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1- Objecte 
En aquest estudi s'analitzarà quin és el sistema òptim d'abastament tèrmic i 

elèctric a l'edifici de l'ETSEIAT, tenint en compte els criteris econòmics, els 

criteris energètics i els criteris mediambientals de cada sistema. 

 

L'objectiu d'aquest estudi, és millorar el sistema actual basat en comprar 

electricitat a la xarxa i generar l'energia tèrmica necessària amb calderes 

convencionals de gas natural. Es compararà el sistema actual amb la implantació 

d'un sistema de cogeneració o de trigeneració que cobreixi les necessitats 

energètiques de l'edifici amb un cost més reduït. També es seleccionarà quins 

motors i quins aparells s'instal·laran per tal de cobrir aquestes demandes i com 

estaran distribuïts. 

 

A més a més, es calcularan les càrregues tèrmiques de calefacció i de 

refrigeració a totes les sales de l'edifici per tal de fer una nova instal·lació tèrmica 

més completa, incloent refrigeració a totes les sales de l'edifici i millorant la 

calefacció per poder mantenir una temperatura uniforme a tot l'edifici 

independentment de la temperatura exterior. 
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2- Abast 
Aquest estudi consistirà en les tasques següents: 

 

- Analitzar les demandes tèrmiques i elèctriques de l'ETSEIAT. 

 

- Descobrir els diferents sistemes que hi ha per subministrar energia elèctrica, 

calor i fred a l'edifici. 

 

- Seleccionar el sistema més adient per l'abastament tèrmic i elèctric de 

l'ETSEIAT des del punt de vista econòmic, energètic i mediambiental. 

 

- Calcular les càrregues tèrmiques a cada sala de l'edifici per tal de poder 

dimensionar la instal·lació de calefacció i refrigeració. 

 

- L'estudi no inclourà la construcció del sistema. 
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3- Justificació 
Durant els darrers anys han aparegut nous sistemes més eficients per 

subministrar energia elèctrica i energia tèrmica, no obstant si es subministren 

aquestes energies per separat, l'eficiència aconseguida és baixa, especialment 

en el cas de l'energia elèctrica.  

 

Les centrals elèctriques convencionals, generen electricitat a partir del carbó, del 

fuel-oil o del gas natural en una turbina de vapor amb un rendiment proper al 

30%, és a dir, un 70% de l'energia es perd en forma de calor que no s'aprofita. 

Les noves centrals elèctriques més eficients (de cicle combinat) generen 

electricitat a partir del gas natural mitjançant un cicle de turbina de vapor 

combinat amb una o dues turbines de gas, el que permet obtenir rendiments de 

fins el 60%.  

 

A més a més, la xarxa elèctrica també s'abasteix d'altres fonts d'energia com la 

nuclear, amb centrals molt menys eficients, amb eficiències inferiors al 20%, i 

contaminants, ja que generen residus radioactius molt difícils d'eliminar i sempre 

hi poden haver fuites radioactives que contaminin la natura. En el mix elèctric 

també hi ha les energies renovables com l'eòlica, la hidràulica o la solar que són 

les menys contaminants, però actualment tenen uns costos molt més elevats que 

les centrals convencionals.  

 

Per generar energia tèrmica s'acostuma a utilitzar una caldera que té un 

rendiment d'un 90-95%. Per tant, una gran part de l'energia es perd, 

incrementant els costos energètics. Per generar fred s'utilitza una màquina de 

compressió de vapor que funciona amb energia elèctrica. 

 

Si es canvia el sistema de subministrament basat en comprar electricitat de la 

xarxa elèctrica i generar calor a les calderes, per un sistema basat en generar 

electricitat en una màquina tèrmica aprofitant la calor generada, es poden 

aconseguir eficiències molt elevades, fins i tot superiors al 90%. Això permet 

disminuir el consum energètic i com que s'utilitza un combustible poc 

contaminant com és el gas natural i en una màquina tèrmica avançada, es 

redueixen significativament les emissions contaminants. 
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4- L'ETSEIAT 
L'ETSEIAT és una escola d'Enginyeria on s'imparteixen les titulacions 

d'Enginyeria Industrial, d'Enginyeria Aeronàutica, d'Enginyeria en Organització 

industrial i d'Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial.  

 

L'escola consta de 4 edificis connectats entre ells, està situada a prop del centre 

de Terrassa i al costat de l'Escola d'Enginyeria Tècnica formant part del campus 

de la UPC de Terrassa.  

 

4.1- El TR5 
El TR5 és l'edifici més gran de l'ETSEIAT amb 11.589,48 m2 de superfície i és on 

es fan les classes i on hi ha la major part dels despatxos. L'edifici consta de 5 

plantes, la primera és soterrada on hi ha alguns despatxos, a la planta baixa hi 

ha aules, els laboratoris de termodinàmica, la recepció, la reprografia, la sala 

d'actes, la sala de juntes i els despatxos del departament d'estadística, de 

termodinàmica i motors tèrmics i de matemàtiques. A la primera planta hi ha 

aules, els laboratoris de física i de química, la secretaria acadèmica, i els 

despatxos de direcció, del departament de física i del departament de química. A 

la segona planta hi ha aules, els laboratoris d'enginyeria dels materials i de 

química, els despatxos del departament de projectes i del departament 

d'enginyeria dels materials. A la tercera planta hi ha aules, els despatxos 

d'expressió gràfica i les sales d'ordinadors. 

 

En la següent imatge es pot veure l'esquema de la façana principal d'aquest 

edifici: 

 

 

Imatge 1. Esquema de la façana del TR5 
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4.2- El TR4 
El TR4 és el segon edifici més gran de l'ETSEIAT amb 6.669,89 m2 i és on hi ha 

el departament de termotècnia, el CTTC i el departament de mecànica de fluids. 

L'edifici consta de 3 plantes més una planta extra a la coberta. A la planta baixa 

hi ha el laboratori de mecànica de fluids i els tallers de motors tèrmics i de 

climatització. A la primera planta hi ha els despatxos de mecànica de fluids, el 

departament de termotècnia, el departament tèxtil i el departament de motors 

tèrmics. També hi ha els laboratoris de motors tèrmics. A la segona planta hi ha 

els despatxos del departament de termotècnia. A la tercera planta (és la planta 

que està construïda a la coberta) hi ha despatxos de termotècnia. 

 

En la següent imatge es pot veure l'esquema de la façana principal d'aquest 

edifici: 

 

 

Imatge 2. Esquema de la façana del TR4 

 

4.3- El TR45 
El TR 45 és un edifici de nova construcció (es va construir l'any 2002) que 

connecta el TR5 amb el TR4. Té una superfície de 3.076,79 m2 i hi ha el 

departament de mecànica i de resistència de materials. Aquest edifici té 3 

plantes i està dividit en dues parts. A la planta baixa, a la part propera al TR5 hi 

ha despatxos i la sala polivalent, a la part propera al TR4 hi ha el laboratori de 

resistència de materials. A la primera planta, a la part propera al TR5 hi ha els 

despatxos del departament de resistència de materials, a la part propera al TR4 

es troba el laboratori de disseny de màquines i despatxos del departament de 

màquines. A la segona planta es troben els despatxos del departament de 

mecànica. 

 

En la següent imatge es pot veure una fotografia de la façana principal d'aquest 

edifici: 
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Imatge 3. Fotografia de la façana principal del TR 45 

 

4.4- El TR6 
El TR6 és l'edifici més petit de l'ETSEIAT amb tan sols 2.368,12 m2 i és l'edifici 

on hi ha els auditoris, el departament d'economia i direcció d'empreses i els 

laboratoris de motors aerospacials. L'edifici consta de 4 plantes en la part dels 

auditoris i de 6 plantes a la part exterior. A la planta baixa hi ha els laboratoris de 

motors aerospacials. A la primera planta es troben l'auditori 1 i despatxos 

distribuïts en dues plantes (1 planta d'auditori equival a dues plantes de 

despatxos en altura). A la segona planta es troben l'auditori 2 i despatxos 

distribuïts en dues plantes. A la planta superior hi ha els despatxos del 

departament d'economia i direcció d'empreses. 

 

En la següent imatge es pot veure l'esquema de la façana principal d'aquest 

edifici: 

 

 

Imatge 4. Esquema de la façana principal del TR 6 
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5- Sistemes de cogeneració i trigeneració 
En aquest apartat de l'estudi, es farà una explicació teòrica sobre que és la 

cogeneració i la trigeneració, indicant els antecedents que hi ha (sistemes 

instal·lats), la normativa actual i les definicions dels conceptes més importants. 

 

5.1- La cogeneració 
Un sistema de cogeneració, és una instal·lació que produeix calor i electricitat en 

una mateixa màquina a partir d'un combustible sòlid, líquid o gas, obtenint un 

rendiment combinat molt elevat que permet un estalvi econòmic, energètic i en la 

quantitat de contaminants emesos.  

 

Per veure l'eficiència d'un sistema de cogeneració, es calcula la quantitat de 

combustible que s'ha d'utilitzar si es vol generar una determinada quantitat de 

calor i d'electricitat per separat. Aquesta quantitat, es compararà amb la quantitat 

de combustible que és necessari consumir en una màquina de cogeneració per 

produir la mateixa quantitat d'electricitat i de calor. 

 

En la següent imatge s'observa el diagrama de Sankey en el cas de generar 

electricitat i calor per separat: 

 

Imatge 5. Diagrama de Sankey del sistema convencional 
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En aquest cas, s'utilitzen 159 unitats de combustible, de les quals 100 van a 

parar a una central tèrmica que genera electricitat amb un cicle de turbina de 

vapor amb una eficiència del 36%. Per tant, es generen 34 unitats d'electricitat i 

es perden 66 unitats d'energia en forma de calor no aprofitable (pèrdues). A més 

a més, s'utilitzen 59 unitats de combustible en una caldera que té una eficiència 

del 90% per produir 53 unitats de calor i es perden 6 unitats d'energia a la 

caldera. Amb aquest sistema, es perd una gran quantitat de l'energia que conté 

el combustible ja que amb 159 unitats de combustible, tan sols s'han obtingut 34 

unitats d'electricitat i 53 unitats de calor i s'han perdut 72 unitats d'energia. 

 

En la següent imatge s'observa el diagrama de Sankey en el cas de generar 

electricitat i calor en una màquina de cogeneració: 

 

 

Imatge 6. Diagrama de Sankey del sistema de cogeneració 

 
En aquest cas per generar la mateixa quantitat de calor i d'electricitat que 

utilitzant el sistema convencional, només és necessari utilitzar 100 unitats de 

combustible. La màquina de cogeneració, consumeix 100 unitats d'energia i 

produeix 34 unitats d'energia elèctrica i 53 unitats de calor amb unes pèrdues de 

tan sols 13 unitats d'energia. 

 

Es veu com és molt més eficient utilitzar un sistema de cogeneració que generar 

la calor i l'electricitat per separat. Per tant, la cogeneració és un sistema 

alternatiu, d'alta eficiència energètica, que permet reduir de forma important la 

factura energètica de certes empreses, sense alterar el seu procés productiu. 
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Definicions de la cogeneració: 

 

� FUE (factor d'utilització de l'energia): és l'eficiència energètica global. Es 

calcula amb la següent expressió: 

 

F

WQ
FUE eu

&& +
=                         (1) 

 

� ∆F (estalvi de combustible): és la quantitat de combustible que s'estalvia 

per unitat de temps. Es calcula amb la següent expressió: 

 

F
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c
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ηη
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                (2) 

 

� REE (rendiment elèctric equivalent): és el rendiment elèctric que s'obté 

descomptant el combustible utilitzat per generar la calor. Es calcula amb 

la següent expressió: 

 

b

u

e

Q
F

W
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η

&

&

−
=                          (3) 

 

� CEC (consum específic de combustible): és el consum de combustible 

que hi ha per produir una unitat d'electricitat descomptant el combustible 

utilitzat per generar la calor. Es calcula amb la següent expressió: 

 

a

CEC
η
1=                                  (4) 

 

� PES (percentatge d'estalvi d'energia primària): és el tant per cent 

d'energia primària que s'estalvia al fer servir el sistema de cogeneració. 

Es calcula amb la següent expressió: 
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� RCE (relació calor electricitat): és la relació entre la calor obtinguda i 

l'electricitat obtinguda. Es calcula amb la següent expressió: 

 

e

u

W

Q
RCE

&

&

=                                  (6) 

 

� IEEP (índex d'estalvi d'energia primària): és el tant per 1 d'energia 

primària que s'estalvia al fer servir el sistema de cogeneració. Es calcula 

amb la següent expressió: 

 

refc

e

b

u WQ

F
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+

∆=

ηη
&&

                (7) 

 

Avantatges de la cogeneració 

 

� Eficiència energètica global més elevada 

 

� Disminueix la intensitat energètica de l'empresa 

 

� Permet obtenir beneficis econòmics 

 

� Permet introduir tecnologies més eficients i competitives 

 

� Redueix l'impacte ambiental de les activitats energètiques 

 

� Millora la seguretat de l'abastament energètic de l'usuari 

 

� Genera una disminució en la necessitat de noves inversions a la xarxa 

elèctrica 

 

� Redueix les pèrdues de la xarxa, ja que afavoreix la generació distribuïda 

 

� Fomenta una diversificació del consum energètic, i per tant, disminueix la 

dependència de subministraments externs 

 

� Redueix les emissions de gasos contaminants 
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Possibles aplicacions: 
La cogeneració és un sistema molt eficient de generar calor i electricitat que es 

pot utilitzar en els següents sectors: 

 

� Hospitals 

� Centres esportius 

� Hotels 

� Abocadors 

� Plantes depuradores 

 

� Sector industrial: 

 - Indústria química 

 - Paperera 

 - Alimentària 

 - Tèxtil 

 - Ceràmica, ciment, de rajoles, siderúrgica…. 

 - Automòbil i altres 

 

Situació actual de la cogeneració a España (antecedents): 
 

� Uns 6.110 MW de potència instal·lada. 

 

� Més de 900 instal·lacions (generació distribuïda). 

 

� Les indústries vinculades a la cogeneració mantenen 1,4 milions de llocs 

de treball. 

 

� Genera més de 4.500 llocs de treball directes i prop de 7.000 llocs de 

treball indirectes addicionals. 

 

� Suposa el 7% de l'energia final consumida, utilitza el 20% del consum 

nacional de gas natural (40% del consum industrial) i el 30 % de la 

generació amb biomassa és cogeneració. 

 

� Factura més de 4.500 milions d'euros. 

 

� 33.700 GWh produïts (2011). 

 

� Cobertura del 12% de la demanda d'electricitat del país. 
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� Aporta al país beneficis nets d'entre 1.000 i 1.200 M € a l'any entre estalvi 

de combustible, emissions i pèrdues en la xarxa. 

 

� Estalvi d'energia primària de 1.500.000 tep/any. 

 

� Redueix el 2% de les importacions energètiques a Espanya i el 3,2% de 

les emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

 

 

5.2- Tipus de màquines de cogeneració 
Hi ha diferents tipus de màquines de cogeneració, entre les que trobem la turbina 

de vapor, la turbina de gas, el motor alternatiu de combustió interna i el cicle 

combinat. 

 

Cogeneració amb MACI: 
El cicle de treball del motor Otto 4T consta de quatre etapes (anomenades també 

4 temps), que corresponen a les quatre carreres que ha de realitzar el pistó per 

completar el següent cicle de treball: 

 

 1. Admissió 

El pistó s'expandeix (descendeix) i aspira la mescla gasolina-aire, a través de la 

vàlvula d'admissió oberta, omplint tot el cilindre d'aquesta barreja, fins al PMI 

(punt mort inferior). 

 

La preparació d'aquesta barreja s'ha realitzat prèviament, en el col·lector 

d'aspiració del motor, mitjançant un procés (carburació o injecció), en el qual 

s'injecta la gasolina líquida en el flux d'aire, que va camí del cilindre. A causa de 

l'alta volatilitat de la gasolina, aquesta s'evapora molt ràpidament, pel que pot 

considerar-se que la barreja homogènia aire-gasolina que penetra en el cilindre 

està en fase gas. 

 

 2. Compressió 

Amb les dues vàlvules tancades (admissió i escapament), el pistó ascendent 

comprimeix la barreja. A prop del PMS (punt mort superior), la bugia genera una 

guspira que iniciarà el procés de combustió (encesa per espurna). 

 

 3. Expansió 

La barreja aire-gasolina pateix un ràpid procés de combustió que genera uns 

gasos de combustió a elevada pressió i temperatura, que empenyen el pistó 
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descendent cap al PMI (procés d'expansió). És en aquest temps on es genera el 

treball que fa el cicle. 

 

 4. Escapament 

S'obre la vàlvula d'escapament i el pistó ascendent expulsa cap a l'exterior els 

gasos cremats. 

 

En la següent imatge es pot observar aquest cicle gràficament: 

 

 

Imatge 7. Cicle OTTO 

 

Les centrals de cogeneració que es basen en motors alternatius de combustió 

interna, utilitzen gas natural, gas-oil o fuel-oil com a combustible. Són molt 

eficients elèctricament, però són poc eficients tèrmicament. El sistema de 

recuperació d'energia tèrmica es dissenya en funció dels requisits de la indústria 

i en general es basen en la producció de vapor a baixa pressió (fins a 10 bars), 

oli tèrmic i en l'aprofitament del circuit d'alta temperatura de l'aigua de 

refrigeració del motor. Són també adequats per a la producció de fred per 

absorció, bé a través del vapor generat amb els gasos en màquines de doble 

efecte, o utilitzant directament la calor de l'aigua de refrigeració en màquines de 

simple efecte. 

 

En el següent esquema es pot observar quines parts té un sistema de 

cogeneració basat en MACI: 
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Esquema 1. Parts d'un sistema de cogeneració basat en MACI  

 

Aquest tipus d'instal·lacions són convenients per a potències baixes (fins a 15 

MW) en què la generació elèctrica és molt important en la generació energètica. 

Els MACI són la màquina tèrmica que més rendiment té, ja que és capaç de 

convertir actualment fins al 45% de l'energia química continguda en el 

combustible en energia elèctrica, i s'espera que en els propers anys aquest 

rendiment augmenti . 

 

Cogeneració amb turbina de gas: 
Una turbina de gas, és una màquina tèrmica dins de la família dels motors de 

combustió interna en la que té lloc una combustió continuada. La configuració de 

les turbines de gas consta d'una cambra de combustió que aprofita l'energia 

química d'un flux continu de combustible i de dues etapes de turbomàquines, 

compressor i turbina. Aquest conjunt, mitjançant canvis en l'energia obtinguda en 

la compressió i en l'energia cinètica del fluid de treball, dóna una sortida en 

forma d'energia mecànica que s'aprofita per a la producció d'electricitat o per a la 

propulsió d'un vehicle. 
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En el següent esquema es pot observar quin és el cicle d'una turbina de gas: 

 

 

Esquema 2. Cicle de funcionament d'una turbina de gas 
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En els sistemes de cogeneració amb turbina de gas, es crema combustible en un 

turbogenerador. Part de l'energia es transforma en energia mecànica, que es 

transformarà amb l'ajuda d'un l'alternador en energia elèctrica. El seu rendiment 

elèctric és inferior al dels motors alternatius, però presenten l'avantatge que 

permeten una recuperació fàcil de la calor, que es troba concentrada en la seva 

pràctica totalitat en els seus gasos d'escapament, que estan a una temperatura 

d'uns 500ºC, idònia per a produir vapor en una caldera de recuperació. 

 

Al següent esquema es pot observar quines parts conté un sistema de 

cogeneració basat en la turbina de gas: 

 

Esquema 3. Parts d'un sistema de cogeneració basat turbina de gas 

 

Quan el sistema és de cicle simple, el sistema consta d'una turbina de gas i 

d'una caldera de recuperació, generant-se vapor directament a la pressió 

d'utilització a la indústria associada a la cogeneració. La seva aplicació és 

adequada quan els requisits de vapor són importants (superiors a 10 tones/h), 

situació que es troba fàcilment en nombroses indústries (alimentació, química, 
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paperera, etc.). Són plantes de gran fiabilitat i econòmicament rendibles quan 

estan dissenyades per a una aplicació determinada . 

 

El disseny del sistema de recuperació de calor és fonamental, ja que la seva 

rendibilitat econòmica està directament lligada a aquest, ja que a diferència de 

les plantes amb motors alternatius, la calor recuperada és essencial en un cicle 

simple de turbina de gas  

 

Cogeneració amb turbina de vapor: 
Una turbina de vapor és una turbomàquina, que transforma l'energia d'un flux de 

vapor en energia mecànica a través d'un intercanvi de quantitat de moviment 

entre el fluid de treball (el vapor) i el rodet, òrgan principal de la turbina, que 

compta amb pales o àleps, els quals tenen una forma particular per poder 

realitzar l'intercanvi energètic. Les turbines de vapor són presents en diversos 

cicles de potència que utilitzen un fluid que pugui canviar de fase, entre aquests 

el més important és el Cicle Rankine, en el qual es genera vapor en una caldera, 

de la qual el fluid surt en unes condicions d'elevada temperatura i pressió. A la 

turbina es transforma l'energia interna del vapor en energia mecànica que, 

normalment, es transmet a un generador per produir electricitat. En una turbina 

es poden distingir dues parts, el rotor i l'estator. El rotor està format per rodes 

d'àleps unides a l'eix i que constitueixen la part mòbil de la turbina. L'estator 

també està format per àleps, no units a l'eix sinó a la carcassa de la turbina. 

 

En el següent esquema es pot observar quin és el cicle d'una turbina de vapor 

seguint el cicle de Rankine: 
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 Esquema 4. Cicle de funcionament d'una turbina de vapor 
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En els sistemes de cogeneració basats en turbina de vapor, l'energia mecànica 

es produeix per l'expansió del vapor d'alta pressió procedent d'una caldera 

convencional. L'ús d'aquesta turbina va ser el primer sistema que es va aplicar 

en cogeneració. Actualment la seva aplicació ha quedat pràcticament limitada 

com a complement per a cicles combinats o en instal·lacions que utilitzen 

combustibles residuals, com la biomassa o subproductes residuals que es 

generen en la indústria principal a la qual està associada la planta de 

cogeneració. 

 

Depenent de la pressió de sortida del vapor de la turbina es classifiquen en 

turbines a contrapressió, on la pressió està per sobre de l'atmosfèrica, i les 

turbines a condensació, en les quals la pressió està per sota de l'atmosfèrica i 

han d'estar proveïdes d'un condensador. En ambdós casos es pot disposar de 

sortides intermèdies i extraccions, fent possible la utilització en processos a 

diferents nivells de pressió . 

 

Al següent esquema es pot observar quines parts conté un sistema de 

cogeneració basat en la turbina de vapor: 

 

 

Esquema 5. Parts d'un sistema de cogeneració basat turbina de vapor 
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Cogeneració a cicle combinat amb turbina de gas i vapor: 
L'aplicació conjunta d'una turbina de gas i d'una turbina de vapor és el que 

s'anomena "Cicle Combinat". 

 

En el següent esquema es pot veure com funciona un cicle combinat: 

 

Esquema 6. Parts d'un sistema de cogeneració basat a cicle combinat 

 

En el gràfic, es pot veure que els gasos d'escapament de la turbina poden 

expulsar-se a l'atmosfera si no es requereix aprofitament tèrmic, a través del 

bypass, o poden travessar la caldera de recuperació, on es produeix vapor d'alta 

pressió. Aquest vapor es pot descomprimir (expandir) en una turbina de vapor, 

produint energia elèctrica addicional. La sortida de la turbina serà vapor a baixa 

pressió, que pot aprofitar-se com a tal o condensar-se en un condensador 

pressuritzat, produint aigua calenta o vapor rescalfat, que serà utilitzat en la 

indústria associada. Si la demanda de vapor és més gran que la que poden 

proporcionar els gasos d'escapament, pot produir-se una quantitat de vapor 

addicional utilitzant un cremador de postcombustió, introduint una quantitat 
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addicional de combustible (gas natural) directament a un cremador especial amb 

què compta la caldera. Això es pot fer perquè els gasos d'escapament són 

encara prou rics en oxigen (en un cicle combinat amb motor alternatiu no podria 

fer-se, ja que els gasos d'escapament són pobres en oxigen) 

 

En un cicle combinat amb turbina de gas, el procés de vapor és essencial per 

aconseguir l'eficiència del mateix. La selecció de la pressió i la temperatura del 

vapor viu es fa en funció de les turbines de gas i vapor seleccionades, selecció 

que s'ha de fer amb criteris d'eficiència i economia. Per això es requereix una 

enginyeria apropiada capaç de crear processos adaptats al consum de la planta 

industrial associada a la cogeneració, que al mateix temps disposin de gran 

flexibilitat que possibiliti el seu treball eficient en situacions allunyades del punt 

de disseny. 

 

Una variant del cicle combinat exposat, en el qual la turbina de vapor treballa a 

contrapressió (és a dir, descomprimeix el vapor entre una pressió elevada i una 

pressió inferior, sempre superior a l'atmosfèrica) és el cicle combinat a 

condensació, en què l'aprofitament de la calor es realitza abans de la turbina de 

vapor, quedant aquesta com a element final del procés. El vapor de sortida es 

condensa en un condensador que treballa a pressió inferior a l'atmosfèrica, 

perquè el salt tèrmic sigui el major possible. 

 

 

Cogeneració amb motor alternatiu de combustió interna i 

turbina de vapor 
Aquest tipus de centrals consten d'un motor alternatiu de combustió interna, 

combinat amb una turbina de vapor. 

 

En el següent esquema es pot veure com funciona un cicle combinat de MACI i 

turbina de vapor: 
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Esquema 7. Parts d'un sistema de cogeneració basat en MACI i turbina de vapor  

 

En aquest tipus de plantes, la calor continguda en els gasos d'escapament del 

motor es recupera en una caldera de recuperació, produint vapor que és utilitzat 

en una turbina de vapor per produir més energia elèctrica o energia mecànica. 

La calor del circuit de refrigeració d'alta temperatura del motor es recupera en 

bescanviadors, i aquesta calor recuperada s'utilitza directament en la indústria 

associada a la planta de cogeneració. El rendiment elèctric en aquesta planta és 

alt, mentre que el rendiment tèrmic disminueix considerablement. És interessant 

per a plantes amb demandes de calor baixes que fan rendible la inversió amb la 

venda d'energia elèctrica a la xarxa. 
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5.3- Normativa de la cogeneració 
La legislació actual sobre la cogeneració és la següent: 

 

� La Directiva europea 2004/8/CE sobre el foment de la cogeneració, indica 

expressament la necessitat de promocionar la petita potència (revisió 

Directiva i fusió amb la d'Us Final d'Energia i S.E.s). 

 

� Reial Decret 1699/2011, pel que es regula la connexió a la xarxa 

d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència. 

 

� Pla d'Acció d'Eficiència Energètica IDAE: El Pla inclou mesures per a 

fomentar les plantes de cogeneració. 

 

� Codi Tècnic de l'Edificació i RITE DB HE-2 (per dissenyar la climatització). 

 

� RD Llei 1/2012, suspensió de la preassignació de retribució i dels 

incentius econòmics per a noves instal·lacions en Règim Especial. 

 

� RD Llei 15/2012 i Llei 29/2012. 

 

� RD Llei 3/2013. 

 

� RD Llei 1/2012, suspensió de la preassignació de retribució i dels 

incentius econòmics per a noves instal·lacions en Règim Especial. 

    - Objectius: 

  a) Supressió dels incentius econòmics per a les instal·lacions de  

     producció d'energia elèctrica en règim especial (i règim ordinari 

     sense autorització administrativa). 

  b) La suspensió del procediment de preassignació de retribució  

      per a l'atorgament del règim econòmic primat. 

    - Mecanismes: 

  a) Es suprimeixen els valors de les tarifes regulades, primes i                                

       límits. 

  b) Es suprimeixen el complement per eficiència i el complement  

      per E.R. 

  c) Possibilitat de règims econòmics específics per a determinades   

       instal·lacions del règim especial, així com el dret a la percepció 

       d'un   règim   econòmic   específic   per   a   instal·lacions   de 

        cogeneració (entre altres). 

  d) S'elimina el procediment d'accés a Modificació Sustancial 
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5.4- La trigeneració 
La trigeneració és la generació conjunta d'energia elèctrica, d'energia tèrmica en 

forma de calor i d'energia tèrmica en forma de fred. 

 

Es tracta de l'aprofitament de la calor residual de la generació elèctrica per 

produir calor, fred i electricitat mitjançant un sistema integrat (cogeneració i 

màquina d'absorció) a partir d'un mateix combustible . 

 

Un sistema de trigeneració s'aconsegueix en acoblar un sistema de cogeneració 

per motor tèrmic o per turbina, juntament amb una màquina d'absorció destinada 

a refrigerar aigua, utilitzant l'energia tèrmica continguda en l'aigua de refrigeració 

i dels gasos d'escapament de l'element motriu de l'alternador elèctric. 

 

En la següent imatge es veu com és un sistema de trigeneració i quines són les 

seves parts: 

 

 

Imatge 8. Sistema de trigeneració 

 

Les plantes de trigeneració, a causa del seu alt rendiment, possibiliten una gran 

reducció del cost energètic dels processos productius allà on es requereixen 

importants quantitats de calor en forma de vapor o aigua calenta, fred i energia 

elèctrica. 
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Els sistemes de trigeneració permeten obtenir una viabilitat tècnica i econòmica 

en centres no consumidors de calor però sí de fred, generalment relacionats amb 

processos industrials. Així mateix, és possible la utilització en el sector terciari 

(hotels, hospitals, centres comercials, etc.) on a més de calor es requereix fred 

per a climatització i que a causa de l'estacionalitat d'aquests consums, calor a 

l'hivern i fred a l'estiu, impedia la normal operació d'una planta de cogeneració. A 

l'aprofitar la calor també per a la producció de fred, permet una major estabilitat 

en l'aprofitament de la calor. 

 

La col·locació d'una màquina d'absorció permet disposar d'una corba de 

demanda tèrmica més homogènia al llarg de l'any, permetent augmentar la mida 

i funcionament de la instal·lació de cogeneració. 

 

En els projectes de trigeneració, la calor necessària per activar el cicle de 

refrigeració per absorció es pot obtenir de: 

 

� Simple efecte: 

       - Aigua calenta procedent de: 

     - Refredament del motor de cogeneració. 

     - Intercanvi amb gasos d'escapament de la turbina o del motor  

       de cogeneració. 

        - Vapor a baixa pressió, produït amb: 

     - Intercanvi amb els gasos d'escapament de la turbina o del  

        motor de cogeneració. 

 

� Doble efecte: 

        - Gasos d'escapament procedents de: 

     - Directament de motors tèrmics o turbines. 

 

� Sistema dual (doble més simple efecte): 

        - Gasos d'escapament i aigua calenta procedents de: 

     - La  combustió  de  motors  i  del  seu  circuit  hidràulic  de  

                  refredament de camises, culates i oli. 
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En la següent imatge es pot observar un sistema de trigeneració amb 

refredadora d'aigua calenta (T<100ºC) de simple efecte: 

 

 

Imatge 9. Sistema de trigeneració amb refredadora d'aigua calenta 

 

 

En la següent imatge es pot observar un sistema de trigeneració amb 

refredadora de gasos d'escapament (T>350ºC) de doble efecte: 

 

 

 

Imatge 10. Sistema de trigeneració amb refredadora de gasos d'escapament 
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En la següent imatge es pot observar un sistema de trigeneració amb 

refredadora dual accionada per gasos d'escapament i aigua calenta 

simultàniament: 

 

 

Imatge 11. Sistema de trigeneració amb refredadora dual (gasos d'escapament i aigua 
calenta) 

 

En la següent imatge es pot observar un sistema de trigeneració aplicat per 

climatitzar un edifici: 

 

 

Imatge 12. Sistema de trigeneració en un edifici 
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Màquina d'absorció 
Per fer trigeneració es necessita col·locar una màquina de refrigeració per 

absorció. El funcionament d'aquest tipus de màquina es descriu a continuació: 

 

El cicle més utilitzat és el d'aigua-bromur de liti per tenir més eficiència. S'empra 

el bromur de liti perquè té gran capacitat d'absorbir aigua i perquè es pot 

deshidratar mitjançant l'aplicació de calor. 

 

En aquest cicle, l'aigua (refrigerant), que es mou per un circuit a baixa pressió, 

s'evapora en un bescanviador de calor, anomenat evaporador. L'evaporació 

necessita calor, que s'obté en un bescanviador en què es refrigera un fluid 

secundari (normalment, també aigua), que es porta per una xarxa de canonades 

per refredar els ambients o cambres que interessi. Després, el bromur de liti 

absorbeix el vapor d'aigua en l'absorbidor, produint una solució diluïda o feble de 

bromur en aigua. Aquesta solució passa al generador, on es separen dissolvent i 

solut per mitjà de calor procedent d'una font externa; l'aigua va al condensador, 

que és un altre bescanviador on cedeix la major part de la calor rebuda en el 

generador, i des d'allí passa de nou a l'evaporador, a través de la vàlvula 

d'expansió; el bromur, ara com a solució concentrada en aigua, torna a 

l'absorbidor per reiniciar el cicle. 

 

També es sol utilitzar un bescanviador de calor, posant en contacte, sense 

barreja, els conductes absorbidor-generador i generador-absorbidor, per 

prescalfar la solució d'aigua-bromur de liti, abans de passar a l'escalfador 

(generador), mentre que, al seu torn, la solució concentrada de bromur de liti es 

refreda quan va cap a l'absorbidor, ja que l'absorció es realitza millor a baixa 

temperatura. De fet, en l'absorbidor ha d'haver un bescanviador per refredar amb 

la torre de refrigeració. 

 

Igual que en el cicle de compressió, el sistema requereix una torre de refrigeració 

per dissipar la calor sobrant (tant l'aportada per la font externa com l'extreta dels 

locals o espais refrigerats). El fluid caloportador que va a la torre discorrerà 

successivament per dos bescanviadors situats a l'absorbidor i en el condensador. 

 

Els únics elements mecànics existents en el cicle són una bomba que porta la 

solució concentrada al generador i una altra, per portar el fluid caloportador a la 

torre de refredament. 

 

El cicle amoníac-aigua és semblant, llevat que en aquest cas el refrigerant és 

l'amoníac i l'absorbent és l'aigua. S'utilitza, encara que té una menor eficiència 
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energètica, perquè té l'avantatge de poder aconseguir temperatures inferiors a 

0ºC, és a dir, en aparells per congelar, com frigorífics. 

 
En la següent imatge es pot observar el cicle d'una màquina d'absorció, per 

entendre millor el seu funcionament: 

 

 

Imatge 13. Cicle d'una màquina d'absorció 
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6- Estudi de la demanda elèctrica i tèrmica de 

l'edifici de l'ETSEIAT 
Per poder analitzar si és rendible instal·lar un sistema de cogeneració o de 

trigeneració a l'edifici, s'ha de conèixer quina és la demanda elèctrica i tèrmica a 

cada moment, ja que d'aquesta manera es podrà saber si la demanda tèrmica i 

elèctrica estan compensades, és a dir, que quan hi hagi més demanda tèrmica hi 

hagi també més demanda elèctrica. 

 

S'estudiarà la demanda tipus d'electricitat, de calefacció i de refrigeració d'un dia 

de cada mes per observar les variacions de demanda segons l'època de l'any.  

 

També s'analitzarà com varia la demanda els diferents dies de la setmana. 

Finalment es farà una anàlisi més completa de la demanda horària d'un dia tipus 

de cada mes, per poder veure quina és la demanda màxima tant elèctrica com 

tèrmica i poder dissenyar els equips en funció a aquesta demanda màxima. Per 

estudiar la demanda d'electricitat no es té en compte l'electricitat consumida en 

refrigeració ja que s'analitza a part. 

 

El període de temps analitzat és entre l'1 d'octubre de l'any 2013 i el 30 de 

setembre de l'any 2014 per tal d'agafar un any complet. 

 

6.1- Demanda elèctrica 
6.1.1- Segons l'època de l'any 
La demanda elèctrica roman constant al llarg de tots els mesos de l'any amb 

petites variacions depenent de l'activitat de l'edifici, per exemple en època de 

vacances (a l'agost) el consum elèctric disminueix.  

 

En el proper gràfic es pot veure aquesta situació: 
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Gràfic 1. Demanda elèctrica mensual 

 

En aquest gràfic es pot observar que hi ha petites variacions en la demanda 

elèctrica al llarg de l'any exceptuant el mes d'agost, on la demanda elèctrica és 

més baixa. 

 

6.1.2- Segons el dia de la setmana 
Durant els dies feiners el consum elèctric és més elevat que els caps de setmana 

ja que hi ha més activitat a l'edifici i per tant, hi ha més equips en funcionament. 

 

En el següent gràfic es pot observar com varia la demanda elèctrica diària al llarg 

del mes d'octubre: 
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Gràfic 2. Demanda elèctrica diària a l'octubre 
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El mes d'octubre és el mes de l'any en què hi ha una demanda elèctrica més 

elevada i s'observa clarament com durant els caps de setmana hi ha una 

reducció del 40% en el consum elèctric.  

 

En el gràfic següent es pot observar la demanda elèctrica del mes de març, que 

és un mes on el nivell de demanda és més baix que a l'octubre i és més 

semblant a la mitjana de demanda dels altres mesos: 
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Gràfic 3. Demanda elèctrica diària al març 

 

Durant el mes de març, igual que al mes d'octubre, els dies feiners la demanda 

elèctrica és més elevada que els caps de setmana. No s'observen diferències 

significatives entre els dies feiners, és a dir, que de dilluns a divendres la 

demanda elèctrica és semblant. 

 

En la resta dels mesos exceptuant els períodes de vacances, s'observa un 

comportament semblant. A l'annex es pot veure la demanda diària per a cada 

mes de l'any. 

 

A continuació s'observa la demanda diària durant el mes d'agost: 
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Gràfic 4. Demanda elèctrica diària a l'agost 

 

La demanda durant el mes d'agost és menor a la mitjana ja que és el període de 

vacances i l'activitat a l'edifici és molt baixa. Es pot veure que durant aquest mes 

no es segueix el patró dels altres mesos, ja que el consum que hi ha és degut als 

equips permanents que funcionen durant tot l'any independentment que l'edifici 

estigui ocupat, per tant, en aquest mes la demanda és similar per a tots els dies 

de la setmana. 

 

6.1.3- Segons l'hora del dia 
Al llarg del dia la demanda elèctrica no és constant ja que l'edifici només s'utilitza 

entre les 8 del matí i les 10 del vespre, i per tant durant la nit la demanda 

elèctrica és menor. 

 

El gràfic següent mostra com varia la demanda elèctrica un dia tipus del mes de 

novembre que és un mes on l'activitat a l'escola és alta ja que és període de 

classes: 
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Gràfic 5. Demanda elèctrica horària al novembre 

 

En aquest gràfic es pot veure que durant les hores en què l'edifici roman tancat, 

el consum és un 60% menor al consum durant les hores centrals del dia, per tant, 

el 40% de la demanda màxima de l'edifici és deguda als equips permanents. 

Durant les primeres hores del matí, la demanda elèctrica augmenta ja que 

només algunes aules i despatxos estan ocupats a les 8 del matí, a les 9 hi ha 

més activitat i a les 10 ja es pot considerar que l'activitat és màxima fins a les 2, 

durant aquestes hores la potència demandada és d'uns 280 kW. Al migdia, 

s'observa una disminució de la demanda coincidint amb l'hora de dinar ja que no 

hi ha classe i per tant la demanda a les aules disminueix, en canvi als despatxos 

hi continua havent activitat i els equips no s'aturen. A la tarda, la demanda és 

elevada entre les 3 i les 7 de la tarda i va disminuint progressivament fins a les 

10 del vespre que és quan s'acaba l'activitat a l'edifici. A la nit, la demanda 

elèctrica és de 100 kW. 

 

A continuació es pot observar com varia la demanda elèctrica en un dia tipus del 

mes de febrer que és un mes d'activitat mitjana a l'edifici: 
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Gràfic 6. Demanda elèctrica horària al febrer 

 

Durant aquests mes la demanda és més baixa ja que no és període de classes i 

per tant moltes aules romanen tancades. El consum és degut a l'activitat dels 

despatxos. La demanda elèctrica és màxima a mig matí amb una potència de 

260 kW i a la resta del dia és més reduïda, al voltant dels 220 kW. Per la nit, es 

demanden uns 100 kW d'electricitat. 

 

A continuació es mostra la corba de demanda horària del mes d'agost: 
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Gràfic 7. Demanda elèctrica horària a l'agost 

 

Durant aquest mes no hi ha activitat lectiva a l'edifici i la major part dels 

despatxos romanen tancats, la demanda és pràcticament igual al llarg del dia 
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amb una potència d'uns 120-140 kW, que és deguda principalment als equips 

permanents de l'edifici. 

 

6.1.4- Corba monòtona de demanda elèctrica 
Per tal de dissenyar el sistema més adient de cogeneració o trigeneració és 

important conèixer durant quant de temps podria funcionar la màquina de 

cogeneració a una potència determinada. Aquest tipus de corba, permet 

conèixer quantes hores l'any es pot garantir una demanda mínima d'electricitat. 

Corba monòtona de demanda elèctrica

0

100

200

300

400

500

600

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

hores acumulades

P
ot

èn
ci

a 
de

m
an

da
da

 (
kW

)

 

Gràfic 8. Corba monòtona de demanda elèctrica 

 

Es pot veure com durant tot l'any hi ha una demanda mínima d'uns 100 kW, però 

es podrien garantir 200 kW durant 2.000 hores que tal i com es veurà més 

endavant, aquestes 2.000 hores coincideixen amb les hores en què funciona la 

caldera (hi ha calefacció) o funciona la màquina refredadora. 

 

 

6.2- Demanda tèrmica de calefacció 
6.2.1- Segons l'època de l'any 
La demanda tèrmica de calefacció varia considerablement al llarg de l'any. 

Només hi ha demanda de calefacció des de finals del mes d'octubre fins al mes 

d'abril ja que són els mesos on les temperatures exteriors són prou baixes per 

necessitar encendre la calefacció. Durant els mesos calorosos (entre el maig i 

l'octubre) la demanda tèrmica de calefacció és nul·la.  

 

En el proper gràfic es pot veure aquesta situació: 
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Gràfic 9. Demanda de calefacció mensual 

 

En aquest gràfic es veu que els mesos on la calefacció no s'encén, la demanda 

tèrmica de calefacció és pràcticament zero. Els mesos de maig i octubre, hi ha 

una demanda de calefacció molt baixa ja que la calefacció s'utilitza poc. Durant 

els mesos de desembre, gener i febrer, que són els mesos on la temperatura 

exterior és més baixa, la calefacció s'utilitza intensivament i per tant la demanda 

tèrmica és elevada. Els mesos de novembre, març i abril hi ha una demanda 

tèrmica moderada ja que la calefacció s'utilitza tots els dies però es posa a 

menys temperatura ja que no fa tant de fred a l'exterior. 

 

6.2.2- Segons el dia de la setmana 
La calefacció només s'utilitza els dies freds en què hi ha activitat a l'edifici, és a 

dir, de dilluns a divendres, els caps de setmana la calefacció no s'utilitza i per 

tant no hi ha demanda tèrmica. 

 

En el següent gràfic es pot veure com varia la demanda tèrmica de calefacció 

diària al llarg del mes de gener: 
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Gràfic 10. Demanda de calefacció diària al gener 

 

El mes de gener és el mes de l'any en què hi ha una demanda de calefacció més 

elevada ja que sol ser el mes més fred de l'any. Es veu que els caps de setmana 

la demanda és pràcticament nul·la i el dilluns és el dia en què la demanda 

tèrmica de calefacció és més elevada. Això és degut a què l'edifici està molt fred 

a l'haver estat la calefacció apagada tot el cap de setmana i per tant necessita 

molta energia per pujar la temperatura. La resta de dies feiners la demanda és 

similar amb variacions degudes als canvis en la temperatura exterior. 

 

En el gràfic següent es pot observar la demanda tèrmica de calefacció del mes 

de novembre, que és un més on la demanda de calefacció és moderada: 
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Gràfic 11. Demanda de calefacció diària al novembre 
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Durant el mes de novembre la utilització de la calefacció no és tan intensa com 

els mesos més freds de l'any. Es pot observar com durant la primera setmana 

del mes la demanda tèrmica és molt baixa ja que la calefacció funciona a baixa 

temperatura i la segona setmana, la calefacció ja comença a funcionar més 

intensament. La darrera setmana del mes es va produir un error en la mesura de 

les demandes tèrmiques i per tant es va considerar la mitjana de consums durant 

la setmana. 

 

A continuació s'observa la demanda diària durant el mes de maig, que és un més 

on la demanda tèrmica de calefacció és molt baixa ja no sol fer gaire fred a 

l'exterior i només hi ha demanda tèrmica en dies puntuals que puguin ser més 

freds del normal: 
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Gràfic 12. Demanda de calefacció diària al maig 

 

Durant el mes de maig només hi ha hagut demanda tèrmica dos dies, ja que 

durant la resta del mes les temperatures exteriors eren massa altes per encendre 

la calefacció. 

 

Finalment, s'observa la demanda tèrmica del mes de juliol que és un mes on la 

calefacció està completament apagada: 
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Gràfic 13. Demanda de calefacció diària al juliol 
 

Durant el mes de juliol no hi ha hagut demanda tèrmica de calefacció cap dia ja 

que les temperatures exteriors eren molt altes.  

 

6.2.3- Segons l'hora del dia 
La demanda de calefacció varia al llarg del dia ja que només s'encén quan hi ha 

activitat o una mica abans. Durant els mesos freds la calefacció funciona de 4 de 

la matinada fins a les 9 del vespre els dilluns, i de 6 del matí fins a les 9 del 

vespre de dimarts a divendres. Durant les hores de funcionament, la demanda és 

pràcticament constant amb petites variacions 

 

El gràfic següent mostra com varia la demanda de calefacció un dia tipus del 

mes de febrer que és un mes amb una alta demanda tèrmica: 
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Gràfic 14. Demanda de calefacció horària al febrer 
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Es pot observar que durant la nit la demanda tèrmica és nul·la ja que la 

calefacció no s'utilitza, i durant el dia la demanda tèrmica és d'aproximadament 

600 kW incrementant-se a primera hora del matí i a última hora de la tarda ja que 

són les hores en què la temperatura exterior és més baixa. 

 

En el gràfic següent es pot veure la demanda de calefacció d'un dia tipus març 

que és un mes on la demanda tèrmica és moderada: 
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Gràfic 15. Demanda de calefacció horària al març 

 

Es pot observar que durant la nit la demanda tèrmica és nul·la ja que la 

calefacció no s'utilitza, i durant el dia la demanda tèrmica és alta durant les 

primeres hores del matí (de 6 a 8), amb demandes de 700 kW i després la 

demanda es redueix ja que en aquest mes les temperatures exteriors no són 

gaire fredes, especialment a les hores centrals del dia on la demanda és de tan 

sols 250 kW. 

 

En el gràfic següent es pot observar com és la demanda de calefacció d'un dia 

tipus octubre que és un mes on la demanda tèrmica és baixa: 
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Gràfic 16. Demanda de calefacció horària a l'octubre 

 

Es pot observar que durant la nit la demanda tèrmica és nul·la ja que la 

calefacció no s'utilitza, i durant el dia la demanda tèrmica és baixa comparada 

amb els mesos més freds. S'observa que la demanda màxima és al migdia, això 

és degut a que durant aquest mes les temperatures no són gaire baixes i per tant 

la calefacció només s'encén unes poques hores al dia. A la tarda també funciona 

algunes hores però no de continu. 

 

En el següent gràfic es pot observar com és la demanda de calefacció d'un dia 

tipus juliol que és un mes on la demanda tèrmica de calefacció és nul·la: 
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Gràfic 17. Demanda de calefacció horària al juliol 
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Es pot veure que la demanda tèrmica és pràcticament nul·la a qualsevol hora del 

dia ja que és un mes on la calefacció roman apagada ja que la temperatura 

exterior és elevada. 

 

6.2.4- Corba monòtona de demanda tèrmica de calefacció 
Per tal de dissenyar el sistema més adient de cogeneració o trigeneració és 

important conèixer durant quant de temps podria funcionar la màquina de 

cogeneració a una potència determinada. Aquest tipus de corba, permet 

conèixer quantes hores l'any es pot garantir una demanda tèrmica mínima de 

calefacció. 

 

La corba monòtona de demanda de calefacció és la següent: 
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Gràfic 18. Corba monòtona de demanda de calefacció 

 

Es pot veure com durant tot l'any no hi ha una demanda de calefacció mínima ja 

que durant els caps de setmana i els mesos càlids la demanda és nul·la. A partir 

de la corba es veu que es pot garantir una demanda de 250 kW durant 1.600 

hores, i una demanda de 400 kW durant 1.000 hores. 

 

 

6.3- Demanda tèrmica de refrigeració 
6.3.1- Segons l'època de l'any 
La demanda tèrmica de refrigeració varia considerablement al llarg de l'any. 

Només hi ha demanda de refrigeració durant els mesos més càlids, és a dir, 

entre el mes de maig i el mes d'octubre. Durant la resta de l'any no hi ha 

demanda tèrmica de refrigeració ja que les temperatures exteriors són baixes. 
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En el proper gràfic es pot observar com varia la demanda tèrmica de refrigeració 

al llarg de l'any: 
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Gràfic 19. Demanda de refrigeració mensual 

 

En aquest gràfic es veu que els mesos en què les màquines refredadores no 

s'utilitzen (des del novembre fins l'abril), la demanda tèrmica de refrigeració és 

nul·la. Els mesos de juliol i setembre són els que presenten una major demanda 

de refrigeració, degut a que la temperatura exterior és més elevada. El mes 

d'agost té una demanda baixa ja que l'edifici roman tancat o amb baixa activitat 

la major part del mes, i per tant, no s'encén la climatització. Durant els mesos de 

maig, juny i octubre, la demanda de fred és moderada ja que el sistema de 

refrigeració s'encén només els dies que és necessari, i normalment no es 

demanda molta refrigeració ja que la temperatura exterior no és tan alta com en 

els mesos d'estiu. 

 

6.3.2- Segons el dia de la setmana 
Els equips de refrigeració només s'utilitzen els dies calorosos en què hi ha 

activitat a l'edifici, és a dir, els dies feiners. En canvi, els caps de setmana no es 

refreda l'edifici ja que no hi ha activitat. 

 

En el següent gràfic es pot veure com varia la demanda tèrmica de refrigeració 

diària al llarg del mes de juliol: 
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Gràfic 20. Demanda de refrigeració diària al juliol 

 
Els mesos de juliol i setembre són els mesos de l'any en què hi ha una demanda 

de refrigeració més elevada, ja que són els mesos més càlids de l'any (sense 

tenir en compte en mes d'agost en què l'edifici està tancat). S'observa que els 

caps de setmana la demanda és inexistent i durant els dies feiners la demanda 

varia en funció de la temperatura exterior i de la insolació, és a dir, si fa un dia 

assolellat es necessita molta més energia per refrigerar l'edifici que si el dia és 

ennuvolat o plujós. La segona setmana del mes s'observa que la demanda de 

fred és significativament més baixa que la resta de setmanes del mes de juliol, 

això pot ser degut a que la temperatura d'aquells dies va ser més baixa del 

normal. 

 

En el gràfic següent es pot observar la demanda tèrmica de refrigeració del mes 

d'octubre que és un mes on la demanda de refrigeració és moderada: 
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Gràfic 21. Demanda de refrigeració diària a l'octubre 

 

Durant el mes d'octubre la utilització dels equips de refrigeració no sol ser tan 

intensa com els mesos d'estiu. Es pot observar com durant la primera setmana 

del mes, la demanda de fred és elevada (similar als mesos d'estiu) degut a les 

altes temperatures exteriors i en canvi, durant la resta del mes la demanda de 

refrigeració és bastant més baixa ja que els equips de refrigeració van funcionar 

durant menys temps ja que no es necessitava refredar tant l'edifici. 

 

A continuació, s'observa quina és la demanda de fred del mes d'agost que 

malgrat ser un mes calorós, l'edifici té poca activitat i per tant no s'utilitza gaire la 

refrigeració: 
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Gràfic 22. Demanda de refrigeració diària a l'agost 
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En aquest gràfic es pot observar clarament com només hi ha refrigeració el 

primer dia del mes, ja que va ser l'únic dia d'agost en què l'edifici va estar obert i 

els equips de refrigeració van funcionar. La resta del mes, el sistema de 

refrigeració va estar desconnectat i per tant la demanda de fred és nul·la. 

 

Finalment, s'observa la demanda de refrigeració del mes de gener que és un 

mes on el sistema de refrigeració no funciona: 
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Gràfic 23. Demanda de refrigeració diària al gener 

 
Es pot observar que cap dia del mes de gener hi ha demanda de refrigeració, ja 

que la temperatura exterior és baixa i per tant no s'encenen els equips de 

refrigeració. 
 

6.3.3- Segons l'hora del dia 
La demanda de refrigeració varia al llarg del dia ja que només s'encén quan hi ha 

activitat o unes hores abans per tenir l'edifici a una temperatura adequada a l'inici 

de la jornada. Durant els mesos en què s'utilitza el sistema de refrigeració, 

aquest funciona des de les 7 del matí fins a les 9 del vespre els dies feiners (de 

dilluns a divendres) els mesos més càlids i només algunes hores els mesos amb 

temperatures moderades. Durant les hores de funcionament, la demanda 

presenta un pic bastant elevat a la primera hora de funcionament i la resta del 

dia la demanda fluctua segons la insolació i la temperatura exterior. En la 

primera hora de funcionament, hi ha una demanda més elevada ja que els 

equips necessiten abaixar la temperatura i a partir de la segona hora, només han 

de mantenir la temperatura seleccionada i per tant la demanda disminueix. 
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El gràfic següent mostra com varia la demanda de refrigeració un dia tipus del 

mes de juliol que és un mes amb una alta demanda de fred: 
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Gràfic 24. Demanda de refrigeració horària al juliol 

 

Es pot observar que durant la nit la demanda de fred és nul·la ja que els equips 

de refrigeració estan apagats, durant el dia la demanda tèrmica és 

d'aproximadament 200 kW, no obstant durant la primera hora es presenta un pic 

de 500 kW ja que ha de refredar tot l'edifici partint d'una temperatura interior 

elevada. 

 

En el gràfic següent es pot veure la demanda de refrigeració d'un dia tipus 

octubre que és un mes on la demanda de refrigeració és moderada: 
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Gràfic 25. Demanda de refrigeració horària a l'octubre 
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Es pot observar que durant la nit la demanda de fred és nul·la ja que els equips 

de refrigeració estan apagats, durant el dia la demanda tèrmica és 

d'aproximadament 80 kW, no obstant durant la primera hora es presenta un pic 

de 150 kW ja que ha de refredar tot l'edifici partint d'una temperatura interior 

elevada. Es veu clarament que en aquest mes (també succeeix als mesos de 

maig i juny), la demanda de fred és bastant més baixa que els mesos més 

calorosos de l'any. 

 

En el gràfic següent es pot observar com varia la demanda de fred d'un dia tipus 

agost que és un mes on no hi ha demanda de fred degut a que l'edifici roman 

tancat: 
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Gràfic 26. Demanda de refrigeració horària a l'agost 

 

Es pot observar que durant tot el dia, la demanda de refrigeració és nul·la ja que 

els equips de fred estan desconnectats. Els petits pics que s'observen de 

matinada són deguts als petits consums que tenen els equips quan no estan en 

funcionament, però realment no hi ha producció de fred. 

 

Finalment, en el següent gràfic es pot observar com és la demanda de 

refrigeració d'un dia tipus febrer que és un mes on la demanda de refrigeració és 

nul·la: 
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Gràfic 27. Demanda de refrigeració horària al febrer 

 

Es pot veure que la demanda de fred és nul·la a qualsevol hora del dia ja que és 

un mes on els equips de refrigeració romanen apagats ja que la temperatura 

exterior és baixa. 

 

6.3.4- Corba monòtona de demanda de refrigeració 
Per tal de dissenyar el sistema més adient de cogeneració o trigeneració és 

important conèixer durant quant de temps podria funcionar la màquina de 

cogeneració a una potència determinada. Aquest tipus de corba, permet 

conèixer quantes hores l'any es pot garantir una demanda tèrmica mínima de 

refrigeració. 

 

La corba monòtona de demanda de refrigeració és la següent: 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 55 - 

Corba monòtona de demanda de refrigeració

0

100

200

300

400

500

600

700

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Hores acumulades

P
ot

èn
ci

a 
de

m
an

da
da

 (
kW

)

 

Gràfic 28. Corba monòtona de demanda de refrigeració 

 

En aquest gràfic es pot observar com durant tot l'any no hi ha una demanda 

mínima, ja que durant els caps de setmana i els mesos freds la demanda és 

nul·la. A partir d'aquesta corba es veu que es pot garantir una demanda d'uns 

100 kW durant 700 hores, i una demanda de 200 kW durant 300 hores. 
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7- Preus energètics 
En aquest apartat s'analitzaran quins són els preus de l'electricitat i del gas 

natural actuals, quines tarifes es poden utilitzar i quines són les previsions de 

preus per als propers 25 anys. 

 

7.1- Tarifes de gas natural i d'electricitat 
S'escolliran les tarifes de gas natural i d'electricitat més adients per als nivells de 

consum presents a l'ETSEIAT. 

 

7.1.1- Tarifes de gas natural 
En l'actualitat, la tarifa de gas natural que s'ha d'escollir per a un consum d'entre 

100 MWh i 3 GWh és la tarifa 3.4. S'agafa una tarifa de la companyia Gas 

Natural ja que és l'empresa que ofereix una tarifa de gas més baixa, amb un 

descompte del 8% en el terme variable. 

 

En la següent taula es poden veure les tarifes de gas que hi ha disponibles en 

l'actualitat de la companyia Gas Natural: 

 

 

Taula 1. Tarifes de gas natural 

 

A aquestes tarifes cal aplicar un descompte del 8% en el terme variable. Per tant, 

queda un preu de 0,0457 euros/kWh més el 21% d'IVA. 

 

7.1.2- Tarifes de d'electricitat 
Per a una potència contractada superior a 15 kW, és obligatori agafar una tarifa 

d'electricitat per franges horàries, ja que en aquestes potències la tarifa no està 

regulada. 

 

La tarifa d'electricitat per a potències contractades d'entre 15 i 500 kW és la 

següent: 
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Taula 2. Tarifes d'electricitat 

 

A aquests preus s'ha d'afegir l'IVA (21%) i l'impost sobre l'electricitat (5,113%). 

S'ha triat la companyia Endesa ja que ofereix un descompte del 24% en el terme 

d'energia durant el primer any. 

 

Hi ha dos períodes de l'any amb horaris diferents en les franges horàries punta, 

pla i vall. Un període, anomenat període d'estiu comença a l'abril i acaba al 

setembre i l'altre període, anomenat període d'hivern comença a l'octubre i 

acaba al març. 

 

En el període d'estiu, la franja horària punta és des de les 11 del matí fins a les 3 

de la tarda, la franja horària pla és des de les 8 fins a les 11 del matí i des de les 

3 de la tarda fins a les 12 de la nit i la franja horària vall és des de les 12 de la nit 

fins a les 8 del matí. En el període d'hivern, la franja horària punta és des de les 

6 de la tarda fins a les 10 del vespre, la franja horària pla és des de les 8 del matí 

fins a les 6 de la tarda i de les 10 del vespre fins a les 12 de la nit i la franja 

horària vall és des de les 12 de la nit fins a les 8 del matí. 

 

Per fer els càlculs en l'estudi econòmic, s'utilitzarà una mitjana de preus de 

l'electricitat. Per calcular aquest preu mitjà, s'agafa un dia tipus dels mesos 

d'hivern i un dia tipus dels mesos d'estiu i es calcula quin percentatge del 

consum es fa en cada franja horària. 

 

En la següent taula es mostra el consum elèctric horari (en kWh) d'un dia tipus 

de cada període, les hores marcades de verd és perquè el consum es fa en la 

franja horària vall (la més barata), les hores marcades en groc són les de 

consum en la franja horària pla (preu moderat) i les hores marcades en vermell 

són les de consum en la franja horària punta (la més cara): 
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  Consum dia tipus "hivern" (kWh) Consum dia tipus "estiu" (kWh) 

00:00 103,25 118,25 

01:00 99,25 116,25 

02:00 106,00 116,50 

03:00 105,63 115,25 

04:00 103,63 110,50 

05:00 115,25 114,50 

06:00 129,63 121,75 

07:00 160,75 130,50 

08:00 182,13 151,75 

09:00 224,25 190,50 

10:00 249,63 205,50 

11:00 254,88 230,50 

12:00 248,63 217,75 

13:00 239,00 216,25 

14:00 221,00 202,25 

15:00 210,50 216,50 

16:00 215,25 214,25 

17:00 224,13 202,75 

18:00 217,00 192,50 

19:00 193,13 174,00 

20:00 177,38 158,25 

21:00 145,38 130,00 

22:00 124,00 120,00 

23:00 112,00 119,00 
Total 4.161,63 3.885,25 

Taula 3. Consums elèctric d'un dia tipus d'hivern i d'estiu 

 

A continuació es calcularà quin percentatge sobre el consum total es fa en cada 

període: 

 

  Dia tipus "hivern" Dia tipus "estiu" 
% consum punta 17,61 22,31 
% consum pla 60,20 53,41 
% consum vall 22,19 24,28 

Taula 4. Percentatge de consum segons la franja horària, a l'estiu i a l'hivern 

 

Les tarifes elèctriques amb IVA i impost elèctric per a cada franja horària són les 

següents: 
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Franja horària Preu (euros/kWh) 
Punta 0,210345 
Pla 0,165371 
Vall 0,113304 

Taula 5. Tarifes d'electricitat per a l'ETSEIAT  

 

Aplicant els factors de ponderació anteriors a aquests preus (tant per cent de 

consum per franja horària), tenim els preus mitjans següents: 

 

Preu mitjà (estiu) (euros/kWh) 0,162760 
Preu mitjà (hivern) (euros/kWh) 0,161738 

Taula 6. Preus mitjans d'electricitat a l'hivern i a l'estiu 

 

Es calcula quin percentatge del consum elèctric anual es fa durant el període 

d'estiu i durant el període d'hivern a partir del consum total anual i del consum de 

cada període: 

 

Consum a l'hivern (octubre-març) (kWh) 772.232,73 

Consum a l'estiu (abril-setembre) (kWh) 614.563,81 

Consum anual (kWh) 1.386.796,54 

% de consum a l'hivern 55,68 

% de consum a l'estiu 44,32 

Taula 7. Percentatge de consum elèctric en mesos d'hivern i en mesos d'estiu 

 

Per tant, aplicant aquests factors de ponderació als preus elèctrics mitjans d'estiu 

i hivern, es té un preu mitjà de 0,162191 euros/kWh, que és el valor que 

s'utilitzarà per fer l'estudi econòmic. 

 

7.2- Escenaris de preus energètics (gas natural i electricitat) 
Els preus energètics calculats anteriorment són els que hi ha l'any 2015, però al 

llarg dels propers 25 anys aniran canviant. Per calcular quins són els preus 

estimats pels propers anys, es plantegen tres escenaris diferents: 

 

- Escenari de preus tendencials: en aquest escenari, els preus de l'electricitat i 

del gas natural s'incrementaran en el mateix percentatge anual que en la darrera 

dècada, suposant que no canviïn significativament les condicions actuals, és  a 

dir, que no hi hagin grans descobriments de gas natural a baix cost en els 

propers anys i que tampoc hi hagin talls de subministrament importants en els 

països productors de gas, la producció d'electricitat continuaria amb el mix actual, 

ajustant els preus any rere any. 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 60 - 

 

- Escenari de preus baixos: en aquest escenari, els preus del gas natural i de 

l'electricitat, variaran en un percentatge inferior en un 3% anual que en l'escenari 

de preus tendencials. Aquest supòsit de preus succeiria si es descobrissin grans 

quantitats de gas natural a baix cost, ja que baixaria el preu del gas natural. 

Aquesta baixada de preu del gas, acompanyada de la baixada d'altres fonts 

d'energia utilitzades en la producció d'electricitat com el carbó o el fuel-oil, 

implicaria també un augment menor en els preus de l'energia elèctrica. 

 

- Escenari de preus alts: en aquest escenari, els preus de l'electricitat i del gas 

natural s'incrementaran en un percentatge un 3% superior a l'escenari de preus 

tendencials. Aquest supòsit succeiria si hi haguessin restriccions en els països 

productors de gas natural, ja que l'escassetat d'energia suposaria un increment 

de preus més elevat. L'electricitat també patiria un increment de preus similar, ja 

que amb l'augment de preus del gas natural també pujarien els preus dels altres 

combustibles utilitzats en la generació d'electricitat. 

 

Es calcularà quin ha estat l'increment de preus en el gas natural a Espanya en 

els darrers anys: 

 

Any 
Preu del gas històric a 
Espanya (euros/kWh) 

Increment en 
percentatge 

En base 100 
(100=Preu del 2005) 

Increment mitjà 
anual 

2006 0,042247 _____ 100 1,0267 

2007 0,041516 -1,7303 98,2697   

2008 0,044970 8,3196 106,445   

2009 0,049618 10,3358 117,447   

2010 0,039441 -20,5107 93,3581   

2011 0,046203 17,1446 109,3640   

2012 0,051346 11,1313 121,5376   

2013 0,050790 -1,0828 120,2216   

Taula 8. Increment dels preus del gas natural en els darrers anys 

 

Es veu clarament com durant els darrers anys hi ha hagut una gran volatilitat en 

els preus del gas natural, amb augments de fins al 17% en un any i baixades del 

20% un altre any. Això es deu a que el gas natural és una matèria primera que 

cotitza als mercats i per tant pot variar el preu d'un any a un altre de forma 

significativa. S'observa que en els darrers 7 anys, el preu del gas natural ha 

augmentat un 2,67% anual. Aquest percentatge d'increment anual és el que es 

fixa a l'hora de calcular quin serà l'increment en els preus tendencials del gas 

natural els propers 25 anys. Per un escenari de preus baixos, el gas natural 

baixarà un 0,33% anual i per un escenari de preus alts, el gas natural 

augmentarà un 5,67% anual. 
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En la propera taula es pot observar quins seran els preus del gas natural per a 

cada escenari durant els propers 25 anys, el terme variable està indicat per kWh 

i el terme fix és el total anual per a l'ETSEIAT: 

 

Any 

Preu del gas 
natural previst    
__(€/kWh) 

Preu fix 
del gas 
natural 
__(€) 

Preu del gas 
natural previst 
"baix" (€/kWh) 

Preu fix 
del gas 
natural 
"baix" (€) 

Preu del gas 
natural previst 
"alt"  (€/kWh) 

Preu fix 
del gas 
natural 
"alt" (€) 

2014 0,0552 1.175,68 0,0552 1.175,68 0,0552 1.175,68 
2015 0,0567 1.207,03 0,0550 1.171,76 0,0584 1.242,30 
2016 0,0582 1.239,20 0,0549 1.167,84 0,0617 1.312,68 
2017 0,0598 1.272,24 0,0547 1.163,94 0,0652 1.387,06 
2018 0,0614 1.306,16 0,0545 1.160,05 0,0689 1.465,65 
2019 0,0630 1.340,98 0,0543 1.156,17 0,0728 1.548,69 
2020 0,0647 1.376,72 0,0541 1.152,31 0,0769 1.636,44 
2021 0,0664 1.413,43 0,0540 1.148,46 0,0812 1.729,15 
2022 0,0682 1.451,11 0,0538 1.144,62 0,0858 1.827,13 
2023 0,0700 1.489,79 0,0536 1.140,80 0,0907 1.930,65 
2024 0,0719 1.529,51 0,0534 1.136,99 0,0958 2.040,04 
2025 0,0738 1.570,28 0,0532 1.133,19 0,1013 2.155,62 
2026 0,0757 1.612,14 0,0531 1.129,40 0,1070 2.277,76 
2027 0,0778 1.655,12 0,0529 1.125,63 0,1131 2.406,81 
2028 0,0798 1.699,24 0,0527 1.121,87 0,1195 2.543,18 
2029 0,0820 1.744,54 0,0525 1.118,12 0,1262 2.687,27 
2030 0,0841 1.791,05 0,0524 1.114,38 0,1334 2.839,53 
2031 0,0864 1.838,80 0,0522 1.110,66 0,1410 3.000,41 
2032 0,0887 1.887,82 0,0520 1.106,95 0,1489 3.170,41 
2033 0,0911 1.938,14 0,0518 1.103,25 0,1574 3.350,04 
2034 0,0935 1.989,81 0,0517 1.099,56 0,1663 3.539,85 
2035 0,0960 2.042,86 0,0515 1.095,89 0,1757 3.740,41 
2036 0,0985 2.097,32 0,0513 1.092,22 0,1857 3.952,34 
2037 0,1012 2.153,23 0,0511 1.088,58 0,1962 4.176,27 
2038 0,1039 2.210,63 0,0510 1.084,94 0,2073 4.412,89 
2039 0,1066 2.269,56 0,0508 1.081,31 0,2191 4.662,92 
2040 0,1095 2.330,06 0,0506 1.077,70 0,2315 4.927,12 

Taula 9. Preus estimats del gas natural els propers anys 

 

S'observa que els preus del gas natural pràcticament es doblen en l'escenari de 

preus tendencials, que en un període de 25 anys es pot considerar normal ja que 

l'IPC augmenta més o menys a aquest ritme. Si succeeix l'escenari de preus 

baixos, els preus del gas natural disminueixen lleugerament, però en termes 

reals (descomptant l'IPC) seria una baixada bastant important. Si succeeix 

l'escenari de preus alts, el gas natural multiplica el preu per quatre, cosa que 

suposa un increment important en les tarifes. 
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Ara es calcularà quin ha estat l'increment de preus de l'electricitat a Espanya en 

els darrers anys: 

 

Any 
Preu històric de 
l'electricitat (€/kWh) 

Increment en 
percentatge 

En base 100 
(100=Preu del 2005) 

Increment mitjà 
anual 

2006 0,086726 _______ 100 1,0824 

2007 0,089868 3,6229 103,6229   

2008 0,092834 3,3004 107,0429   

2009 0,112480 21,1625 129,6958   

2010 0,117759 4,6933 135,7828   
2011 0,140069 18,9455 161,5075   
2012 0,168075 19,9944 193,8000   
2013 0,150938 -10,1960 174,0401   

Taula 10. Increment dels preus de l'electricitat en els darrers anys 

 

Es pot observar com durant els darrers anys hi ha hagut un gran increment en 

els preus de l'energia elèctrica, amb augments de fins el 21% en un any. 

L'electricitat ha augmentat de preu més ràpidament que les fonts d'energia 

primària. De fet, els preus han pujat durant tots els anys excepte el 2013. Les 

pujades de tarifes han sigut constants degut a l'increment en els costos de 

generació, a l'augment dels impostos i a l'increment dels costos regulats. Es 

preveu que els preus de l'electricitat continuïn augmentant durant els propers 

anys. S'observa que en els darrers 7 anys, els preus de l'electricitat han 

augmentat un 8,24% anual. Aquest percentatge d'increment anual és el que es 

fixa a l'hora de calcular quin serà l'increment en els preus tendencials de 

l'electricitat els propers 25 anys. Per un escenari de preus baixos, l'electricitat 

pujarà un 5,24% anual i per un escenari de preus alts, l'electricitat augmentarà 

un 11,24% anual. 

 

En la propera taula es pot observar quins seran els preus de l'electricitat per a 

cada escenari durant els propers 25 anys, el terme d'energia està indicat per 

kWh i el terme de potència és el total anual per a l'ETSEIAT, amb una potència 

contractada de 498,75 kW: 
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Any 

Preu de 
l'electricitat 
previst 
_(€/kWh) 

Preu fix de 
l'electricitat 
previst 
 ___(€) 

Preu de 
l'electricitat 
previst "baix"   
__(€/kWh) 

Preu fix de 
l'electricitat 
previst "baix" 
____(€) 

Preu de 
l'electricitat 
previst "alt" 
_(€/kWh) 

Preu fix de 
l'electricitat 
previst "alt" 
____(€) 

2014 0,1622 52.009,08 0,1622 52.009,08 0,1622 52.009,08 
2015 0,1756 56.293,42 0,1707 54.733,15 0,1804 57.853,69 
2016 0,1900 60.930,69 0,1796 57.599,90 0,2007 64.355,11 
2017 0,2057 65.949,97 0,1890 60.616,79 0,2232 71.587,13 
2018 0,2226 71.382,71 0,1989 63.791,70 0,2483 79.631,86 
2019 0,2409 77.262,99 0,2094 67.132,91 0,2762 88.580,63 
2020 0,2608 83.627,67 0,2203 70.649,11 0,3073 98.535,03 
2021 0,2823 90.516,65 0,2319 74.349,49 0,3418 109.608,08 
2022 0,3055 97.973,12 0,2440 78.243,68 0,3802 121.925,49 
2023 0,3307 106.043,83 0,2568 82.341,83 0,4230 135.627,08 
2024 0,3579 114.779,37 0,2702 86.654,63 0,4705 150.868,42 
2025 0,3874 124.234,53 0,2844 91.193,32 0,5234 167.822,52 
2026 0,4193 134.468,57 0,2993 95.969,73 0,5822 186.681,88 
2027 0,4539 145.545,66 0,3150 100.996,32 0,6476 207.660,59 
2028 0,4913 157.535,24 0,3315 106.286,18 0,7204 230.996,82 
2029 0,5317 170.512,49 0,3488 111.853,11 0,8013 256.955,50 
2030 0,5755 184.558,76 0,3671 117.711,61 0,8914 285.831,33 
2031 0,6230 199.762,12 0,3863 123.876,97 0,9915 317.952,13 
2032 0,6743 216.217,88 0,4065 130.365,24 1,1030 353.682,57 
2033 0,7298 234.029,21 0,4278 137.193,36 1,2269 393.428,28 
2034 0,7899 253.307,78 0,4502 144.379,10 1,3648 437.640,48 
2035 0,8550 274.174,46 0,4738 151.941,22 1,5182 486.821,11 
2036 0,9255 296.760,07 0,4986 159.899,41 1,6888 541.528,50 
2037 1,0017 321.206,21 0,5248 168.274,42 1,8785 602.383,74 
2038 1,0842 347.666,15 0,5523 177.088,10 2,0896 670.077,68 
2039 1,1735 374.647,54 0,5812 186.363,40 2,3245 745.378,86 
2040 1,2702 403.722,89 0,6116 196.124,52 2,5857 829.142,13 

Taula 11. Preus estimats de l'electricitat els propers anys 

 

S'observa com els preus de l'electricitat seran molt elevats l'any 2040 amb 1,27 

euros/kWh en l'escenari de preus tendencials, això suposa multiplicar les tarifes 

actuals per 8. Seria un increment molt important, varies vegades per sobre de 

l'IPC. Si succeeix l'escenari de preus baixos, l'electricitat multiplicaria el preu 

actual per 4, que és un augment important. En cas que l'escenari fos de preus 

energètics elevats, les tarifes d'electricitat augmentarien en un 1513%, 

multiplicant els preus actuals per més de 16. 

 

Aquesta situació d'increment molt elevat dels preus de l'electricitat, farà que sigui 

interessant disminuir el consum d'electricitat de la xarxa, augmentant el consum 

de gas natural, produint electricitat en un motor de cogeneració a partir del gas 

natural. En l'apartat de l'estudi econòmic es veurà si és rendible instal·lar un 

motor de cogeneració. 
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7.3- Retribucions per l'electricitat venuda en cogeneració 
Si finalment surt rendible instal·lar un sistema de cogeneració o de trigeneració, 

l'electricitat excedent s'haurà de vendre a la xarxa. Actualment no hi ha cap 

subvenció en el preu de venda de l'electricitat produïda en sistemes de 

cogeneració o de trigeneració, per tant s'haurà de vendre l'electricitat a preu de 

mercat. Es suposa que el preu de mercat augmenta al mateix ritme que en el cas 

de l'electricitat, és a dir, un 8,24% anual en un escenari de preus tendencials, un 

5,24% anual en un escenari de preus baixos i un 11,24% anual en un escenari 

de preus alts. 
 

En la propera taula es pot observar quines seran les retribucions que s'obtindran 

al vendre electricitat a la xarxa durant els propers 25 anys: 

 

Any Retribució (€/kWh) Retribució baix (€/kWh) Retribució alt (€/kWh) 
2014 0,0601 0,0601 0,0601 
2015 0,0651 0,0632 0,0669 
2016 0,0704 0,0666 0,0744 
2017 0,0762 0,0700 0,0827 
2018 0,0825 0,0737 0,0920 
2019 0,0893 0,0776 0,1024 
2020 0,0966 0,0816 0,1139 
2021 0,1046 0,0859 0,1267 
2022 0,1132 0,0904 0,1409 
2023 0,1225 0,0952 0,1567 
2024 0,1326 0,1001 0,1743 
2025 0,1436 0,1054 0,1939 
2026 0,1554 0,1109 0,2157 
2027 0,1682 0,1167 0,2400 
2028 0,1820 0,1228 0,2669 
2029 0,1970 0,1293 0,2969 
2030 0,2133 0,1360 0,3303 
2031 0,2308 0,1431 0,3674 
2032 0,2499 0,1506 0,4087 
2033 0,2704 0,1585 0,4546 
2034 0,2927 0,1668 0,5057 
2035 0,3168 0,1756 0,5626 
2036 0,3429 0,1848 0,6258 
2037 0,3712 0,1945 0,6961 
2038 0,4018 0,2046 0,7743 
2039 0,4348 0,2154 0,8613 
2040 0,4707 0,2266 0,9581 

Taula 12. Retribucions estimades els propers anys 
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Es pot observar que les retribucions obtingudes per la venda d'electricitat 

augmenten de forma proporcional a l'increment dels preus elèctrics. No obstant 

com que es parteix d'un preu inicial baix, al llarg dels anys, malgrat mantenir la 

proporcionalitat amb els preus elèctrics, en valor absolut la diferència entre el 

preu de venda a la xarxa elèctrica (retribucions) i el preu de compra a la xarxa 

elèctrica (tarifes) és més elevat, cosa que fa menys aconsellable vendre 

electricitat a la xarxa si no és imprescindible. 
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8- Possibles solucions 
S'analitzaran tres possibles solucions per obtenir electricitat, calor i fred per a 

l'ETSEIAT.  

 

Les alternatives són mantenir el sistema actual on es compra l'electricitat a la 

xarxa, es genera la calor amb calderes de gas natural i la refrigeració s'obté a 

partir de màquines elèctriques de compressió de vapor.  

 

Una altra opció és implementar un sistema de cogeneració, on es generi 

electricitat i calor conjuntament, la refrigeració aniria per separat (tal i com està 

actualment) i les calderes actuals servirien com a sistema auxiliar pels moments 

de més demanda tèrmica. L'electricitat es compraria o es vendria a la xarxa 

segons la demanda elèctrica de cada moment.  

 

També es pot implementar un sistema de trigeneració on es generari electricitat, 

calor i fred en la mateixa màquina, en aquest cas, també seria necessari 

mantenir les calderes actuals per cobrir els moments de màxima demanda 

tèrmica. 

 

8.1- Mantenir el sistema actual 
Als edificis de l'ETSEIAT es poden mantenir les tres calderes existents que 

funcionen amb gas natural i seguir comprant l'electricitat a la xarxa. Les calderes 

existents tenen un rendiment del 93% i subministren energia tèrmica als 4 edificis. 

  

Hi ha dues calderes a la planta soterrada de l'edifici TR5 que serveixen per 

escalfar els edificis TR5 i TR6, també hi ha una caldera a l'edifici TR4 que 

escalfa els edificis TR4 i TR45.  

 

L'electricitat es seguiria comprant a la xarxa elèctrica amb un sistema de 

tarificació per franges horàries tal i com s'ha explicat a l'apartat 7. 

 

Si es mantingués el sistema actual, s'instal·laria un sistema centralitzat de 

refrigeració que cobreixi totes les plantes dels edificis de l'ETSEIAT amb 

màquines elèctriques de compressió de vapor. 

 

Els consums que hi hauria de gas natural per a la calefacció, d'electricitat (sense 

comptar la consumida en refrigeració) i d'electricitat consumida en refrigeració 

són els següents: 
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Mes   
Consum de 
gas  (kWh) 

Consum elèctric 
refrigeració (kWh) 

Consum elèctric  
____(kWh) 

Potència elèctrica 
màxima (kW) 

            

Octubre   38.889,13 10.001,61 194.297,88 498,75 

Novembre   121.749,36 0,90 130.679,91   

Desembre   155.779,38 0 115.082,44   

Gener   181.783,50 
 

0 109.682,00   

Febrer    153.282,13 0 108.051,63   

Març   117.114,09 0 114.438,88   

Abril   51.314,19 70,60 97.600,50   

Maig   7.126,56 627,27 106.670,00   

Juny    2.618,49 12.105,23 105.236,75   

Juliol   2.193,18 16.413,59 110.765,06   

Agost   1.547,00 655,75 86.206,25   

Setembre   2.118,25 18.098,80 108.085,25   
  Total 835.515,24 57.973,76 1.386.796,54   

Taula 13. Consum de gas i d'electricitat a l'ETSEIAT 

 

En aquesta taula es veu que anualment es consumeixen 835.515 kWh de gas 

natural, 1.386.796 kWh d'electricitat i 57.973 kWh d'electricitat per a refrigeració. 

La potència elèctrica màxima és de 498,75 kW que és la potència que s'haurà de 

contractar com a mínim. 

 

Si es manté el sistema actual, només es considera com a cost d'inversió la 

instal·lació de 9 màquines de refrigeració per compressió de vapor necessàries 

per refredar els edificis. Es seguirien utilitzant les mateixes calderes que hi ha 

actualment.  

 

Les màquines de refrigeració tenen un cost de 13.692 € cada una, són de la 

marca Termoven i el model és el CXCF660. Aquestes màquines requereixen un 

manteniment anual amb un cost entre totes de 10.000 € que s'incrementarà amb 

l'IPC (3%) durant els propers 25 anys.  

 

En la següent taula es troben els preus i les mesures d'aquesta màquina: 
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Taula 14. Preus de la màquina de refrigeració 

 

En la següent imatge es mostra com és i quines parts té la màquina de 

refrigeració seleccionada: 

 

 

Imatge 14. Unitat exterior de la màquina de refrigeració 

 

 

 

Imatge 15. Esquema de la unitat exterior de la màquina de refrigeració 
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Les parts del compressor (indicades amb números a la imatge de dalt) són: 

1- Compressor 

2- Ventilació exterior 

3- Bateria exterior 

4- Quadre elèctric 

5- Desguàs 

6- Accés de la presa de pressions i connexió de força 

 

En la següent taula es poden observar les especificacions de la màquina 

refredadora (s'ha seleccionat el model 660): 

 

 

Taula 15. Especificacions de la màquina de refrigeració 

 

Els costos per concepte, escenari de preus energètics i per any de vida útil del 

sistema (es considera una vida útil de 25 anys) són els que es mostren a les 

taules següents: 
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Any Consum de gas (kWh) Cost (euros) Cost baix (euros) Cost alt (euros) 
2015         
2016 835.515,24 49.880,06 45.839,72 52.837,75 

2017 835.515,24 51.209,80 45.686,55 55.831,46 

2018 835.515,24 52.574,98 45.533,90 58.994,79 

2019 835.515,24 53.976,55 45.381,75 62.337,35 

2020 835.515,24 55.415,49 45.230,11 65.869,30 

2021 835.515,24 56.892,79 45.078,98 69.601,36 

2022 835.515,24 58.409,47 44.928,35 73.544,88 

2023 835.515,24 59.966,59 44.778,23 77.711,83 

2024 835.515,24 61.565,21 44.628,60 82.114,87 

2025 835.515,24 63.206,45 44.479,48 86.767,38 

2026 835.515,24 64.891,45 44.330,86 91.683,50 

2027 835.515,24 66.621,36 44.182,73 96.878,16 

2028 835.515,24 68.397,40 44.035,10 102.367,14 

2029 835.515,24 70.220,77 43.887,96 108.167,12 

2030 835.515,24 72.092,76 43.741,31 114.295,71 

2031 835.515,24 74.014,65 43.595,16 120.771,55 

2032 835.515,24 75.987,78 43.449,49 127.614,30 

2033 835.515,24 78.013,51 43.304,30 134.844,74 

2034 835.515,24 80.093,24 43.159,61 142.484,86 

2035 835.515,24 82.228,41 43.015,39 150.557,85 

2036 835.515,24 84.420,51 42.871,66 159.088,25 

2037 835.515,24 86.671,04 42.728,41 168.101,96 

2038 835.515,24 88.981,57 42.585,64 177.626,38 

2039 835.515,24 91.353,69 42.443,34 187.690,45 

2040 835.515,24 93.789,05 42.301,52 198.324,72 
          
Total 20.887.881,09 1.740.874,59 1.101.198,15 2.766.107,64 

Taula 16. Costos del consum de gas 
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Any Consum elèctric (kWh) Cost (euros) Cost baix (euros) Cost alt (euros) 
2015         
2016 1.386.796,54 324.440,60 306.704,95 342.674,74 

2017 1.386.796,54 351.166,98 322.769,16 381.183,43 

2018 1.386.796,54 380.094,98 339.674,77 424.019,59 

2019 1.386.796,54 411.405,98 357.465,85 471.669,55 

2020 1.386.796,54 445.296,28 376.188,76 524.674,26 

2021 1.386.796,54 481.978,36 395.892,31 583.635,46 

2022 1.386.796,54 521.682,19 416.627,88 649.222,54 

2023 1.386.796,54 564.656,69 438.449,51 722.180,08 

2024 1.386.796,54 611.171,29 461.414,08 803.336,35 

2025 1.386.796,54 661.517,61 485.581,47 893.612,71 

2026 1.386.796,54 716.011,30 511.014,66 994.034,03 

2027 1.386.796,54 774.994,01 537.779,97 1.105.740,37 

2028 1.386.796,54 838.835,52 565.947,15 1.229.999,92 

2029 1.386.796,54 907.936,09 595.589,64 1.368.223,35 

2030 1.386.796,54 982.728,95 626.784,71 1.521.979,89 

2031 1.386.796,54 1.063.683,00 659.613,68 1.693.015,09 

2032 1.386.796,54 1.151.305,78 694.162,12 1.883.270,68 

2033 1.386.796,54 1.246.146,64 730.520,10 2.094.906,58 

2034 1.386.796,54 1.348.800,20 768.782,39 2.330.325,44 

2035 1.386.796,54 1.459.910,02 809.048,74 2.592.199,92 

2036 1.386.796,54 1.580.172,71 851.424,11 2.883.503,01 

2037 1.386.796,54 1.710.342,25 896.018,96 3.207.541,79 

2038 1.386.796,54 1.851.234,74 942.949,55 3.567.995,02 

2039 1.386.796,54 2.002.075,28 992.338,21 3.968.954,82 

2040 1.386.796,54 2.165.212,89 1.044.313,70 4.414.973,19 
         
Total 34.669.913,48 24.552.800,30 15.127.056,40 40.652.871,83 

Taula 17. Costos del consum d'electricitat 
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Any 
Consum elèctric 
refrigeració (kWh) Cost (euros) Cost baix (euros) Cost alt (euros) 

2015         
2016 57.973,76 11.015,79 10.413,61 11.634,90 

2017 57.973,76 11.923,24 10.959,04 12.942,39 

2018 57.973,76 12.905,43 11.533,04 14.396,81 

2019 57.973,76 13.968,54 12.137,10 16.014,68 

2020 57.973,76 15.119,23 12.772,80 17.814,36 

2021 57.973,76 16.364,70 13.441,80 19.816,28 

2022 57.973,76 17.712,77 14.145,84 22.043,17 

2023 57.973,76 19.171,89 14.886,76 24.520,31 

2024 57.973,76 20.751,21 15.666,48 27.275,82 

2025 57.973,76 22.460,63 16.487,04 30.340,99 

2026 57.973,76 24.310,86 17.350,57 33.750,62 

2027 57.973,76 26.313,51 18.259,34 37.543,40 

2028 57.973,76 28.481,13 19.215,71 41.762,41 

2029 57.973,76 30.827,32 20.222,16 46.455,53 

2030 57.973,76 33.366,77 21.281,33 51.676,06 

2031 57.973,76 36.115,42 22.395,98 57.483,25 

2032 57.973,76 39.090,49 23.569,01 63.943,03 

2033 57.973,76 42.310,64 24.803,48 71.128,74 

2034 57.973,76 45.796,06 26.102,61 79.121,96 

2035 57.973,76 49.568,59 27.469,78 88.013,43 

2036 57.973,76 53.651,89 28.908,56 97.904,10 

2037 57.973,76 58.071,56 30.422,69 108.906,25 

2038 57.973,76 62.855,31 32.016,14 121.144,78 

2039 57.973,76 68.033,13 33.693,04 134.758,64 

2040 57.973,76 73.637,48 35.457,77 149.902,38 
         
Total 1.449.343,98 833.823,58 513.611,68 1.380.294,31 

Taula 18. Costos del consum d'electricitat per a refrigeració 
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Any Inversió i manteniment (€) Cost total (€) Cost total baix (€) Cost total alt (€) 
2015 123.228,00 123.228,00 123.228,00 123.228,00 
2016 10.000,00 395.336,50 372.958,28 417.147,39 

2017 10.300,00 424.600,00 389.714,76 460.257,27 

2018 10.609,00 456.184,40 407.350,71 508.020,20 

2019 10.927,27 490.278,30 425.911,97 560.948,86 

2020 11.255,09 527.086,10 445.446,76 619.613,01 

2021 11.592,74 566.828,60 466.005,84 684.645,85 

2022 11.940,52 609.744,90 487.642,59 756.751,11 

2023 12.298,74 656.093,90 510.413,23 836.710,95 

2024 12.667,70 706.155,40 534.376,86 925.394,75 

2025 13.047,73 760.232,40 559.595,72 1.023.768,81 

2026 13.439,16 818.652,80 586.135,26 1.132.907,31 

2027 13.842,34 881.771,20 614.064,38 1.254.004,27 

2028 14.257,61 949.971,70 643.455,56 1.388.387,08 

2029 14.685,34 1.023.670,00 674.385,10 1.537.531,34 

2030 15.125,90 1.103.314,00 706.933,25 1.703.077,56 

2031 15.579,67 1.189.393,00 741.184,49 1.886.849,56 

2032 16.047,06 1.282.431,00 777.227,68 2.090.875,07 

2033 16.528,48 1.382.999,00 815.156,36 2.317.408,54 

2034 17.024,33 1.491.714,00 855.068,93 2.568.956,59 

2035 17.535,06 1.609.242,00 897.068,97 2.848.306,26 

2036 18.061,11 1.736.306,00 941.265,44 3.158.556,46 

2037 18.602,95 1.873.688,00 987.773,01 3.503.152,95 

2038 19.161,03 2.022.233,00 1.036.712,36 3.885.927,22 

2039 19.735,87 2.181.198,00 1.088.210,46 4.311.139,77 

2040 20.327,94 2.352.967,00 1.142.400,93 4.783.528,24 
          
Total 487.820,64 27.615.319,00 17.229.686,87 45.287.094,40 

Taula 19. Costos d'inversió i manteniment i costos totals 

 

El cost total de seguir amb el sistema actual és de 27.615.319 euros si els preus 

energètics augmenten de forma moderada, de 17.229.686 euros si els preus 

energètics són baixos i de 45.287.094 euros si els preus energètics són elevats. 

 

En aquestes taules es poden observar els costos totals i de cada tipus de 

subministrament (gas o electricitat), els preus energètics són els que es detallen 

a l'apartat 7. En l'apartat 9 es compararan aquests costos amb les altres 

alternatives per veure si és convenient mantenir el sistema actual o no. 
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8.2- Implementar un sistema de cogeneració 
Una altra possibilitat que es té, és substituir el sistema actual per una màquina 

de cogeneració que subministri electricitat i calor a l'ETSEIAT, però mantenint el 

sistema de refrigeració actual.  

 

Per decidir quina màquina de cogeneració es triarà, es comparen diverses 

màquines de diferents potències per veure quina és més adient, tenint en 

compte que es vol cobrir una demanda de 400 kW tèrmics, ja que la resta es 

cobrirà amb les calderes convencionals per poder garantir un mínim d'hores de 

funcionament del sistema de cogeneració. S'han tingut en compte criteris 

mediambientals a l'hora de triar la màquina, procurant escollir una màquina d'una 

empresa que tingui compromisos per reduir la contaminació produïda pels seus 

productes. En aquest cas, la màquina escollida té un baix consum de 

combustible i unes baixes emissions contaminants tal i com es veurà a l'apartat 

de l'estudi mediambiental. 

 

Es selecciona l'empresa Caterpillar per comprar la màquina, ja que és una 

empresa que es dedica a produir motors industrials i té una gran experiència en 

el sector de la cogeneració. Es tria una màquina de la gamma industrial 

preparada per fer cogeneració ja que estan dissenyades per a un òptim 

aprofitament energètic. En quant al combustible que utilitzarà el motor de 

cogeneració, es tria el gas natural ja que és un combustible més econòmic i amb 

un menor impacte ambiental que el fuel-oil. 

 

Es disposa dels següents motors de cogeneració per triar: 
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Taula 20. Potències de les màquines de cogeneració disponibles 

 
Es tria el model G3508A ja que és el que té una potència tèrmica més propera a 

la que es necessita, en concret té 632 kWt i com a mínim necessitàvem 400 kWt. 

Aquest motor permetrà cobrir pràcticament tota la demanda tèrmica (el 90%) i 

permetrà produir excedents elèctrics que es vendran a la xarxa.  

 

En la imatge següent es veu com és el motor seleccionat: 

 

Imatge 16. Motor Caterpillar G3508A 
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Aquest motor té les següents especificacions tèrmiques i elèctriques: 

- Rendiment elèctric (ηe): 37,2% 

- Rendiment tèrmic (ηt): 48,5% 

- Rendiment total: 85,7% 

- Potència elèctrica (We): 485 kW 

- Potència tèrmica (Qu): 632 kW 

- Consum de combustible (F): 1.290,32 kW 

 

Es calcularan els criteris d'eficiència en cogeneració per veure si aquest motor és 

prou eficient per complir la normativa, si no ho fos, s'hauria de cercar un nou 

motor ja que no estaria permesa la seva instal·lació. 

 

La normativa exigeix els següents valors de rendiment elèctric equivalent: 

 

 

Taula 21. Rendiment elèctric equivalent exigit per tipus de combustible 

 

S'ha de tenir en compte que si el percentatge d'estalvi d'energia primària és 

superior al 10%, vol dir que la planta és d'alta eficiència. 

 

Es calcula el factor d'utilització de l'energia (FUE): 
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- El rendiment de la calor produïda en una caldera (ηb) és 0,93 (93%) 

- El rendiment de la xarxa elèctrica (ηc) és 0,4063 (40,63%) 
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Es calcula l'estalvi de combustible (∆F): 
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Es calcula el rendiment elèctric artificial (rendiment elèctric equivalent): 
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Es calcula el consum específic de combustible: 
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Es calcula el percentatge d'estalvi d'energia primària: 
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Es calcula la relació calor electricitat: 
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Es calcula l'índex d'estalvi d'energia primària: 
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Es pot observar que la planta de cogeneració compleix la normativa, ja que té un 

rendiment elèctric equivalent del 78,59% i supera el 55% de REE que ha de tenir 

com a mínim. La planta és d'alta eficiència ja que el PES és superior al 10%. 
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El motor de cogeneració té un cost de 168.000€ però, per garantir el 

funcionament continu del sistema quan hi hagi avaries o es facin tasques de 

manteniment, s'instal·laran dos motors en paral·lel encara que només funcioni un 

motor i mai funcionin tots dos motors alhora. Aquests motors tenen un cost de 

manteniment de 9 euros per hora de funcionament.  

 

Aquests motors s'instal·laran en una sala de màquines instal·lada al pati de 

l'ETSEIAT en front del TR45 i tindrà 200 m2. La situació exacta d'aquesta sala de 

màquines es troba al plànol 1. El preu de construcció de la sala amb qualitats 

mitjanes és de 47.127,08 euros. A més a més, s'ha de considerar el cost 

d'instal·lació de les 9 màquines de refrigeració, igual que si es mantingués el 

sistema actual. 

 

Per poder vendre electricitat a la xarxa es necessita un transformador elevador, 

s'ha triat un de la marca ABB de tipus sec, amb una potència màxima de 630 

kVA, ja que és el transformador amb la potència mínima necessària per poder 

treballar amb els 480 kW que genera com a màxim el motor de cogeneració. 

 

El pressupost per instal·lar el sistema de cogeneració és el següent: 

 

Concepte Preu (euros) Unitats Total (euros) 

Motor de cogeneració 168.000 2 336.000 

Màquina refredadora 13.692 9 123.228 

Construcció sala màquines 47.127,08 1 47.127,08 

Transformador elevador 5.760 1 5.760 

    

Total   512.115,08 

Taula 22. Pressupost del sistema de cogeneració 

 
El sistema de cogeneració s'espera que funcioni durant 1.890 hores l'any, per 

tant tindrà un cost de manteniment de 17.010 euros l'any. S'ha de sumar el cost 

de manteniment de les màquines refredadores que és de 10.000 euros l'any. 

Tots aquests costos augmentaran amb l'IPC (estimat un 3%) durant els 25 anys 

de vida útil del sistema. 

 

L'electricitat venuda a la xarxa té una retribució fixada en 0,0601 euros/kWh, 

preu bastant més baix que quan es compra electricitat a la xarxa (0,1622 

euros/kWh), per tant, interessa consumir l'electricitat produïda i vendre només 

els excedents quan sigui imprescindible. 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 79 - 

 

Actualment, està permès vendre electricitat a la xarxa i consumir l'electricitat 

generada, però hi ha previsions que canviï aquesta situació i es prohibeixi 

l'autoconsum, obligant a vendre tota l'electricitat que es generi a la xarxa i haver 

de comprar l'electricitat necessària. Aquest possible canvi de normativa afectaria 

significativament a la rendibilitat econòmica del sistema de cogeneració. En 

aquest estudi s'han calculat els costos amb el sistema actual i amb una situació 

on es prohibeixi l'autoconsum. 

 

Els consums que hi hauria de gas natural per al sistema de cogeneració i per les 

calderes auxiliars, d'electricitat (sense comptar la consumida en refrigeració) i 

d'electricitat consumida en refrigeració són els següents: 

 

Mes 

Demanda 
tèrmica  
__(kWh) 

Consum de 
gas sistema 
cogeneració 
__(kWh) 

Consum de 
gas caldera 
__(kWh) 

Consum de 
gas 
     (kWh) 

Consum 
elèctric 
refrigeració 
___(kWh) 

            

Octubre 36.166,89 67.113,81 3.888,91 71.002,72 10.001,61 

Novembre 113.226,90 210.111,78 12.174,94 222.286,72 0,90 

Desembre 144.874,82 268.839,88 15.577,94 284.417,81 0,00 

Gener 169.058,66 313.717,10 18.178,35 331.895,45 0,00 

Febrer  142.552,38 264.530,18 15.328,21 279.858,40 0,00 

Març 108.916,10 202.112,35 11.711,41 213.823,76 0,00 

Abril 47.722,19 88.556,65 5.131,42 93.688,07 70,60 

Maig 6.627,70 12.298,83 712,66 13.011,49 627,27 

Juny  2.435,19 0,00 2.618,49 2.618,49 12.105,23 

Juliol 2.039,65 0,00 2.193,18 2.193,18 16.413,59 

Agost 1.438,71 0,00 1.547,00 1.547,00 655,75 

Setembre 1.969,97 0,00 2.118,25 2.118,25 18.098,80 
 Total 777.029,18 1.427.280,58 91.180,75 1.518.461,33 57.973,76 

Taula 23. Consums amb el sistema de cogeneració 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 80 - 

 

Mes 

Consum 
elèctric 
__(kWh) 

Consum 
elèctric 
hores 
cogeneració 
__(kWh) 

Consum 
elèctric 
xarxa 
__(kWh) 

Producció 
d'electricitat 
__(kWh) 

Venda 
electricitat 
xarxa 
    (kWh) 

Potència 
elèctrica 
màxima 
_(kW) 

              

Octubre 194.297,88 18.995,64 175.302,23 24.966,34 5.970,69 498,75 

Novembre 130.679,91 72.397,31 58.282,60 78.161,58 5.764,27   

Desembre 115.082,44 75.007,33 40.075,10 100.008,43 25.001,10   

Gener 109.682,00 71.487,49 38.194,51 116.702,76 45.215,27   

Febrer  108.051,63 70.424,86 37.626,77 98.405,23 27.980,37   

Març 114.438,88 74.587,88 39.851,00 75.185,79 597,91   

Abril 97.600,50 31.806,56 65.793,94 32.943,07 1.136,51   

Maig 106.670,00 3.476,22 103.193,78 4.575,16 1.098,95   

Juny  105.236,75 0,00 105.236,75 0,00 0,00   

Juliol 110.765,06 0,00 110.765,06 0,00 0,00   

Agost 86.206,25 0,00 86.206,25 0,00 0,00   

Setembre 108.085,25 0,00 108.085,25 0,00 0,00   
 Total 1.386.796,54 418.183,29 968.613,25 530.948,38 112.765,08   

Taula 24. Consums amb el sistema de cogeneració 

 

En aquestes taules es pot veure que amb el sistema de cogeneració instal·lat es 

consumirien 1.518.461,33 kWh de gas natural dels quals 1.427.280,58 kWh es 

consumirien en el sistema de cogeneració. El consum del sistema de 

cogeneració es calcula a partir de la demanda tèrmica i aplicant el rendiment 

tèrmic del motor. El consum elèctric en refrigeració és de 57.973,76 kWh l'any i 

el consum elèctric és de 1.386.796,54 kWh dels quals 418.183,29 es cobreixen 

amb el sistema de cogeneració i la resta es compren a la xarxa. L'electricitat 

consumida en hores de cogeneració és un 65,18% de l'electricitat consumida en 

els mesos on el sistema de cogeneració està en funcionament. La resta (per la 

nit), s'ha de comprar obligatòriament de la xarxa. Per calcular el percentatge 

d'electricitat consumida en hores de cogeneració, s'ha agafat una setmana tipus i 

s'ha classificat cada hora en si el sistema de cogeneració està en funcionament 

o no, a l'annex es troba la taula amb aquesta setmana tipus classificada per 

hores segons aquest criteri. La producció d'electricitat del sistema de 

cogeneració és de 530.948,38 kWh i a la xarxa es venen 112.765,08 kWh. 

 

Els costos per concepte, escenari de preus energètics i per any de vida útil del 

sistema (es considera una vida útil de 25 anys) en cas que es permeti 

l'autoconsum (sense canviar la normativa actual) són els que es mostren a les 

taules següents: 
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Any Consum de gas (kWh) Cost (euros) Cost baix (euros) Cost alt (euros) 
2015         
2016 1.518.461,33 89.638,86 83.308,89 94.954,08 
2017 1.518.461,33 92.028,51 84.476,73 100.334,04 
2018 1.518.461,33 94.481,86 84.194,46 106.018,83 
2019 1.518.461,33 97.000,61 83.913,13 112.025,71 
2020 1.518.461,33 99.586,51 83.632,74 118.372,93 
2021 1.518.461,33 102.241,35 83.353,29 125.079,77 
2022 1.518.461,33 104.966,96 83.074,77 132.166,62 
2023 1.518.461,33 107.765,23 82.797,19 139.654,99 
2024 1.518.461,33 110.638,10 82.520,53 147.567,65 
2025 1.518.461,33 113.587,56 82.244,79 155.928,62 
2026 1.518.461,33 116.615,65 81.969,98 164.763,32 
2027 1.518.461,33 119.724,46 81.696,09 174.098,58 
2028 1.518.461,33 122.916,14 81.423,11 183.962,76 
2029 1.518.461,33 126.192,91 81.151,04 194.385,83 
2030 1.518.461,33 129.557,04 80.879,88 205.399,46 
2031 1.518.461,33 133.010,85 80.609,63 217.037,11 
2032 1.518.461,33 136.556,73 80.340,28 229.334,12 
2033 1.518.461,33 140.197,14 80.071,83 242.327,87 
2034 1.518.461,33 143.934,60 79.804,28 256.057,83 
2035 1.518.461,33 147.771,70 79.537,62 270.565,71 
2036 1.518.461,33 151.711,08 79.271,85 285.895,58 
2037 1.518.461,33 155.755,49 79.006,97 302.094,02 
2038 1.518.461,33 159.907,71 78.742,98 319.210,25 
2039 1.518.461,33 164.170,62 78.479,87 337.296,25 
2040 1.518.461,33 168.547,18 78.217,63 356.406,98 

          
Total 37.961.533,19 3.128.504,87 2.034.719,55 4.970.938,91 

Taula 25. Costos del consum de gas 
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Any 
Consum elèctric xarxa 
_______(kWh) Cost (euros) Cost baix (euros) Cost alt (euros) 

2015         
2016 968.613,25 244.980,18 231.588,25 258.748,50 
2017 968.613,25 265.160,86 243.718,10 287.825,82 
2018 968.613,25 287.003,95 256.483,27 320.170,76 
2019 968.613,25 310.646,42 269.917,04 356.150,52 
2020 968.613,25 336.236,47 284.054,42 396.173,57 
2021 968.613,25 363.934,55 298.932,28 440.694,29 
2022 968.613,25 393.914,31 314.589,39 490.218,09 
2023 968.613,25 426.363,70 331.066,57 545.307,22 
2024 968.613,25 461.486,17 348.406,77 606.587,10 
2025 968.613,25 499.501,91 366.655,20 674.753,40 
2026 968.613,25 540.649,27 385.859,42 750.580,02 
2027 968.613,25 585.186,22 406.069,49 834.927,78 
2028 968.613,25 633.391,98 427.338,11 928.754,28 
2029 968.613,25 685.568,77 449.720,70 1.033.124,70 
2030 968.613,25 742.043,72 473.275,63 1.149.223,93 
2031 968.613,25 803.170,90 498.064,28 1.278.370,02 
2032 968.613,25 869.333,53 524.151,29 1.422.029,13 
2033 968.613,25 940.946,43 551.604,64 1.581.832,19 
2034 968.613,25 1.018.458,57 580.495,92 1.759.593,40 
2035 968.613,25 1.102.355,91 610.900,43 1.957.330,84 
2036 968.613,25 1.193.164,44 642.897,43 2.177.289,38 
2037 968.613,25 1.291.453,49 676.570,33 2.421.966,16 
2038 968.613,25 1.397.839,27 712.006,90 2.694.138,92 
2039 968.613,25 1.511.330,55 749.299,53 2.996.897,59 
2040 968.613,25 1.634.042,19 788.545,43 3.333.679,29 

          
Total 24.215.331,17 18.538.163,76 11.422.210,85 30.696.366,91 

Taula 26. Costos del consum d'electricitat de la xarxa 
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Any 
Consum elèctric 
refrigeració (kWh) Cost (euros) Cost baix (euros) Cost alt (euros) 

2015         
2016 57.973,76 11.015,79 10.413,61 11.634,90 
2017 57.973,76 11.923,24 10.959,04 12.942,39 
2018 57.973,76 12.905,43 11.533,04 14.396,81 
2019 57.973,76 13.968,54 12.137,10 16.014,68 
2020 57.973,76 15.119,23 12.772,80 17.814,36 
2021 57.973,76 16.364,70 13.441,80 19.816,28 
2022 57.973,76 17.712,77 14.145,84 22.043,17 
2023 57.973,76 19.171,89 14.886,76 24.520,31 
2024 57.973,76 20.751,21 15.666,48 27.275,82 
2025 57.973,76 22.460,63 16.487,04 30.340,99 
2026 57.973,76 24.310,86 17.350,57 33.750,62 
2027 57.973,76 26.313,51 18.259,34 37.543,40 
2028 57.973,76 28.481,13 19.215,71 41.762,41 
2029 57.973,76 30.827,32 20.222,16 46.455,53 
2030 57.973,76 33.366,77 21.281,33 51.676,06 
2031 57.973,76 36.115,42 22.395,98 57.483,25 
2032 57.973,76 39.090,49 23.569,01 63.943,03 
2033 57.973,76 42.310,64 24.803,48 71.128,74 
2034 57.973,76 45.796,06 26.102,61 79.121,96 
2035 57.973,76 49.568,59 27.469,78 88.013,43 
2036 57.973,76 53.651,89 28.908,56 97.904,10 
2037 57.973,76 58.071,56 30.422,69 108.906,25 
2038 57.973,76 62.855,31 32.016,14 121.144,78 
2039 57.973,76 68.033,13 33.693,04 134.758,64 
2040 57.973,76 73.637,48 35.457,77 149.902,38 

          
Total 1.449.343,98 833.823,58 513.611,68 1.380.294,31 

Taula 27. Costos del consum d'electricitat per a refrigeració 
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Any 
Electricitat venuda 
_____(kWh) Retribucions (€) Retribucions baix (€) Retribucions alt (€) 

2015         
2016 112.765,08 7.939,74 7.505,71 8.385,96 
2017 112.765,08 8.593,79 7.898,83 9.328,35 
2018 112.765,08 9.301,71 8.312,55 10.376,64 
2019 112.765,08 10.067,96 8.747,93 11.542,73 
2020 112.765,08 10.897,33 9.206,12 12.839,87 
2021 112.765,08 11.795,01 9.688,31 14.282,77 
2022 112.765,08 12.766,65 10.195,75 15.887,82 
2023 112.765,08 13.818,32 10.729,77 17.673,25 
2024 112.765,08 14.956,63 11.291,76 19.659,31 
2025 112.765,08 16.188,71 11.883,19 21.868,56 
2026 112.765,08 17.522,28 12.505,59 24.326,08 
2027 112.765,08 18.965,71 13.160,59 27.059,77 
2028 112.765,08 20.528,05 13.849,90 30.100,65 
2029 112.765,08 22.219,08 14.575,32 33.483,27 
2030 112.765,08 24.049,42 15.338,72 37.246,01 
2031 112.765,08 26.030,53 16.142,12 41.431,60 
2032 112.765,08 28.174,85 16.987,59 46.087,55 
2033 112.765,08 30.495,80 17.877,35 51.266,72 
2034 112.765,08 33.007,94 18.813,70 57.027,91 
2035 112.765,08 35.727,03 19.799,10 63.436,52 
2036 112.765,08 38.670,11 20.836,12 70.565,31 
2037 112.765,08 41.855,63 21.927,45 78.495,21 
2038 112.765,08 45.303,56 23.075,94 87.316,25 
2039 112.765,08 49.035,52 24.284,58 97.128,57 
2040 112.765,08 53.074,91 25.556,53 108.043,57 

          
Total 2.819.127,10 600.986,29 370.190,51 994.860,27 

Taula 28. Retribucions per l'electricitat venuda 
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Any Inversió i 
manteniment (€) 

Cost total (€)  Cost total baix (€) Cost total alt (€) 

2015 506.355,08 506.355,08 506.355,08 506.355,08 
2016 27.010,00 364.705,10 344.815,04 383.961,51 
2017 27.820,30 388.339,12 359.075,33 419.594,21 
2018 28.654,91 413.744,44 372.553,13 458.864,68 
2019 29.514,56 441.062,17 386.733,89 502.162,74 
2020 30.399,99 470.444,88 401.653,84 549.920,99 
2021 31.311,99 502.057,58 417.351,06 602.619,56 
2022 32.251,35 536.078,74 433.865,61 660.791,41 
2023 33.218,89 572.701,39 451.239,64 725.028,17 
2024 34.215,46 612.134,31 469.517,48 795.986,72 
2025 35.241,92 654.603,31 488.745,77 874.396,38 
2026 36.299,18 700.352,68 508.973,56 961.067,06 
2027 37.388,16 749.646,63 530.252,48 1.056.898,16 
2028 38.509,80 802.771,01 552.636,82 1.162.888,60 
2029 39.665,10 860.035,02 576.183,68 1.280.147,89 
2030 40.855,05 921.773,16 600.953,17 1.409.908,49 
2031 42.080,70 988.347,33 627.008,47 1.553.539,47 
2032 43.343,12 1.060.149,03 654.416,11 1.712.561,85 
2033 44.643,41 1.137.601,83 683.246,02 1.888.665,50 
2034 45.982,72 1.221.164,00 713.571,82 2.083.728,00 
2035 47.362,20 1.311.331,36 745.470,92 2.299.835,66 
2036 48.783,06 1.408.640,37 779.024,78 2.539.306,82 
2037 50.246,56 1.513.671,46 814.319,10 2.804.717,77 
2038 51.753,95 1.627.052,68 851.444,04 3.098.931,65 
2039 53.306,57 1.747.805,35 890.494,43 3.425.130,48 
2040 54.905,77 1.878.057,70 931.570,08 3.786.850,86 

         
Total 1.491.119,81 23.390.625,73 15.091.471,37 37.543.859,67 

Taula 29. Costos d'inversió i manteniment i costos totals 

 

El cost total d'implementar un sistema de cogeneració és de 23.390.625 euros si 

els preus energètics augmenten de forma moderada, 15.091.471 euros si els 

preus energètics són baixos i de 37.543.859 euros si els preus energètics són 

elevats. 

 

En aquestes taules es poden observar els costos totals i per cada 

subministrament (gas o electricitat), els preus energètics són els que es detallen 

a l'apartat 7. En l'apartat 9 es compararan aquests costos amb les altres 

alternatives per veure si és convenient implantar el sistema de cogeneració o no. 

 

A l'annex hi ha aquestes taules amb què passaria si es prohibís l'autoconsum, en 

aquest supòsit el cost total d'implementar un sistema de cogeneració és de 

27.176.536 euros si els preus energètics augmenten de forma moderada, de 
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17.423.485 euros si els preus energètics són baixos i de 43.810.978 euros si els 

preus energètics són elevats. Si es prohibís l'autoconsum, els costos totals 

augmentarien significativament posant en perill la rendibilitat econòmica d'aquest 

sistema de cogeneració. 

 

 

8.3- Implementar un sistema de trigeneració 
També es té l'opció de substituir el sistema actual per una màquina de 

cogeneració que subministri electricitat i calor a l'ETSEIAT i afegir una màquina 

d'absorció que utilitzi la calor generada pel motor per produir el fred necessari 

per refrigerar els edificis. Això és un sistema de trigeneració. 

 

El motor de cogeneració que es posarà en aquest cas és el mateix que s'ha 

comentat de posar pel sistema de cogeneració però en aquest cas, el sistema de 

cogeneració funcionaria també a l'estiu fent trigeneració gràcies a la màquina 

d'absorció. Amb aquest sistema s'evita la instal·lació de les màquines 

refredadores ja que les màquines d'absorció són suficients per cobrir la demanda 

de refrigeració dels edificis de l'ETSEIAT. 

 

Per fer trigeneració, únicament s'ha d'afegir respecte al sistema de cogeneració 

una màquina d'absorció que anirà connectada al motor de cogeneració per 

obtenir l'aigua calenta escalfada en el motor.  

 

Es posarà una màquina d'absorció per a cada motor de cogeneració, d'aquesta 

manera quan es faci el manteniment de la màquina d'absorció, s'aturarà també el 

motor de cogeneració del qual prové l'aigua calenta i es posarà el marxa l'altre 

motor de cogeneració amb l'altra màquina d'absorció. 

 

S'ha escollit una màquina d'absorció amb un consum d'energia tèrmica inferior a 

la que pot generar el motor de cogeneració, per evitar que falti potència a la 

màquina d'absorció. S'ha agafat la màquina del grup Nova Energia ja que és una 

empresa que té experiència en la fabricació de màquines d'absorció.  

 

A continuació es mostren els models de màquines d'absorció que té l'empresa 

Nova Energia al catàleg i que funcionen amb calor residual, és a dir, que no es 

genera la calor a la màquina sinó que ve d'un altre sistema: 
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Taula 30. Models de màquines d'absorció disponibles 

 
El tipus de màquina que es selecciona és de dues etapes ja que permet treballar 

en un rang més ampli de temperatures i té un COP més elevat que la màquina 

d'una sola etapa. 

 

S'escull el model 50, ja que té una potència de refrigeració de 582 kW, que és 

suficient per refrigerar els edificis i té un consum d'energia tèrmica inferior al que 

pot generar el motor de cogeneració. La màquina té un COP (coeficient 

d'operació) mitjà d'1,518, per tant necessitarà 383 kW d'energia tèrmica per 

funcionar.  
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La màquina requereix un consum mínim d'electricitat per accionar la bomba, en 

aquest cas serà de tan sols 4,3 kW, que és un consum molt petit si es compara 

amb la potència de refrigeració de la màquina. 

 

En la següent imatge es pot veure com és la màquina escollida: 

 

Imatge 17. Màquina d'absorció Nova Energia de doble etapa, model 50 

 

A continuació es mostra l'esquema d'aquesta màquina d'absorció de doble etapa, 

es veu que segueix un cicle de refrigeració per absorció tal i com s'ha explicat a 

l'apartat 5 d'aquest estudi. La font de calor en aquest cas és l'aigua calenta que 

prové del motor de cogeneració: 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 89 - 

 

Imatge 18. Esquema del cicle de refrigeració per absorció de la màquina seleccionada 

 

Igual que en el cas d'instal·lar només cogeneració, el motor de cogeneració té un 

cost de 168.000€ però, per garantir el funcionament continu del sistema quan hi 

hagi avaries o es facin tasques de manteniment, s'instal·laran dos motors en 

paral·lel encara que només funcioni un motor i mai funcionin tots dos motors 
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alhora. Connectats a aquests motors es posaran les dues màquines d'absorció 

per poder refredar l'edifici a l'estiu, aquestes màquines tenen un cost de 133.000 

euros cada una. Els motors de cogeneració tenen un cost de manteniment de 9 

euros per hora de funcionament i les màquines d'absorció presenten un cost de 

manteniment de 5.000 euros l'any cada una. 

 

Tant els motors com la màquina d'absorció s'instal·laran en una sala de 

màquines instal·lada al patí de l'ETSEIAT en front del TR45 (la situació exacta es 

pot veure al plànol 1) i tindrà 200 m2. El preu de construcció de la sala amb 

qualitats mitjanes és de 47.127,08 euros.  

 

Per poder vendre electricitat a la xarxa es necessita un transformador elevador, 

s'ha triat un de la marca ABB de tipus sec, amb una potència màxima de 630 

kVA, ja que és el transformador amb la potència mínima necessària per poder 

treballar amb els 480 kW que genera com a màxim el motor de cogeneració tant 

si subministra calefacció com si subministra calor per a la màquina d'absorció. 

 

El pressupost per instal·lar el sistema de trigeneració és el següent: 

 

Concepte Preu (euros) Unitats Total (euros) 

Motor de cogeneració 168.000 2 336.000 

Màquina d'absorció 133.000 2 266.000 

Construcció sala màquines 47.127,08 1 47.127,08 

Transformador elevador 5.760 1 5.760 

    

Total   654.887,08 

Taula 31. Pressupost del sistema de trigeneració 

 
Els motors de cogeneració s'espera que funcionin durant 2.190 hores l'any, per 

tant tindran un cost de manteniment de 19.710 euros l'any. S'ha de sumar el cost 

de manteniment de les màquines d'absorció que és de 5.000 euros l'any cada 

una. Tots aquests costos augmentaran amb l'IPC (estimat un 3%) durant els 25 

anys de vida útil del sistema. 

 

L'electricitat venuda a la xarxa té una retribució fixada en 0,0601 euros/kWh, 

preu bastant més baix que quan es compra electricitat a la xarxa (0,1622 

euros/kWh), per tant interessa consumir l'electricitat produïda i vendre només els 

excedents quan sigui imprescindible. 
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Actualment, està permès vendre electricitat a la xarxa i consumir l'electricitat 

generada, però hi ha previsions que canviï aquesta situació i es prohibeixi 

l'autoconsum, obligant a vendre tota l'electricitat que es generi a la xarxa i haver 

de comprar l'electricitat necessària. Aquest possible canvi de normativa afectaria 

significativament a la rendibilitat econòmica del sistema de trigeneració. En 

aquest estudi s'han calculat els costos amb el sistema actual i amb una situació 

on es prohibeixi l'autoconsum. 

 

Els consums que hi hauria de gas natural per al sistema de cogeneració, per les 

calderes auxiliars i pel sistema de trigeneració, d'electricitat, d'electricitat 

consumida per la bomba de la màquina d'absorció, l'electricitat generada pel 

sistema de cogeneració i de trigeneració, i les demandes de fred i de calor es 

mostren en les taules següents: 

 

Mes 

Demanda 
tèrmica  
_(kWh) 

Consum gas 
sistema de 
cogeneració 
__(kWh) 

Consum gas 
caldera 
__(kWh) 

Consum de 
gas 
    (kWh) 

Consum 
elèctric 
refrigeració 
__(kWh) 

            

Octubre 36.166,89 67.113,81 3.888,91 113.115,91 229,07 

Novembre 113.226,90 210.111,78 12.174,94 222.290,50 0,02 

Desembre 144.874,82 268.839,88 15.577,94 284.417,81 0,00 

Gener 169.058,66 313.717,10 18.178,35 331.895,45 0,00 

Febrer  142.552,38 264.530,18 15.328,21 279.858,40 0,00 

Març 108.916,10 202.112,35 11.711,41 213.823,76 0,00 

Abril 47.722,19 88.556,65 5.131,42 93.985,36 1,62 

Maig 6.627,70 12.298,83 712,66 15.652,71 14,37 

Juny  2.435,19 0,00 2.618,49 53.589,28 277,26 

Juliol 2.039,65 0,00 2.193,18 71.304,91 375,93 

Agost 1.438,71 0,00 1.547,00 4.308,13 15,02 

Setembre 1.969,97 0,00 2.118,25 78.325,78 414,53 
Total  777.029,18 1.427.280,58 91.180,75 1.762.568,00 1.327,82 

Taula 32. Consums amb el sistema de trigeneració 
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Mes 

Consum 
elèctric 
__(kWh) 

Producció 
d'electricitat 
__(kWh) 

Demanda 
fred 
refrigeració 
__(kWh) 

Demanda de 
calor 
refrigeració 
__(kWh) 

Demanda de 
gas 
trigeneració 
__(kWh) 

            

Octubre 194.297,88 24.966,34 31.004,99 20.424,90 42.113,19 

Novembre 130.679,91 78.161,58 2,79 1,84 3,78 

Desembre 115.082,44 100.008,43 0,00 0,00 0,00 

Gener 109.682,00 116.702,76 0,00 0,00 0,00 

Febrer  108.051,63 98.405,23 0,00 0,00 0,00 

Març 114.438,88 75.185,79 0,00 0,00 0,00 

Abril 97.600,50 32.943,07 218,87 144,18 297,29 

Maig 106.670,00 4.575,16 1.944,54 1.280,99 2.641,22 

Juny  105.236,75 0,00 37.526,22 24.720,83 50.970,79 

Juliol 110.765,06 0,00 50.882,13 33.519,19 69.111,73 

Agost 86.206,25 0,00 2.032,83 1.339,15 2.761,13 

Setembre 108.085,25 0,00 56.106,27 36.960,65 76.207,53 
 Total 1.386.796,54 530.948,38 179.718,65 118.391,73 244.106,67 

Taula 33. Consums amb el sistema de trigeneració 
 

 

 

Mes 

Producció 
d'electricitat 
trigeneració 
     (kWh) 

Consum 
elèctric 
hores 
cogeneració 
__(kWh) 

Consum 
elèctric 
hores 
trigeneració                 
__(kWh)  

Consum 
elèctric 
xarxa  
__(kWh) 

Producció 
d'electricitat 
total 
     (kWh) 

Venda 
electricitat 
xarxa 
     (kWh) 

              

Octubre 15.666,11 18.995,64 126.637,62 159.636,13 40.632,44 5.970,69 

Novembre 1,41 72.397,31 0,00 58.281,19 78.162,99 5.764,27 

Desembre 0,00 75.007,33 0,00 40.075,10 100.008,43 25.001,10 

Gener 0,00 71.487,49 0,00 38.194,51 116.702,76 45.215,27 

Febrer  0,00 70.424,86 0,00 37.626,77 98.405,23 27.980,37 

Març 0,00 74.587,88 0,00 39.851,00 75.185,79 597,91 

Abril 110,59 31.806,56 63.613,12 65.683,35 33.053,66 1.136,51 

Maig 982,53 3.476,22 69.524,36 102.211,25 5.557,70 1.098,95 

Juny  18.961,13 0,00 68.590,21 86.275,62 18.961,13 0,00 

Juliol 25.709,56 0,00 72.193,40 85.055,50 25.709,56 0,00 

Agost 1.027,14 0,00 56.186,69 85.179,11 1.027,14 0,00 

Setembre 28.349,20 0,00 70.446,77 79.736,05 28.349,20 0,00 
 Total 90.807,68 418.183,29 527.192,16 877.805,57 621.756,06 112.765,08 

Taula 34. Consums amb el sistema de trigeneració 
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En aquestes taules es pot veure que amb el sistema de trigeneració instal·lat es 

consumirien 1.762.568 kWh de gas natural, dels quals 1.427.280,58 kWh es 

consumirien en el sistema de cogeneració i 244.106,67 kWh es consumirien en 

el sistema de cogeneració. El consum del sistema de cogeneració es calcula a 

partir de la demanda tèrmica i aplicant el rendiment tèrmic del motor. El consum 

de trigeneració es calcula a partir de la demanda de refrigeració dels edificis, 

aplicant el COP de la màquina d'absorció. El consum elèctric de refrigeració és 

de 1.327,81kWh l'any, aquest consum és molt reduït ja que només consumeix 

electricitat la bomba. El consum elèctric és de 1.386.796,54 kWh dels quals 

527.192,16 kWh es cobreixen amb el sistema de trigeneració i la resta es 

compren a la xarxa. La producció total d'electricitat del sistema de trigeneració és 

de 621.756,06 kWh, dels quals 530.948,38 kWh es produeixen quan s'escalfen 

els edificis i 90.807,68 kWh quan funciona la refrigeració. A la xarxa es venen 

112.765,08 kWh que són quan funciona la calefacció ja que quan funciona la 

refrigeració tota l'electricitat generada es consumeix a l'ETSEIAT. 

 

Els costos per concepte, escenari de preus energètics i per any de vida útil del 

sistema (es considera una vida útil de 25 anys) en cas que es permeti 

l'autoconsum (sense canviar la normativa actual) són els que es mostren a les 

taules següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 94 - 

 

Any 
Consum de gas 
____(kWh) Cost (euros) Cost baix (euros) Cost alt (euros) 

2015         
2016 1.762.568,00 103.849,92 96.701,56 110.007,80 
2017 1.762.568,00 106.618,42 97.869,40 116.240,68 
2018 1.762.568,00 109.460,71 97.542,38 122.826,72 
2019 1.762.568,00 112.378,78 97.216,45 129.785,91 
2020 1.762.568,00 115.374,64 96.891,61 137.139,40 
2021 1.762.568,00 118.450,37 96.567,86 144.909,52 
2022 1.762.568,00 121.608,09 96.245,18 153.119,89 
2023 1.762.568,00 124.849,99 95.923,59 161.795,45 
2024 1.762.568,00 128.178,32 95.603,07 170.962,55 
2025 1.762.568,00 131.595,37 95.283,62 180.649,05 
2026 1.762.568,00 135.103,52 94.965,24 190.884,37 
2027 1.762.568,00 138.705,19 94.647,92 201.699,61 
2028 1.762.568,00 142.402,88 94.331,67 213.127,63 
2029 1.762.568,00 146.199,14 94.016,47 225.203,14 
2030 1.762.568,00 150.096,60 93.702,32 237.962,84 
2031 1.762.568,00 154.097,97 93.389,22 251.445,48 
2032 1.762.568,00 158.206,00 93.077,17 265.692,03 
2033 1.762.568,00 162.423,55 92.766,16 280.745,76 
2034 1.762.568,00 166.753,54 92.456,19 296.652,43 
2035 1.762.568,00 171.198,95 92.147,26 313.460,34 
2036 1.762.568,00 175.762,88 91.839,36 331.220,56 
2037 1.762.568,00 180.448,47 91.532,49 349.987,05 
2038 1.762.568,00 185.258,97 91.226,64 369.816,83 
2039 1.762.568,00 190.197,71 90.921,82 390.770,13 
2040 1.762.568,00 195.268,12 90.618,01 412.910,62 

          
Total 44.064.199,93 3.624.488,10 2.357.482,67 5.759.015,79 

Taula 35. Costos del consum de gas 
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Any 
Consum elèctric 
xarxa (kWh) Cost (euros) Cost baix (euros) Cost alt (euros) 

2015         
2016 877.805,57 227.725,50 215.276,81 240.524,08 
2017 877.805,57 246.484,80 226.552,32 267.553,40 
2018 877.805,57 266.789,42 238.418,40 297.620,19 
2019 877.805,57 288.766,68 250.905,99 331.065,79 
2020 877.805,57 312.554,35 264.047,64 368.269,90 
2021 877.805,57 338.301,57 277.877,60 409.654,89 
2022 877.805,57 366.169,76 292.431,94 455.690,59 
2023 877.805,57 396.333,65 307.748,58 506.899,63 
2024 877.805,57 428.982,34 323.867,46 563.863,38 
2025 877.805,57 464.320,52 340.830,60 627.228,53 
2026 877.805,57 502.569,75 358.682,21 697.714,46 
2027 877.805,57 543.969,83 377.468,82 776.121,36 
2028 877.805,57 588.780,32 397.239,43 863.339,38 
2029 877.805,57 637.282,15 418.045,55 960.358,69 
2030 877.805,57 689.779,40 439.941,43 1.068.280,71 
2031 877.805,57 746.601,21 462.984,15 1.188.330,65 
2032 877.805,57 808.103,81 487.233,77 1.321.871,43 
2033 877.805,57 874.672,80 512.753,50 1.470.419,09 
2034 877.805,57 946.725,53 539.609,88 1.635.660,05 
2035 877.805,57 1.024.713,74 567.872,91 1.819.470,27 
2036 877.805,57 1.109.126,36 597.616,27 2.023.936,48 
2037 877.805,57 1.200.492,62 628.917,49 2.251.379,95 
2038 877.805,57 1.299.385,34 661.858,16 2.504.382,79 
2039 877.805,57 1.404.766,30 696.524,16 2.785.817,27 
2040 877.805,57 1.518.699,51 733.005,86 3.098.878,45 

          
Total 21.945.139,15 17.232.097,24 10.617.710,91 28.534.331,41 

Taula 36. Costos del consum d'electricitat de la xarxa 
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Any 

Consum elèctric 
refrigeració 
___(kWh) Cost (euros) Cost baix (euros) Cost alt (euros) 

2015         
2016 1.327,82 252,30 238,51 266,48 
2017 1.327,82 273,09 251,00 296,43 
2018 1.327,82 295,58 264,15 329,74 
2019 1.327,82 319,93 277,99 366,80 
2020 1.327,82 346,29 292,55 408,02 
2021 1.327,82 374,81 307,87 453,87 
2022 1.327,82 405,69 323,99 504,87 
2023 1.327,82 439,11 340,96 561,61 
2024 1.327,82 475,28 358,82 624,72 
2025 1.327,82 514,43 377,62 694,92 
2026 1.327,82 556,81 397,39 773,02 
2027 1.327,82 602,68 418,21 859,89 
2028 1.327,82 652,33 440,11 956,52 
2029 1.327,82 706,06 463,16 1.064,01 
2030 1.327,82 764,23 487,42 1.183,58 
2031 1.327,82 827,18 512,95 1.316,58 
2032 1.327,82 895,32 539,82 1.464,54 
2033 1.327,82 969,07 568,09 1.629,12 
2034 1.327,82 1.048,90 597,85 1.812,19 
2035 1.327,82 1.135,31 629,16 2.015,84 
2036 1.327,82 1.228,83 662,12 2.242,37 
2037 1.327,82 1.330,06 696,79 2.494,36 
2038 1.327,82 1.439,62 733,29 2.774,67 
2039 1.327,82 1.558,22 771,70 3.086,48 
2040 1.327,82 1.686,58 812,12 3.433,33 

          
Total 33.195,46 19.097,71 11.763,65 31.613,96 

Taula 37. Costos del consum d'electricitat per a refrigeració 
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Any 
Electricitat 
venuda (kWh) 

Retribucions 
____(€) 

Retribucions baix 
______(€) 

Retribucions alt 
_____(€) 

2015         
2016 112.765,08 7.939,74 7.505,71 8.385,96 
2017 112.765,08 8.593,79 7.898,83 9.328,35 
2018 112.765,08 9.301,71 8.312,55 10.376,64 
2019 112.765,08 10.067,96 8.747,93 11.542,73 
2020 112.765,08 10.897,33 9.206,12 12.839,87 
2021 112.765,08 11.795,01 9.688,31 14.282,77 
2022 112.765,08 12.766,65 10.195,75 15.887,82 
2023 112.765,08 13.818,32 10.729,77 17.673,25 
2024 112.765,08 14.956,63 11.291,76 19.659,31 
2025 112.765,08 16.188,71 11.883,19 21.868,56 
2026 112.765,08 17.522,28 12.505,59 24.326,08 
2027 112.765,08 18.965,71 13.160,59 27.059,77 
2028 112.765,08 20.528,05 13.849,90 30.100,65 
2029 112.765,08 22.219,08 14.575,32 33.483,27 
2030 112.765,08 24.049,42 15.338,72 37.246,01 
2031 112.765,08 26.030,53 16.142,12 41.431,60 
2032 112.765,08 28.174,85 16.987,59 46.087,55 
2033 112.765,08 30.495,80 17.877,35 51.266,72 
2034 112.765,08 33.007,94 18.813,70 57.027,91 
2035 112.765,08 35.727,03 19.799,10 63.436,52 
2036 112.765,08 38.670,11 20.836,12 70.565,31 
2037 112.765,08 41.855,63 21.927,45 78.495,21 
2038 112.765,08 45.303,56 23.075,94 87.316,25 
2039 112.765,08 49.035,52 24.284,58 97.128,57 
2040 112.765,08 53.074,91 25.556,53 108.043,57 

          
Total 2819127,10 600.986,29 370.190,51 994.860,27 

Taula 38. Retribucions per l'electricitat venuda 
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Any 
Inversió i 
manteniment (€) Cost total (€) Cost total baix (€) Cost total alt (€) 

2015 649.127,08 649.127,08 649.127,08 649.127,08 
2016 29.710,00 353.597,99 334.421,17 372.122,40 
2017 30.601,30 375.383,82 347.375,19 405.363,47 
2018 31.519,34 398.763,34 359.431,72 441.919,35 
2019 32.464,92 423.862,35 372.117,41 482.140,68 
2020 33.438,87 450.816,82 385.464,54 526.416,31 
2021 34.442,03 479.773,77 399.507,05 575.177,54 
2022 35.475,29 510.892,19 414.280,66 628.902,82 
2023 36.539,55 544.343,98 429.822,91 688.122,99 
2024 37.635,74 580.315,04 446.173,33 753.427,08 
2025 38.764,81 619.006,43 463.373,46 825.468,76 
2026 39.927,76 660.635,56 481.467,00 904.973,52 
2027 41.125,59 705.437,58 500.499,95 992.746,69 
2028 42.359,36 753.666,83 520.520,66 1.089.682,23 
2029 43.630,14 805.598,40 541.580,00 1.196.772,71 
2030 44.939,04 861.529,85 563.731,49 1.315.120,15 
2031 46.287,21 921.783,03 587.031,42 1.445.948,33 
2032 47.675,83 986.706,12 611.539,00 1.590.616,27 
2033 49.106,10 1.056.675,73 637.316,52 1.750.633,35 
2034 50.579,29 1.132.099,31 664.429,51 1.927.676,05 
2035 52.096,66 1.213.417,63 692.946,90 2.123.606,59 
2036 53.659,56 1.301.107,52 722.941,19 2.340.493,67 
2037 55.269,35 1.395.684,87 754.488,67 2.580.635,50 
2038 56.927,43 1.497.707,80 787.669,59 2.846.585,46 
2039 58.635,26 1.606.121,96 822.568,35 3.141.180,56 
2040 60.394,31 1.722.973,61 859.273,77 3.467.573,14 

          
Total 1.732.331,82 22.007.028,59 14.349.098,54 35.062.432,71 

Taula 39. Costos d'inversió i manteniment i costos totals 

 

El cost total d'implementar un sistema de trigeneració és de 22.007.028 euros si 

els preus energètics augmenten de forma moderada, de 14.349.098 euros si els 

preus energètics són baixos i de 35.062.432 euros si els preus energètics són 

elevats. 

 

En aquestes taules es poden observar els costos totals i de cada 

subministrament (gas o electricitat), els preus energètics són els que es detallen 

a l'apartat 7. En l'apartat 9 es compararan aquests costos amb les altres 

alternatives per veure si és convenient implantar el sistema de trigeneració o no. 

 

En l'annex hi ha aquestes taules amb què passaria si es prohibís l'autoconsum, 

en aquest supòsit el cost total d'implementar un sistema de trigeneració és de 

26.615.042 euros si els preus energètics augmenten de forma moderada, de 
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17.187.504 euros si els preus energètics són baixos i de 42.690.444 euros si els 

preus energètics són elevats. Si es prohibís l'autoconsum, els costos totals 

augmentarien significativament posant en perill la rendibilitat econòmica d'aquest 

sistema de trigeneració. 
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9- Estudi comparatiu i solució adoptada 
En aquest apartat s'analitzarà quin és el sistema de producció d'electricitat, de 

producció de calor per a la calefacció i de refrigeració més adequat per a 

l'ETSEIAT. Es tindran en compte els criteris econòmics, mediambientals i 

energètics a l'hora de fer la tria, és a dir, que si un sistema és el més econòmic 

però és el que més contamina o el que consumeix més energia, s'haurà de 

valorar si és el més adient o és millor posar un sistema amb menys impacte 

ambiental. Per tant, el sistema adoptat ha de ser equilibrat i ser millor que la 

resta en tots tres apartats, o almenys en la major part d'ells. 

 

Es tenen tres opcions: 

- Mantenir el sistema actual 

- Implantar un sistema de cogeneració 

- Implantar un sistema de trigeneració 

 

9.1- Estudi econòmic 
En l'apartat anterior s'ha vist quins són els costos desglossats per a cada 

sistema, per tant, aquí es compararan els costos totals entre tots tres sistemes i 

es calcularà quin és el període d'amortització d'instal·lar un sistema de 

cogeneració respecte a mantenir el sistema actual. El sistema de trigeneració, 

tindrà un període d'amortització respecte al sistema actual i respecte a instal·lar 

només un sistema de cogeneració. La vida útil del sistema s'ha estimat en 25 

anys (entre l'any 2016 i l'any 2040) i durant l'any 2015 es fa la instal·lació del 

sistema. 

 

Tal i com s'ha fet al llarg d'aquest estudi, es suposen uns costos energètics 

baixos, tendencials o alts. Així es sabrà per a cada escenari quina és la solució 

més adient, per afirmar si és rendible o no el sistema de cogeneració i de 

trigeneració es fa servir l'escenari de preus tendencials ja que és l'escenari més 

probable. 

 

Tal i com s'ha comentat anteriorment, amb la normativa actual, l'electricitat 

generada pel sistema de cogeneració es consumeix a l'ETSEIAT i es venen els 

excedents però, és possible que canviï la llei i prohibeixi l'autoconsum, per tant 

es farà també l'estudi econòmic en aquest possible escenari. 
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9.1.1- Estudi econòmic amb autoconsum 
En aquest apartat, es farà l'estudi econòmic segons la normativa actual, 

consumint l'electricitat produïda i venent a la xarxa únicament els excedents 

elèctrics. 

 

9.1.1.1- Escenari de preus energètics tendencials 

En cas que els preus energètics augmentin de forma similar a com ho han fet 

durant la darrera dècada, es tindrien uns costos totals de cada any que es 

mostren a la taula següent. També es mostra el cost acumulat fins a cada any, 

és a dir, el cost des que es va instal·lar el sistema (any 2015) fins l'any "actual". 

 

Any Cost 1 (€) Cost 1 ac. (€) Cost 2 (€) Cost 2 ac. (€) Cost 3 (€) Cost 3 ac. (€) 
2015 123.228,00 123.228,00 506.355,08 506.355,08 649.127,08 649.127,08 
2016 395.336,46 518.564,46 364.705,10 871.060,18 353.597,99 1.002.725,07 
2017 424.600,01 943.164,46 388.339,12 1.259.399,29 375.383,82 1.378.108,89 
2018 456.184,39 1.399.348,85 413.744,44 1.673.143,73 398.763,34 1.776.872,23 
2019 490.278,35 1.889.627,20 441.062,17 2.114.205,90 423.862,35 2.200.734,58 
2020 527.086,09 2.416.713,28 470.444,88 2.584.650,78 450.816,82 2.651.551,40 
2021 566.828,59 2.983.541,87 502.057,58 3.086.708,36 479.773,77 3.131.325,17 
2022 609.744,95 3.593.286,82 536.078,74 3.622.787,10 510.892,19 3.642.217,36 
2023 656.093,90 4.249.380,72 572.701,39 4.195.488,49 544.343,98 4.186.561,34 
2024 706.155,41 4.955.536,13 612.134,31 4.807.622,80 580.315,05 4.766.876,38 
2025 760.232,42 5.715.768,55 654.603,31 5.462.226,12 619.006,43 5.385.882,81 
2026 818.652,78 6.534.421,33 700.352,68 6.162.578,80 660.635,56 6.046.518,37 
2027 881.771,22 7.416.192,55 749.646,63 6.912.225,43 705.437,58 6.751.955,94 
2028 949.971,66 8.366.164,21 802.771,01 7.714.996,43 753.666,83 7.505.622,77 
2029 1.023.669,52 9.389.833,73 860.035,02 8.575.031,45 805.598,40 8.311.221,17 
2030 1.103.314,38 10.493.148,10 921.773,16 9.496.804,61 861.529,85 9.172.751,02 
2031 1.189.392,75 11.682.540,90 988.347,33 10.485.151,90 921.783,03 10.094.534,00 
2032 1.282.431,12 12.964.972,00 1.060.149,03 11.545.301,00 986.706,12 11.081.240,20 
2033 1.382.999,27 14.347.971,20 1.137.601,83 12.682.902,80 1.056.675,73 12.137.915,90 
2034 1.491.713,82 15.839.685,10 1.221.164,00 13.904.066,80 1.132.099,31 13.270.015,20 
2035 1.609.242,08 17.448.927,10 1.311.331,36 15.215.398,20 1.213.417,63 14.483.432,80 
2036 1.736.306,21 19.185.233,40 1.408.640,37 16.624.038,50 1.301.107,52 15.784.540,40 
2037 1.873.687,79 21.058.921,20 1.513.671,46 18.137.710,00 1.395.684,87 17.180.225,20 
2038 2.022.232,65 23.081.153,80 1.627.052,68 19.764.762,70 1.497.707,80 18.677.933,00 
2039 2.181.197,96 25.262.351,80 1.747.805,35 21.512.568,00 1.606.121,96 20.284.055,00 
2040 2.352.967,35 27.615.319,10 1.878.057,70 23.390.625,70 1.722.973,61 22.007.028,60 

              
Total 27.615.319,10   23.390.625,70   22.007.028,60   
              
Anys 
amortització   __   8   "8/8 

Taula 40. Costos totals i acumulats en un escenari de preus energètics tendencials 
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En aquesta taula, 1 vol dir mantenir el sistema actual, 2 és implantar un sistema 

de cogeneració i 3 és implantar un sistema de trigeneració. 

 

Es veu com durant els primers anys, surt més econòmic mantenir el sistema 

actual però a mesura que passen els anys, el menor cost el té el sistema de 

trigeneració. El sistema de cogeneració té un període d'amortització de 8 anys i 

el sistema de trigeneració té un període d'amortització també de 8 anys. Per tant, 

si els preus s'incrementen de forma tendencial, el sistema més rendible és el de 

trigeneració. 

 

En el següent gràfic s'observen els costos acumulats per a cada sistema: 

Costos acumulats (preus tendencials)
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Gràfic 29. Costos acumulats en un escenari de preus energètics tendencials 

 

En el gràfic s'observa clarament com encara que al principi el sistema 

convencional és el més econòmic, a mesura que passen els anys, la trigeneració 

és el sistema que té els costos més baixos, seguida pel sistema de cogeneració i 

el sistema convencional és el que té els costos més elevats. S'estalvien 

5.608.291 euros en 25 anys si s'instal·la el sistema de trigeneració. 

 

9.1.1.2- Escenari de preus energètics baixos 

En cas que els preus energètics siguin baixos, amb augments inferiors als de la 

darrera dècada, es tindrien uns costos totals de cada any que es mostren a la 

taula següent. També es mostra el cost acumulat fins a cada any, és a dir, el 

cost des que es va instal·lar el sistema (any 2015) fins l'any "actual". 
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Any 
Cost baix 1 
____(€) 

Cost baix 1 ac. 
____(€) 

Cost baix 2 
____(€) 

Cost baix 2 ac. 
____(€) 

Cost baix 3 
____(€) 

Cost baix 3 ac. 
____(€) 

2015 123.228,00 123.228,00 506.355,08 506.355,08 649.127,08 649.127,08 
2016 372.958,28 496.186,28 344.815,04 851.170,12 334.421,17 983.548,25 
2017 389.714,76 885.901,03 359.075,33 1.210.245,45 347.375,19 1.330.923,44 
2018 407.350,71 1.293.251,74 372.553,13 1.582.798,58 359.431,72 1.690.355,16 
2019 425.911,97 1.719.163,71 386.733,89 1.969.532,47 372.117,41 2.062.472,56 
2020 445.446,76 2.164.610,47 401.653,84 2.371.186,32 385.464,54 2.447.937,10 
2021 466.005,84 2.630.616,30 417.351,06 2.788.537,38 399.507,05 2.847.444,15 
2022 487.642,59 3.118.258,90 433.865,61 3.222.402,99 414.280,66 3.261.724,81 
2023 510.413,23 3.628.672,12 451.239,64 3.673.642,62 429.822,91 3.691.547,72 
2024 534.376,86 4.163.048,99 469.517,48 4.143.160,10 446.173,33 4.137.721,05 
2025 559.595,72 4.722.644,70 488.745,77 4.631.905,86 463.373,46 4.601.094,51 
2026 586.135,26 5.308.779,96 508.973,57 5.140.879,43 481.467,01 5.082.561,51 
2027 614.064,38 5.922.844,34 530.252,49 5.671.131,91 500.499,95 5.583.061,46 
2028 643.455,56 6.566.299,90 552.636,82 6.223.768,73 520.520,66 6.103.582,12 
2029 674.385,10 7.240.685,00 576.183,69 6.799.952,42 541.580,00 6.645.162,13 
2030 706.933,25 7.947.618,25 600.953,17 7.400.905,58 563.731,49 7.208.893,62 
2031 741.184,49 8.688.802,74 627.008,48 8.027.914,06 587.031,42 7.795.925,03 
2032 777.227,68 9.466.030,42 654.416,11 8.682.330,17 611.539,00 8.407.464,03 
2033 815.156,36 10.281.186,80 683.246,03 9.365.576,19 637.316,52 9.044.780,55 
2034 855.068,93 11.136.255,70 713.571,82 10.079.148,00 664.429,51 9.709.210,06 
2035 897.068,97 12.033.324,70 745.470,92 10.824.618,90 692.946,90 10.402.157,00 
2036 941.265,44 12.974.590,10 779.024,78 11.603.643,70 722.941,19 11.125.098,20 
2037 987.773,01 13.962.363,10 814.319,10 12.417.962,80 754.488,68 11.879.586,80 
2038 1.036.712,36 14.999.075,50 851.444,04 13.269.406,90 787.669,59 12.667.256,40 
2039 1.088.210,46 16.087.285,90 890.494,43 14.159.901,30 822.568,35 13.489.824,80 
2040 1.142.400,93 17.229.686,90 931.570,08 15.091.471,40 859.273,77 14.349.098,50 

              
Total 17.229.686,90   15.091.471,40   14.349.098,50   
              
Anys 
amortització   __   8   "9/9 

Taula 41. Costos totals i acumulats en un escenari de preus energètics baixos 

 

En aquesta taula, 1 vol dir mantenir el sistema actual, 2 és implantar un sistema 

de cogeneració i 3 és implantar un sistema de trigeneració. 

 

Es veu com igual que en l'escenari de preus tendencials, durant els primers anys, 

surt més econòmic mantenir el sistema actual però a mesura que passen els 

anys, el menor cost el té el sistema de trigeneració. El sistema de cogeneració té 

un període d'amortització de 8 anys i el sistema de trigeneració té un període 

d'amortització de 9 anys. Per tant, si els preus energètics són baixos, el sistema 

més rendible és el de trigeneració, encara que el període d'amortització seria 

superior que amb preus energètics tendencials. 
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En el següent gràfic s'observen els costos acumulats per a cada sistema: 

Costos acumulats (preus baixos)
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Gràfic 30. Costos acumulats en un escenari de preus energètics baixos 

 

En el gràfic s'observa clarament com encara que al principi el sistema 

convencional és el més econòmic, a mesura que passen els anys, la trigeneració 

és el sistema que té els costos més baixos, seguida pel sistema de cogeneració i 

el sistema convencional és el que té els costos més elevats. La diferència de 

costos entre tots 3 sistemes és més reduïda que en l'escenari de preus 

tendencials. En aquest cas s'estalvien 2.880.588 euros en 25 anys gràcies a la 

trigeneració. 

 

9.1.1.3- Escenari de preus energètics alts 

En cas que els preus energètics siguin elevats, amb augments superiors als de 

la darrera dècada, es tindrien uns costos totals de cada any que es mostren a la 

taula següent. També es mostra el cost acumulat fins a cada any, és a dir, el 

cost des que es va instal·lar el sistema (any 2015) fins l'any "actual". 
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Any 
Cost alt 1 
____(€) 

Cost alt 1 ac. 
____(€) 

Cost alt 2 
____(€) 

Cost alt 2 ac. 
____(€) 

Cost alt 3 
____(€) 

Cost alt 3 ac. 
____(€) 

2015 123.228,00 123.228,00 506.355,08 506.355,08 649.127,08 649.127,08 
2016 417.147,39 540.375,39 383.961,51 890.316,59 372.122,40 1.021.249,48 
2017 460.257,27 1.000.632,66 419.594,21 1.309.910,80 405.363,47 1.426.612,95 
2018 508.020,20 1.508.652,86 458.864,68 1.768.775,48 441.919,35 1.868.532,30 
2019 560.948,86 2.069.601,71 502.162,74 2.270.938,21 482.140,68 2.350.672,98 
2020 619.613,01 2.689.214,72 549.920,99 2.820.859,20 526.416,31 2.877.089,29 
2021 684.645,85 3.373.860,56 602.619,56 3.423.478,76 575.177,54 3.452.266,83 
2022 756.751,11 4.130.611,67 660.791,41 4.084.270,16 628.902,82 4.081.169,65 
2023 836.710,95 4.967.322,62 725.028,17 4.809.298,33 688.122,99 4.769.292,65 
2024 925.394,75 5.892.717,37 795.986,72 5.605.285,05 753.427,08 5.522.719,73 
2025 1.023.768,81 6.916.486,19 874.396,38 6.479.681,43 825.468,76 6.348.188,49 
2026 1.132.907,31 8.049.393,49 961.067,06 7.440.748,49 904.973,52 7.253.162,01 
2027 1.254.004,27 9.303.397,77 1.056.898,16 8.497.646,64 992.746,69 8.245.908,70 
2028 1.388.387,08 10.691.784,80 1.162.888,60 9.660.535,24 1.089.682,23 9.335.590,93 
2029 1.537.531,34 12.229.316,20 1.280.147,89 10.940.683,10 1.196.772,71 10.532.363,60 
2030 1.703.077,56 13.932.393,70 1.409.908,49 12.350.591,60 1.315.120,15 11.847.483,80 
2031 1.886.849,56 15.819.243,30 1.553.539,47 13.904.131,10 1.445.948,33 13.293.432,10 
2032 2.090.875,07 17.910.118,40 1.712.561,85 15.616.692,90 1.590.616,27 14.884.048,40 
2033 2.317.408,54 20.227.526,90 1.888.665,50 17.505.358,40 1.750.633,35 16.634.681,70 
2034 2.568.956,59 22.796.483,50 2.083.728,00 19.589.086,40 1.927.676,05 18.562.357,80 
2035 2.848.306,26 25.644.789,80 2.299.835,66 21.888.922,10 2.123.606,59 20.685.964,40 
2036 3.158.556,46 28.803.346,20 2.539.306,82 24.428.228,90 2.340.493,67 23.026.458,10 
2037 3.503.152,95 32.306.499,20 2.804.717,77 27.232.946,70 2.580.635,50 25.607.093,60 
2038 3.885.927,22 36.192.426,40 3.098.931,65 30.331.878,30 2.846.585,46 28.453.679,00 
2039 4.311.139,77 40.503.566,20 3.425.130,48 33.757.008,80 3.141.180,56 31.594.859,60 
2040 4.783.528,24 45.287.094,40 3.786.850,86 37.543.859,70 3.467.573,14 35.062.432,70 

              
Total 45.287.094,40   37.543.859,70   35.062.432,70   
              
Anys 
amortització   __   7   "7/7 

Taula 42. Costos totals i acumulats en un escenari de preus energètics alts 

 

En aquesta taula, 1 vol dir mantenir el sistema actual, 2 és implantar un sistema 

de cogeneració i 3 és implantar un sistema de trigeneració. 

 

Es veu com al igual que en l'escenari de preus tendencials, durant els primers 

anys, surt més econòmic mantenir el sistema actual però a mesura que passa el 

temps, el menor cost el té el sistema de trigeneració. El sistema de cogeneració 

té un període d'amortització de 7 anys i el sistema de trigeneració té un període 

d'amortització també de 7 anys. Per tant, si els preus energètics són alts, el 

sistema més rendible és el de trigeneració, i el període d'amortització és menor 

que si els preus energètics són més baixos. Per tant, es pot afirmar que com 
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més alts siguin els preus energètics, més interessa instal·lar el sistema de 

trigeneració. 

 

En el següent gràfic s'observen els costos acumulats per a cada sistema: 

Costos acumulats (preus alts)
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Gràfic 31. Costos acumulats en un escenari de preus energètics alts 

 

En el gràfic s'observa clarament com encara que al principi el sistema 

convencional és el més econòmic, a mesura que passen els anys, la trigeneració 

és el sistema que té els costos més baixos, seguida pel sistema de cogeneració i 

el sistema convencional és el que té els costos més elevats. La diferència de 

costos entre tots 3 sistemes és bastant més gran que quan els preus energètics 

eren baixos o tendencials. En aquest cas s'estalvien 10.224.662 euros en 25 

anys gràcies a la trigeneració. 

 

9.1.2- Estudi econòmic sense autoconsum 
En aquest apartat, es farà l'estudi econòmic segons la hipotètica situació en què 

l'autoconsum no es permeti. Aleshores, s'hauria de vendre tota l'electricitat a la 

xarxa al preu de mercat (bastant baix) i comprar l'electricitat necessària al preu 

de tarifa (bastant alt). En aquest apartat es veurà si aquesta situació afecta molt 

a l'amortització del sistema, ja que si en aquesta situació el sistema no fos 

rendible, s'hauria de plantejar si es convenient instal·lar el sistema de 

trigeneració. 

 

9.1.2.1- Escenari de preus energètics tendencials 

En cas que els preus energètics augmentin de forma similar a com ho han fet 

durant la darrera dècada i es prohibís l'autoconsum des del primer any, es 

tindrien uns costos totals de cada any que es mostren a la taula següent. També 

es mostra el cost acumulat fins a cada any, és a dir, el cost des que es va 

instal·lar el sistema (any 2015) fins l'any "actual". 
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Any Cost 1 (€) Cost 1 ac. (€) Cost 2 (€) Cost 2 ac. (€) Cost 3 (€) Cost 3 ac. (€) 
2015 123.228,00 123.228,00 506.355,08 506.355,08 649.127,08 649.127,08 
2016 395.336,46 518.564,46 414.721,43 921.076,51 414.475,28 1.063.602,36 
2017 424.600,01 943.164,46 442.475,64 1.363.552,15 441.275,98 1.504.878,34 
2018 456.184,39 1.399.348,85 472.340,56 1.835.892,71 470.083,49 1.974.961,83 
2019 490.278,35 1.889.627,20 504.485,25 2.340.377,96 501.057,62 2.476.019,45 
2020 527.086,09 2.416.713,28 539.092,54 2.879.470,50 534.371,19 3.010.390,64 
2021 566.828,59 2.983.541,87 576.360,22 3.455.830,71 570.211,08 3.580.601,72 
2022 609.744,95 3.593.286,82 616.502,19 4.072.332,90 608.779,43 4.189.381,15 
2023 656.093,90 4.249.380,72 659.749,87 4.732.082,77 650.294,86 4.839.676,01 
2024 706.155,41 4.955.536,13 706.353,56 5.438.436,33 694.993,82 5.534.669,83 
2025 760.232,42 5.715.768,55 756.584,04 6.195.020,37 743.132,07 6.277.801,90 
2026 818.652,78 6.534.421,33 810.734,25 7.005.754,62 794.986,27 7.072.788,17 
2027 881.771,22 7.416.192,55 869.121,08 7.874.875,70 850.855,67 7.923.643,83 
2028 949.971,66 8.366.164,21 932.087,38 8.806.963,08 911.063,99 8.834.707,83 
2029 1.023.669,52 9.389.833,73 1.000.004,05 9.806.967,13 975.961,44 9.810.669,26 
2030 1.103.314,38 10.493.148,10 1.073.272,40 10.880.239,50 1.045.926,84 10.856.596,10 
2031 1.189.392,75 11.682.540,90 1.152.326,59 12.032.566,10 1.121.370,06 11.977.966,20 
2032 1.282.431,12 12.964.972,00 1.237.636,37 13.270.202,50 1.202.734,48 13.180.700,60 
2033 1.382.999,27 14.347.971,20 1.329.710,00 14.599.912,50 1.290.499,82 14.471.200,50 
2034 1.491.713,82 15.839.685,10 1.429.097,43 16.029.009,90 1.385.185,08 15.856.385,50 
2035 1.609.242,08 17.448.927,10 1.536.393,67 17.565.403,60 1.487.351,78 17.343.737,30 
2036 1.736.306,21 19.185.233,40 1.652.242,59 19.217.646,20 1.597.607,49 18.941.344,80 
2037 1.873.687,79 21.058.921,20 1.777.340,85 20.994.987,00 1.716.609,55 20.657.954,40 
2038 2.022.232,65 23.081.153,80 1.912.442,31 22.907.429,30 1.845.069,23 22.503.023,60 
2039 2.181.197,96 25.262.351,80 2.056.704,46 24.964.133,80 1.982.097,90 24.485.121,50 
2040 2.352.967,35 27.615.319,10 2.212.402,92 27.176.536,70 2.129.921,24 26.615.042,70 

              
Total 27.615.319,10   27.176.536,70   26.615.042,70   
              
Anys 
amortització   __   22   20/15 

Taula 43. Costos totals i acumulats en un escenari de preus energètics tendencials 

 

En aquesta taula, 1 vol dir mantenir el sistema actual, 2 és implantar un sistema 

de cogeneració i 3 és implantar un sistema de trigeneració. 

 

Es veu com durant més de 20 anys, surt més econòmic mantenir el sistema 

actual, només a partir dels 20 anys podria sortir més a compte instal·lar el 

sistema de trigeneració. El sistema de cogeneració no té sentit instal·lar-lo ja que 

té un període d'amortització superior al de trigeneració i el sistema de 

trigeneració té un període d'amortització també de 20 anys. Per tant, si els preus 

s'incrementen de forma tendencial, el sistema més rendible és el de trigeneració 

però al ser el període d'amortització tan elevat i l'estalvi tan petit, s'hauria de 

plantejar si es convenient instal·lar-lo. 
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En el següent gràfic s'observen els costos acumulats per a cada sistema: 

Costos acumulats (preus tendencials)
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Gràfic 32. Costos acumulats en un escenari de preus energètics tendencials 

 

En el gràfic s'observa clarament com tots tres sistemes tenen costos similars, 

encara que a molt llarg termini el sistema de trigeneració presenta un cost 

lleugerament inferior als altres. S'estalvien 1.000.276 euros en 25 anys si 

s'instal·la el sistema de trigeneració, un 82 % menys que si es pogués fer 

autoconsum. 

 

9.1.2.2- Escenari de preus energètics baixos 

En cas que els preus energètics siguin baixos, amb augments inferiors als de la 

darrera dècada i es prohibís l'autoconsum des del primer any, es tindrien uns 

costos totals de cada any que es mostren a la taula següent. També es mostra el 

cost acumulat fins a cada any, és a dir, el cost des que es va instal·lar el sistema 

(any 2015) fins l'any "actual". 
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Any 
Cost baix 1 
____(€) 

Cost baix 1 ac. 
____(€) 

Cost baix 2 
____(€) 

Cost baix 2 ac. 
____(€) 

Cost baix 3 
____(€) 

Cost baix 3 ac. 
____(€) 

2015 123.228,00 123.228,00 506.355,08 506.355,08 649.127,08 649.127,08 
2016 372.958,28 496.186,28 392.097,22 898.452,30 391.970,58 1.041.097,66 
2017 389.714,76 885.901,03 408.834,00 1.307.286,30 407.938,85 1.449.036,51 
2018 407.350,71 1.293.251,74 424.917,99 1.732.204,29 423.167,51 1.872.204,02 
2019 425.911,97 1.719.163,71 441.841,46 2.174.045,75 439.191,48 2.311.395,50 
2020 445.446,76 2.164.610,47 459.647,77 2.633.693,52 456.051,73 2.767.447,23 
2021 466.005,84 2.630.616,30 478.382,52 3.112.076,04 473.791,37 3.241.238,60 
2022 487.642,59 3.118.258,90 498.093,70 3.610.169,74 492.455,75 3.733.694,35 
2023 510.413,23 3.628.672,12 518.831,79 4.129.001,53 512.092,57 4.245.786,92 
2024 534.376,86 4.163.048,99 540.649,89 4.669.651,42 532.752,01 4.778.538,93 
2025 559.595,72 4.722.644,70 563.603,86 5.233.255,28 554.486,85 5.333.025,77 
2026 586.135,26 5.308.779,96 587.752,49 5.821.007,77 577.352,62 5.910.378,39 
2027 614.064,38 5.922.844,34 613.157,60 6.434.165,37 601.407,75 6.511.786,14 
2028 643.455,56 6.566.299,90 639.884,24 7.074.049,60 626.713,68 7.138.499,82 
2029 674.385,10 7.240.685,00 668.000,84 7.742.050,44 653.335,07 7.791.834,89 
2030 706.933,25 7.947.618,25 697.579,41 8.439.629,85 681.339,93 8.473.174,82 
2031 741.184,49 8.688.802,74 728.695,69 9.168.325,54 710.799,81 9.183.974,63 
2032 777.227,68 9.466.030,42 761.429,37 9.929.754,91 741.789,98 9.925.764,61 
2033 815.156,36 10.281.186,80 795.864,30 10.725.619,20 774.389,63 10.700.154,20 
2034 855.068,93 11.136.255,70 832.088,68 11.557.707,90 808.682,07 11.508.836,30 
2035 897.068,97 12.033.324,70 870.195,31 12.427.903,20 844.754,94 12.353.591,20 
2036 941.265,44 12.974.590,10 910.281,83 13.338.185,00 882.700,45 13.236.291,70 
2037 987.773,01 13.962.363,10 952.450,97 14.290.636,00 922.615,61 14.158.907,30 
2038 1.036.712,36 14.999.075,50 996.810,81 15.287.446,80 964.602,47 15.123.509,80 
2039 1.088.210,46 16.087.285,90 1.043.475,05 16.330.921,90 1.008.768,41 16.132.278,20 
2040 1.142.400,93 17.229.686,90 1.092.563,33 17.423.485,20 1.055.226,39 17.187.504,60 

              
Total 17.229.686,90   17.423.485,20   17.187.504,60   
              
Anys 
amortització   __   Mai (+25)   25/18 

Taula 44. Costos totals i acumulats en un escenari de preus energètics baixos 

 

En aquesta taula, 1 vol dir mantenir el sistema actual, 2 és implantar un sistema 

de cogeneració i 3 és implantar un sistema de trigeneració. 

 

Es veu com durant els primers 24 anys, surt més econòmic mantenir el sistema 

actual, només a partir del darrer any podria sortir més a compte instal·lar el 

sistema de trigeneració. El sistema de cogeneració no té sentit instal·lar-lo ja que 

té un cost superior a mantenir el sistema actual i el sistema de trigeneració té un 

període d'amortització de 25 anys. Per tant, si els preus energètics són baixos, el 

sistema més rendible és el de trigeneració però s'ha de tenir en compte que es 

tardarien 25 anys en amortitzar-lo i la diferència de costos respecte a mantenir el 

sistema actual és molt reduïda. En aquest cas, es veu com si es canvien les 
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normatives en cogeneració es pot fer que un sistema molt eficient i econòmic es 

transformi en un sistema no rendible. 

 

En el següent gràfic s'observen els costos acumulats per a cada sistema: 

Costos acumulats (preus baixos)
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Gràfic 33. Costos acumulats en un escenari de preus energètics baixos 

 

En el gràfic s'observa clarament com tots tres sistemes tenen costos similars, 

encara que durant els primers 24 anys, mantenir el sistema convencional té un 

cost acumulat menor. En el darrer any, s'aconsegueix que el sistema de 

trigeneració sigui rendible respecte al sistema convencional. Instal·lar el sistema 

de cogeneració és l'opció més cara en aquesta situació. S'estalvien 42.182 euros 

en 25 anys si s'instal·la el sistema de trigeneració, un 98% menys que si es 

pogués fer autoconsum. 

 

9.1.2.3- Escenari de preus energètics alts 

En cas que els preus energètics siguin elevats, amb augments superiors als de 

la darrera dècada i es prohibís l'autoconsum elèctric, es tindrien uns costos totals 

de cada any que es mostren a la taula següent. També es mostra el cost 

acumulat fins a cada any, és a dir, el cost des que es va instal·lar el sistema (any 

2015) fins l'any "actual". 
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Any 
Cost alt 1 
____(€) 

Cost alt 1 ac. 
____(€) 

Cost alt 2 
____(€) 

Cost alt 2 ac. 
____(€) 

Cost alt 3 
____(€) 

Cost alt 3 ac. 
____(€) 

2015 123.228,00 123.228,00 506.355,08 506.355,08 649.127,08 649.127,08 
2016 417.147,39 540.375,39 436.788,86 943.143,94 436.421,10 1.085.548,18 
2017 460.257,27 1.000.632,66 478.358,12 1.421.502,06 476.887,85 1.562.436,03 
2018 508.020,20 1.508.652,86 524.232,29 1.945.734,35 521.481,41 2.083.917,44 
2019 560.948,86 2.069.601,71 574.876,15 2.520.610,50 570.643,67 2.654.561,11 
2020 619.613,01 2.689.214,72 630.805,70 3.151.416,19 624.864,98 3.279.426,09 
2021 684.645,85 3.373.860,56 692.593,84 3.844.010,03 684.689,55 3.964.115,65 
2022 756.751,11 4.130.611,67 760.876,70 4.604.886,73 750.721,44 4.714.837,09 
2023 836.710,95 4.967.322,62 836.360,73 5.441.247,46 823.631,20 5.538.468,29 
2024 925.394,75 5.892.717,37 919.830,47 6.361.077,93 904.163,27 6.442.631,56 
2025 1.023.768,81 6.916.486,19 1.012.157,30 7.373.235,23 993.144,19 7.435.775,75 
2026 1.132.907,31 8.049.393,49 1.114.309,10 8.487.544,34 1.091.491,78 8.527.267,53 
2027 1.254.004,27 9.303.397,77 1.227.361,05 9.714.905,39 1.200.225,26 9.727.492,79 
2028 1.388.387,08 10.691.784,80 1.352.507,57 11.067.413,00 1.320.476,59 11.047.969,40 
2029 1.537.531,34 12.229.316,20 1.491.075,63 12.558.488,60 1.453.502,98 12.501.472,40 
2030 1.703.077,56 13.932.393,70 1.644.539,60 14.203.028,20 1.600.700,95 14.102.173,30 
2031 1.886.849,56 15.819.243,30 1.814.537,68 16.017.565,90 1.763.621,78 15.865.795,10 
2032 2.090.875,07 17.910.118,40 2.002.890,20 18.020.456,10 1.943.988,85 17.809.783,90 
2033 2.317.408,54 20.227.526,90 2.211.620,01 20.232.076,10 2.143.716,80 19.953.500,70 
2034 2.568.956,59 22.796.483,50 2.442.975,10 22.675.051,20 2.364.932,95 22.318.433,70 
2035 2.848.306,26 25.644.789,80 2.699.453,79 25.374.505,00 2.610.001,01 24.928.434,70 
2036 3.158.556,46 28.803.346,20 2.983.832,75 28.358.337,70 2.881.547,53 27.809.982,20 
2037 3.503.152,95 32.306.499,20 3.299.198,10 31.657.535,80 3.182.491,26 30.992.473,50 
2038 3.885.927,22 36.192.426,40 3.648.980,08 35.306.515,90 3.516.075,83 34.508.549,30 
2039 4.311.139,77 40.503.566,20 4.036.991,58 39.343.507,50 3.885.906,10 38.394.455,40 
2040 4.783.528,24 45.287.094,40 4.467.470,95 43.810.978,40 4.295.988,54 42.690.444,00 

              
Total 45.287.094,40   43.810.978,40   42.690.444,00   
              
Anys 
amortització   __   19   17/13 

Taula 45. Costos totals i acumulats en un escenari de preus energètics alts 

 

En aquesta taula, 1 vol dir mantenir el sistema actual, 2 és implantar un sistema 

de cogeneració i 3 és implantar un sistema de trigeneració. 

 

Es veu com durant els primers 17 anys, surt més econòmic mantenir el sistema 

actual, a llarg termini surt a compte instal·lar el sistema de trigeneració ja que a 

la llarga surt més econòmic. El sistema de cogeneració no té sentit instal·lar-lo ja 

que té un període d'amortització superior al sistema de trigeneració i el sistema 

de trigeneració té un període d'amortització de 17 anys. Per tant, si els preus 

energètics són elevats, el sistema més rendible és el de trigeneració però s'ha de 

tenir en compte que es tardarien 17 anys a amortitzar-lo, encara que a partir 

d'aquest any si que es produirien estalvis importants.  
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En el següent gràfic s'observen els costos acumulats per a cada sistema: 

Costos acumulats (preus alts)
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Gràfic 34. Costos acumulats en un escenari de preus energètics alts 

 

En el gràfic s'observa clarament com tots tres sistemes tenen costos similars, 

encara que a llarg termini el sistema de trigeneració presenta un cost més reduït 

que les altres dues opcions. S'estalvien 2.596.650 euros en 25 anys si s'instal·la 

el sistema de trigeneració, un 75 % menys que si es pogués fer autoconsum. 

 

9.1.3- Conclusions de l'estudi econòmic 
S'ha vist que permetent l'autoconsum, per a tots els escenaris de preus 

energètics, el sistema de trigeneració s'amortitza en un període petit de temps 

(7-8 anys). En canvi si es prohibís l'autoconsum, segueix essent més convenient 

instal·lar el sistema de trigeneració però les diferències es reduirien molt, 

generant un augment de costos important en la trigeneració, fent perillar la 

inversió ja que un període d'amortització superior a 20 anys és massa elevat per 

fer una inversió d'aquest tipus. 

 

El sistema més adequat des del punt de vista econòmic, és instal·lar un sistema 

de trigeneració. 

 

 

9.2- Estudi energètic 
9.2.1- Anàlisi dels consums d'energia primària 
Per poder decidir quin sistema implantar a l'ETSEIAT, es tindrà en compte quina 

és l'energia primària que és necessari consumir per obtenir calor, fred i 

electricitat en els edificis. S'ha de tenir en compte que la conversió d'una font 

d'energia a una altra, té uns rendiments determinats i unes pèrdues. 
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L'IDAE (Institut de Diversificació i Estalvi d'Energia), publica cada any unes 

taules amb l'energia primària necessària per obtenir una determinada quantitat 

d'energia final de cada tipus, com pot ser l'electricitat, el gas natural o el gas-oil. 

 

A la taula següent es mostra quins són els coeficients de pas entre energia final i 

energia primària: 

 

 

Taula 46. Coeficients de pas entre energia final i energia primària 

 

A l'ETSEIAT només es consumeix gas natural i electricitat, tant si es manté el 

sistema actual, com si s'instal·la un sistema de cogeneració o si s'instal·la un 

sistema de trigeneració, per tant, s'utilitzaran els coeficients de pas següents 

(extrets de la taula anterior): 

 

  
energia primària 
(kWhprimaris/kWhfinals) 

Electricitat 2,461 
Gas natural 1,195 

Taula 47. Coeficients de pas entre energia final i energia primària 
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Per obtenir 1 kWh d'electricitat es necessita més del doble d'energia primària que 

per obtenir 1 kWh de gas natural. Per tant, si es redueix el consum elèctric de la 

xarxa encara que augmenti la quantitat de gas natural consumida, la quantitat 

d'energia primària necessària serà més reduïda tal i com es comprova en la taula 

següent: 

 

  

Consum 
d'electricitat anual 
xarxa (kWh) 

Consum gas 
anual (kWh) 

Energia primària 
consumida (kWh) 

Estalvi energia 
primària (%) 

Sistema actual 1.444.770,30 835.515,24 4.554.020,42 - 
Cogeneració 913.821,92 1.518.461,33 4.063.477,04 10,77 
Trigeneració 766.368,30 1.762.568,00 3.992.301,14 12,33 

Taula 48. Consum d'energia primària per sistema 

 

S'observa com si es manté el sistema actual es consumeix tota l'electricitat de la 

xarxa, el gas natural només s'utilitza per a calefacció i en total es consumeixen 

4.554.020 kWh d'energia primària.  

 

Si s'implanta el sistema de cogeneració, el consum d'electricitat de la xarxa és 

més reduït ja que una part de l'electricitat la proporciona el motor de cogeneració. 

L'electricitat generada en cogeneració no es té en compte per calcular l'energia 

primària consumida, ja que aquesta energia ja es comptabilitza amb el gas 

natural que consumeixen els motors. S'aprecia un increment de consum de gas 

natural, ja que el motor de cogeneració subministra electricitat conjuntament amb 

la calefacció, en total es consumeixen 4.063.477 kWh d'energia primària. 

Instal·lar un sistema de cogeneració suposa un estalvi d'energia primària del 

10,77%. 

 

Si s'escull el sistema de trigeneració, el consum elèctric provinent de la xarxa és 

molt més reduït que en els altres dos casos ja que durant una gran part de l'any 

es pot obtenir electricitat amb els motors. El consum de gas natural és més 

elevat si s'instal·la la trigeneració que en els altres casos ja que el motor de 

cogeneració funcionaria també a l'estiu per proporcionar la calor necessària per 

a la màquina d'absorció. En total, el consum d'energia primària és de 3.992.301 

kWh, aquest consum d'energia primària és el més baix de tots tres casos. Si 

s'instal·la, suposa un estalvi d'energia primària del 12,33%. 

 

9.2.2- Conclusions de l'estudi energètic 
Des del punt de vista energètic, el sistema més adequat per a l'ETSEIAT és la 

trigeneració ja que és el mètode amb què s'obté un consum d'energia primària 

més reduït. 
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9.3- Estudi mediambiental 
També s'ha d'analitzar quin impacte ambiental tindrà cada opció, ja que és 

important que els sistemes instal·lats no tinguin unes emissions massa elevades, 

es compararan quines són les emissions dels principals contaminants per a cada 

sistema i s'escollirà el que menys contamini. 

 

9.3.1- Principals contaminants 
La producció d'electricitat i la combustió del gas natural emeten els següents 

contaminants: 

 

- Residus de mitjana i baixa activitat (RMBA) 

 Els residus d'activitat baixa i mitjana tenen concentracions baixes de 

 material radioactiu, degut fonamentalment a la presència de radionúclids 

 de període de semidesintegració de vida mitjana inferior a 30 anys, i un 

 contingut en radionúclids de període llarg molt baix i limitat. Procedeixen 

 del funcionament normal de les instal·lacions radioactives i de l'operació 

 de les centrals nuclears, concretament de materials de laboratoris, filtres 

 de líquids dels circuits de refrigeració i de gasos dels sistemes de 

 ventilació, eines i equips contaminats, etc. A l'ETSEIAT es generen 

 indirectament al comprar electricitat de la xarxa. 

 

- Residus d'alta activitat (RAA) 

 És el contaminant més perillós de tots ja que emeten altes dosis de 

 radiació, quantitats molt reduïdes d'aquest tipus de contaminant 

 produeixen un impacte ambiental enorme. Estan formats, fonamentalment 

 per les restes que queden de les barres d'urani que s'utilitzen com a 

 combustible en les centrals nuclears i altres substàncies que estan en el 

 reactor. A les barres de combustible gastat dels reactors es troben 

 substàncies com el plutoni 239 (vida mitjana de 24.400 anys), el neptuni 

 237 (vida mitjana de  2.130.000 anys) i el plutoni 240 (vida mitjana de 

 6.600 anys). L'emmagatzematge d'aquest tipus de residus s'ha de 

 garantir durant desenes de milers d'anys fins que la radioactivitat baixi 

 prou com perquè deixin de ser perillosos, per això, és el contaminant que 

 més important és evitar la seva producció. A l'ETSEIAT es generen 

 indirectament quan es compra electricitat de la xarxa. 

 

- Diòxid de carboni (CO2) 

 El diòxid de carboni encara que no és molt contaminant, degut a les grans 

 quantitats emeses en els darrers anys, és el principal responsable del 
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 canvi climàtic ja que és un gas d'efecte hivernacle que permet el pas 

 dels raigs solars en l'espectre visible (provinents del Sol) però no 

 permet que surtin els raigs en l'espectre infraroig, fent que tornin a la 

 Terra, augmentant la  temperatura mitjana a llarg termini. A l'ETSEIAT es 

 genera indirectament quan es compra electricitat de la xarxa, en la 

 combustió del gas natural a les calderes i al cremar gas natural en els 

 motors de cogeneració. 

 

- Diòxid de sofre (SO2) 

 El diòxid de sofre és un dels contaminants que provoquen la 

 contaminació atmosfèrica, també és un gas d'efecte hivernacle. Els 

 seus principals efectes són la deterioració de conreus i també afecta a les 

 persones, amb una forta irritació dels ulls i de les vies respiratòries 

 superiors, també pot  provocar tos, opressió respiratòria i espasmes. En 

 una atmosfera humida pot reaccionar amb l'aigua per formar àcid sulfúric, 

 que és el responsable de la pluja àcida, un dels principals problemes 

 ambientals, ja que pot fer malbé els boscos i afecta els rius i llacs ja que 

 l'aigua presenta una baixada en el pH molt important. A l'ETSEIAT es 

 genera indirectament quan es compra electricitat de la xarxa, en la 

 combustió del gas natural a les calderes i al cremar gas natural en els 

 motors de cogeneració. 

 

- Òxids de nitrogen (NOx) 

 Els òxids de nitrogen són un dels principals contaminants locals, ja que 

 generen pluja àcida al combinar-se amb l'aigua que hi ha als núvols, 

 provocant afectacions importants en els boscos i els rius encara que en 

 menor mesura que el diòxid de sofre. També és responsable de la boira 

 fotoquímica present en zones on hi ha una elevada concentració d'aquest 

 contaminant, ja que es torna el cel de color taronja, produint afectacions 

 en el medi i fins i tot en les persones. La presència d'òxids de nitrogen 

 afavoreix la formació d'ozó troposfèric, que també és un contaminant. A 

 l'ETSEIAT es generen indirectament quan es compra electricitat de la 

 xarxa, en la combustió del gas natural a les calderes i al cremar gas 

 natural en els motors de cogeneració. 

 

En el següent gràfic es pot observar quin és l'origen de l'electricitat que es 

compra a la xarxa i quines són les emissions mitjanes de cada contaminant: 
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Gràfic 35. Origen i emissions de l'electricitat provinent de la xarxa 

 

Es veu que un 21,3% de l'electricitat és d'origen nuclear, que és el sistema més 

contaminant de produir energia elèctrica. L'electricitat d'origen nuclear és l'única 

responsable de la producció de residus radioactius. Amb centrals tèrmiques de 

carbó es produeix un 14,9% de l'electricitat i amb centrals tèrmiques de gas 

natural es produeix un 9,4% de l'electricitat. Les centrals tèrmiques són les 

responsables de l'emissió del diòxid de carboni, del diòxid de sofre i dels òxids 

de nitrogen. La resta de fonts energètiques com la hidràulica i l'eòlica no 

produeixen contaminants. 

 

En la combustió del gas natural a les calderes auxiliars o en els motors de 

cogeneració es produeixen contaminants com els òxids de nitrogen, el diòxid de 

sofre o el diòxid de carboni. Com que s'ha triat un motor de baixes emissions, 

aquestes són molt reduïdes, en concret per cada metre cúbic de gas natural 

consumit s'emeten: 

 

 

Taula 49. Emissions del motor de cogeneració 
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9.3.2- Anàlisi de les emissions a l'ETSEIAT 
En el cas de l'ETSEIAT, es consideren les següents emissions per a cada kWh 

d'electricitat i gas natural consumit: 

 

  
CO2  

  (kg/kWh) 
SO2 

  (kg/kWh) 
NOx 
    (kg/kWh) 

residus baixa i 
mitjana activitat 
__(cm3/kWh) 

residus alta 
activitat 
_(kg/kWh) 

Electricitat 0,399 3,87·10-4 2,71·10-4 2,27·10-3 2,77·10-7 
Gas natural 0,204 2,30·10-5 4,35·10-5 0 0 

Taula 50. Emissions de contaminants per unitat d'energia consumida 

 

Els consums de gas i electricitat per a cada alternativa (mantenir el sistema 

actual, instal·lar un sistema de cogeneració o instal·lar un sistema de 

trigeneració) són els següents: 

 

  Consum electricitat anual net (kWh) Consum gas anual (kWh) 
Sistema actual 1.444.770,30 835.515,24 
Cogeneració 913.821,92 1.518.461,33 
Trigeneració 766.368,30 1.762.568,00 

Taula 51. Consum d'energia per tipus a l'ETSEIAT 

 

Les quantitats que s'emetran de cada contaminant a l'ETSEIAT, si es manté el 

sistema actual, si s'implanta la cogeneració o si s'implanta la trigeneració són les 

següents: 

 

  

residus baixa i 
mitjana activitat 
____(cm3) 

Estalvi 
RBMA  
___(%) 

residus alta 
activitat 
___(kg/kWh) 

Estalvi RAA 
         (%) 

Sistema actual 3.279,63 0,00 0,40 0,00 
Cogeneració 2.074,38 36,75 0,25 36,75 
Trigeneració 1.739,66 46,96 0,21 46,96 

Taula 52. Emissions de contaminants i estalvi per sistema 

 

  
CO2 anual 
__(kg) 

Estalvi CO2 
___(%) 

SO2 anual 
__(kg) 

Estalvi SO2 
___(%) 

NOx anual 
__(kg) 

Estalvi NOx 
___(%) 

Sistema actual 746.908,46 0,00 578,31 0,00 427,86 0,00 
Cogeneració 674.381,06 9,71 388,51 32,82 313,67 26,69 
Trigeneració 665.344,82 10,92 337,05 41,72 284,32 33,55 

Taula 53. Emissions de contaminants i estalvi per sistema 
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Si s'implanta un sistema de cogeneració, es permet un estalvi del 36,75% en 

l'emissió de residus radioactius tant d'alta com de mitjana i baixa activitat. 

Aquesta reducció es deu a la disminució del consum elèctric provinent de la 

xarxa. Els residus radioactius és el tipus de contaminant que més s'aconsegueix 

reduir amb la implantació del sistema de cogeneració, això és molt positiu ja que 

és el contaminant més perillós. La reducció d'emissions de CO2 és d'un 9,71%, 

aquest és el contaminant que menys s'aconsegueix reduir les emissions, però 

també és el més difícil de reduir ja que en la combustió del gas natural és 

inevitable emetre diòxid de carboni, encara que una reducció propera al 10% és 

positiva. També es redueixen en un 32,82% les emissions de SO2 degut a que el 

gas natural té molt poc contingut de sofre i l'electricitat que s'ha evitat comprar a 

la xarxa emet bastant sofre degut a les centrals tèrmiques. Finalment, s'ha 

aconseguit una reducció del 26,69% en les emissions de NOx ja que s'ha triat un 

motor de cogeneració amb baixes emissions d'aquest contaminant 

(s'aconsegueix millorant la cambra de combustió). La reducció d'aquests 

contaminants és molt important ja que disminuiran els dies en què hi ha boira 

fotoquímica i disminuirà l'agressivitat de la pluja àcida. 

 

Si s'implanta un sistema de trigeneració, es permet un estalvi del 46,96% en 

l'emissió de residus radioactius tant d'alta com de mitjana i baixa activitat. 

Aquesta reducció es deu a la disminució del consum elèctric provinent de la 

xarxa tant quan funciona el sistema en mode cogeneració o en mode 

trigeneració. La reducció és més gran que si només s'implanta la cogeneració ja 

que durant més hores s'evita comprar electricitat a la xarxa. Els residus 

radioactius és el tipus de contaminant que més s'aconsegueix reduir amb la 

implantació del sistema de trigeneració, això és molt positiu ja que és el 

contaminant més perillós. La reducció d'emissions de CO2 és d'un 10,92%, 

aquest és el contaminant que menys s'aconsegueix reduir les emissions, però 

també és el més difícil de reduir ja que en la combustió del gas natural és 

inevitable emetre diòxid de carboni, encara que una reducció superior al 10% és 

molt positiva sobretot si es té en compte que és una reducció superior a si 

només es posa cogeneració. També es redueixen en un 41,72% les emissions 

de SO2 degut a que el gas natural té molt poc contingut de sofre i l'electricitat que 

s'ha evitat comprar a la xarxa emet bastant sofre degut a les centrals tèrmiques. 

Finalment s'ha aconseguit una reducció del 33,55% en les emissions de NOx ja 

que s'ha triat un motor de cogeneració amb baixes emissions d'aquest 

contaminant (s'aconsegueix millorant la cambra de combustió). La reducció 

d'aquests contaminants és més elevada que si només es posa un sistema de 

cogeneració, fet que permetrà tenir una millor qualitat de l'aire, amb menys dies 

de boira fotoquímica i una menor probabilitat de pluja àcida. 
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9.3.3- Conclusions de l'estudi mediambiental 
El sistema que menys contaminants emet és el sistema de trigeneració, en 

aquest cas és evident ja que aquest sistema és el que més redueix les emissions 

de tots el contaminants estudiats. Per tant, dels del punt de vista mediambiental, 

s'escull el sistema de trigeneració. 

 

9.4- Solució adoptada 
Per decidir quin sistema és el més adequat, es tindran en compte els tres criteris 

estudiats anteriorment (econòmic, mediambiental i energètic). Es triarà l'opció 

que sigui millor sistema en tots tres apartats, ja que tant estalviar diners, com 

reduir el consum d'energia primària com reduir les emissions de contaminants, 

és un objectiu important de l'estudi. 

 

A continuació es posarà una taula resum dels resultats d'aquest estudi: 

 

 Estudi econòmic Estudi energètic Estudi mediambiental 

Millor sistema Trigeneració Trigeneració Trigeneració 

Segona opció Cogeneració Cogeneració Cogeneració 

Pitjor sistema Mantenir el sistema 

actual 

Mantenir el sistema 

actual 

Mantenir el sistema 

actual 

Taula 54. Resum dels resultats de l'estudi 

 

El sistema que s'instal·larà és el sistema de trigeneració, ja que és favorable tant 

des del punt de vista econòmic, mediambiental i energètic.  
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10- Càlcul de càrregues tèrmiques a l'edifici de 

l'ETSEIAT 
En aquest apartat es calcularan quines són les càrregues tèrmiques de 

calefacció i de refrigeració per a cada sala de l'edifici de l'ETSEIAT, d'aquesta 

manera es podrà dimensionar el sistema de climatització per als edificis, posant 

a cada sala la quantitat de difusors necessària per garantir una temperatura 

adequada independentment de la temperatura exterior. 

 

10.1-  Càlcul de les transmitàncies tèrmiques dels tancaments 
Les característiques físiques de les parets i dels tancament dels edificis de 

l'ETSEIAT són les següents: 

 

Símbol Tancament Constitució / Dimensions i propietats 

ME Mur exterior • Aplacat exterior de pedra calcària (roca 

porosa) = 3 cm 

• Maó massís = 24 cm 

• Cambra d’aire = 5 cm 

• Maó buit (totxana) = 10 cm 

• Enguixat (interior) = 1 cm 

MI Mur interior • Enguixat = 1 cm 

• Maó perforat (gero) = 14 cm 

• Enguixat = 1 cm 

PI Portes interiors • Porta fusta opaca 

Dimensions: 1,35m (base) x 2,15 (altura) 

C+FS Tancament 

Horitzontal 

Superior 

 

(Coberta + 

fals sostre) 

C = Coberta 

• Xapa acer galvanitzat (superior) = 1 mm 

• Cambra d’aire = 5 cm 

• Paviment de gres (λ = 1,30 W/m·ºC) = 1 cm 

• Morter de ciment = 5 cm 

• Forjat (revoltons formigó) = 25 cm 

(revoltó doble cambra / distància entre 

bigues = 60 cm) 

• Enguixat (inferior) = 1 cm 
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FS = Fals sostre 

• Cambra d’aire = 50 cm 

• Placa d’escaiola = 1 cm 

 

FI Forjat inferior • Parquet de fusta (superior) = 1 cm 

      (λ = 1,30 W/m·ºC) 

• Morter de ciment = 5 cm 

• Forjat (revoltons formigó) = 25 cm 

(revoltó doble cambra / distància entre 

bigues = 60 cm) 

• Enguixat (inferior) = 1 cm 

Taula 55. Característiques dels tancaments de l'ETSEIAT  

 

Coneixent de quins materials estan fets cada element de l'edifici, es pot calcular 

quina és la U (transmitància tèrmica del mur). 

 

Per conèixer quina és la conductivitat tèrmica de cada material, s'utilitzen les 

taules següents, obtingudes del dossier 5 de l'assignatura de Refrigeració i 

Condicionament d'Aire: 

 

 

Taula 56. Resistències tèrmiques superficials de l'aire 
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Taula 57. Resistències tèrmiques de les cambres d'aire 

 

 

Taula 58. Resistències tèrmiques dels vidres i de les finestres 

 

 

Taula 59. Resistències tèrmiques de les portes 
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Taula 60. Resistències tèrmiques dels forjats 
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Taula 61. Resistències tèrmiques dels materials 

 
Utilitzant aquestes taules, es pot calcular quina és la resistència tèrmica de cada 

element de l'edifici. Per calcular quina resistència tèrmica ofereix cada capa de 

l'element, s'utilitza l'expressió següent: 

 

L
R

λ=                                                                (15) 

 

La λ és la conductivitat tèrmica del material (s'obté a partir de les taules anteriors) 

i la L és el gruix de la capa del material. Un cop és té la resistència tèrmica de 

cada material, per conèixer la resistència tèrmica del mur, s'han de sumar totes 

aquestes resistències tèrmiques. Finalment, per trobar la transmitància tèrmica 

del mur (U), s'utilitza la següent expressió: 

 

R
U

1=                                                               (16) 

 

Amb aquestes expressions, es calcula quina és la transmitància tèrmica de cada 

element present als edificis de l'ETSEIAT. Per fer-ho, s'elaboren les taules 

següents: 

 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 126 - 

 

ME: Murs exteriors: 

Element Espessor 

L (m) 

Conductivitat 

tèrmica 

λ (W/m·ºC) 

Referència Resistència tèrmica 

(m2·ºC/W) 

R=L/λ (R=1/h) 

Aire exterior 

vertical 

  Taula 2.1 0,06 

Aplacat 

exterior de 

pedra 

calcària 

(3cm) 

0,03 2,33 Taula 2.8 0,01 

Maó massís 

(24cm) 

0,24 0,87 Taula 2.8 0,28 

Cambra 

d’aire  

(5cm) 

  Taula 2.2 0,18 

Maó buit 

(10cm) 

0,10 0,49 Taula 2.8 0,20 

Enguixat 

(1cm) 

0,01 0,30 Taula 2.8 0,03 

Aire interior 

vertical 

  Taula 2.1 0,11 

 ΣR= 0,87 

U (W/m2·ºC)= 1/ ΣR= 1,15 

Taula 62. Transmitància tèrmica dels murs exteriors 
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MI: Murs interiors: 

Element Espessor 

L (m) 

Conductivitat 

tèrmica 

λ (W/m·ºC) 

Referència Resistència tèrmica 

(m2·ºC/W) 

R=L/λ (R=1/h) 

Aire interior 

vertical 

  Taula 2.1 0,11 

Enguixat 

(1cm) 

0,01 0,30 Taula 2.8 0,03 

Maó perforat 

(14cm) 

0,14 0,49 Taula 2.8 0,29 

Enguixat 

(1cm) 

0,01 0,30 Taula 2.8 0,03 

Aire interior 

vertical 

  Taula 2.1 0,11 

 ΣR= 0,57 

U (W/m2 ºC)= 1/ ΣR= 1,75 

Taula 63. Transmitància tèrmica dels murs interiors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 128 - 

 

C+FS: Tancament Horitzontal Superior: 

Element Espessor 

L (m) 

Conductivitat 

tèrmica 

λ (W/m·ºC) 

Referència Resistència tèrmica 

(m2·ºC/W) 

R=L/λ (R=1/h) 

Aire exterior 

horitzontal 

Valor mig: 0,05-0,05 Taula 2.1 0,05 

Xapa d’acer 

galvanitzat 

(1mm) 

0,001 58 Taula 2.8 0 

Cambra d’aire 

horitzontal 

(5cm) 

Valor mig: 0,16-0,21 Taula 2.2 0,18 

Paviment de 

gres  

(1cm) 

0,01 1,30  0,01 

Morter de 

ciment 

 (5cm) 

0,05 1,40 Taula 2.8 0,04 

Entrebigat de 

formigó 

(25cm) 

0,25 1,923 Tèrm. 

Forjats 

0,14 

Enguixat 

(1cm) 

0,01 0,30 Taula 2.8 0,03 

Cambra d’aire 

horitzontal 

(50cm) 

Valor mig: 0,16-0,21 Taula 2.2 0,18 

Placa 

d’escaiola 

(1cm) 

0,01 0,30 Taula 2.8 0,03 

Aire interior 

horitzontal 

Valor mig: 0,09-0,17 Taula 2.1 0,13 

 ΣR= 0,79 

U (W/m2 ºC)= 1/ ΣR= 1,27 

Taula 64. Transmitància tèrmica dels tancaments exteriors 
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FI: Forjat interior: 

Element Espessor 

L (m) 

Conductivitat 

tèrmica 

λ (W/m·ºC) 

Referència Resistència tèrmica 

(m2·ºC/W) 

R=L/λ (R=1/h) 

Aire interior 

horitzontal 

Valor mig: 0,09-0,17 Taula 2.1 0,13 

Parquet de 

fusta 

 (1cm) 

0,01 1,30  0,01 

Morter de 

ciment  

(5cm) 

0,05 1,40 Taula 2.8 0,04 

Entrebigat de 

formigó 

(25cm) 

0,25 1,923 Tèrm. 

Forjats 

0,14 

Enguixat 

(1cm) 

0,01 0,30 Taula 2.8 0,03 

Aire interior 

horitzontal 

Valor mig: 0,09-0,17 Taula 2.1 0,13 

 ΣR= 0,48 

U (W/m2 ºC)= 1/ ΣR= 2,08 

Taula 65. Transmitància tèrmica del forjat interior 

 
Tancaments: 

Tancament Símbol Especificacions Referència Coeficient U 

(W/m2·ºC) 

Porta de fusta P-1 Opaca Taula portes 3,5 

Finestra vidre 

senzill 

FinS Metàl·lica Taula 

vidre/finestres 

5,8 

Finestra vidre 

doble 

FIND Metàl·lica Taula 

vidre/finestres 

4,0 

 

Vidre senzill VS  Taula 

vidre/finestres 

5,7 

Taula 66. Transmitàncies tèrmiques de portes i finestres 
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Fonaments: 

Es calcularà quina és la transmitància tèrmica dels fonaments de l'edifici, per 

poder calcular les pèrdues tèrmiques a la planta inferior, quan està en contacte 

directe amb el terreny. 

 

La superfície que està en contacte amb el terreny és: 

A=2897,37 m2 

 

El perímetre dels fonaments de l'edifici és: 

P=349,6 m 

 

La longitud característica és: 

 

m
P

A
B 58,16

6,3495,0
37,2897

5,0
' =

⋅
=

⋅
=                    (17) 

 

A partir d'aquest valor es pot trobar la resistència tèrmica dels fonaments a la 

taula següent: 

 

Taula 67. Valors de la transmitància tèrmica als fonaments 

 

La D és l'ample de l'aïllament inferior del terreny, s'agafa el valor D=0 m, i la B' 

s'agafa 16 m, per tant, la resistència tèrmica dels fonaments és: 

R=0,35 m2·K/W 
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Aplicant la següent expressió es pot obtenir la transmitància tèrmica dels 

fonaments, que és el valor que es necessita per fer els càlculs de les càrregues 

tèrmiques: 

 

R
U

1=                                                                (18) 

 

La transmitància tèrmica dels fonaments és: 

U=2,86W/m2·K 

 

10.2- Càlcul de càrregues tèrmiques de calefacció 
Les dades de disseny del sistema de calefacció són les següents: 

- Localitat: Terrassa 

- Condicions exteriors de disseny: 

 Temperatura exterior: 0ºC 

 Humitat exterior: 80% 

- Condicions interiors de disseny: 

 Temperatura de disseny: 22ºC 

 Humitat de disseny: No es fa control de la humitat 

- Cabal de ventilació: 30 m3/h per persona (seguint la normativa RITE) 

- Ocupació: es fa una estimació d'una persona per cada 2 m2 

- Es climatitza tot l'edifici, per tant, les sales contigües estan a 22ºC 

 

Les condicions interiors de disseny s'han triat seguint les recomanacions del 

RITE de la taula següent, a l'hivern no es fa control de la humitat relativa ja que 

no és necessari per mantenir les condicions desitjades: 

 

 

Taula 68. Temperatures de disseny segons el RITE 

 

Hi ha dos tipus de càrregues tèrmiques en calefacció: 

- Càrregues tèrmiques degudes als tancaments 

- Càrregues tèrmiques degudes a la ventilació 
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Per calcular quines són les càrregues tèrmiques de calefacció degudes als 

tancaments a cada sala, s'utilitzen els valors de la transmitància tèrmica 

calculats anteriorment. Es mesura quines són les dimensions de cada tancament 

(altura i longitud) i es troba l'àrea bruta de cada tancament amb l'expressió 

següent: 

 

AlturatotalLongitudbrutaÀrea ⋅=                 (19) 

 

Àrea bruta, vol dir que els murs es comptabilitzen com si no hi haguessin 

finestres, comptant com a mur tota l'extensió. També es compten quants 

tancaments de cada tipus hi ha (ex. portes, finestres, etc.), pels murs interiors i 

exteriors sempre es comptabilitza un element, ja que si n'hi ha 2 es sumen les 

longituds per obtenir la longitud total.  

 

Després, es calcula l'àrea neta que en el cas de les finestres i les portes, es fa 

multiplicant l'àrea bruta pel nombre d'unitats que hi ha. En el cas dels murs, a 

l'àrea bruta s'ha de restar l'àrea que ocupen les finestres i les portes per obtenir 

l'àrea neta. També s'ha de calcular l'increment de temperatura entre l'interior i 

l'exterior de cada sala per poder conèixer quines són les càrregues tèrmiques, 

s'obté a partir de la següent expressió: 

 

extTTT −=∆ int                                                     (20) 

 

Amb tots aquests elements, juntament amb el valor de transmitància tèrmica 

obtingut anteriorment, es pot calcular quina és la càrrega de calefacció deguda a 

cada tancament amb l'expressió següent: 

 

TAUQ neta ∆⋅⋅=&                                                (21) 

 

Sumant les càrregues tèrmiques degudes a cada tancament, s'obté la càrrega de 

calefacció total deguda als tancaments. 

 

També s'ha de calcular quina és la càrrega tèrmica deguda a la ventilació. El 

RITE indica que hi ha d'haver un cabal de ventilació mínim de 30 m3/h per 

persona, pel cas de l'ETSEIAT s'ha estimat una ocupació mitjana d'una persona 

per cada 2 m2, per tant, es pot calcular el cabal de ventilació necessari a cada 

sala multiplicant 30 m3/h pel nombre de persones que pugi allotjar la sala. 
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L'aire té una densitat d'1,2 kg/m3, per tant el cabal màssic d'aire de ventilació (en 

kg/s) es pot calcular amb la següent expressió: 

 

3600

δ⋅
=

ventilacióCabal
m&                                     (22) 

 

L'aire que serveix per ventilar, entra de l'exterior a 0ºC, i s'ha d'escalfar fins als 

22ºC que hi ha a l'interior, per tant, la càrrega tèrmica de ventilació es calcula 

amb la següent expressió: 

 

TcmQ p ∆⋅⋅= &&                                                    (23) 

 

on la cp de l'aire val 1 kJ/kg·K 

 

El RITE obliga a instal·lar un recuperador de calor per disminuir el consum 

energètic degut a la ventilació. En la següent taula, s'observa quina ha de ser 

l'eficiència mínima del recuperador de calor segons el cabal d'aire exterior i les 

hores de funcionament anual: 

 

 

Taula 69. Eficiència mínima del recuperador de calor  

 

Pel cas de l'ETSEIAT, el cabal d'aire exterior és superior als 12 m3/s, i les hores 

de funcionament anuals són entre 2.000 i 4.000, per tant, l'eficiència del 

recuperador de calor que s'ha d'instal·lar és del 64%.  

 

S'instal·larà un recuperador de calor de tipus entàlpic. Els recuperadors de calor 

consten d'un ventilador extractor d'aire, d'un ventilador d'impulsió i d'un 

bescanviador de calor perfectament acoblats dins d'una estructura aïllada 

acústica i tèrmicament. L'aire extret de l'interior de l'edifici passa per l'interior del 

recuperador de calor i es creua sense barrejar-se en el bescanviador amb l'aire 

provinent de l'exterior. En el cas del recuperador entàlpic, a l'estiu s'afegeix el 

control d'humitat on s'extreu l'aigua de l'aire entrant i es transfereix a l'aire que 

surt cap a l'exterior, d'aquesta manera, no s'incrementa la humitat relativa degut 

a l'entrada d'aire nou. 
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En la següent imatge, es mostra com funciona un recuperador de calor: 

 

 

Imatge 19. Recuperador de calor entàlpic 

 

Tenint en compte que s'ha instal·lat un recuperador de calor amb una eficiència 

del 64%, només el 36% de la càrrega tèrmica de ventilació s'ha d'aportar pel 

sistema de cogeneració. 

 

Finalment, es suma la càrrega tèrmica deguda als tancaments i la càrrega 

tèrmica deguda a la ventilació (només la part que no es recupera en el 

bescanviador de calor), i s'obté la càrrega total de calefacció a la sala. 

 

Per fer tots aquests càlculs per a cada sala dels edificis de l'ETSEIAT, es fa una 

taula tipus a l'excel amb tots aquests càlculs i es van substituint els valors de les 

dimensions dels murs, nombre i tipus de finestres, superfície i tipus de forjats 

(fonaments, forjat interior i forjat exterior). 

 

A continuació es veu una taula on es calcula la càrrega tèrmica de calefacció del 

gimnàs de l'ETSEIAT, que és una sala en contacte amb els fonaments: 
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Taula 70. Càrregues tèrmiques de calefacció al gimnàs 

 

A continuació es mostra una taula on es calcula la càrrega tèrmica de calefacció 

de l'aula 2.5, que és una sala en una planta intermèdia: 

 

 

Taula 71. Càrregues tèrmiques de calefacció a l'aula 2.5 
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A continuació es mostra una taula on es calcula la càrrega tèrmica de calefacció 

de l'aula PC56, que és una sala en contacte amb el forjat superior: 

 

 

Taula 72. Càrregues tèrmiques de calefacció a l'aula PC56 

 

A l'annex A hi ha totes les taules amb els càlculs de les càrregues tèrmiques de 

calefacció de cada sala. També hi ha vàries taules resum on es pot veure quina 

és la càrrega tèrmica de calefacció a cada planta, a cada edifici i el total de 

l'ETSEIAT. 

 

Conclusions dels càlculs de càrregues tèrmiques de calefacció 
Al calcular les càrregues tèrmiques de calefacció, s'ha pogut observar com varia 

la càrrega tèrmica a cada sala. S'ha vist que a les sales on les finestres són de 

vidre senzill, la càrrega tèrmica és més elevada (prop d'un 20%) que a les sales 

on les finestres són de doble vidre, per tant, convé que les finestres siguin de 

doble vidre sempre que sigui possible per reduir la demanda tèrmica de 

calefacció. També s'ha vist com les sales que estan situades en les plantes 

superiors i inferiors, tenen càrregues tèrmiques molt més elevades que les 

plantes intermèdies, ja que a part de les pèrdues dels murs s'han d'afegir les 

pèrdues dels forjats o dels fonaments. La càrrega tèrmica de ventilació és 

bastant alta, en alguns casos superior a la càrrega tèrmica deguda als 

tancaments, per això, és important instal·lar un sistema de recuperació de calor 

eficient que permeti reduir aquesta càrrega. També s'ha vist com l'orientació no 

afecta a la càrrega tèrmica de calefacció, ja que per fer els càlculs es tenen en 
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compte les condicions més desfavorables (percentil 97,5%, és a dir, només en 

un 2,5% de les hores d'hivern hi haurà una temperatura inferior a la 

seleccionada), que es produeixen a la nit. Per calcular la càrrega tèrmica de 

calefacció, no es tenen en compte els guanys de calor, com els produïts per les 

persones, pels equips o per la il·luminació ja que són guanys de calor favorables, 

que redueixen la demanda tèrmica de calefacció i per tant, es fan els càlculs 

sense tenir en compte aquests possibles guanys (a diferència de la refrigeració, 

tal i com es veurà a l'apartat següent). 

 

10.3- Càlcul de càrregues tèrmiques de refrigeració 
Les dades de disseny del sistema de refrigeració són les següents: 

- Localitat: Terrassa 

- Condicions exteriors de disseny: 

 Temperatura exterior: 32ºC 

 Amplitud tèrmica: 11ºC 

 Humitat exterior: 60% 

- Condicions interiors de disseny: 

 Temperatura de disseny: 24ºC 

 Humitat de disseny: 50% 

- Cabal de ventilació: 30 m3/h per persona (seguint la normativa RITE) 

- Ocupació: es fa una estimació d'una persona per cada 2 m2 

- Es climatitza tot l'edifici, per tant les sales contigües estan a 24ºC 

- Calor sensible per persona: 40W 

- Calor latent per persona: 60W 

- Calor aportada per la il·luminació: 15W/m2 

- Calor aportada pels equips: 20W/m2 

 

Les condicions interiors de disseny, igual que en el cas de la calefacció, s'han 

triat seguint les recomanacions del RITE de la taula següent, en el cas de l'estiu 

es té en compte la humitat relativa, ja que s'ha de reduir fins al 50%: 

 

 

Taula 73. Temperatures de disseny segons el RITE 

 

Hi ha dos tipus de càrregues tèrmiques en refrigeració: 

- Càrregues tèrmiques degudes als tancaments 
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- Càrregues tèrmiques degudes a la ventilació 

 

Per calcular quines són les càrregues tèrmiques de refrigeració degudes als 

tancaments a cada sala, s'utilitzen els valors de la transmitància tèrmica 

calculats anteriorment. Es mesura quines són les dimensions de cada tancament 

(altura i longitud) i es troba l'àrea bruta de cada tancament amb l'expressió 

següent: 

 

AlturatotalLongitudbrutaÀrea ⋅=                 (24) 

 

Àrea bruta, vol dir que els murs es comptabilitzen com si no hi haguessin 

finestres, comptant com a mur tota l'extensió. També es compten quants 

tancaments de cada tipus hi ha (ex. portes, finestres, etc.), pels murs interiors i 

exteriors sempre es comptabilitza un element, ja que si n'hi ha 2 es sumen les 

longituds per obtenir la longitud total.  

 

Després, es calcula l'àrea neta que en el cas de les finestres i les portes es fa 

multiplicant l'àrea bruta pel nombre d'unitats que hi ha. En el cas dels murs, a 

l'àrea bruta s'ha de restar l'àrea que ocupen les finestres i les portes per obtenir 

l'àrea neta.  

 

Per calcular les càrregues tèrmiques en refrigeració, s'ha de tenir en compte la 

temperatura exterior, però no directament, ja que influeix l'orientació de la sala i 

el tipus de vidre en la demanda de fred que hi haurà. Per fer els càlculs, s'utilitza 

el mètode ASHRAE (CLTD/GLF). 

 

Si el que es vol calcular és la càrrega tèrmica de refrigeració deguda a un mur 

opac, s'ha d'utilitzar el CLTD, que és el Cooling Load Temperature Difference, és 

a dir, la diferència de temperatures a utilitzar per calcular la càrrega tèrmica de 

refrigeració. 

 

El valor de CLTD per a cada orientació i pel cas vertical s'obté de la taula 

següent: 
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Taula 74. Valors del CLTD 

 

S'ha d'agafar la columna 32ºC i el valor M, ja que la temperatura exterior a 

Terrassa en un dia d'estiu és de 32ºC i l'amplitud tèrmica és d'11ºC. 

 

Si es vol calcular la càrrega tèrmica de refrigeració deguda a les finestres o 

vidres exteriors, s'ha d'utilitzar el GLF o Glass Load Factor, guanys tèrmics del 

vidre. 

 

El valor de GLF per a cada orientació s'obté de la taula següent: 

 

 

Taula 75. Valors del GLF 

 

S'ha d'agafar la columna vidre simple o vidre doble depenent de com sigui la 

finestra i la columna 32ºC, que és la temperatura exterior a Terrassa en un dia 

d'estiu. 

 

Si es vol calcular la càrrega tèrmica de refrigeració deguda al forjat inferior 

(fonaments), s'ha de calcular la diferència de temperatures entre l'exterior i 

l'interior, amb l'equació següent: 
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intTTT ext −=∆                                                    (25) 

 

Per calcular la càrrega tèrmica deguda als murs interiors també es faria servir 

l'equació de la diferència de temperatures entre l'exterior i l'interior, però en 

aquest cas com que es climatitza tot l'edifici, no s'utilitza. 

 

Amb tots aquests elements, juntament amb el valor de transmitància tèrmica 

obtingut anteriorment, es pot calcular quina és la càrrega de refrigeració deguda 

a cada tancament amb les expressions següents, depenent de quin tipus de 

tancament sigui: 

 

Forjat inferior: 

TAUQ neta ∆⋅⋅=&                                                (26) 

 

Murs exteriors: 

CLTDAUQ neta ⋅⋅=&                                            (27) 

 

Finestres i vidres: 

GLFAQ neta ⋅=&                                                   (28) 

 

Sumant les càrregues tèrmiques degudes a cada tancament, s'obté la càrrega de 

refrigeració total deguda als tancaments. 

 

També s'ha de calcular quina és la càrrega tèrmica deguda a la ventilació. El 

RITE indica que hi ha d'haver un cabal de ventilació mínim de 30 m3/h per 

persona, pel cas de l'ETSEIAT s'ha estimat una ocupació mitjana d'una persona 

per cada 2 m2, per tant, es pot calcular el cabal de ventilació necessari a cada 

sala multiplicant 30 m3/h pel nombre de persones que pugi allotjar la sala. 

 

L'aire té una densitat d'1,2 kg/m3, per tant, el cabal màssic d'aire de ventilació (en 

kg/s) es pot calcular amb la següent expressió: 

 

3600

δ⋅
=

ventilacióCabal
m&                                    (29) 

 

L'aire que serveix per ventilar, entra de l'exterior a 32ºC i un 60% d'humitat, i s'ha 

de refredar i treure-li la humitat fins als 24ºC i el 50% d'humitat que hi ha a 
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l'interior. Per calcular quina és la càrrega tèrmica de refrigeració deguda a la 

ventilació, s'ha de separar entre la calor sensible i la calor latent. 

 

En el cas de la calor sensible, s'utilitza l'expressió següent, anàlogament al cas 

de la calefacció, però tenint un increment de temperatura de 8ºC (de 32ºC a 

24ºC): 

 

TcmQ psensible ∆⋅⋅= &&                                            (30) 

 

on la cp de l'aire val 1 kJ/kg·K 

 

Per calcular la càrrega deguda a la calor latent, s'ha de calcular quina és la 

quantitat d'aigua que s'ha d'extreure de l'aire exterior. Per fer-ho, s'utilitza el 

següent diagrama psicromètric, on es veu que en el punt superior (32ºC i 60% 

d'humitat), hi ha 18,1 g d'aigua per kg d'aire sec, i en el punt inferior (24ºC i 50% 

d'humitat), hi ha 9,25 g d'aigua per kg d'aire sec: 
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Imatge 20. Diagrama psicromètric 

 

A partir dels resultats obtinguts al diagrama psicromètric, es troba que per cada 

kg d'aire que entra de l'exterior s'han d'extreure 8,85 g d'aigua. 
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Amb la següent expressió s'obté la càrrega tèrmica latent de refrigeració deguda 

a la ventilació: 

 

λ⋅⋅= 85,8airelatent mQ &&                                          (31) 

 

on λ és la calor específica d'evaporació de l'aigua i val 2501 kJ/kg 

 

Si es suma, amb l'expressió següent, la calor latent i la calor sensible degudes a 

la ventilació, s'obté la quantitat de calor que s'ha d'extreure deguda a la 

ventilació: 

 

latentsensibleventilació QQQ &&& +=                                    (32) 

 

D'aquesta calor, només s'ha d'aportar un 36% amb la màquina d'absorció, ja que 

el 64% restant, l'extreu el bescanviador de calor que obliga a instal·lar el RITE, 

tal i com s'ha explicat pel cas de la calefacció. 

 

Pel cas de la refrigeració, s'han d'afegir com a càrregues tèrmiques, les 

produïdes per les persones, per la il·luminació i pels equips que desprenen calor 

a les sales. S'ha de multiplicar la calor latent i sensible que genera cada persona 

pel nombre de persones que hi ha a la sala per obtenir la càrrega de refrigeració 

deguda a les persones. Per calcular la càrrega tèrmica deguda a la il·luminació, 

es calcula la potència elèctrica dels llums instal·lats a cada sala, i aquesta 

potència elèctrica es suposa que s'acaba desprenent en forma de calor. Per 

conèixer la càrrega tèrmica de refrigeració deguda als equips, s'ha de calcular la 

potència elèctrica total d'aquests equips i suposar que aquest consum elèctric 

s'acabarà transformant en calor. 

 

Finalment, es suma la càrrega tèrmica deguda als tancaments, la càrrega 

tèrmica deguda a la ventilació (només la part que no es recupera en el 

bescanviador de calor), la càrrega tèrmica deguda a les persones, la càrrega 

tèrmica deguda a la il·luminació i la càrrega tèrmica deguda als equips i s'obté la 

càrrega total de refrigeració de la sala. 

 

Per fer tots aquests càlculs per a cada sala dels edificis de l'ETSEIAT, es fa una 

taula tipus a l'excel amb tots aquests càlculs i es van substituint els valors de les 

dimensions dels murs, nombre i tipus de finestres, superfície i tipus de forjats 

(fonaments, forjat interior i forjat exterior). També es posen els valors del CLTD i 

GLF segons quina és l'orientació de cada sala o de quin tipus de vidre té cada 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 144 - 

finestra. En aquestes taules, s'estima quina és la càrrega tèrmica deguda a la 

il·luminació i els equips segons els metres quadrats que té cada sala. 

 

A continuació es veu una taula on es calcula la càrrega tèrmica de refrigeració 

del gimnàs de l'ETSEIAT, que és una sala en contacte amb els fonaments: 

 

 

Taula 76. Càrregues tèrmiques de refrigeració al gimnàs 

 

A continuació es mostra una taula on es calcula la càrrega tèrmica de 

refrigeració de l'aula 1.3, que és una sala en una planta intermèdia i d'orientació 

nord: 
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Taula 77. Càrregues tèrmiques de refrigeració a l'aula 1.3 

 

A continuació es mostra una taula on es calcula la càrrega tèrmica de 

refrigeració del laboratori de física 1, que és una sala intermèdia i d'orientació est: 

 

 

Taula 78. Càrregues tèrmiques de refrigeració del laboratori de física 
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A continuació es mostra una taula on es calcula la càrrega tèrmica de 

refrigeració de l'aula 1.1, que és una sala intermèdia i d'orientació sud: 

 

 

Taula 79. Càrregues tèrmiques de refrigeració a l'aula 1.1 

 

A continuació es mostra una taula on es calcula la càrrega tèrmica de 

refrigeració del laboratori 2 de la tercera planta del TR4, que és una sala en 

contacte amb el forjat superior: 
 

 

Taula 80. Càrregues tèrmiques de refrigeració a l'aula PC56 
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A l'annex B hi ha totes les taules amb els càlculs de les càrregues tèrmiques de 

refrigeració de cada sala. També hi ha vàries taules resum on es pot veure quina 

és la càrrega tèrmica de refrigeració a cada planta, a cada edifici i el total de 

l'ETSEIAT. 

 

Conclusions dels càlculs de càrregues tèrmiques de 

refrigeració 
Al calcular les càrregues tèrmiques de refrigeració, s'ha pogut observar com 

varia la càrrega tèrmica a cada sala. S'ha vist que a les sales on les finestres són 

de vidre senzill, la càrrega tèrmica és més elevada (prop d'un 20%) que a les 

sales on les finestres són de doble vidre, per tant, convé que les finestres siguin 

de doble vidre sempre que sigui possible per reduir la demanda tèrmica de 

refrigeració. També s'ha vist com les sales que estan situades en les plantes 

superiors i inferiors, tenen càrregues tèrmiques molt més elevades que les 

plantes intermèdies, ja que a part de les pèrdues dels murs s'han d'afegir les 

pèrdues dels forjats o dels fonaments. En el cas de les plantes superiors és on hi 

ha una major demanda tèrmica de refrigeració ja que els forjats horitzontals 

tenen uns guanys de calor molt més elevats que quan els murs són verticals. Per 

tant, es important que el forjat superior tingui una transmitància tèrmica petita ja 

que sinó la càrrega tèrmica de refrigeració seria molt elevada (és el que succeeix 

a l'ETSEIAT). La càrrega tèrmica de ventilació és elevada, en alguns casos 

superior a la càrrega tèrmica deguda als tancaments, per això, és important 

instal·lar un sistema de recuperació de calor eficient que permeti reduir aquesta 

càrrega, igual que en el cas de la calefacció. Es veu com afecta significativament 

quina és l'orientació de la sala a l'hora de calcular les càrregues tèrmiques de 

fred. Les sales que tenen una orientació nord són les que tenen unes condicions 

més favorables, ja que tenen menys insolació i per tant no es necessita tanta 

refrigeració, en canvi, les sales que tenen orientació est o oest tenen una 

càrrega de refrigeració molt més alta (més del doble respecte a l'orientació nord 

en el cas de la càrrega tèrmica deguda als tancaments) i per tant, es necessita 

una potència de refrigeració molt elevada. Les sales que tenen orientació sud, 

tenen una demanda de refrigeració mitjana, menor a les d'orientació est o oest, 

però més gran que les sales amb orientació nord. S'ha pogut observar, com 

afecta l'ocupació de la sala i els equips que funcionen en la càrrega tèrmica de 

refrigeració, sabent que cada persona produeix 100 W de calor, i els equips i 

llums transformen tota l'energia elèctrica que utilitzen en calor. Per tant, a l'estiu 

s'ha d'intentar reduir en la mesura del possible la utilització d'equips elèctrics 

(ordinadors, projectors, etc.) per disminuir la quantitat de calor produïda, i així 

reduir una mica la demanda de refrigeració. 
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10.4- Distribució del fred i del calor 
Encara que en aquest estudi no s'ha calculat la instal·lació de climatització de 

l'edifici (longitud de canonades, pèrdues de càrrega, etc.), s'ha fet una distribució 

aproximada de com s'han de col·locar els difusors a l'edifici per aconseguir 

escalfar o refrigerar totes les sales per igual. Als plànols 3 fins al 18 d'aquest 

estudi, es pot observar com estan distribuïts els difusors a cada sala, els cercles 

en vermell indiquen que en aquell punt es col·loca un difusor. 

 

Difusors seleccionats: 

Es seleccionen difusors de la marca Airflow, de la sèrie DCI, model 5. D'aquest 

model hi ha difusors de diferents diàmetres, que serà útil per posar els més petits 

a les sales amb menys requeriments tèrmics i els més grans a les sales que 

necessitin un major potència de climatització. 

 

A la següent imatge es pot observar com són aquests difusors: 

 

 

Imatge 21. Difusors DCI-5 

 

L'esquema dels difusors és: 

 

 

Imatge 22. Esquema dels difusors 
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Les mides dels difusors d'aquest model i les seves característiques es mostren a 

la taula següent: 

 

 

Taula 81. Característiques dels difusors DCI-5 
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11- Conclusions 
L'objectiu d'aquest estudi era analitzar la viabilitat d'instal·lar un sistema de 

cogeneració a l'ETSEIAT per poder disminuir els costos energètics. La dificultat 

que ha tingut el fet d'instal·lar el sistema de cogeneració en un centre educatiu 

enlloc de en una fàbrica, és que les hores de funcionament del sistema al llarg 

de l'any seran menors.  

 

S'ha vist quin és l'estat actual de la cogeneració i de la trigeneració, analitzant 

quin tipus de sistemes hi ha per fer cogeneració (MACI, turbines de vapor, etc.) i 

quins avantatges té cadascun d'ells. També s'ha vist quina és la normativa actual 

de la cogeneració i de la trigeneració, tant a Espanya com a Europa i s'ha pogut 

veure que a Europa la cogeneració és una aposta de futur per millorar la 

competitivitat de les empreses i reduir el consum energètic i la contaminació. En 

quant a la trigeneració, s'han conegut els seus avantatges respecte a posar 

només cogeneració, i també s'ha après el funcionament d'una màquina 

d'absorció. 

 

S'ha fet un estudi de la demanda d'electricitat, de gas i de refrigeració a 

l'ETSEIAT i s'ha pogut observar com varien els consums energètics al llarg del 

dia, depenent del dia de la setmana o de l'època de l'any. Amb aquest estudi de 

la demanda, s'ha pogut tenir una idea de quina és la potència elèctrica i tèrmica 

necessària per abastir l'ETSEIAT. En aquest estudi de demanda, s'han obtingut 

dades sorprenents, com que a l'octubre el consum d'electricitat és bastant més 

elevat que a la resta de l'any, sense poder-se justificar per les temperatures 

exteriors, ja que és un més amb temperatures suaus. També sorprèn que a la nit, 

el consum elèctric és bastant elevat (de l'ordre de la meitat del consum habitual 

durant el dia), fet que indica que es queden molts aparells funcionant quan no hi 

ha activitat a l'edifici. 

 

També s'han plantejat diferents escenaris de preus energètics. A partir de 

l'evolució històrica dels preus del gas natural i de l'electricitat s'ha estimat quins 

seran els preus d'aquestes energies en el futur seguint diferents escenaris 

possibles en funció de com estigui la situació energètica a Europa i a Espanya, 

podent ser favorable (preus baixos), normal (preus tendencials) o desfavorable 

(preus alts). 

 

En aquest estudi s'han analitzat quines són les possibilitats que es tenen per 

generar l'electricitat, la calor i el fred necessaris pel funcionament dels edificis de 

l'ETSEIAT. S'ha analitzat l'opció de no canviar res (comprar l'electricitat a la 
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xarxa, generar la calor a les calderes i la refrigeració, obtenir-la amb màquines 

de compressió de vapor convencionals), també s'ha analitzat l'opció d'implantar 

un sistema de cogeneració per produir calor i electricitat, i la refrigeració, obtenir-

la amb màquines de compressió de vapor convencionals i finalment, s'ha 

analitzat l'opció d'instal·lar un sistema de trigeneració, on es generi calor, fred i 

electricitat conjuntament. S'han estudiat els costos d'instal·lació de cada sistema 

i també els costos dels consums energètics i dels manteniments per poder 

conèixer a llarg termini quants diners s'hauran de gastar per mantenir cada 

sistema. 

 

També s'ha fet un estudi comparatiu entre tots tres sistemes estudiats per 

seleccionar el sistema més adequat per a l'ETSEIAT. Per fer l'estudi comparatiu, 

s'han tingut en compte criteris econòmics, criteris energètics i criteris 

mediambientals. Pels criteris econòmics, s'han comparat els costos totals de 

cada sistema i s'ha calculat quin és el temps d'amortització de la cogeneració i 

de la trigeneració respecte a mantenir el sistema actual. Per estudiar els criteris 

energètics, s'ha calculat quina és la quantitat d'energia primària que es 

consumeix amb cada sistema. En els criteris mediambientals, s'han tingut en 

compte la producció de residus contaminants i l'emissió dels principals gasos 

contaminants actuals. En tots tres criteris ha guanyat el sistema de trigeneració, 

per això, aquest estudi indica que és convenient instal·lar el sistema de 

trigeneració a l'ETSEIAT. També s'ha pogut conèixer la importància d'una 

normativa favorable a la cogeneració per tal que sigui rendible, ja que si la 

normativa és contrària a la cogeneració, aquest sistema deixa de ser rendible 

(seria en cas que es prohibís l'autoconsum d'electricitat). 

 

Finalment, s'ha fet el càlcul de les càrregues tèrmiques, tant de calefacció com 

de refrigeració a l'ETSEIAT per conèixer quines són les necessitats tèrmiques a 

cada sala de l'ETSEIAT. Aquest càlcul s'ha fet de forma detallada, tenint en 

compte de forma acurada les pèrdues tèrmiques de cada paret i de cada 

tancament. També s'han calculat les càrregues tèrmiques degudes a la ventilació 

de l'edifici, que s'ha vist que augmenta significativament la demanda de 

climatització. Amb aquests càlculs, s'ha pogut conèixer que és molt important 

que hi hagi un bon aïllament als tancaments si es vol que el consum de gas sigui 

moderat. Això s'ha pogut observar ja que a l'ETSEIAT hi ha zones millor aïllades 

que d'altres, amb sales amb finestres de vidre simple i amb sales amb finestres 

de vidre doble. Amb aquests càlculs, s'ha pogut comprovar que la càrrega 

tèrmica varia significativament depenent de l'orientació (en el cas de la 

refrigeració) i de la quantitat de tancaments que té l'aula, fent que sales 

relativament petites, tinguin necessitats tèrmiques superiors a sales més grans. 
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També s'ha dibuixat la distribució aproximada dels difusors necessaris per 

distribuir la calefacció i la refrigeració per l'edifici. 

 

Conclusions personals 
En la realització d'aquest estudi he pogut conèixer d'una forma més profunda 

com funciona i quins avantatges té la cogeneració i la trigeneració i com es 

dissenya la climatització d'un edifici. També m'ha permès conèixer quina és la 

situació de la cogeneració a Espanya i quines aplicacions podria tenir. Aquest 

treball, m'ha permès aplicar els coneixements adquirits al llarg de la carrera, 

especialment de les assignatures de l'àmbit energètic com Tecnologia 

Energètica o Refrigeració i Condicionament d'Aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 153 - 

 

12- Bibliografia 
Llibres: 

 
� Cogeneración, aspectos termodinámicos y económicos. Autor: Jose Mª 

Sala Lizarraga, 2a edició. Any: 1994 

 

� Cogeneración. Curso de Doctorado: 1997-1998. Autor: Luís Virto Albert. 

Universitat d'Oviedo 

 

� Cogeneration. Combined Heat and Power. Autor: J.H. Horlock Any: 1997 

 

� Cogeneración. Autor: Mario Villares Martín, 2a edició. Any: 2003 

 

Pàgines web: 

 
� http://www.gruponovaenergia.com 

 

� http://preciogas.com/evolucion/precio-kwh 

 

� http://www.gasnaturalfenosa.es/es/negocio/productos+y+servicios/tarifas

+de+gas+y+electricidad/1285340646279/tarifas+de+gas+natural.html 

 

� IDAE 

 

� http://www.gasnaturalfenosa.es/ 

 

� http://www.endesaonline.com/ 

 

� http://www.acogen.es/ 

 

� http://icaen.gencat.cat/ 

 

� http://www.absorsistem.com/ 

 

� http://www.energetica21.com/ 

 

� http://www.minetur.gob.es/ 

 

� http://www.otsi.com.es/ 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 154 - 

 

� http://sirenaupc.dexcell.com/ 

 

� http://www.fenercom.com/ 

 

� http://www.energiza.org/ 

 

� http://www.cat.com/ 

 

� http://www.airflow.es/ 

 

� http://www.termoven.es/ 

 

� http://www.abb.es/ 

 

� http://www.gruponovaenergia.com/ 

 

Apunts de classe: 

 
� Transparències de l'assignatura Refrigeració i Condicionament d'Aire 

 

� Transparències de l'assignatura Tecnologia Energètica 

 

� Transparències de l'assignatura Enginyeria Tèrmica i de Fluids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 155 - 

 

13- Índex d'imatges 
Imatge 1. Esquema de la façana del TR5 ............................................................8 

Imatge 2. Esquema de la façana del TR4 ............................................................9 

Imatge 3. Fotografia de la façana principal del TR 45 ........................................ 10 

Imatge 4. Esquema de la façana principal del TR 6 ........................................... 10 

Imatge 5. Diagrama de Sankey del sistema convencional ................................. 11 

Imatge 6. Diagrama de Sankey del sistema de cogeneració.............................. 12 

Imatge 7. Cicle OTTO........................................................................................ 17 

Imatge 8. Sistema de trigeneració ..................................................................... 28 

Imatge 9. Sistema de trigeneració amb refredadora d'aigua calenta.................. 30 

Imatge 10. Sistema de trigeneració amb refredadora de gasos d'escapament .. 30 

Imatge 11. Sistema de trigeneració amb refredadora dual (gasos d'escapament i 

aigua calenta) ............................................................................................ 31 

Imatge 12. Sistema de trigeneració en un edifici................................................ 31 

Imatge 13. Cicle d'una màquina d'absorció........................................................ 33 

Imatge 14. Unitat exterior de la màquina de refrigeració.................................... 68 

Imatge 15. Esquema de la unitat exterior de la màquina de refrigeració ............ 68 

Imatge 16. Motor Caterpillar G3508A................................................................. 75 

Imatge 17. Màquina d'absorció Nova Energia de doble etapa, model 50 ........... 88 

Imatge 18. Esquema del cicle de refrigeració per absorció de la màquina 

seleccionada.............................................................................................. 89 

Imatge 19. Recuperador de calor entàlpic ....................................................... 134 

Imatge 20. Diagrama psicromètric ................................................................... 142 

Imatge 21. Difusors DCI-5 ............................................................................... 148 

Imatge 22. Esquema dels difusors................................................................... 148 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 156 - 

 

14- Índex de gràfics 
Gràfic 1. Demanda elèctrica mensual ................................................................ 35 

Gràfic 2. Demanda elèctrica diària a l'octubre.................................................... 35 

Gràfic 3. Demanda elèctrica diària al març ........................................................ 36 

Gràfic 4. Demanda elèctrica diària a l'agost....................................................... 37 

Gràfic 5. Demanda elèctrica horària al novembre .............................................. 38 

Gràfic 6. Demanda elèctrica horària al febrer..................................................... 39 

Gràfic 7. Demanda elèctrica horària a l'agost......................................................39 

Gràfic 8. Corba monòtona de demanda elèctrica............................................... 40 

Gràfic 9. Demanda de calefacció mensual......................................................... 41 

Gràfic 10. Demanda de calefacció diària al gener.............................................. 42 

Gràfic 11. Demanda de calefacció diària al novembre ....................................... 42 

Gràfic 12. Demanda de calefacció diària al maig ............................................... 43 

Gràfic 13. Demanda de calefacció diària al juliol................................................ 44 

Gràfic 14. Demanda de calefacció horària al febrer ........................................... 44 

Gràfic 15. Demanda de calefacció horària al març............................................. 45 

Gràfic 16. Demanda de calefacció horària a l'octubre ........................................ 46 

Gràfic 17. Demanda de calefacció horària al juliol ............................................. 46 

Gràfic 18. Corba monòtona de demanda de calefacció ..................................... 47 

Gràfic 19. Demanda de refrigeració mensual..................................................... 48 

Gràfic 20. Demanda de refrigeració diària al juliol.............................................. 49 

Gràfic 21. Demanda de refrigeració diària a l'octubre ........................................ 50 

Gràfic 22. Demanda de refrigeració diària a l'agost............................................ 50 

Gràfic 23. Demanda de refrigeració diària al gener............................................ 51 

Gràfic 24. Demanda de refrigeració horària al juliol ........................................... 52 

Gràfic 25. Demanda de refrigeració horària a l'octubre ...................................... 52 

Gràfic 26. Demanda de refrigeració horària a l'agost ......................................... 53 

Gràfic 27. Demanda de refrigeració horària al febrer ......................................... 54 

Gràfic 28. Corba monòtona de demanda de refrigeració.................................... 55 

Gràfic 29. Costos acumulats en un escenari de preus energètics tendencials . 102 

Gràfic 30. Costos acumulats en un escenari de preus energètics baixos......... 104 

Gràfic 31. Costos acumulats en un escenari de preus energètics alts ............. 106 

Gràfic 32. Costos acumulats en un escenari de preus energètics tendencials . 108 

Gràfic 33. Costos acumulats en un escenari de preus energètics baixos......... 110 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 157 - 

Gràfic 34. Costos acumulats en un escenari de preus energètics alts ............. 112 

Gràfic 35. Origen i emissions de l'electricitat provinent de la xarxa .................. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 158 - 

 

15- Índex de taules 
Taula 1. Tarifes de gas natural .......................................................................... 56 

Taula 2. Tarifes d'electricitat .............................................................................. 57 

Taula 3. Consums elèctric d'un dia tipus d'hivern i d'estiu.................................. 58 

Taula 4. Percentatge de consum segons la franja horària, a l'estiu i a l'hivern... 58 

Taula 5. Tarifes d'electricitat per a l'ETSEIAT .................................................... 59 

Taula 6. Preus mitjans d'electricitat a l'hivern i a l'estiu ...................................... 59 

Taula 7. Percentatge de consum elèctric en mesos d'hivern i en mesos d'estiu 59 

Taula 8. Increment dels preus del gas natural en els darrers anys .................... 60 

Taula 9. Preus estimats del gas natural els propers anys .................................. 61 

Taula 10. Increment dels preus de l'electricitat en els darrers anys ................... 62 

Taula 11. Preus estimats de l'electricitat els propers anys ................................. 63 

Taula 12. Retribucions estimades els propers anys ........................................... 64 

Taula 13. Consum de gas i d'electricitat a l'ETSEIAT ........................................ 67 

Taula 14. Preus de la màquina de refrigeració................................................... 68 

Taula 15. Especificacions de la màquina de refrigeració.................................... 69 

Taula 16. Costos del consum de gas................................................................. 70 

Taula 17. Costos del consum d'electricitat ......................................................... 71 

Taula 18. Costos del consum d'electricitat per a refrigeració ............................. 72 

Taula 19. Costos d'inversió i manteniment i costos totals .................................. 73 

Taula 20. Potències de les màquines de cogeneració disponibles..................... 75 

Taula 21. Rendiment elèctric equivalent exigit per tipus de combustible............ 76 

Taula 22. Pressupost del sistema de cogeneració ............................................. 78 

Taula 23. Consums amb el sistema de cogeneració.......................................... 79 

Taula 24. Consums amb el sistema de cogeneració.......................................... 80 

Taula 25. Costos del consum de gas................................................................. 81 

Taula 26. Costos del consum d'electricitat de la xarxa....................................... 82 

Taula 27. Costos del consum d'electricitat per a refrigeració ............................. 83 

Taula 28. Retribucions per l'electricitat venuda.................................................. 84 

Taula 29. Costos d'inversió i manteniment i costos totals .................................. 85 

Taula 30. Models de màquines d'absorció disponibles ...................................... 87 

Taula 31. Pressupost del sistema de trigeneració.............................................. 90 

Taula 32. Consums amb el sistema de trigeneració........................................... 91 

Taula 33. Consums amb el sistema de trigeneració........................................... 92 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 159 - 

Taula 34. Consums amb el sistema de trigeneració........................................... 92 

Taula 35. Costos del consum de gas................................................................. 94 

Taula 36. Costos del consum d'electricitat de la xarxa....................................... 95 

Taula 37. Costos del consum d'electricitat per a refrigeració ............................. 96 

Taula 38. Retribucions per l'electricitat venuda.................................................. 97 

Taula 39. Costos d'inversió i manteniment i costos totals .................................. 98 

Taula 40. Costos totals i acumulats en un escenari de preus energètics 

tendencials............................................................................................... 101 

Taula 41. Costos totals i acumulats en un escenari de preus energètics baixos

................................................................................................................ 103 

Taula 42. Costos totals i acumulats en un escenari de preus energètics alts... 105 

Taula 43. Costos totals i acumulats en un escenari de preus energètics 

tendencials............................................................................................... 107 

Taula 44. Costos totals i acumulats en un escenari de preus energètics baixos

................................................................................................................ 109 

Taula 45. Costos totals i acumulats en un escenari de preus energètics alts... 111 

Taula 46. Coeficients de pas entre energia final i energia primària .................. 113 

Taula 47. Coeficients de pas entre energia final i energia primària .................. 113 

Taula 48. Consum d'energia primària per sistema ........................................... 114 

Taula 49. Emissions del motor de cogeneració................................................ 117 

Taula 50. Emissions de contaminants per unitat d'energia consumida............. 118 

Taula 51. Consum d'energia per tipus a l'ETSEIAT ......................................... 118 

Taula 52. Emissions de contaminants i estalvi per sistema.............................. 118 

Taula 53. Emissions de contaminants i estalvi per sistema.............................. 118 

Taula 54. Resum dels resultats de l'estudi....................................................... 120 

Taula 55. Característiques dels tancaments de l'ETSEIAT .............................. 122 

Taula 56. Resistències tèrmiques superficials de l'aire .................................... 122 

Taula 57. Resistències tèrmiques de les cambres d'aire.................................. 123 

Taula 58. Resistències tèrmiques dels vidres i de les finestres........................ 123 

Taula 59. Resistències tèrmiques de les portes............................................... 123 

Taula 60. Resistències tèrmiques dels forjats .................................................. 124 

Taula 61. Resistències tèrmiques dels materials ............................................. 125 

Taula 62. Transmitància tèrmica dels murs exteriors ....................................... 126 

Taula 63. Transmitància tèrmica dels murs interiors ........................................ 127 

Taula 64. Transmitància tèrmica dels tancaments exteriors............................. 128 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 160 - 

Taula 65. Transmitància tèrmica del forjat interior............................................ 129 

Taula 66. Transmitàncies tèrmiques de portes i finestres ................................ 129 

Taula 67. Valors de la transmitància tèrmica als fonaments ............................ 130 

Taula 68. Temperatures de disseny segons el RITE........................................ 131 

Taula 69. Eficiència mínima del recuperador de calor...................................... 133 

Taula 70. Càrregues tèrmiques de calefacció al gimnàs.................................. 135 

Taula 71. Càrregues tèrmiques de calefacció a l'aula 2.5 ................................ 135 

Taula 72. Càrregues tèrmiques de calefacció a l'aula PC56 ............................ 136 

Taula 73. Temperatures de disseny segons el RITE........................................ 137 

Taula 74. Valors del CLTD............................................................................... 139 

Taula 75. Valors del GLF................................................................................. 139 

Taula 76. Càrregues tèrmiques de refrigeració al gimnàs................................ 144 

Taula 77. Càrregues tèrmiques de refrigeració a l'aula 1.3 .............................. 145 

Taula 78. Càrregues tèrmiques de refrigeració del laboratori de física............. 145 

Taula 79. Càrregues tèrmiques de refrigeració a l'aula 1.1 .............................. 146 

Taula 80. Càrregues tèrmiques de refrigeració a l'aula PC56 .......................... 146 

Taula 81. Característiques dels difusors DCI-5................................................ 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi d'implantació d'un sistema de                            Xavier Pascual Samaniego 

cogeneració a l'edifici de l'ETSEIAT 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

 - 161 - 

 

16- Índex d'esquemes 
Esquema 1. Parts d'un sistema de cogeneració basat en MACI ........................ 18 

Esquema 2. Cicle de funcionament d'una turbina de gas................................... 19 

Esquema 3. Parts d'un sistema de cogeneració basat turbina de gas ............... 20 

Esquema 4. Cicle de funcionament d'una turbina de vapor................................ 22 

Esquema 5. Parts d'un sistema de cogeneració basat turbina de vapor ............ 23 

Esquema 6. Parts d'un sistema de cogeneració basat a cicle combinat............. 24 

Esquema 7. Parts d'un sistema de cogeneració basat en MACI i turbina de vapor

.................................................................................................................. 26 

 

 


