom

-10°
325 Wp
23.40 kWp
20.00 kW ac

Diagrama de pérdida durante todo el año

1636 kWh/m²
+5.5%
-3.9%
-3.0%
1608 kWh/m² * 121 m² recep.

Irradiación global horizontal
Global incidente plano receptor
Factor IAM en global
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Irradiancia efectiva en receptores

eficiencia en STC = 19.54%

Conversión FV

37859 kWh
-0.6%

Energía nominal generador (en efic. STC)
Pérdida FV debido a nivel de irradiancia

-4.2%

Pérdida FV debido a temperatura

+1.3%

Pérdida calidad de módulo

-1.0%

Pérdida mismatch campo de módulo

-1.0%

Pérdida óhmica del cableado
Energía virtual del generador en MPP

-2.2%

Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)

35756 kWh

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
34961 kWh

Pérdida del inversor a través de la Pnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de potencia
Pérdida del inversor a través de la Vnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de tensión
Energía Disponible en la Salida del Inversor

34961 kWh

Energía reinyectada en la red

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

PVSYST V6.43

10/01/20 Página 1/3
CFA Manuel Fernández

Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación
Proyecto :

CFA Manuel Fernández

Lugar geográfico

Barcelona

País

Ubicación
Hora definido como

Latitud
Hora Legal
Albedo
Barcelona

41.4°N
Longitud
Huso hor. UT+1
Altitud
0.20
MeteoNorm 7.1 station - Síntesis

Datos climatológicos:

Variante de simulación :

España
2.1°E
273 m

Nueva variante de simulación
Fecha de simulación

10/01/20 12h24

Parámetros de la simulación
Inclinación

Orientación Plano Receptor

Transposición

Modelos empleados
Perfil obstáculos

6°

Acimut

63°

Perez

Difuso

Perez, Meteonorm

Sin perfil de obstáculos

Sombras cercanas
Características generador FV
Módulo FV

Sin sombreado
HIT

Modelo
Fabricante
Número de módulos FV
En serie
N° total de módulos FV
N° módulos
Potencia global generador
Nominal (STC)
Caract. funcionamiento del generador (50°C)
V mpp
Superficie total
Superficie módulos

VBHN325SJ47
Panasonic
12 módulos
En paralelo
144
Pnom unitaria
En cond. funciona.
46.8 kWp
654 V
I mpp
Superf. célula
241 m²

12 cadenas
325 Wp
44.1 kWp (50°C)
67 A
215 m²

Modelo
Fabricante
Tensión Funciona.

SG40CX
Sungrow
200-1000 V
Pnom unitaria
Potencia máx. (=>40°C)

40.0 kWac
44.0 kWac

1 unidades

40 kWac

Custom parameters definition

Inversor
Custom parameters definition

Características
Banco de inversores

N° de inversores

Potencia total

Factores de pérdida Generador FV
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Factor de pérdidas térmicas

Uc (const)

Pérdida Óhmica en el Cableado
Res. global generador
Pérdida Diodos en Serie
Caída de Tensión
Pérdida Calidad Módulo
Pérdidas Mismatch Módulos
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE
IAM =
Necesidades de los usuarios :

20.0 W/m²K

Fracción de Pérdidas
Uv (viento)

159 mOhm Fracción de Pérdidas
0.7 V
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
1 - bo (1/cos i - 1)
Parám. bo

3.0 %
0.0 W/m²K / m/s
1.5 % en STC
0.1 % en STC
-1.3 %
1.0 % en MPP
0.05

Carga ilimitada (red)

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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CFA Manuel Fernández

Sistema Conectado a la Red: Resultados principales
Proyecto :

CFA Manuel Fernández

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación

Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación Campos FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Generador FV
N° de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)
Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema
Energía producida
Factor de rendimiento (PR)

Conectado a la red
6°
VBHN325SJ47
144
SG40CX

68594 kWh/añoProduc. específico
87.6 %

Producciones normalizadas (por kWp instalado): Potencia nominal 46.8 kWp
1.0

1466 kWh/kWp/año

PR : Factor de rendimiento (Yf/Yr) : 0.876

Lc : Pérdida colectada (pérdidas generador FV) 0.53 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida sistema (inversor, ...)
0.04 kWh/kWp/día
Yf : Energía útil producida (salida inversor)
4.02 kWh/kWp/día
0.8

Factor de rendimiento (PR)

8
Energía normalizada [kWh/kWp/día]

63°
325 Wp
46.8 kWp
40.0 kW ac

Factor de rendimiento (PR)

10

6

4

2

0

acimut
Pnom
Pnom total
Pnom

0.6

0.4

0.2

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

0.0

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Nueva variante de simulación
Balances y resultados principales

Enero

GlobHor

T Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

E_Grid

EffArrR

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

kWh

kWh

%

EffSysR
%

67.4

8.03

72.4

65.6

3035

3008

17.40

17.24

Febrero

82.4

9.15

86.5

79.3

3655

3623

17.53

17.38

Marzo

131.1

11.95

134.9

125.5

5685

5631

17.48

17.31

Abril

166.5

14.15

169.0

158.0

7100

7035

17.42

17.26

Mayo

198.9

17.92

198.5

185.7

8234

8154

17.20

17.04

Junio

205.5

22.11

205.7

193.0

8413

8329

16.97

16.80

Julio

222.4

24.47

224.1

210.2

9128

9036

16.89

16.72

Agosto

183.0

24.54

185.7

174.1

7569

7489

16.91

16.73

Septiembre

142.2

20.70

145.9

135.8

6004

5947

17.07

16.91

Octubre

105.2

17.52

110.0

101.6

4565

4522

17.22

17.06

Noviembre

71.6

11.90

76.3

69.3

3163

3135

17.20

17.05

Diciembre

59.5

8.51

65.2

58.7

2709

2686

17.22

17.07

1635.7

15.95

1674.1

1556.8

69259

68594

17.16

17.00

Año
Leyendas:

GlobHor

Irradiación global horizontal

EArray

Energía efectiva en la salida del generador

T Amb

Temperatura Ambiente

E_Grid

Energía reinyectada en la red

GlobInc

Global incidente plano receptor

EffArrR

Eficiencia Esal campo/superficie bruta

GlobEff

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EffSysR

Eficiencia Esal sistema/superficie bruta

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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CFA Manuel Fernández

Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas
Proyecto :

CFA Manuel Fernández

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación

Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación Campos FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Generador FV
N° de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)

Conectado a la red
6°
VBHN325SJ47
144
SG40CX

acimut
Pnom
Pnom total
Pnom

63°
325 Wp
46.8 kWp
40.0 kW ac

Diagrama de pérdida durante todo el año

1636 kWh/m²
+2.3%
-4.1%
-3.0%
1557 kWh/m² * 241 m² recep.

Irradiación global horizontal
Global incidente plano receptor
Factor IAM en global
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Irradiancia efectiva en receptores

eficiencia en STC = 19.54%

Conversión FV

73330 kWh
-0.7%

Energía nominal generador (en efic. STC)
Pérdida FV debido a nivel de irradiancia

-4.2%

Pérdida FV debido a temperatura

+1.2%

Pérdida calidad de módulo

-1.0%

Pérdida mismatch campo de módulo

-1.0%

Pérdida óhmica del cableado
Energía virtual del generador en MPP

69259 kWh
-1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
68594 kWh

Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)
Pérdida del inversor a través de la Pnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de potencia
Pérdida del inversor a través de la Vnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de tensión
Consumo nocturno
Energía Disponible en la Salida del Inversor

68594 kWh

Energía reinyectada en la red

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación
Proyecto :

Institut Escola La Mina

Lugar geográfico

Barcelona

País

Ubicación
Hora definido como

Latitud
Hora Legal
Albedo
Barcelona

41.4°N
Longitud
Huso hor. UT+1
Altitud
0.20
MeteoNorm 7.1 station - Síntesis

Datos climatológicos:

Variante de simulación :

España
2.1°E
273 m

Nueva variante de simulación
Fecha de simulación

12/01/20 22h35

Parámetros de la simulación
Inclinación

Orientación Plano Receptor

Transposición

Modelos empleados
Perfil obstáculos

51°

Acimut

0°

Perez

Difuso

Perez, Meteonorm

Sin perfil de obstáculos

Sombras cercanas
Características generador FV
Módulo FV

Sin sombreado
HIT

Modelo
Fabricante
Número de módulos FV
En serie
N° total de módulos FV
N° módulos
Potencia global generador
Nominal (STC)
Caract. funcionamiento del generador (50°C)
V mpp
Superficie total
Superficie módulos

VBHN325SJ47
Panasonic
13 módulos
En paralelo
104
Pnom unitaria
En cond. funciona.
33.8 kWp
708 V
I mpp
Superf. célula
174 m²

8 cadenas
325 Wp
31.8 kWp (50°C)
45 A
155 m²

Modelo
Fabricante
Tensión Funciona.

SG33CX
Sungrow
200-1000 V
Pnom unitaria
Potencia máx. (=>40°C)

33.0 kWac
36.3 kWac

1 unidades

33 kWac

Custom parameters definition

Inversor
Custom parameters definition

Características
Banco de inversores

N° de inversores

Potencia total

Factores de pérdida Generador FV
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Factor de pérdidas térmicas

Uc (const)

Pérdida Óhmica en el Cableado
Res. global generador
Pérdida Diodos en Serie
Caída de Tensión
Pérdida Calidad Módulo
Pérdidas Mismatch Módulos
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE
IAM =
Necesidades de los usuarios :

20.0 W/m²K

Fracción de Pérdidas
Uv (viento)

258 mOhm Fracción de Pérdidas
0.7 V
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
Fracción de Pérdidas
1 - bo (1/cos i - 1)
Parám. bo

3.0 %
0.0 W/m²K / m/s
1.5 % en STC
0.1 % en STC
-1.3 %
1.0 % en MPP
0.05

Carga ilimitada (red)

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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12/01/20 Página 2/3

Sistema Conectado a la Red: Resultados principales
Proyecto :

Institut Escola La Mina

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación

Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación Campos FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Generador FV
N° de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)
Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema
Energía producida
Factor de rendimiento (PR)

Conectado a la red
51°
VBHN325SJ47
104
SG33CX

56473 kWh/añoProduc. específico
88.3 %

Producciones normalizadas (por kWp instalado): Potencia nominal 33.8 kWp

0°
325 Wp
33.8 kWp
33.0 kW ac

1671 kWh/kWp/año

Factor de rendimiento (PR)

7

1.0

PR : Factor de rendimiento (Yf/Yr) : 0.883

Lc : Pérdida colectada (pérdidas generador FV) 0.56 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida sistema (inversor, ...)
0.05 kWh/kWp/día
Yf : Energía útil producida (salida inversor)
4.58 kWh/kWp/día

6

acimut
Pnom
Pnom total
Pnom

5
Factor de rendimiento (PR)

Energía normalizada [kWh/kWp/día]

0.8

4

3

0.6

0.4

2
0.2
1

0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0.0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Nueva variante de simulación
Balances y resultados principales
GlobHor

Enero

T Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

E_Grid

EffArrR

EffSysR

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

kWh

kWh

%

%

67.4

8.03

131.1

125.0

4107

4061

17.98

17.78

Febrero

82.4

9.15

132.4

125.8

4121

4076

17.87

17.68

Marzo

131.1

11.95

167.8

158.8

5116

5058

17.51

17.31

Abril

166.5

14.15

171.6

161.0

5191

5134

17.38

17.18

Mayo

198.9

17.92

173.6

162.0

5188

5130

17.17

16.98

Junio

205.5

22.11

167.2

155.8

4922

4867

16.90

16.71

Julio

222.4

24.47

187.8

174.9

5493

5432

16.80

16.61

Agosto

183.0

24.54

177.0

165.8

5187

5128

16.83

16.64

Septiembre

142.2

20.70

168.7

159.2

5013

4958

17.07

16.88

Octubre

105.2

17.52

153.8

145.9

4653

4603

17.38

17.19

Noviembre

71.6

11.90

133.4

127.0

4113

4068

17.70

17.51

Diciembre

59.5

8.51

127.8

121.8

4003

3958

17.99

17.79

1635.7

15.95

1892.2

1783.1

57106

56473

17.33

17.14

Año
Leyendas: GlobHor

Irradiación global horizontal

EArray

Energía efectiva en la salida del generador

T Amb

Temperatura Ambiente

E_Grid

Energía reinyectada en la red

GlobInc

Global incidente plano receptor

EffArrR

Eficiencia Esal campo/superficie bruta

GlobEff

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EffSysR

Eficiencia Esal sistema/superficie bruta

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.
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Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas
Proyecto :

Institut Escola La Mina

Variante de simulación :

Nueva variante de simulación

Tipo de sistema
Parámetros principales del sistema
Orientación Campos FV
inclinación
Módulos FV
Modelo
Generador FV
N° de módulos
Inversor
Modelo
Necesidades de los usuarios
Carga ilimitada (red)

Conectado a la red
51°
VBHN325SJ47
104
SG33CX

acimut
Pnom
Pnom total
Pnom

0°
325 Wp
33.8 kWp
33.0 kW ac

Diagrama de pérdida durante todo el año

1636 kWh/m²

Irradiación global horizontal
+15.7% Global incidente plano receptor
-2.9%
-3.0%

1783 kWh/m² * 174 m² recep.

Factor IAM en global
Pérdidas por polvo y suciedad del generador
Irradiancia efectiva en receptores

eficiencia en STC = 19.54%

Conversión FV

60657 kWh
-0.4%

Energía nominal generador (en efic. STC)
Pérdida FV debido a nivel de irradiancia

-4.6%

Pérdida FV debido a temperatura

+1.3%

Pérdida calidad de módulo

-1.0%

Pérdida mismatch campo de módulo

-1.1%
57106 kWh

Pérdida óhmica del cableado
Energía virtual del generador en MPP

-1.1%

Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
56473 kWh

Pérdida del inversor a través de la Pnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de potencia
Pérdida del inversor a través de la Vnom inversor
Pérdida del inversor debido a umbral de tensión
Consumo nocturno
Energía Disponible en la Salida del Inversor

56473 kWh

Energía reinyectada en la red

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Annexos

Annex D
Plànols d'ubicació dels mòduls fotovoltaics en els diferents centres estudiat
estudiats.
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