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Entre tots podem
Benvolguts associats,

En primer lloc, voldria agrair la feina que s'està fent des de la direcció
de l'Adicae per poder dur a terme les tasques que es realitzen. Així
mateix, vull mencionar totes aquelles empreses que són membres de
l'associació, sense les quals l'associació mai hagués pogut subsistir.
Adicae és com una gran trencaclosques i tots vosaltres sou peces clau
perquè tot el funcionament tingui un sentit. Ara, en temps difícils, és
quan hem d'estar units els uns amb els altres i ajudar-nos mútuament. Doncs aquesta és una de les principals premisses de l'associació, i és per això que necessitem de la vostra col·laboració.

«Ara (...) és quan hem d'estar units els uns amb els
altres i ajudar-nos mútuament»
És de vital importància que aprofiteu al màxim tots els serveis que l'associació us ofereix, igualment que informeu del que vosaltres necessiteu, així com formació, presentació de nous productes, renovació de
carnets, consultes personalitzades, assessorament laboral, enginyers,
advocats, ús de la sala de reunions de caràcter privat, tramitacions
ECA, etc...
Tots aquells serveis que necessiteu i estiguin dins de les nostres possibilitats, no dubteu de la col·laboració de l'Adicae.
L'associació és de tots i junts podem fer que la seva tasca sigui més
agradable i amena. Així doncs, fem nostra la ja famosa frase del nou
president Obama, Entre tots podem.

Enguany l'espai de l'editorial s'ha cedit a aquesta carta rebuda d'un associat de l'Adicae.
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Les fonts energètiques, tecnologies associades (2a part)
1 Les central tèrmiques
convencionals

3 Les centrals nuclears
4 El cicle combinat i les grans
centrals hidroelèctriques

2 La cogeneració
Font: www.schott.com

La cogeneració
El terme “cogeneració” s'utilitza per definir aquells processos en els quals es produeix conjuntament energia
elèctrica (o mecànica) i energia calorífica útil, a partir
d'una font d'energia primària. Per tant, la cogeneració

consisteix en la producció
combinada de calor (energia
tèrmica útil) i electricitat.
Un procediment mitjançant el
qual s'obtenen simultàniament energia elèctrica i energia tèrmica útil (vapor, aigua
calenta, aire calent...)a partir
d'una font d'energia primària.
La Cogeneració és una tecnologia que suposa un increment notable d'eficiència
energètica respecte a les centrals convencionals, i per tant
un aprofitament millor dels
recursos energètics. Els sistemes de cogeneració són una
alternativa a la tradicional

Font:www.siemens.com
Planta de cogeneració
Nossener Brück
(Dresden, Alemanya
construida per “Siemen
Power Generation”

obtenció d'energia elèctrica
subministrada per la xarxa i a
la generació d'energia tèrmica mitjançant la combustió
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electricitat i al mateix temps energia en forma de calor,
que s'utilitza en el procés productiu.

2.Tipologies

El principal avantatge de la cogeneració és l'eficiència
energètica que es pot obtenir del combustible primari utilitzat, a diferència de les opcions convencionals de generació d'energia tèrmica i elèctrica per separat. Per exemple,
al generar electricitat amb un motor generador o una turbina, l'aprofitament energètic del combustible és del 25-40
%, en canvi generant electricitat amb un sistema de cogeneració augmentem el rendiment global de la màquina
aprofitant l'energia tèrmica dissipada pel motor.
de fueloil o gas natural en un
generador.

1. Aplicacions

Font:www.wikimedia.org
Planta de cogeneració a
Kymijarvi (Finlàndia) de la
Companyia elèctrica Lahti

Aquest procediment té aplicacions tant industrials com
per a grans edificis (grans
superfícies comercials, ciutats universitàries, hospitals,
complexos
esportius,
hotels...) on l'escalfor pot
emprar-se per la calefacció,
per la refrigeració (mitjançant sistemes d'absorció...) i
provisió d'aigua calenta sanitària, així com vendre l'energia produïda sobrant tot abocant-la a la xarxa.
En el cas de les indústries,
aquestes utilitzen aquesta
tecnologia per tal d'obtenir

Segons la tecnologia que s'utilitzi hi ha diversos tipus de
cogeneració:
Font:www.siemens.com
Mostra oberta d'una cambra de rotor
i combustió d'una turbina de gas.

o Cogeneració amb turbina de gas: el combustible (gas
natural) es crema a la cambra de combustió i els gasos
que s'hi produeixen són introduïts en una turbina, on
aquesta energia es converteix en energia mecànica, i pos-

)
teriorment elèctrica. L'energia residual, obtinguda en
forma d'un flux de gasos calents, pot ser utilitzada per
cobrir, totalment o parcialment, la demanda tèrmica del
procés industrial. Aquest flux també pot ésser utilitzat per
produir vapor d'aigua en un generador de vapor. És un
tipus de cogeneració que s'empra en bombes, compressors i d'altre sistemes molt comuns.
Font:www.wikimedia.org
Rotor d'una turbina de
vapor de l'empresa
Siemens a Alemanya

Font:www.sulzer.com
Comprovacions en una turbina de vapor

són motors de combustió interna, sovint emprats en vehicles. Tant els de quatre temps (cicle Otto) com els de dos
temps, l'explosió/inflamació es produeix en un recinte
tancat (càmera de combustió) que té una part mòbil
(pistó) que es desplaça dins un cilindre amb moviment
lineal, que gràcies al mecanisme de biela-cigonyal el moviment es transforma en giratori.
o Cogeneració amb turbina de vapor: Pel que fa a la cogeneració amb turbina de vapor, aquest tipus es caracteritza
en què l'energia mecànica es produeix a partir de l'expansió de vapor d'alta pressió en la turbina. La matèria primera que utilitzen pot ésser gas, fuel, carbó o residus, entre
d'altres. Per altra banda, en aquest cas es poden utilitzar
dos tipus de turbines, les quals permeten l'extracció del
vapor intermig format, fent que es pugui obtenir vapor en
diferents condicions.
o Cogeneració amb motor de combustió interna:
Anomenem motors de combustió aquells que transformen en moviment l'energia provinent de la combustió de
substàncies adequades, anomenades és clar combustibles. Si la combustió es produeix dins un recinte tancat,

Font:www.wikimedia.org
Tall longitudinal d'un turbocompressor, sistema sovint emprat en els
motors de combustió interna.

o Altres: pila de combustible, microturbines, motors
Stirling, cicles Rankine amb fluid orgànic.

Tri i Tetrageneració: Com a ampliació del concepte cogeneració (generador de calor i energia mecànicoelèctrica alhora), també hi ha processos que poden generar fred a partir de l'escalfor residual.
És molt viable obtenir fred a partir d'una font de calor mitjançant sistemes d'absorció o adsorció,
obtenint una quantitat major d'escalfor (la proveïda pel sistema de cogeneració i la sostreta pel sistema de refrigeració) però a menor temperatura.
També és molt viable reaprofitar en hivernacles els gasos del sistema de cogeneració, prèviament
ractats amb un catalitzador, com a adobs carbònics.
Es dóna la Tetrageneració quan a més de les tres formes d'energia anteriors, es genera alhora energia mecànica aprofitable, per exemple, per gener aire comprimit. Un bon exemple de factoria en
aquest sentit és la Ford d'Almussafes (Ribera Baixa, País Valencià).
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Les calderes de condensació

Estalvi de prop del 30% i reducció de prop del 70% de gasos contaminants.
Bàsicament les calderes de condensació són calderes
d'alt rendiment (110% PCI), basat en l'aprofitament de la
calor de condensació dels fums de la combustió. Aquesta
tecnologia aprofita el vapor d'aigua que es produeix en
els gasos de combustió i el torna en estat líquid.

Les calderes de condensació són calderes d'alt rendiment (110% PCI) que
aprofiten el vapor d'aigua que es produeix en els gasos de combustió i el
retorna al seu estat líquid previ.

Amb una caldera clàssica, la de tipus atmosfèric, una part
no gens menyspreable de la calor latent es perd pels
fums, cosa que implica també una temperatura molt elevada dels productes de combustió de prop de 150ºC. En
canvi amb les calderes de condensació es pot recuperar
una part molt gran d'aquesta calor latent i aquesta recuperació de l'energia redueix considerablement la temperatura dels gasos de combustió amb valors de l'ordre dels
65ºC. limitant així les emissions de gas contaminants.

Font: www.edcmag.com
Si les comparem amb les calderes convencionals, gràcies
a aquesta tecnologia s'aconsegueix un estalvi de fins el
30% en el consum d'energia i es redueixen, fins a un
70%, les emissions d'òxid de nitrogen (NOx), el que
causa la pluja àcida, i de diòxid de carboni (CO2).

)
Si les comparem amb les calderes
convencionals, l'estalvi pot arribar al
30%, i la reducció d'emissions de
NOX i de CO2 pot arribar al 70%.
També en aquest sentit hem de tenir en compte que el
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, el
RITE, aprovat des l' 1 de març del 2008, fomenta la
instal·lació de calderes eficients i no contaminants, és a
dir, que redueixin l'emissió de contaminats. I entre aquest
tipus de calderes trobem, a banda de les de baixa emissió
Nox del tipus 5, les calderes de condensació genèriques.

SECCIONS PROFESSIONALS_11

El poder calorífic superior (PCS) conté en comparació
amb el PCI, un percentatge d'energia afegit en forma de
calor per condensació de vapor d'aigua, l'anomenat
"calor latent".
Rendiment de les calderes de condensació superior al
100% (del PCI)
La caldera de condensació s'anomena així pel fet que, per
produir escalfor, utilitza a més del poder calorífic inferior,
el PCI, d'un combustible sinó també el seu poder calorífic superior, el PCS. La normativa europea en aquest sentit basa a totes els càlculs de rendiment en la referència
del PCI.

Bàsicament, el procés de condensació és un canvi de fase
d'una substància de l'estat gasós (vapor) a l'estat líquid,
canvi que genera una certa quantitat d'energia anomenada "calor latent", ja que el pas de gas a líquid depèn, entre
altres factors, de la pressió i de la temperatura. La condensació en una temperatura concreta, comporta l'alliberament d'energia, i per tant l'estat líquid és més favorable
des del punt de vista energètic.
El poder calorífic inferior (PCI) i el poder calorífic superior
(PCS)
El poder calorífic inferior (PCI) indica la quantitat de calor
que es pot produir amb una certa quantitat de combustible (sòlid, líquid o gasós). Amb aquest valor de referència
dels productes de combustió estan disponibles en estat
gasós.

Mentre el PCI (poder calorífic inferior) indica la quantitat d'escalfor
que pot produir un combustible, el
PCS (el superior) té en compte, amb
relació al PCI, un percentatge d'energia afegit pel “calor latent”, l'escalfor
per condesació del vapor d'aigua.

Font: www.instalacionesigc.com

Funcionament:

Si emprem el PCI per descriure una caldera de gas de
condensació, aconseguim rendiments superiors a 100
gràcies a la restitució de la calor latent que representa
l'11%. Si tenim en compte les calderes modernes a temperatura baixa, és possible obtenir rendiments superiors
del 15%, que si es comparen amb les antigues
instal·lacions, l'estalvi pot arribar al 40%.
La inversió en una caldera de condensació es sol recuperar en forma d'estalvi econòmic (de consum de gas natural o GLP per exemple) en poc temps, gràcies al seu poc
consum. A més com a benefici addicional, aquest menor
consum comporta un menor grau d'emissions nocives a
l'atmosfera, que s'incrementa en el cas de les calderes de
tipus NOx 5, que són les que generen menys òxids de
nitrogen i menor quantitat de CO2.

(
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Acumulador de calor latent situat a Andalusia.
Font: www.instalacionesigc.com
Adient per tot tipus d'instal·lació
No hi ha cap mena de problema quan treballa en
instal·lacions de tipus de sòl radiant o de radiadors de
baixa temperatura o sobredimensionats ja que el rendiment serà superior al 100%. Però en els casos d'existir
prèviament una instal·lació de radiadors convencionals
amb anys d'antiguitat, i per tant dissenyats per treballar a
80ºC d'anada i 60ºC de retorn, el que es recomana és que
només en els moments de màxima necessitat, les matinades més fredes del nostre hivern mediterrani (només el
5% de tot l'hivern), treballi a 80ºC i la resta pot, i de fet ha
de treballar a temperatures més baixes, que ofereixen
major rendiment i confort. I és a aquestes temperatures
més baixes es produeix la condensació i el nivell d'estalvi
està més garantit.

La seva instal·lació és adient a totes les zones climàtiques, ja que les calderes de condensació condensen
aproximadament en igual proporció i de fet, estalvia
més allà on cal, tradicionalment per les seves baixes
temperatures, més necessitat de consum d'energia.

Latent heat accumulator in Almería

)
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Climatització. Geotèrmia
Principis bàsics
La funcionalitat bàsica de tota bomba de calor geotèrmica
és moure l'energia d'escalfor d'un cantó a l'altre.

P

Font: www.trimand.net

Per cada kW d'energia emprada,
aquestes bombes poden proveir o
suprimir 4kW d'escalfor.
Totes les bombes de calor geotèrmiques funcionen idealment amb sistemes de distribució de temperatura moderada, com ara aire càlid/fred o sòl radiant. Són escaients
en diferents tipus d'habitatge, encara que siguin aïllades,
sempre hi quan existeixi una font elèctrica.

Central elèctrica geotèrmica.

A l'igual que qualsevol nevera, empra la tecnologia de
manera molt eficient, traient l'escalfor existent i emmagatzemada al sòl o a l'aigua subterrània, i transmet-la a l'habitatge, i a l'estiu, el funcionament n'és l'invers, treu escalfor a l'habitatge i el transmet al sòl.
Per tant, de manera molt eficient proveeix de calefacció,
aire condicionat i aigua calenta sanitària des de la mateixa
unitat compacta, i per cada kW d'energia elèctrica emprada, per fer funcionar la bomba, es proveeix o suprimeix
4kW d'escalfor.

De manera eficient, una mateixa unitat compacta proveeix de calefacció,
d'aire condicionat i d'aigua calenta
sanitària.
Talment com les calderes, la bomba de calor tenen un tub
d'impulsió i un altre de retorn, i pot proporciona aigua
calenta fins 65ºC al seu sistema de calefacció i dipòsit
d'aigua calenta sanitària. Amb la fred, la bomba pot produir aigua freda fins un mínim de -4ºC.

Font: www.geoporcal.es

Prospecció geotèrmica.

Funcionament de l'energia geotèrmica:
Malgrat el terme de bomba d'escalfor sigui desconegut a
la població, tothom ha tingut l'oportunitat de veure'n el
seu funcionament a neveres i aires condicionats. Aquests
electrodomèstics i màquines, en comptes de generar
escalfor, es basen en prendre l'escalfor ja existent i el
mouen d'un indret de baixa temperatura fins un altre de
més alta.

)
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2. Llavors el refrigerant ara gasós passa pel compressor
(on es pressuritza) elevant la seva temperatura a més de
65ºC.
3. El gas, ara calent, circula mitjançant un segon intercanviador d'escalfor (tipus refrigerant-aigua) on es treu la
calor i es bomba fins l'edifici a temperatures de fins 60ºC.
4. El refrigerant en perdre escalfor es transforma de nou
en líquid, que es refreda mentre passa per una vàlvula
d'expansió per iniciar de nou el procés.
En el cas de l'aire condicionat, generant fred, la bomba
funciona de la mateixa manera però la vàlvula inverteix la
direcció del flux.
Tipologies de sistemes geotèrmics:
Font: www.airsolar.fr

L'aire condicionat i les neveres són per tant bombes d'escalfor que treuen la calor dels indrets freds interiors i el
porten a espais més càlids exteriors per proveir fred.
Tanmateix les bombes d'escalfor també mouen la calor
des d'una font d'alta temperatura fins una de baixa per
donar escalfor.
El procés d'elevar l'escalfor de baixa temperatura
fins superar els 16ºC i
traslladar-lo a l'interior,
suposa un cicle d'evaporació, compressió, condensació i expansió. Un
refrigerant, com ara el
tipus R410-A, és emprat
com a mitjà d'intercanvi
d'escalfor que circula
www.homeheatingwausau.com
dins la mateixa bomba
Exemple de rasa amb instal·lació
d'escalfor.
geotèrmica de circuit horitzontal.
Els passos són els

El cicle es composa d'evaporació, compressió, condensació i expansió per tornar a
iniciar de nou el procés.
següents:
1. El cicle s'inicia quan el refrigerant fred i líquid passa per l'evaporador (un intercanviador d'escalfor), absorbeix la calor de
la font de baixa temperatura (líquid del circuit de terra). El
refrigerant s'evapora (esdevenint gas) tot absorbint escalfor.

Font: www.zonelife.ca
Esquema de casa canadenc
a l'estiu amb un circuit ober
geotèrmic.

Font: www.zonelife.ca
Esquema d'una altra cas
canadenca amb circuit ober
geotèrmic a l'hivern.

o Circuit tancat vertical: Opció ideal quan hi ha limitació
de terreny. Una perforadora realitza pous de petit diàmetre amb profunditats de 50 a 150m.
o Circuits en estanys: Opció més econòmica ja que existeix prèviament una massa d'aigua disponible on les despeses d'excavació són gairebé inexistent. Es col·loquen
rotllos de canonades al fons.
o Circuits oberts: En situacions ideals pot ésser dels més
econòmics ja que s'empra aigua subterrània com a font
directa d'energia.
o Circuit horitzontal: Possibles quan hi ha disponibilitat
de terreny. Es col·loquen tubs en rases de 30 a 120m de
longitud.

Climatització: RITE

P
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Exigències d'eficència energètica i de seguretat

J

a fa poc més d'un any que entrà en vigor el nou RITE,
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis,
publicat el 29 d'agost del 2007 al BOE (Reial Decret
1027/2007).

Font: www.stevenwalkerheating.co.uk

Dins les exigències d'eficiència energètica i de seguretat
que s'han de complir, tant a les fases de disseny, dimensionat, muntatge i manteniment, ens centrarem en la
reposició de les calderes murals on s'introdueixen limitacions en la tipologies de calderes a instal·lar i l'evacuació
dels productes de la combustió:

Calderes: Es prohbeix la instal·lació
de calderes de diferents tipologies
com ara les atmosfèriques (a partir
del 2010), les de carbó (a partir del
2012), les d'una estrella (a partir del
2010) i les de dues estrelles (a partir
del 2012).

1. Rendiment energètic dels generadors d'escalfor.
Es prohibeix la instal·lació de les calderes amb la següent
característiques:
o Calderes de tipus atmosfèric (a partir de l'1 de gener
del 2010)
o Calderes amb una estrella de prestació energètica
segons el Reial Decret 275/1995 del 1995 amb un rendiment mínim del 84%, (a partir de l'1 de gener del 2010)
o Calderes amb dues estrelles de prestació energètica
segons el Reial Decret 275/1995 amb un rendiment mínim
del 90%, (a partir de l'1 de gener del 2012)
o Calderes de carbó (a partir de l'1 de gener del 2012)

Xemeneies: Tots els edificis hauran
de tenir xemeneies adaptades per
col·locar escalfadors i calderes
estancs (o una preinstal·lació si es
col·loquen termos elèctrics). El conducte de la xemeneia només podrà
sortir per la coberta de l'edifici i no
es podrà ventilar per façanes (exceptuant els habitatges unifamiliars)
2. Evacuació dels productes de la combustió.

Font: www.certicon.com

)
Per tal de reduir les emissions d'òxids de nitrogen i d'altres contaminants, les instal·lacions tèrmiques es duran a
terme segons les següents característiques:
o Pels edificis d'habitatges de nova construcció sense
instal·lació tèrmica central ni individual prevista, es disposarà una preinstal·lació per l'evacuació individualitzada
amb conductes (segons la normativa europea) amb evacuació per coberta
o Pels edificis d'habitatges de nova construcció amb una
instal·lació tèrmica prevista, l'evacuació també ha d'ésser
per un conducte per la coberta de l'edifici, si la instal·lació
és centralitzada, o per coberta, si és individualitzada
o En les reformes d'instal·lacions tèrmiques on es canvien els generadors s'emprarà si és adequat, i si ja existeix, el conducte d'evacuació per coberta.
o En les reformes tèrmiques existents, on es canviïn els
generadors, i no existeixi prèviament un conducte d'evacuació per coberta (o no sigui l'adequat), l'evacuació es
realitzarà per la coberta de l'edifici amb un de nou.

SECCIONS PROFESSIONALS_17

Font: www.edgb2b.com

Excepcionalment, si els generadors empren combustibles
gasosos, la sortida directa a l'exterior serà per conductes
per façana o celobert amb aparells estancs de potència
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3. Calderes que s'adeqüen a les exigències del nou RITE.
3.1 Calderes de classe 5 de Nox. Característiques:
Tota combustió de combustibles gasosos generen contaminats com ara el diòxid de carboni (CO2), monòxid de
carboni (CO) i els òxids nitrosos (NOx).

P

útil nominal no superior a 70kW o aparells de producció
d'aigua calenta sanitària de tir natural amb potència no
superior a 24'4kW en els següent casos:
a) en instal·lacions tèrmiques d'habitatges unifamiliars
b) en instal·lacions tèrmiques d'edificis existents que es
reformin, si instal·len calderes individuals amb emissions
de NOx de classe 5

(

El CO2 és un dels gasos causants de l'efecte hivernacle i cal controlar les seves
emissions a l'atmosfera. El CO és produït
per una combustió incompleta i és altament tòxic, i responsable de la mort per
inhalació de monòxid de carboni.. Els
òxids de nitrogen poden ésser des dos
tipus, NO i NOx, que en combinar-se amb
el vapor d'aigua es converteixen en àcid
nítric i poden precipitar-se en forma de
pluja àcida.

La norma EN 297 estableix una classificació segons les
emissions de NOx que produeix una caldera i les homologuen: classe1 emissions fins 260mg/kwh, classe 2 fins els
200mg/kWh, la classe 3 fins els 150mg/KWh, la classe 4
fins a 100mg/kWh, i la la Classe 5 de NOx és la més exigent i implica emissions inferiors a 70mg/kWh.

Reducció d'emissions contaminants: Si
prenem com a exemple una instal·lació
de calefacció convencional (classe 3) amb
una caldera de 24kW, que consumeix
durant l'any uns 15.000kW, la reducció de
partícules NOx emeses a l'atmosfera, en
canviar-la per una de classe 5 NOx, és de
1.200kg... que en el supòsit que se substituís tot el parc de calderes murals de la
península ibèrica (prop de 560.000 calderes), la reducció seria de 672.000Tn!

Font: www.weishaupt.fr
Interior d'una caldera de gas de condensació

Actualment només es troben al mercat dos tipus de calderes que permeten obtenir combustions adequades per
ésser considerades Classe 5 de NOx, oferint la tecnologia
ideal en funció de les diferents tipologies d'instal·lació, on
l'instal·lador professional ha d'indicar al consumidor la
solució més escaient:

)

SECCIONS PROFESSIONALS_19

Avantatges i desavantatges d'instal·lar una
caldera de condensació o una de baix NOx:
Per una banda les calderes de condensació
són les més eficients (major estalvi) però
també tenen inconvenients a l'hora d'evacuar
els condensats (necessiten conductes específics que siguin compatibles amb l'agressivitat
dels condensats, poden tenir un efecte antiestètic pel núvol espès que es pugui produir a
baixes temperatures...). Per l'altra banda, les
calderes de baix NOx no requereixen cap tipus
de requisit especial per a la seva instal·lació,
encara que el seu rendiment no és tant bo.

o Les calderes de baix NOx i les calderes de cremador
refrigerat: són calderes similars a les convencionals i no
necessiten cap tipus d'instal·lació especial, simplement
es diferencien de les altres perquè disposen d'un cremador especial que redueix la temperatura de combustió i
per tant es redueix la reacció química d'oxidació del nitrogen, i en conseqüència es redueix fins valors molt reduïts
el percentatge d'òxids nitrosos. Cal tenir en compte que la
reducció de NOx ha d'ésser compatible amb l'eficiència
energètica valorada amb 3 estrelles (Reial Decret
275/1995). Es considera adequada per treballar en qualsevol tipus d'instal·lació de calefacció i segons el RITE, per
substituir les convencionals.
Com s'aclareix en els següents exemples, les diferències
importants en rendiments
s'obtenen quan comptem
amb una instal·lació que
ens permet treballar amb
baixes temperatures d'enviament, prop dels 45ºC.
Si no existeix aquest tipus
d'instal·lació, els estalvis
de combustible entre calderes de condensació
classe 5 i les calderes amb
cremador refrigerat seran
de prop del 5%:

Font: www.fmaz.be

o Les calderes de condensació: són calderes d'alt rendiment (110% PCI) que aprofiten el vapor d'aigua que es
produeix en els gasos de combustió i el retorna al seu
estat líquid previ. En aquesta mateixa revista hi ha un article especialitzat en aquestes i per això no ens hi estenem.
Solen ésser adequades per a instal·lacions de baixa temperatura d'anada (45ºC) com ara sòl radiant o radiadors
d'alumini dimensionada.

Calefacció amb radiadors i caldera Calefacció amb radiadors i caldera Calefacció de baixa temperatura i
tradicional (anada 80ºC i retorn de condensació (anada 80ºC i tor- caldera de condensació (anada
45ºC i retorn del 35ºC)
nada 60ºC)
60ºC)
o Partim del 111% PCI. D'aquest
rendiment, les calderes convencionals tenen una pèrdua de l'11%
per la calor latent.
o En les calderes 3***, prop del
7% del rendiment es perd per la
xemeneia i conductes i per tant
tenim un rendiment d'un 93% (si
fossin de 2** prop del 91%)

o Partint del 111% PCI, només
tenim una pèrdua del 6'5% per
escalfor de condensació no
emprat i un 6'5% de pèrdua per
xemeneia i per conducció.
o Finalment tenim un rendiment
proper al 98% del PCI.

o Partint del 111% PCI. Amb la
caldera de condensació, i aquestes condi cions, només hi ha un
1% de pèrdua per calor latent.
L'altre 1% es perd per la xemeneia
i els conductes.
o Tenim per tant un rendiment
del 109%.

Pèrdua del 18 al 20% de rendi- Pèrdua del 13% de rendiment del Pèrdua del 2% de rendiment del
ment del PCI (11% com a vapor i PCI (6'5% com a vapor i 6'5% per PCI (1% com a vapor, i 1% per la
xemeneia)
la xemeneia)
7% ó 9% per la xemeneia)
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EL MERCAT LLIURE D'ELECTRICITAT

Font:www.ssped.co
.uk

Encara que si en política no es pot dir mai blat, si no és al
sac i ben lligat, i molt menys en aquestes circumstàncies
econòmiques, sembla que ara va de veritat. Així doncs, si
res no ho impedeix, després que es retardés la seva entrada en vigor prevista pel passat u de gener, el proper primer de juliol quedarà definitivament implantat de ple a
Espanya el lliure mercat de l'electricitat, sistema econòmic de mercat que es caracteritza per la desaparició de
l'activitat reguladora del govern envers els preus de l'energia aplicats als usuaris finals i la desaparició del lligam
corporatiu monopolístic entre la propietat de les
instal·lacions de distribució i la venda específica de l'energia elèctrica. És a dir, desapareixen les tarifes i els preus
decidits pel govern i aquests es fixaran lliurement entre
venedor i comprador d'acord amb els principis de l'oferta
i la demanda.
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El sistema previst, a grans trets, serà el següent: unes
empreses, les generadores, produiran energia, però estaran obligades a vendre-la en pública subhasta a l'anomenat “pool” (fons) elèctric. A aquesta subhasta (llotja) acudiran les empreses comercialitzadores per adquirir, en
sistema de lliure competència, l'electricitat que vendran
als seus usuaris finals.
Per transportar aquesta energia se'n farà ús de les xarxes
de molt alta tensió (superior a 220 kV) propietat única de
REE (Red Eléctrica Española, la que construirà la nostra
famosa MAT de 440 kV, vaja) i de les línies d'alta tensió,
les estacions transformadores i les xarxes de baixa tensió
propietat de les companyies distribuïdores, pagant-les el
corresponent peatge o dret de pas.

Font: www.tiburuniversity.nl

Si res no ho impedeix, el proper
juliol quedarà definitivament
implantat el lliure mercat de
l'electricitat
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O sigui, que ens trobarem (de fet ja estan en funcionament però no de forma total i obligatòria) que al mercat
elèctric operaran quatre tipus d'empreses encara que estiguin aixoplugades sota una mateixa marca borsària: les
productores, les transportadores, les distribuïdores i les
comercialitzadores. Com les dues primeres s'escapen
dels nostres àmbits de treball fixem-nos en les dues darreres.

Al mercat elèctric operaran
quatre tipus d'empreses:
productores, transportadores,
distriuïdores i comercialitzadores.
Les empreses distribuïdores seran aquelles a les quals
ens haurem de seguir dirigint per sol·licitar un nou subministrament elèctric, a les que pagarem els drets d'escome-

sa, les encarregades de construir les noves instal·lacions
de subministrament, de posar-nos el comptador i de
mantenir el servei responent a les reclamacions o reparant les avaries sigui quin sigui la comercialitzadora amb
la qual s'hagi signat el contracte de subministrament.
Atès que el subministrament elèctric és considerat com
un dret universal (irrenunciable), les empreses distribuïdores estaran obligades a facilitar-lo a qui les ho demani,
en les seves zones d'influència, prèviament especificades,
als preus que correspongui (barem, preu de cost, o execució privada).
La comercialitzadora podríem dir que serà únicament responsable que se n'apliquin les condicions de contracte i
els preus del servei prèviament pactats. Qualsevol comercialitzadora (ENDESA, Iberdrola, HidroCantábrico, Unión
Fenosa, etc.) podran vendre energia en qualsevol punt
d'Espanya sense necessitat que disposin en aquell indret
d'instal·lacions de distribució i, a la inversa, qualsevol
usuari podrà contractar amb la comercialitzadora amb la
qual arribi a un acord.
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Queden encara moltes decisions per adoptar i, d'entre
elles, com es configurarà l'anomenada Tarifa d'Últim
Recurs (TUR) que sembla que vindrà a intentar protegir
els interessos dels petits usuaris (domèstics i petits negocis, potser fins a una potència contractada de 15 kW) de
les excessives fluctuacions del mercat.

Resten per prendre's moltes
decisions com ara la configuració de
la Tarifa d'ültim Recurs (TUR)

Però les dades encara no estan clares. Es coneixen a grans
traces, l'organigrama general, però, a penes a tres mesos
de la seva escatainada entrada en vigor, ens manca molta
lletra petita. Potser després tot seran presses, o potser es
retardarà una altra vegada l'entrada en vigor, o es definirà
un calendari a base de transitorietats. En aquest país ja
estem acostumats a les provisionalitats. A mesura que
ens n'anem assabentant ho anirem explicant.

José Luis Torres, oficina tècnica ICP
torresicp@terra.es
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Els electrodomèstics i el consum energètic.
Part III
Electrodomèstics amb etiqueta energètica

Electrodomèstics sense etiqueta energètica

Frigorífic
Rentadora
Rentaplats
Assecadora
Forn
Il·luminació
Aire condicionat

Petits electrodomèstics
Televisor i equip audiovisual
Equips ofimàtics
Cuines
Microones

El Forn
Als domicilis trobem forns a gas i elèctrics, essent
aquests últims els més freqüents i a més disposen de l'etiquetat energètic que ens facilitarà conèixer quins són els
més eficients.

Font: www.maferttronic.com
Un forn de classe G consumeix més del doble d'energia que
el de classe A.

Font:www.chimeneaubeda.com
Variació de forn i llar alhora.
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Els consells pràctics a l'hora de comprar i emprar
un forn són:
o comprar-ne de classe A,
o no obrir-lo innecessàriament (es perd més del 20% de
l'energia acumulada cada cop),
o aprofitar al màxim la capacitat del forn (cuinar si és
possible el major nombre d'aliment alhora),
o no pre-escalfar per coccions superiors a una hora,
o apagar el forn una mica abans de finalitzar la cocció
(l'escalfor residual serà prou suficient per acabar el procés correctament)
o els forns de convecció afavoreixen la distribució uniforme d'escalfor a més d'estalviar temps i per tant gastar
menys energia.

Font: www.gelighting.com

Erròniament entre els nostres clients associen “la llum” proporcionada per
una bombeta amb la “quantitat” d'electricitat que necessita, així suposen
que una bombeta de 60 o 100 vats (W) és sinònim de la lluminositat, i per
tant cal aclarir-los que el vat és unitat de potència i el llum es mesura amb
lúmens. I per tant l'eficàcia és la quantitat de llum emesa per unitat de
potència elèctrica (lúmens/vats): les incandescents volten els 12 lm/W, i en
canvi les fluorescents de 40 a 100 lm/W.

La il·luminació
om
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Font:

La llum és una de les necessitats més importants de tota
llar i aproximadament representa la cinquena part de l'electricitat consumida. Per disposar d'una bona il·luminació caldria analitzar les necessitats lumíniques cada part
de l'habitatge (quantitat necessària, tipologia, temps,
intensitat...).
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Tipologies de làmpades domèstiques:
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o Incandescents: la llum es produeix pel pas de l'electricitat per un filament metàl·lic de gran resistència, són de
menor eficàcia (12 lm/W), les més barates però
també les de menor duració (1.000 hores)
o Halògenes: Amb un fonament semblant a
les incandescents però amb una major
duració i major eficàcia (un estalvi
prop del 30% respecte les
incandescents). Algunes
necessiten transformadors de tipus electrònic que disminueixen la pèrdua d'energia.

Fluorescents:
Es fonamenten en
l'emissió lumínica que
alguns gasos, com ara el
fluor, emeten al pas d'una
corrent elèctrica, i atès que
aquest procés produeix un menor
escalfament, bona part de l'electricitat
es destina exclusivament a emetre llum i
per tant són molt més eficaces que les bombetes convencionals i molt més duradores (consumeixen prop d'un 80% menys d'electricitat i duren
entre 8 i 10 cops més que les incandescents). Entre
els fluorescents, són els tubs de tipus trifòsfor
o multifosfor que donen entre un 15 i un
20% més d'il·luminació que els tubs
estàndards, i els equipaments
amb reactància electrònica
d'alta freqüència són
més eficients.
o Làmpada
de baix consum:
Són
petits tubs fluoet
n
rescents que s'han
x.
ni
rt o
adaptat
cada cop més a les
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bombetes
convencionals
.m
ww
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de rosca...) i són de fàcil substitució.
F
Les també anomenades làmpades

compactes són més cares que les convencionals, però
amb l'estalvi d'energia s'amortitzen molt abans que finalitzar la seva llarga vida (de 8.000 a 10.000 hores). En
espais on cal encendre i apagar el llum freqüentment es
recomana les làmpades de tipus electrònic, ja que les de
baix consum convencionals se les redueix considerablement la seva vida útil amb les enceses i apagades.

Les bombetes incandescents només
aprofiten per il·luminar un 5% de l'energia consumida, el 95% restant es
transforma en escalfor. Les de baix
consum duren 8 cops més i consumeixen d'un 20 a 25% de l'electricitat per
proporcionar la mateixa llum que les
incandescents.

o

Els consells pràctics a l'hora de comprar i emprar
la il·luminació:
o Aprofitar sempre que es pugui la llum natural,
o emprar colors clars a les parets i sostres,
o no deixar el llum obert en habitacions sense ús i reduir
la il·luminació ornamental en exteriors,
o mantenir netes les làmpades i pantalles (millorarà la
lluminositat),
o substituir les bombetes incandescents per làmpades
de baix consum, tot començant per les més emprades,
o emprar sempre que es pugui làmpades de baix consum
electròniques (pesen menys, prop de 100 gr) en comptes
de les de baix consum convencionals (són més pesades,
prop de 400 gr) que duren menys i consumeixen més i
són menys resistents a les enceses i apagades,
o emprar tubs fluorescents allà on calgui més llum
durant moltes hores, com ara la cuina, etc...
o posar detectors de presència en indrets de poc ús com
el vestíbul, garatge, etc... perquè s'encenguin i s'apaguin
automàticament
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Comparativa resum de consums i substitució d'incandescents:

Bombeta convencional a
substituir

Làmpada de baix consum
amb iguals lúmens

Estalvi en kWh durant la
vida de la làmpada

Estalvi en cost
d'electricitat (0'1€ kWh)

40W
60W
75W
100W
150W

9W
11W
15W
20W
32W

248
392
480
640
944

25€
39€
48€
64€
94€

Exemple: una bombeta tradicional de 100W (cost 0'60¤) proporciona la mateixa llum que una làmpada de baix
consum de 20W (9¤). Si estan enceses durant 5 hores diàries, el seu consum elèctric en un any és de 182.500Wh
(incandescent: cost 18'2¤) i de 36.500Wh (baix consum: cost 3'6¤) respectivament, per tan cada any de vida de la
làmpada de baix consum, estalviem 14'6¤ que ascendeixen a 64¤ durant la seva vida útil (unes 8.000 hores) als
quals hem de sumar 4'2¤ per les 7 bombetes incandescents que hauríem de comprar durant aquest temps. Estalvi
a les 8.000 hores de consum: 68'2¤, i és clar quasi mitja tona de CO2 menys que s'emet a la nostra atmosfera.
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Aire condicionat:

Tipologies:

És un dels equipaments domèstics amb un fort creixement de vendes i és, a diferència de la calefacció, gairebé
inexistent la seva inclusió centralitzada en els habitatges
de nova construcció. Per tant hi ha poques instal·lacions
centralitzades que són molt més eficients i eviten problemes com ara la col·locació a
les façanes.

o Sistemes compactes: amb l'evaporador i el condensador a la mateixa carcassa. Els més habituals són els de
tipus finestra.
o Sistemes partits: amb una unitat exterior (condensador) i una altra d'interior (evaporador) connectades amb
conduccions frigorífiques per on circula el refrigerant.
o “Pingüins”: són transportables i solen haver-hi de dues
versions, uns que expulsen l'aire a l'exterior mitjançant un
tub i d'altres que tenen una mena de “maleta” (el condensador)

Amb igual potència, els sistemes partits són molt més eficients que els compactes. I els equips de “paret” són molt
més eficients que els “pingüins”.

Font: w
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En moltes zones de la costa, la punta
de demanda elèctrica s'ha desplaçat de
l'hivern a l'estiu a causa de l'aire condicionat.

Font: www.masqueaire.com

o Sistemes reversible i no reversibles: quan només poden
oferir fred (o només escalfor) no són reversibles, ho són
quan poden invertir el cicle del refrigerant i per tant subministrar fred o escalfor segons les necessitats. Els equipaments de “bomba d'escalfor” són reversibles, i a més,
quan l'exterior és més fresc que l'interior, es
poden deixar en posició de ventilació
aconseguint molt bons resultats amb
un estalvi molt gran d'energia.
o Evaporatius: malgrat estrictament no són aparells d'aire condicionat, serveixen per refrescar
l'ambient alguns graus, i per
tant suficient en molts casos. El
seu funcionament es fonamenta en fer passar una corrent d'aire per una safata plena d'aigua
que en evaporar-se, humiteja l'ambient i el refreda. El consum és baixíssim i són especialment adequats per
zones seques de l'interior de la península.
o Ventiladors: aquest simple aparell pot
ésser suficient per mantenir un acceptable
confort en moltes ocasions, ja que el moviment de l'aire pot produir una sensació
de descens de la temperatura de 3 a
5ºC, i el seu consum elèctric és prou
baix.
Font:www.elcaixot.com
de vegades el més simple
pot ésser suficient
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A l'estiu, atès que duem menys roba i més lleugera, una temperatura de 25ºC és més que suficient per sentir-se còmode a l'interior d'una llar,
tot i així, una diferència superior a 12ºC amb
l'exterior no és gens saludable.
Taula orientativa per ajudar a triar la potència de
refrigeració:
Superfície a refrigerar

Potència de refrigeració

9-15 m2
15-20 m2
20-25 m2
25-30 m2
30-35 m2
35-40 m2
40-50 m2
50-60 m2

1'5 kW
1'8 kW
2'1 kW
2'4 kW
2'7 kW
3 kW
3'6 kW
4'2 kW

refredi abans i en canvi es pot refredar l'ambient excessivament i per tant una despesa innecessària),
o instal·lar tendals, tancar persianes i cortines per reduir
l'escalfament de la llar,
o a l'estiu ventilar la casa quan faci més fresca (primeres
hores del matí o a la nit),
o col·locar els aparells de refrigeració fora de l'accés del
sol i on hi hagi bona circulació d'aire (si hi ha unitats condensadores al teulat cal cobrir-les amb ombra),
o els colors clars als sostres i parets exteriors reflecteixen
la radiació solar i redueixen l'escalfament interior,
o valorar l'ús de làmines adhesives transparents als
vidres que disminueixen el flux d'escalfor a l'interior

Es pot aconseguir un estalvi d'energia en aire
condicionat de prop del 30% posant tendals a
les finestres on toqui més el sol i aïllant les
parets i sostres.

Augmentar 15% la potència si l'habitació és molt assolellada o és
un àtic.
Augmentar 1kW de potència si existeixen fonts d'escalfor com ara
la cuina.
Tenir en compte els materials constructius, l'orientació de l'habitatge i el disseny d'aquesta per poder ajustar millor les recomanacions.

Els consells pràctics a l'hora de comprar i emprar
un aire condicionat són:
o deixar-se aconsellar per professionals,
o fixar la temperatura a 25ºC (en encendre'l, per molt que
el posem a una temperatura més baixa no farà que es

Font:www.toldosserrano.com
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ADICAE
BREU RESUM DEL QUÈ HEM FET ELS DARRERS MESOS
XERRADES:
Dijous 5 de juny del 2008 a l'Adicae

Presentació de la “Interfície telefònica IT4N” de Golmar.

Que permet connectar el porter o videoporter al telèfon
de l'habitatge.

Divendres 14 de novembre del 2008 a l'Adicae

Geotèrmia i energia solar tèrmica.

A càrrec de Rehau Academy i com a ponents el Sr.
Joaquim Ferrer i la Sra. Arantza Elorza.

Divendres 28 de novembre del 2008

Inspeccions periòdiques d'instal·lacions elèctriques de
baixa tensió.

A càrrec de l'ECA i com a ponents el Sr. Miquel Oliveras
i el Sr. Daniel Martín.

ALTRES:
Juny del 2008

Creació del web de l'associació: www.adicae.cat

Novembre del 2008

Creació a l'Adicae el servei del SAP mòbil amb la col·laboració de l'EIC-ECA (dimarts i dijous al matí).

Dissabte 22 de novembre del 2008

A restaurant Torremirona de Navata, 4t sopar anyal de l'Adicae.

Nadal

Participacions del número de loteria de Nadal 57.116

Febrer de 2009

Oferta de preus d'assegurances (responsabilitat civil obligatòria, de gas EG-I fins EG-IV, d'aigua, de calefacció, d'electricitat, d'accidents...)

Dilluns 16 de març del 2009

Assemblea general de socis
Informació i assessorament de la Llei Reguladora de Subcontractació al sector de la construcció i els requisits exigibles (inscripcions al REA i disposar de llibre de subcontractacions)
Creació del registre del núm. de REIC i el núm. de carnet, així com d'altres carnets i registres, dels associats per tal de
poder-los informar i assessorar de la seva renovació abans de la caducitat

32_ASSOCIACIÓ

VALORS MÍNIMS ACTUALITZATS PER L’ANY 2009
Disposició

Publicació

Valor inicial

Valor
arrodonit de
la garantia
mínima

Empreses instal·ladores de baixa tensió: categoria bàsica

Decret 363 del 24.08.04

DOGC 4205 del 26.08.04

600.000€

697.200€

Empreses instal·ladores de baixa tensió: categoria especialista

Decret 363 del 24.08.04

DOGC 4205 del 26.08.04

900.000€

1.045.800€

Ordre del 02.02.90

DOGC 1267 del 14.03.90

300.553€

Ordre del 31.03.89

DOGC 1150 del 02.06.89

42.071€

88.517€

Empreses C

RD 919 del 2006

BOE 211 del 04.09.06

300.000€

325.500€

Empreses B

RD 919 del 2006

BOE 211 del 04.09.06

600.000€

651.000€

Empreses A

RD 919 del 2006

BOE 211 del 04.09.06

900.000€

976.500€

Llei 34 del 1998

Nota interior del 24.10.00

3.005.000€

3.978.699€

RD 365 del 2005

BOE del 27.04.05

300.000€

339.000€

Empresa instal·ladora mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (REIMITE)

RD 1027 del 2007

BOE del 29.08.07

300.000€

318.000€

Empresa instal·ladora mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis (REITE)

RD 1027 del 2007

BOE del 29.08.07

300.000€

318.000€

Concepte
REGLAMENTS ELECTROTÈCNICS

Empresa instal·ladora d'alta tensió
REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS INTERIORS D’AIGUA
Empresa instal·ladora
REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE GASOS COMBUSTIBLES

Empreses distribuïdores de gas canalitzat
INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES IP03
Empresa instal·ladora d'instal·lacions petrolíferes de categoria 1 (REIP-1)
REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (RITE)

TASTET D’HISTORIA_35
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Charles-Augustin de Coulomb
Charles-Augustin de Coulomb, nascut un 14 de juny del 1736 a
Angulema (França) i mort un 23 d'agost del 1806 a París, fou físic i
enginyer militar que dirigí entre d'altre els treball de fortifiació a la
Martinica, Rochefort i Cherbourg.
Fou membre de l'”Académie des Sciencies” (1784) i la seva obra conté
els fonaments de la teoria electroestàtica i del magnetisme, estudià la
polarització i la noció de moment magnètic, així com formulà la llei de
l'electroestàtica.

Font:upload.wikimedia.org

Font: www.lh4.ggpht.com

Font:www.kalipedia.com

Reproducció del 1875 d'una publicació
d'en Coulomb.

Esquema. Coulomb va construir una
balança de torsió amb la que realitzà
mesures que li permeteren establir la llei
que du el seu nom.

La balança de torsió es fonamenta en una esfera carregada i
subjectada per una varilla carregada amb signe contrari. La
força de la càrrega de l'esfera torça la varilla, i per recuperar
la distància original cal girar el capçal de suspensió en sentit
contrari, i el seu inventor, en Coulomb, la va emprar per
mesurar la força electroestàtica entre dues càrregues i formular la llei de l'electroestàtica.
Destacà en el camp de la física per haver descrit per primera cop, i de
manera matemàtica i correcta, les lleis d'atracció i repulsió entre càrregues elèctriques. Aquestes lleis actualment s'anomenen Lleis de
Coulomb (principi d'interacció entre càrregues elèctriques), i també en
el seu honor, la unitat de càrrega elèctrica en el Sistema Internacional
s'anomena coulomb (C). Aquesta llei fou un dels molts estudis efectuats a partir del seu invent, el 1777, de la balança de torsió que s'empra per mesurar la força d'atracció i repulsió que exerceixen entre si
dues càrregues elèctriques.

La Llei de Coulomb diu que la força electrostàtica que hi ha
entre dues càrregues elèctriques puntuals és directament
proporcional a la magnitud de les càrregues i inversament
proporcional al quadrat de la distància que les separa.
Coulomb trobà que la direcció de la força d'interacció entre
dues càrregues puntuals era la recta que les unia i que el seu
sentit depenia del signe de càrrega, les càrregues de signe
diferent s'atreien mentre les d'igual signe es repel·lien.
Aquest text està refós de diferents articles de les versions catalana, castellana
i italiana de l'enciclopèdia virtual lliure Wikipèdia:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_de_Coulomb i contrastat
amb la Gran Enciclopèdia Catalana - versió digital 1.0

DIGUES LA TEVA_39

Espai de participació pels associats.
Per participar en aquesta secció, feu-nos arribar els vostres sugeriments per carta, fax o correu electrònic, on ens indiqueu el text com voleu que surti publicat (anunci de compra o venda, suggeriments...), el vostre nom, mòbil i correu-e.

ADICAE

C. Borrassà, 39 - 1r • 17600 Figueres Fax: 972 513 703 Correu-e: associacio_adicae@yahoo.es

