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1. OBJECTE
En aquest treball es pretén calcular i dissenyar la instal·lació d’un sistema fotovoltaic per
col·locar sobre la coberta d’una granja de 2.000 porcs, aïllada de la xarxa elèctrica
convencional, situada al costat de la localitat de Sant Martí de Maldà a la comarca de
l’Urgell.
L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar una instal·lació el més òptima possible per tal
de produir energia elèctrica la qual serà consumida directament o acumulada en les
bateries per ser usada posteriorment amb l’objectiu de que la granja sigui autosuficient
i no depengui de cap altre subministrament que no sigui la seva pròpia producció, per
tant s’hauran de dur a terme els corresponents estudis i anàlisis.
Actualment l’explotació porcina ja compta amb energies renovables com ara una caldera
de biomassa per a la calefacció dels animals o una placa fotovoltaica i un petit
aerogenerador per recarregar les bateries del control de temperatura. D’altra banda
també es disposa de dos grups electrògens dièsel per fer funcionar tots els altres
dispositius elèctrics de la granja.
El que es vol aconseguir amb aquest projecte és una instal·lació capaç de funcionar
únicament amb energies renovables i sense ús dels combustibles fòssils i veure si
l’opció plantejada és econòmicament rendible o no. A conseqüència d’aquesta aplicació
obtindrem un estalvi energètic, i una reducció d’emissions i de costos.
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2. ABAST
Per tal de fer el càlcul i disseny de la instal·lació fotovoltaica el primer que s’haurà de fer
és una recopilació de tots els receptors elèctrics de les instal·lacions actuals de la granja
per tal de saber les potències. D’aquesta manera mitjançant el seu temps de
funcionament diari es podrà calcular el consum mensual depenent del mes en què ens
trobem, ja que estem parlant d’uns consums molt lineals i fàcils de saber.
En segon lloc, un dels aspectes més importants a l’hora de realitzar el disseny d’una
instal·lació emprant energies renovables és l’obtenció de les condicions climàtiques de
l’entorn de l’explotació, en el nostre cas el valor més important a conèixer és el valor de
la radiació solar de cada mes, el qual trobarem a partir d’una base de dades on es
recopila diàriament les dades climàtiques per tal d’obtenir els valors més reals possibles.
Una vegada tenim totes les dades necessàries es procedirà a l’elecció i dimensionat de
la instal·lació amb els càlculs de tots els components principals (panells, estructura,
inversors, ...) acord amb la normativa vigent, també es faran els plànols de l’estructura
de suport, de la col·locació dels panells damunt de la teulada de la granja i l’esquema
unifilar de la instal·lació.
I per últim s’efectuarà un estudi econòmic i energètic per tenir una idea aproximada i
orientativa del preu energètic per aquest tipus de instal·lacions, i sobretot si aquesta
opció és econòmicament viable o no.
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3. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

3.1. Introducció a l’energia fotovoltaica
L’energia solar fotovoltaica consisteix en la transformació directa de la radiació solar que
incideix en les cèl·lules fotovoltaiques mitjançant el efecte fotoelèctric en energia
elèctrica, és un recurs net i renovable.
Aquesta transformació en energia elèctrica s'aconsegueix aprofitant les propietats dels
materials semiconductors mitjançant les cèl·lules fotovoltaiques. El seu material base
per a la fabricació de panells fotovoltaics sol ser el silici. En incidir la radiació del Sol
sobre una de les cares d'una cèl·lula fotoelèctrica es produeix una diferència de
potencial elèctric entre les dues cares que fa que els electrons saltin d'un lloc a un altre
generant així corrent elèctric.
Segons l’estructura interna dels les cèl·lules fotovoltaiques fetes amb silici aquestes es
poden classificar en diversos tipus (Figura 1):
•

Cèl·lules de silici monocristal·lí: Són les cèl·lules de silici que estan constituïdes
per un sol cristall de grans dimensions que està tallat en fines làmines. Tot i que
el seu cost de fabricació és superior als altres tipus de cèl·lules aquestes són les
més utilitzades en sistemes fotovoltaics ja que el seu rendiment ronda entre el
15% i el 18%.

•

Cèl·lules de silici policristal·lí: són les cèl·lules de silici que estan constituïdes per
diversos cristalls. Encara que tenen un rendiment inferior a les cèl·lules de silici
monocristal·lí també són bastant comunes i cada cop s’utilitzen més perquè són
molt més barates de fabricar, i encara que el rendiment sigui inferior entre un
12% i un 14%.

•

Cèl·lules de silici amorf: aquest tipus de cèl·lula de silici no està format per
cristalls. És el tipus de cèl·lula de silici més econòmic però a la vegada és el que
té pitjor rendiment, el qual és inferior al 10%.

Figura 1. Tipus de panells solars
(Font: http://www.automa.solar/uncategorized/hello-world)
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3.2. Història de l’energia fotovoltaica
L'energia fotovoltaica generada amb l’efecte fotovoltaic es va reconèixer per primera
vegada el 1839 pel físic francès Becquerel. No obstant això, no va ser fins l'any 1883
que va ser construïda la primera cèl·lula solar per Charles Fritts amb una eficiència d'un
1%. Durant la primera meitat de segle XX van haver-hi diverses millores per augmentar
la seva eficiència.
El 1946, Russel Ohl va patentar la moderna unió entre els materials semiconductors que
actualment s'utilitza. Però l'avanç tecnològic més important va arribar el 1954 quan els
Laboratoris Bell, experimentant amb els semiconductors, van desenvolupar la primera
cèl·lula fotovoltaica de silici, amb un rendiment de l'4,5%.

3.3. Components principals d’un sistema solar fotovoltaic
Una instal·lació fotovoltaica compta amb diversos components, cadascuna d’aquestes
parts és imprescindible perquè puguin captar l’energia solar i transformar-la en
electricitat (Figura 2).

3.3.1. Panells fotovoltaics
És l'element principal de les instal·lacions solars fotovoltaiques, converteix l'energia de
el Sol en energia elèctrica a corrent continu. Està compost per diversos panells per poder
obtenir la potència necessària que s'ajusti a les nostres necessitats. Com més demanda,
major nombre de panells caldrà instal·lar. Es tracta de grups de cel·les fotovoltaiques
muntades entre capes de silici que capten la radiació solar i transformen la llum (fotons)
en energia elèctrica (electrons).

3.3.2. Estructura de suport
Es tracta d'un element passiu dins el conjunt de components fotovoltaics d'un sistema
d'energia solar. La seva funció és mantenir en el seu lloc els mòduls fotovoltaics,
suportar les condicions climàtiques de forma constant i també proporcionar l’orientació i
l’angle d’inclinació idoni per al millor aprofitament de la radiació solar.
Normalment aquesta estructura està feta d’alumini amb cargols d’acer inoxidable per
assegurar una màxima lleugeresa i major durabilitat.
Hi ha dos tipus d’estructures de suport:
•

Les estructures fixes: tenen una orientació i inclinació fixa que es calcula quan
es fa el disseny de la instal·lació fotovoltaica en funció de la situació on es troba
la instal·lació. Aquest tipus d’estructura és més barata i també té un cost de
manteniment menor envers l’altre tipus.
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•

Les estructures mòbils: són aquelles que proporcionen la possibilitat als panells
solars a girar-se i per tant orientar-se a cada moment per estar a una inclinació
perpendicular al sol i així millorar la producció d’energia elèctrica.

3.3.3. Reguladors
Protegeixen les bateries contra les sobrecàrregues i prevenen un ús ineficient de les
mateixes. Aquests components fotovoltaics tenen la funció d'administrar l'energia amb
eficiència. És el nexe que uneix els panells solars amb els altres components fotovoltaics
la instal·lació.
El factor que es té en compte és la capacitat màxima que té de corrent, per tant es
mesura en amperes. A la sortida proporciona tensió contínua per a les instal·lacions
solars fotovoltaiques i a més fixa el valor de la tensió nominal a la qual treballa la
instal·lació.

3.3.4. Inversors
La funció d'aquests components fotovoltaics és convertir el corrent elèctric continu que
produeixen els panells en corrent altern, apte per al consum.
S'ha d'adaptar a la demanda màxima de potència que hagin de tenir els equips que es
connecten a ell. Les característiques principals que han de tenir aquests components
fotovoltaics són:
•
•
•
•

Rendiment elevat.
Resistència als pics d'arrencada.
Seguretat i protecció contra curtcircuits.
Una bona regulació de la tensió i la freqüència de sortida.

3.3.5. Bateries
Les bateries per energia solar o acumuladors són els encarregats de l'emmagatzematge
energètic, per poder subministrar energia independentment de la producció elèctrica del
generador fotovoltaic en aquest precís moment.
Quan es parla de la vida útil d'una bateria es dona el nombre de cicles de càrrega i
descàrrega que pot ser sotmesa a una determinada profunditat de descàrrega.
S'anomena així al quocient entre la càrrega extreta d'una bateria i la seva capacitat
nominal.
Les temperatures elevades tenen una influència molt negativa en la vida d'una bateria.
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Figura 2. Esquema d'una instal·lació fotovoltaica
(Font: TAB Batteries - https://www.tabspain.com/corporativo/noticias)

3.4. Avantatges i desavantatges de les instal·lacions fotovoltaiques

3.4.1 Avantatges
L’energia solar es considerada unes de les energies del futur degut a la necessitat de
substituir les fonts d’energia no renovables. Els principals avantatges són els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

És una font d’energia renovable, els seus recursos són il·limitats.
Els panells fotovoltaics són silenciosos, de manera que poden instal·lar-se en
gairebé qualsevol part sense provocar cap molèstia.
És una energia neta ja que no crea cap tipus de substància contaminant.
El manteniment és senzill i de baix cost, en no tenir elements mòbils.
Els mòduls fotovoltaics tenen un període de vida útil de fins a 20 anys.
Amb els avenços exponencials de la tecnologia s’espera obtenir fins al triple
d'energia des de panells solars cada vegada més petits.
No es requereix de grans instal·lacions per a funcionar.
Les instal·lacions fotovoltaiques tenen un cost elevat que és degut a la
complexitat de fabricació dels mòduls fotovoltaics, però el preu per kWp instal·lat
ha baixat molt respecte als mòduls de fa 10 anys.
3.4.2. Desavantatges

Encara que l’energia solar fotovoltaica té molts factors a favor seu, també té alguns
inconvenients importants que s’han de tenir en compte:
•

•
•

La seva producció no és constant sinó variable ja que depèn del sol. Per tant,
segons la zona, l’època de l’any i el clima també varia la quantitat d’energia solar
que es pot produir.
Per recol·lectar energia solar a gran escala es requereixen grans extensions de
terreny.
Pel que fa a la tecnologia actual, fa falta d'elements emmagatzemadors d'energia
econòmics i fiables.
10
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4. LEGISLACIÓ I NORMATIVA DE LES INSTAL·LACIONS
FOTOVOLTAIQUES
4.1. Legislació
Depenent de si la instal·lació està connectada a la xarxa elèctrica o no, la normativa
vigent imposa una sèrie de drets i obligacions diferent. Com es pot veure en el següent
esquema, si la instal·lació és un sistema fotovoltaic aïllat de la xarxa (SFA) aquesta es
considera com una instal·lació generadora aïllada de baixa tensió. Però si la instal·lació
és un sistema fotovoltaic connectat a la xarxa (SFCR) la legislació aplicable és bastant
més complicada que les dels SFA i classifica les instal·lacions depenent de si són per
l’autoconsum o estan dissenyades exclusivament per injectar energia elèctrica a la xarxa
com són les centrals fotovoltaiques (Figura 3).

Figura 3. Tipus d'instal·lacions i normativa
(Font: Censolar - https://www.censolar.org/legislacion-fotovoltaica-es-2019)

Per tant, en el nostre cas el SFA han de complir simplement amb el RD 842/2002 on
s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), en concret la instrucció
tècnica que tracta aquests sistemes és la ITC-BT-40, tot i que no hi entra un molt detall.
Segons el REBT la legislació dels SFA és divideixen en dos grups:
•

•

Per a potències no superiors a 10 kW cal que un tècnic titulat competent redacti
i firmi la Memòria Tècnica de Disseny (MTD) seguint les directrius que imposa la
ITC-BT-04 i que haurà d'adjuntar amb el Certificat d'Instal·lació elèctrica (CI), per
posteriorment enviar-ho a l'organisme o registre competent de la comunitat
autònoma en qüestió.
Per a potències superiors a 10 kW cal que un tècnic titulat competent redacti i
firmi un projecte seguint les directrius que imposa la ITC-BT-04 i adjuntar-lo
també al Certificat d'Instal·lació (CI).
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4.2. Normativa
Independentment del tipus d’instal·lació que es vagi a implantar el projectista instal·lador
d'energia solar haurà de conèixer la principal normativa d'aplicació d'aquests sistemes
de generació elèctrica renovable, que és la següent:
•
•

•
•
•
•
•

Llei 24/2013 del 26 de desembre, del sector elèctric.
Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
Reial Decret 1699/2011 del 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a
xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència.
Reial Decret 413/2014 del 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció
d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.
Reial Decret 842/2002 del 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió.
Reial Decret Llei 15/2018 del 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició
energètica i la protecció dels consumidors.
Reial Decret 244/2019 del 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions
administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.
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5- DESCRIPCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ RAMADERA
5.1. Situació de la granja
L’explotació ramadera d’on es realitzarà l’estudi està situada a la parcel·la 24, del
polígon 2, del terme municipal de Sant Martí de Maldà (Coordenades UTM: X=39.925 ;
Y=4.604.605), una petita localitat de la comarca de l’Urgell que és troba
aproximadament a uns 15 km de la capital comarcal, Tàrrega.
Com es pot observar la distància entre l’explotació porcina i la localitat es troba a uns
2,36 km (Figura 4 i 5).

Figura 4. Localització de l'explotació porcina.

Figura 5. Vista aèria de l'explotació.

(Font: Google Maps)

(Font: Google Maps)

5.2. Descripció de l’activitat porcina
És una granja de porcs d’engreix formada per dues naus iguals (60x14 m) de 1.000
porcs cada una, per tant la seva capacitat màxima en ple funcionament és de 2.000
porcs. També compta amb una caseta on estan ubicats els controls i on es guarda els
utensilis necessàries per la granja. Cada nau compta amb 10 careners manuals
distribuïts uniformement i ubicats en la teulada per tal de ventilar l’interior de la granja.
L’explotació porcina requereixen subministrament elèctric pels següents equips:
•
•
•
•

•

La il·luminació tant interior com exterior de la granja i de la caseta.
Els vuit motors de distribució del menjar dels animals, els quals són encarregats
de transportar el pinso de les sitges exteriors fins les tremuges interiors.
La calefacció, que compta amb una caldera de biomassa on calenta l’aigua que
mitjançant dues bombes fan la distribució de l’aigua calenta pel terra de la granja.
La medicació dels animals, un injector de clor per acabar de potabilitzar l’aigua i
un motor d’agitació i barrejat del medicament que també es dosifica a l’aigua de
la granja pels animals.
El control de les temperatures i els reguladors de les finestres, on quatre equips
electrònics que funcionen automàticament, mitjançant sondes de temperatura
ubicades a l’interior de la granja, permeten gestionar la regulació de les finestres
per vuit motors elevadors.
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Es tracta d’una granja aïllada de la xarxa elèctrica convencional on actualment es
compta amb una placa fotovoltaica i un petit aerogenerador per recarregar les bateries
pel control de temperatura i la regulació de les finestres, ja que han de funcionar
automàticament les 24 hores del dia. D’altra banda també es disposa de dos grups
electrògens dièsel per fer funcionar tota l’altra maquinària de la granja i si fa falta també
per recarregar les bateries.
L'explotació s'encarrega de l'engreix de porcs que es reben amb uns 20kg de pes i
s'engreixen fins als 105kg, un cop arriben a aquest pes surten de l'explotació en camions
cap a l'escorxador. Com es pot veure en la següent taula durant un any es produeixen
dos engreixos de cinc mesos cadascun, on les entrades de porcs petits es realitzen els
mesos de juny i desembre. Entremig de cada engreix tenim un mes on es para per
realitzar els treballs de neteja i desinfecció de la granja.

Taula 1. Mesos d'engreix i neteja
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6- POTÈNCIES I CONSUMS DE LA GRANJA
La previsió de càrregues serà la suma de les potències de cadascuna de les diferents
instal·lacions existents pel funcionament de la granja. Però per tal de calcular aquest
apartat s’han tingut algunes consideracions que s’expliquen a continuació:
•

Totes les hores/dia dels equips s’han consultat i definit pel propietari de
l’explotació, ja que són consums molt lineals i es poden saber amb gran
exactitud.

•

Com es pot observar els mesos de maig i novembre no tenim cap consum ja que
són els mesos que és fan els treballs de neteja i desinfecció de la granja, i per
tant és consideren nuls.

•

Les hores de funcionament de la llum interior varia també en funció de les hores
de llum que té cada mes.

•

Els mesos de desembre, gener, febrer i el juny els motors de les finestres tenen
un consum nul, ja que en l’interior de la granja funciona la calefacció durant unes
hores al dia i per conservar la calor interior les finestres no baixen.

•

Les potències unitàries dels equips s’han pogut comprovar personalment a la
placa d’identificació de cada un o als manuals facilitats pel propietari.

•

Tots els consums aproximats són lleugerament més grans que els reals, per
posar-nos en el cas més desfavorable.

A continuació podem veure el resum de les potències en la qual s'inclouen totes les
màquines esmentades en el punt anterior del treball:
EQUIPS

POTÈNCIA UNITÀRIA (kW)

UNITATS

POTÈNCIA TOTAL (kW)

0,75

8

6

Motors d'alimentació animals
Granja

Calefacció
Caseta
Medicació animals

Enllumenat exterior

0,04

3

0,12

Enllumenat interior

0,018

48

0,864

Motors finestres

0,084

8

0,672

Control temperatures

0,4

4

1,6

Caldera Biomasa

0,3

1

0,3

Motor sitja biomassa

0,37

1

0,37

Bomba d'aigua calefacció

0,22

2

0,44

Enllumenat

0,018

3

0,054

Motor d'agitació i barrejat

0,07

1

0,07

Injector de clor a l'aigua

0,016

1

0,016

TOTAL

10,506
Taula 2. Potències dels aparells elèctrics

Els kW totals de la instal·lació són aproximadament uns 10,5.
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A la taula següent es mostra les hores en funcionament dels aparells elèctrics de
l'explotació durant els diferents mesos de l’any.
HORES/DIA
Motors d'alimentació animals
Enllumenat exterior
Enllumenat interior
Motors finestres
Control temperatures
Caldera Biomasa
Motor sitja biomassa
Bomba d'aigua calefacció
Enllumenat
Motor d'agitació i barrejat
Injector de clor a l'aigua

Gener
1
1
4
0
24
2
0,4
2
2
0,25
24

Febrer
1
1
3
0
24
1
0,2
1
2
0,25
24

Març
1
1
3
3
24
0
0
0
2
0,25
24

Abril
1
1
3
5
24
0
0
0
2
0,25
24

Maig
-

Juny
1
1
2
0
24
6
1
6
2
0,25
24

Juliol
1
1
2
8
24
0
0
0
2
0,25
24

Agost
1
1
2
10
24
0
0
0
2
0,25
24

Setembre
1
1
2
9
24
0
0
0
2
0,25
24

Octubre Novembre Desembre
1
1
1
1
3
4
6
0
24
24
0
12
0
2
0
12
2
2
0,25
0,25
24
24

Taula 3. Hores/dia de cada aparell elèctric

A continuació tenim la taula de consums aproximats de cada mes la qual ha sigut
calculada multiplicant les hores/dia pels kW de cada element i pels dies de cada mes, i
per tant la suma dona el total consumit de cada mes.
Gener
186,0
3,7
107,1
0,0
1190,4
18,6
4,6
27,3
3,3
0,5
11,9
1553,5

Febrer
168,0
3,4
72,6
0,0
1075,2
8,4
2,1
12,3
3,0
0,5
10,8
1356,2

Març
186,0
3,7
80,4
62,5
1190,4
0,0
0,0
0,0
3,3
0,5
11,9
1538,8

Abril
180,0
3,6
77,8
100,8
1152,0
0,0
0,0
0,0
3,2
0,5
11,5
1529,4

Maig
-

Juny
180,0
3,6
51,8
0,0
1152,0
54,0
11,1
79,2
3,2
0,5
11,5
1547,0

Juliol
186,0
3,7
53,6
166,7
1190,4
0,0
0,0
0,0
3,3
0,5
11,9
1616,1

Taula 4. kWh/mes de cada aparell elèctric

kWh

kWh/mes
Motors d'alimentació animals
Enllumenat exterior
Enllumenat interior
Motors finestres
Control temperatures
Caldera Biomasa
Motor sitja biomassa
Bomba d'aigua calefacció
Enllumenat
Motor d'agitació i barrejat
Injector de clor a l'aigua
TOTAL

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Mesos
Figura 6. Consum mensual
(Font: Elaboració pròpia)
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Agost
186,0
3,7
53,6
208,3
1190,4
0,0
0,0
0,0
3,3
0,5
11,9
1657,8

Setembre
180,0
3,6
51,8
181,4
1152,0
0,0
0,0
0,0
3,2
0,5
11,5
1584,2

Octubre Novembre Desembre
186,0
186,0
3,7
3,7
80,4
107,1
125,0
0,0
1190,4
1190,4
0,0
111,6
0,0
22,9
0,0
163,7
3,3
3,3
0,5
0,5
11,9
11,9
1601,3
1801,3
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7. ESTUDI CLIMATOLÒGIC DE LA ZONA
Per poder calcular l’energia elèctrica que el sistema fotovoltaic pot arribar a produir un
dels aspectes més importants a l’hora de realitzar el disseny d’una instal·lació emprant
energies renovables és l’obtenció de les condicions climàtiques de l’entorn de
l’explotació, i una de les dades més importants es saber la radiació solar incident que
tindran les plaques.
Conèixer el valor de la radiació solar incident sobre la instal·lació és necessari perquè
segons aquest valor, a més de la inclinació de les plaques i la desviació que tinguin
respecte al sud, es podrà calcular, de forma aproximada, la quantitat d’energia mensual
i anual que el sistema fotovoltaic produirà.
Per realitzar aquest estudi s’han extret els valors d’una estació meteorològica molt
propera a l’explotació ramadera, aproximadament a un quilòmetre, i que ens servirà a la
perfecció per aproximar els valors necessaris.

Temperatura mitjana
mensual (°C)
Temperatura màxima
mitjana mensual (°C)
Temperatura mínima
mitjana mensual (°C)
Temperatura màxima
absoluta mensual (°C)
Temperatura mínima
absoluta mensual (°C)
Presipitació mensual
(mm)
Velocitat mitjana del
vent mensual (m/s)
Humitat relativa
mitjana mensual (%)

Dades extretes del Servei Meteorològic de Catalunya
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost

Gener

Febrer

Març

7,2

4,6

8,8

13

15,8

21,1

25,0

24,6

21,7

14,7

9,8

6,0

14,4

11,5

9,4

14,4

18,7

22,2

27,9

32,8

31,8

28,6

20,1

14,0

9,4

20,1

3,3

0,1

4,2

7,7

10,3

14,7

18,2

18,6

15,7

10,1

6,3

3,1

9,4

18,6

15,7

22,1

26,6

27,3

33,9

36,9

37,4

31,8

26,8

20,2

14,9

37,4

-1,7

-5,1

-1,0

0,9

2,0

9,3

14,3

13,2

8,6

0,6

2,4

-2,0

-5,1

26,1

28,1

55,0

88,1

41,5

14,6

13,4

3,8

4,8

123,9

51,9

12,8

464,0

2,3

2,1

2,6

1,9

1,7

1,9

1,9

1,9

1,6

1,9

1,6

1,3

1,9

80

75

69

70

71

62

55

58

66

75

82

89

71

Setembre

Octubre Novembre Desembre

Taula 5. Paràmetres meteorològics

Per obtenir les dades de la radiació solar sobre la inclinació òptima dels panells
s’utilitzarà el Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), ja que és una
forma més exacta de conèixer-les.
•

Posició exacta:
Latitud 41,574 º
Longitud 1,079 º

•

Base de dades de radiació solar escollida:
PVGIS-SARAH
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Els valors de la radiació solar que trobem quan les plaques solars estan inclinades en el
seu punt òptim (veure a l’apartat 8) estan expressats amb kWh/m 2/mes.
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

H(opt) (kWh/m2/mes)
115,17
137,08
179,25
180,62
199,51
203,68
219,58
212,54
182,36
158,29
116,79
112,51

Taula 6. Dades de radiació
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8. INCLINACIÓ ÒPTIMA DELS PANELLS
La següent imatge mostra una superfície situada a l’hemisferi nord, on el Sol segueix
una trajectòria Est – Sud - Oest. Si és vol maximitzar la captació d’energia solar durant
tot l’any s’hauran de calcular l’angle d’azimut (α) i l’angle d’inclinació del panell (β) òptims
per la instal·lació.

Figura 7. Orientació i inclinació dels panells solars
(Font: CALCULATIONSOLAR BLOG - http://calculationsolar.com/blog/?p=8 )

Mitjançant el programa online Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)
hem trobat la inclinació solar òptima per tal que la captació solar durant tot l’any sigui la
màxima. Com es mostra en la següent imatge cal buscar en el mapa el punt exacte
sobre el què volem obtenir les dades i el tipus d’estructura de suport dels panells, en el
nostre cas tindrem una estructura de suport fixa. D’aquesta forma el programa
mitjançant la seva base de dades calcula la forma més òptima de col·locar els panells
fotovoltaics.

Figura 8. PVGIS
(Font: https://re.jrc.ec.europa.eu)
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Els resultats obtinguts són els següents:
•
•

Un angle d’azimut (α) de -2º
Un angle d’inclinació del panell (β) de 37º

Si comparem els resultats obtinguts amb el programa respecte a els resultats teòrics
recomanats ens donen molt semblants.
D’una banda l’orientació ha de ser cap al sud geogràfic on vol dir que l’angle d’azimut
(α) ha de ser igual a 0º, en el nostre cas respecte a la posició que està situada la granja
tenim un angle d’azimut òptim de -2º.
D’altra banda la inclinació òptima dels panells és quan els captadors haurien de quedar
col·locats de manera que els raigs solars incideixin perpendicularment en la seva
superfície al migdia. L'angle adequat d'inclinació dels captadors (β) depèn de l’època
que es vulgui rebre la màxima radiació solar:
•
•
•

Si es vol durant tot l'any: β haurà de ser igual a la latitud geogràfica.
Si es vol principalment a l'hivern: β haurà de ser igual a la latitud geogràfica més
10 graus.
Si és només es vol a l'estiu: β haurà de ser igual a la latitud geogràfica menys
10 graus.

En el nostre cas volem que la captació solar sigui màxima durant tot l’any, per tant l’angle
β hauria de tenir un valor al voltant de la latitud on es troba situada la granja, com podem
comprovar és cert perquè tenim una latitud de 41,574º.
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9. CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
9.1. Panells fotovoltaics
Donada que la potència consumida per la instal·lació és elevada la tensió de treball serà
de 48V, d’aquesta manera les pèrdues seran menors que si treballes amb 12V o 24V.
Per al càlcul del nombre de plaques necessàries, anem a la taula de consums mes a
mes. Veiem que cada mes té un consum i radiació diferent per tant, s’ha de buscar quin
és el coeficient Cmd per a la condició més desfavorable per al mes amb menor radiació
i major consum.
𝐶𝑚𝑑 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 (𝐴ℎ/𝑚𝑒𝑠)
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó (𝑘𝑊ℎ/𝑚2 /𝑚𝑒𝑠)

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 (𝐴ℎ/𝑚𝑒𝑠) =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 (𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠) · 1000
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙 (𝑉)

En la següent taula calcularem el coeficient Cmd de tots els mesos de l’any per tal de
determinar el més desfavorable. Per tant, tots els càlculs de dimensionament es faran a
partir d’aquest mes. Amb això aconseguim suplir les necessitats del pitjor cas mitjançant
el sobredimensionant dels altres mesos.
Radiació (kWh/mes) Consum (kWh/mes) Consum (Ah/mes)
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

115,17
137,08
179,25
180,62
199,51
203,68
219,58
212,54
182,36
158,29
116,79
112,51

1553,52
1356,19
1538,76
1529,45
1547,03
1616,14
1657,80
1584,17
1601,26
1801,27

32364,97
28254,04
32057,55
31863,44
32229,69
33669,55
34537,55
33003,44
33359,55
37526,47

Coeficient Cmd
281,02
206,12
178,84
176,42
158,24
153,34
162,50
180,98
210,75
333,55

Taula 7. Dades de la radiació i consum de cada mes amb els respectius coeficients Cmd

Com s'observa a la taula anterior, senyalat de color groc el coeficient Cmd més
desfavorable és el del mes de desembre ja que l'índex de radiació és el més baix i el
consum és el més elevat.
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S'ha triat el model de placa mitjançant la comparació de diferents fabricants observant
aspectes com la potència pic, la intensitat màxima, voltatge màxim, tensió de treball i
relació qualitat preu. Finalment s’ha elegit el model de placa “ AS-6P 330W “.
Característiques de la placa:

Fitxa tècnica AS-6P 330W
Potència nominal (Pmax)

330W

Tensió nominal (Vn)

24 V

Tensió circuit obert (Voc)

45,9 V

Corrent curtcircuit (Isc)

9,16 A

Tensió potència nominal (Vmp)

37,3 V

Corrent potència nominal (Imp)

8,85 A

Eficiència

17,01%

Taula 8. Especificacions tècniques de la placa

Càlcul del número de plaques en sèrie:
𝑁 𝑜 𝑝𝑠 =

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑐𝑖ó (𝑉)
48
=
= 2 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠è𝑟𝑖𝑒
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 (𝑉)
24

El nombre de línies en paral·lel és calcula mitjançant el coeficient Cmd més
desfavorable, determinat anteriorment, i afegint-li un sobredimensionant del 20% per
poder suplir qualsevol tipus de pèrdues energètiques.

𝑁 𝑜 𝑙𝑝 =

𝐶𝑚𝑑 · 1,2
333,554 · 1,2
=
= 45,22 = 46
𝐼𝑚𝑝
8,85

El nombre total de plaques per la instal·lació serà el següent:
𝑵𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒒𝒖𝒆𝒔 = 2 · 46 = 𝟗𝟐
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9.2. Estructura de suport

L’estructura de suport escollida per aquesta instal·lació fotovoltaica és d’inclinació fixa,
és a dir, un cop muntades les plaques solars en les seves estructures de suport es
mantindran fixes i no variaran al llarg de l’any.
Segons el Codi Tècnic de l’Edificació, en concret el DB – HE 5 l’estructura ha de poder
suportar l’acció d’agents ambientals com ara les sobrecàrregues de neu i vent. Com el
lloc on s’emplaçarà la instal·lació fotovoltaica el risc de que nevi és mínim i quan ho fa
les nevades són de baixa intensitat, no es consideraran sobrecàrregues per neu a
l’estructura. En canvi, s’haurà de dimensionar l’estructura de suport per a poder suportar
les sobrecàrregues pel vent que hi pugui haver.
Les estructures metàl·liques estaran orientades cap al sud amb una petita desviació, per
així poder aprofitar millor la radiació solar i produir més electricitat. A causa de la posició
en què estaran col·locades el vent que les afectarà més és el vent que vingui del nord.
Segons la inclinació dels panells solars, el vent podrà aplicar una major o menor pressió
sobre les estructures, ja que la superfície que farà d’obstacle al vent augmentarà si les
plaques estan més inclinades, i disminuirà si estan menys inclinades.

Per tal de tindre totes les plaques solars inclinades cap al sud i amb la inclinació òptima
es tindrà dos tipus d’estructures, una per la superfície 1 i l’altra per la superfície 2 (Figura
9). Perquè depenen de la part de la teulada on hem d’instal·lar les plaques solars haurem
de sumar o restar el desnivell de 14° que té d’inclinació la teulada.

Figura 9. Superfícies de la teulada de la granja
(Font: Elaboració pròpia)
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La inclinació òptima per la màxima captació de radiació solar durant tot l’any ha de ser
de 37° sobre la horitzontal. Per tant les inclinacions per les dos superfícies serà la
següent:
•
•

En la superfície 1 respecte la teulada serà de 51° (Figura 10).
En la superfície 2 respecte la teulada serà de 23° (Figura 11).

Figura 10. Estructura per la superfície 1
(Font: Elaboració pròpia)

Figura 11. Estructura per la superfície 2
(Font: Elaboració pròpia)

Les superfícies que faran d’obstacle al vent serà la següent:
𝑆𝑢𝑝. 𝑑′ 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒 1 = À𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 · sin(𝛼 ) = (0,992 · 1,956) · sin(51°) = 1,51 𝑚 2
𝑆𝑢𝑝. 𝑑′ 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒 2 = À𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 · sin(𝛼 ) = (0,992 · 1,956) · sin(23°) = 0,76 𝑚 2

Per calcular la pressió del vent màxima que ha de suportar l’estructura s’utilitzarà la
següent fórmula:
𝑃=

(𝐶𝑑 · 𝑅𝑜 · 𝑣 2 )
2

On
𝑃: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡 (𝑁/𝑚 2 )
𝐶𝑑: 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛à𝑚𝑖𝑐 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙 ′ 𝑎𝑣𝑎𝑛ç
En el nostre cas Cd=1,17 utilitzat per superfícies planes
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𝑅𝑜: 𝐷𝑒𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐 = 1,2754 𝑘𝑔/𝑚 3 𝑎 20 °C
𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡 (𝑚/𝑠)

Segons la UNE 61215 les plaques fotovoltaiques han de suportar com a mínim ràfegues
de vent de 130 km/h. Per tant, prendrem aquest valor per calcular la pressió màxima del
vent que rep l’estructura de suport.
130 𝑘𝑚/ℎ = 36,11 𝑚/𝑠

𝑃=

1,17 · 1,2754 · (36,11)2
= 972,88 𝑁/𝑚2
2

Tal i com s’explica en l’apartat 10, per tal de distribuir i col·locar les 92 plaques sobre de
la teulada es muntaran 5 files de 8 plaques i 1 fila de 6 plaques, col·locant 46 plaques
en cada superfície de la teulada fent així el total de les 92 plaques fotovoltaiques
requerides per la instal·lació.
Per tal de saber la força que ha d’aguantar cada estructura, és multiplica la superfície
d’obstacle d’un panell solar pel nombre de panells de l’estructura i per la pressió del
vent. D’aquesta forma sabrem la força que ha d’aguantar l’estructura depenen del
nombre de panells a subjectar i de la superfície d’inclinació on es troben.
•

Panells de la superfície 1:
𝐹1 = 𝑆𝑢𝑝. 𝑑′ 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒 1 · 𝑁° panells · P = 1,51 · 8 · 972,88 = 11752,4 N
𝐹2 = 𝑆𝑢𝑝. 𝑑′ 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒 1 · 𝑁° panells · P = 1,51 · 6 · 972,88 = 8814,29 N

•

Panells de la superfície 2:
𝐹3 = 𝑆𝑢𝑝. 𝑑′ 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒 2 · 𝑁° panells · P = 0,76 · 8 · 972,88 = 5915,11 N
𝐹4 = 𝑆𝑢𝑝. 𝑑′ 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒 2 · 𝑁° panells · P = 0,76 · 6 · 972,88 = 4436,33 N

L’estructura de suport que s’utilitzarà en aquesta instal·lació fotovoltaica és una
estructura d’alumini i està formada per triangles que fan de suport a 2 perfils horitzontals
units mitjançant esquadres cargolades. Les estructures de 6 panells estarà formada per
4 triangles, metre que les de 8 panells per 6. Estaran ancorades a la coberta mitjançant
cargols d’acer inoxidable. El sistema d’ancoratge estructura – panell garanteix la
total estabilitat i comptarà amb suports centrals (Figura 12) i laterals (Figura 13).
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Figura 12. Suport central

Figura 13. Suport lateral

(Font: https://www.elalmacensolar.es/)

(Font: https://www.elalmacensolar.es/)

9.3. Reguladors
Escollim el següent regulador “MPPT 250/100 Victron Smart Solar”

Fitxa tècnica MPPT 250/100
Potència màxima (48V)
5800 W
Intensitat màxima permesa
100 A
Tensió màxima permesa
250 V
Taula 9. Especificacions tècniques del regulador

Per calcular quantes plaques pot suportar un regulador dividirem la potència màxima del
regulador entre la potència de les plaques:
𝑁 𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑁 𝑜 𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑵𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓𝒔 =

5800
= 17,58 = 17
330

𝑁 𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 17
=
= 8,5 = 8
𝑁 𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑙í𝑛𝑖𝑎
2

𝑁 𝑜 𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠
46
=
= 5,75 = 𝟔 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓𝒔
𝑜
𝑁 𝑙í𝑛𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
8

Anem a comprovar les dades de la instal·lació si estan dins dels valors permesos per un
regulador:
𝑉𝑜𝑐 = 𝑉𝑜𝑐 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 · 𝑛𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 45,9 · 2 = 𝟗𝟏, 𝟖 𝑽
𝐼𝑚𝑝 = 𝐼𝑚𝑝 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 · 𝑛𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙 · 𝑙𝑒𝑙 · 𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎𝑡 = 8,85 · 8 · 1,25 =
= 𝟖𝟖, 𝟓 𝑨
𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 · 𝑛𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 330 · 17 = 𝟓𝟔𝟏𝟎 𝑾

•
•
•

Comprovem la tensió: Valor màx. permès MPPT = 250 V > 91,8 V
Comprovem la intensitat: Valor màx. permès = 100 A > 88,5 A
Comprovem la potència: Valor màx. per 48 V = 5800 W > 5610 W
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En la nostra instal·lació es necessitarà 6 reguladors, on es connectaran 8 línies de
plaques en paral·lel a cadascun menys a l’últim regulador on només se’n connectaran
6, fent així el total de 46 línies en paral·lel de la instal·lació

9.4. Inversors
La potència total dels aparells elèctrics de la granja és al voltant dels 10,5 kW per tant
s’ha d’intentar que els inversors proporcionin una potència semblant.
Per a la compatibilitat de l'inversor solar i la bateria, és molt important que es tingui en
compte que només es podrà connectar un inversor i una bateria amb el mateix voltatge,
en el nostre cas a 48V.
Tenint en compte els preus i les propietats tècniques el model elegit és el “Inversor
Phoenix C48/5000“. Aquest inversor té una potència de 4000 W i és d’ona sinusoïdal
pura, que és de la mateixa qualitat que dona la xarxa de distribució convencional. També
té l’opció de connexió amb paral·lel i la possibilitat de funcionar amb trifàsic.

En la nostra instal·lació farà falta 3 inversors perquè proporcionin una potència semblant
a la total de la granja.
3 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑠 · 4 𝑘𝑊 = 12 𝑘𝑊

S'haurà d'organitzar quins aparells de consum van connectats a cada inversor per tal de
repartir la potencia equitativament. A continuació es mostra la distribució dels equips
dels que s’ocuparà cada inversor:
Equips Inversor 1
Motors d'alimentació animals

Potència unitària
(kW)

Unitats

0,75

3

Enllumenat exterior

0,04

1

Enllumenat interior

0,018

16

Motors finestres

0,084

2

Control temperatures

0,4

1

Caldera Biomasa

0,3

0

Motor sitja biomassa

0,37

0

Bomba d'aigua calefacció

0,22

1

Enllumenat caseta

0,018

1

Motor d'agitació i barrejat

0,07

1

Injector de clor a l'aigua

0,016

0

TOTAL (kW)

Potència total
(kW)

2,25
0,04
0,288
0,168
0,4
0
0
0,22
0,018
0,07
0
3,45

Taula 10. Sectorització inversor 1
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Equips Inversor 2
Motors d'alimentació animals

Potència unitària
(kW)

Unitats

0,75

3

Enllumenat exterior

0,04

1

Enllumenat interior

0,018

16

Motors finestres

0,084

2

Control temperatures

0,4

1

Caldera Biomasa

0,3

0

Motor sitja biomassa

0,37

0

Bomba d'aigua calefacció

0,22

1

Enllumenat caseta

0,018

1

Motor d'agitació i barrejat

0,07

0

Injector de clor a l'aigua

0,016

1

TOTAL (kW)

Potència total
(kW)

2,25
0,04
0,288
0,168
0,4
0
0
0,22
0,018
0
0,016
3,40

Taula 11. Sectorització inversor 2

Equips Inversor 3
Motors d'alimentació animals

Potència unitària
(kW)

Unitats

0,75

2

Enllumenat exterior

0,04

1

Enllumenat interior

0,018

16

Motors finestres

0,084

4

Control temperatures

0,4

2

Caldera Biomasa

0,3

1

Motor sitja biomassa

0,37

1

Bomba d'aigua calefacció

0,22

0

Enllumenat caseta

0,018

1

Motor d'agitació i barrejat

0,07

0

Injector de clor a l'aigua

0,016

0

TOTAL (kW)

Potència total
(kW)

1,5
0,04
0,288
0,336
0,8
0,3
0,37
0
0,018
0
0
3,65

Taula 12. Sectorització inversor 3

9.5. Bateries
Existeixen diferents tipus d’acumuladors en el mercat però en instal·lacions d'energia
solar aïllades se solen emprar bateries estacionàries preparades per una descàrrega
profunda, ja que han de suportar el consum durant diversos dies. Les capacitats més
utilitzades per aquestes instal·lacions són les de C72, C100 o C120 que equivalen a
suportar tres, quatre o cinc dies respectivament.
Les descàrregues profundes són descàrregues del 60-80% de la capacitat nominal, per
tant per als càlculs s’agafarà un terme mig de 70%.
Es seleccionarà bateries de bastanta alta capacitat amb la finalitat de que número total
d’elles no sigui molt elevat. Finalment, el model escollit és la “OPzS Solar 3850” és un
vas de 2V i dins d’aquest model s’ha escollit el de capacitat 3765 Ah en C100.
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Estaran connectades en sèrie i paral·lel per aconseguir el voltatge de la instal·lació
desitjada. Les bateries d’aquest tipus són models que compten amb una molt bona
relació qualitat-durabilitat-preu, i a més pel seu caràcter modulable es poden instal·lar
en qualsevol tipus de sistema fotovoltaic

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Consum (Ah/mes) Consum (Ah/dia)
32364,969
1044,031
28254,042
1009,073
32057,552
1034,115
31863,438
1062,115
32229,688
1074,323
33669,552
1086,115
34537,552
1114,115
33003,438
1100,115
33359,552
1076,115
37526,469
1210,531

Taula 13. Consum en Ah/mes i Ah/dia

La capacitat de la bateria (C100) implica que la descàrrega en la seva totalitat és en un
temps de 100 hores. Per tant:
100 ℎ
= 4,167 𝑑𝑖𝑒𝑠
24 ℎ/𝑑𝑖𝑎
Per tal de calcular l’energia necessària de tots els acumuladors es farà servir la següent
fórmula:
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠à𝑟𝑖𝑎 =
=

𝐷𝑖𝑒𝑠 𝑑 ′ 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 · 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 (𝐴ℎ/𝑑𝑖𝑎)
=
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

4,167 · 1210,531
= 7206,118 𝐴ℎ
0,7

Per saber quantes línies de bateries faran falta per suplir les necessitats energètiques
de les 100 hores és fa el següent càlcul:
𝐿í𝑛𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙 · 𝑙𝑒𝑙 =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐴ℎ)
7206,118
=
= 1,91 = 2
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝐴ℎ)
3765

Al tindre una tensió de 2V s'hauran d'instal·lar en sèrie 24 vasos per arribar a la tensió
de la instal·lació de 48V.
𝑁 𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 =

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑐𝑖ó (𝑉) 48
=
= 24
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑉)
2

Per tant en nombre total de bateries per la instal·lació serà el següent:
𝑵𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒆𝒔 = 𝐿í𝑛𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙 · 𝑙𝑒𝑙 · 𝑁 𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 = 2 · 24 = 𝟒𝟖 𝒃𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒆𝒔
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9.6. Cablejat
La elecció d’una secció de cable adequada per connectar cada un dels components és
molt important, ja que una mala elecció suposaria una caiguda de tensió molt elevada,
que té com a conseqüència un augment del corrent i, per tant, de la temperatura.
Cal diferenciar entre la tensió que alimenta el circuit de corrent continu (panell,
regulador, bateria) i el de corrent altern (consum).
Cadascuna d'aquestes connexions requeriran una secció diferent, la qual es calcula
mitjançant la següent fórmula:
𝑆=

2·𝐿·𝐼
𝑘·𝑈

On:
L: longitud del cable
I: intensitat màxima
k: conductivitat del material
U: caiguda de tensió

La caiguda de tensió (U) es calcula per un percentatge respecte la tensió nominal, que
variarà en funció dels equips que connecta:
•
•
•
•
•

Entre generador i regulador/inversor: 3%
Entre inversor/regulador i equips de consum: 3%
Entre regulador i inversor: 1%
Entre regulador i bateria: 1%
Entre inversor i bateria: 1%

Els percentatges esmentats anteriorment són els màxims permesos, però s’aplicaran
els percentatges recomanats per el IDAE per tal de complir les normes de seguretat:
•
•
•

Entre panells i regulador: 1%
Entre regulador i bateries: 0,5%
Entre bateries i inversor: 1%

En la taula de continuació es mostra la conductivitat dels cables elèctrics, en el nostre
cas escollirem el coure a una temperatura de 20ºC. Per tant tindrem una conductivitat
de 56 m/(Ω∙mm²).

Taula 14. Conductivitat dels cables elèctrics
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Les seccions de cable s’escolliran envers a aquesta taula on es troben els valors
comercials de cable de coure.

Taula 15. Seccions comercials de cable
de coure

9.6.1. Cable entre els panells i el regulador
La part de corrent continua és el corrent que va dels panells fins la caseta on es troben
els reguladors, les bateries i els inversors. Necessitarem lògicament dos cables (un pel
positiu i l’altre pel negatiu).
Les plaques es separaran en 6 grups, un per cada regulador, en cada grup es tindran
16 plaques connectades 2 en sèrie i 8 línies en paral·lel menys a l’últim grup que hi
haurà 12 plaques connectades 2 en sèrie i 6 línies en paral·lel.
Els grups més restrictius són les 16 plaques connectades 2 en sèrie i 8 línies en paral·lel
per tant la intensitat i la tensió que tindrem és la següent:
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 = 𝐼𝑚𝑝 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 · 8 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙 · 𝑙𝑒𝑙 = 8,85 · 8 = 70,8 𝐴
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 = 𝑉𝑚𝑝 · 2 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 37,3 · 2 = 74,6 𝑉

La caseta està situada al mig de la granja per tant la longitud més desfavorable serà el
grup de plaques que és trobi més allunyat d’aquesta es tindrà en compte la longitud fins
a la meitat de la granja, la longitud de la teulada al terra i la longitud fins on es troben els
reguladors dins la caseta.
La tensió de treball en aquest tram és de 48V i la seva caiguda de tensió màxima és del
1%.

𝑆=

2 · 27 · 70,8
= 142,23 𝑚𝑚 2 → 𝟏𝟓𝟎 𝒎𝒎𝟐
56 · (48 · 0,01)
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Respecte al mètode d’instal·lació del cable entre les plaques i els reguladors seria el
cable multiconductor al aire lliure amb polietilè reticulat (XLPE) amb dos conductors al
seu interior.

Taula 16. Mètode d'instal·lació

404 𝐴 > 70,8 𝐴

9.6.2. Cable del regulador fins les bateries
Suposem una distància d’aproximadament 4 metres, la tensió de treball en aquest tram
és de 48V i la seva caiguda de tensió màxima és del 0,5%.
𝑆=

2 · 4 · 100
= 59,52 𝑚𝑚 2 → 𝟕𝟎 𝒎𝒎𝟐
56 · (48 · 0,005)

9.6.3. Cable de les bateries fins al inversor
Suposem una distància d’aproximadament 2 metres, la tensió de treball en aquest tram
és de 48V i la seva caiguda de tensió màxima és del 1%. La intensitat que circularà com
a màxim serà el corrent màxim dels panells.
𝐼𝑠𝑐, 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐼𝑠𝑐 · 𝑁º 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙 · 𝑙𝑒𝑙 = 9,16 · 46 = 421,36 𝐴
𝑆=

2 · 2 · 421,36
= 62,7 𝑚𝑚2 → 𝟕𝟎 𝒎𝒎𝟐
56 · (48 · 0,01)
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9.6.4. Cable dels inversors fins els quadres elèctrics
Aquesta part de la instal·lació funciona amb corrent altern, consta de 3 inversors de
4000W amb una tensió de sortida de 230V. La intensitat màxima es calcularà mitjançant
la següent fórmula:
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 =

𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎
4000
=
= 18,3 𝐴
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 · cos(𝛼) 230 · 0,95

Admetem que la caiguda de tensió màxima és del 1% de 230 volts, trobem la secció
d’aquest tram.
𝑆=

2 · 10 · 18,3
= 2,84 𝑚𝑚 2 → 𝟒 𝒎𝒎𝟐
56 · (230 · 0,01)

9.6.5. Connexió dels panells solars entre ells
Les plaques fotovoltaiques es connectaran entre si amb un cable de secció de 6 mm 2
utilitzant connectors MC4 mascle-femella (Figura 12) per connectar en sèrie, i
connectors MC4 doble en forma de Y (Figura 13) per tal de connectar més fàcilment els
panells en paral·lel.
𝑆=

2 · 7,5 · 8,85
= 4,93 𝑚𝑚 2 → 𝟔 𝒎𝒎𝟐
56 · (48 · 0,01)

Figura 14. Connector MC4 mascle-femella

Figura 15. Connector MC4 doble

(Font: https://www.elecbee.com/)

(Font: https://www.autosolar.es/)
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9.6.6. Connexió de les bateries entre elles
Es connectaran les bateries mitjançant els ponts d’interconnexió (Figura 14) que tindran
la llargada suficient per anar connectant les bateries entre elles, el seu cable té una
secció de 50 mm2.

Figura 16. Cable d'interconnexió de les bateries
(Font: https://www.autosolar.es/)

9.7. Proteccions de la instal·lació

Agafant com a referència el plec de condicions tècniques de instal·lacions aïllades de la
xarxa del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), tenim que:
•

•

•

Totes les instal·lacions amb tensions nominals superiors a 48 volts comptaran
amb una presa de terra a la qual estarà connectada, com a mínim, l'estructura
suport del generador fotovoltaic i els marcs metàl·lics dels mòduls.
El sistema de proteccions assegurarà la protecció de les persones davant de
contactes directes i indirectes. En cas d'existir una instal·lació prèvia no
s'alteraran les condicions de seguretat de la mateixa.
La instal·lació estarà protegida enfront de curtcircuits, sobrecàrregues i
sobretensions. Es prestarà especial atenció a la protecció de la bateria davant
de curtcircuits mitjançant un fusible, disjuntor magnetotèrmic o un altre element
que compleixi amb aquesta funció.

Les dos proteccions que s’explicaran a continuació són un tallacircuit que basa el seu
funcionament en dos dels efectes produïts per la circulació de corrent elèctric per un
circuit, el magnètic i el tèrmic (efecte Joule).

En primer lloc és col·locarà un fusible en la línia que uneix els panells fotovoltaics amb
els reguladors, es tracta d’un dispositiu que és convertirà en un circuit obert quan la
intensitat que el travessa supera un cert nivell.
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Per calcular la intensitat nominal dels fusibles es farà servir la següent expressió:
𝐼𝑚𝑝 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 0,9 · 𝐼𝑟𝑚𝑎𝑥
On:
-

Imp: intensitat de corrent de línia

-

In: intensitat nominal de fusible

-

Irmax: intensitat màxima del conductor

88,5 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 0,9 · 404
88,5 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 363,6

Per tant, el fusible que s’instal·larà serà el NH-1 de 200A, el qual pot treballar a un
màxim de 500V de tensió nominal i que té un poder de tall de 120kA (Figura 15).

Figura 17. Fusible NH-1 de 200A
(Font: https://www.electromaterial.com/)

D’altra banda s’instal·larà magnetotèrmics abans de cada inversor per tal de protegir la
instal·lació, els aparells seleccionats són els interruptors magnetotèrmics bipolars de
100 A amb un poder de tall de 10KA (Figura 16).
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Figura 18. Interruptor magnetotèrmic
(Font: https://www.tw2000.es/)

Per últim, la posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa sense fusibles ni cap
protecció d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora que no pertany a la
mateixa. Ho aconseguirem mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grups
d'elèctrodes enterrats al terra (carcasses, masses metàl·liques o parts exteriors) segons
ITC-BT-18.
Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència
elèctrica segons la classe 2 de la norma UNE 21.022.
El tipus i la profunditat d'enterrament de les preses de terra han de ser tals que la
possible pèrdua d'humitat de terra, la presència de gel o altres efectes climàtics, no
augmentin la resistència de la presa de terra per sobre de la valor previst. La profunditat
mai serà inferior a 0,50 m.
Per la connexió de tots els marcs metàl·lics fins a terra s’utilitzarà el mateix cable, de
secció 150 mm2, que va dels panells fins a la caseta on es troben els altres components.
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10. COL·LOCACIÓ I DISPOSICIÓ DELS MÒDULS
FOTOVOLTAICS
10.1. Estudi d’ombres
La teulada de l’explotació ramadera no rep cap ombra, de manera que les úniques
ombres que poden interferir en la instal·lació són les provocades per una fila de mòduls
sobre un altre. Aquesta ombra es pot negligir si es separen correctament les files de
mòduls.
Tal i com s’ha explicat a l’apartat 9.2. hi haurà dos tipus d’estructures (Figura 17 i 18),
per tant s’haurà de calcular la distància mínima entre files de panells fotovoltaics per tal
de separar correctament els panells.

Figura 19. Separació dels panells de la superfície 1
(Font: Elaboració pròpia)

Figura 20. Separació dels panells de la superfície 2
(Font: Elaboració pròpia)

Per calcular la distància mínima “d” entre files s’utilitza la següent fórmula:
𝑑 =ℎ·𝑘
On
•

h és l’altura del panell solar
ℎ1 = 1956 · sin(𝛼 ) = 1956 · sin(51) = 1520,1 𝑚𝑚
ℎ2 = 1956 · sin(𝛼 ) = 1956 · sin(23) = 764,27 𝑚𝑚

37

Xavier Atero Farré - Grau en Enginyeria Mecànica
•

k és el coeficient que va en funció de la latitud del lloc de la instal·lació

Taula 17. Coeficient de la latitud

Si interpolem la següent taula amb la latitud de la granja, que és 41,574º, el valor de k
serà el següent:

𝑘41,574 = 2,747 +

(3,078 − 2,747) · (41,574 − 41)
= 2,842
(43 − 41)

𝑑1 = ℎ2 · 𝑘 = 1520,1 · 2,842 = 4320,12 𝑚𝑚
𝑑2 = ℎ2 · 𝑘 = 764,27 · 2,842 = 2172,06 𝑚𝑚

Per tant, la distància entre els extrems inferiors de dos panels consecutius resultarà de
la suma de la distància d1 i d2 amb la projecció de la longitud dels panells sobre el terra,
és a dir, en total cada estructura estarà separada una distància de:
𝐿1 = ( 1956 · cos(𝛼 ) ) + 𝑑1 = ( 1956 · cos(51) ) + 4320,12 = 5551,07 𝑚𝑚
𝐿2 = ( 1956 · cos(𝛼 ) ) + 𝑑2 = ( 1956 · cos(23) ) + 2172,06 = 3972,57 𝑚𝑚

La distància que agafarem per separar les files serà de 5,6 m .
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10.2. Col·locació i distribució sobre la teulada

Les 92 plaques es distribuiran sobre la teulada tal i com es pot observar en la Figura 19,
aquesta disposició s’ha elegit per minimitzar l’espai utilitzat sobre la teulada i com a
conseqüència l’optimització de la longitud del cable a utilitzar per connectar els panells.
A continuació, s’exposa un simple croquis vist des de la planta de la granja de com
quedarien els panells solars sobre la teulada de la granja:

Figura 21. Disposició de les plaques solars damunt la teulada
(Font: Elaboració pròpia)
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11. PRESSUPOST
Per tal de contar el que ens suposaria la inversió inicial de la nostra instal·lació
fotovoltaica s’ha buscat el preu unitari de cada element i s’ha realitzat el pressupost. Per
ser més clar i entenedor s’ha separat en les següents partides:
•
•
•
•

Components fotovoltaics
Cablejat
Proteccions
Mà d’obra

Cost unitari
(€/u)
COMPONENTS FOTOVOLTAICS
Panell fotovoltaic AS-6P
92
127,98 €
Bateria OPzS Solar 3850 C100
48
957,82 €
Regulador MPPT 250/100-Tr
6
797,99 €
Inversor Phoenix 24/5000
3
1.633,80 €
Estructura de 8 panells regulables
10
405,00 €
Estructura de 6 panells regulables
2
335,00 €
Subtotal
CABLEJAT
2x150mm2 (Cu/XLPE) 0.6/1KV
240 m.
18,76 €
Unipolar flexible 1x70mm2 RV-K
60 m.
5,89 €
Mànega de 3x4mm2 lliure d'halògens
30 m.
1,70 €
Interconnexió bateries de 50 mm2
96
7,64 €
1x6 mm2 EXZEHELLENT SOLAR ZZ-F negre
345 m.
0,71 €
1x6 mm2 EXZEHELLENT SOLAR ZZ-F vermell
345 m.
0,71 €
Connexions MC4
92
5,60 €
Connexions MC4 doble
92
9,13 €
Subtotal
PROTECCIONS
Fusible NH-1 200A
6
5,00 €
Interruptor magnetotèrmic bipolar 100 A
3
18,07 €
Presa de terra
7
50,00 €
Subtotal
MÀ D'OBRA
Operari 1 (tècnic especialista)
120 h
20,00 €
Operari 2 (obrer)
120 h
15,00 €
Subtotal
Descripció

Unitats

Total (sense IVA)
IVA 21%
TOTAL
Taula 18. Resum del pressupost
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Cost total
(€)
11.774,16 €
45.975,36 €
4.787,94 €
4.901,40 €
4.050,00 €
670,00 €
72.158,86 €
4.502,40 €
353,40 €
51,00 €
733,44 €
245,30 €
244,95 €
515,20 €
839,96 €
7.485,65 €
30,00 €
54,21 €
350,00 €
434,21 €
2.400,00 €
1.800,00 €
4.200,00 €
84.278,72 €
101.977,25 €
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Com es pot apreciar al següent diagrama de sectors (Figura 19), el major cost en aquest
tipus d’instal·lacions són les bateries essent més de la mitat del cost total de la
instal·lació. Això es degut a que no podem agafar un menor número de dies d’autonomia
si volem mantenir la fiabilitat de la instal·lació, el que ens comporta una necessitat de
bateries elevada.

Estructura de Cablejat
suport
9%
6%

Proteccions
0%

Mà d'obra
5%
Panells
14%

Inversors
6%

Bateries
54%

Reguladors
6%

Figura 22. Diagrama de sectors del cost inicial
(Font: Elaboració pròpia)
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12. ESTUDI ECONÒMIC I ENERGÈTIC DE LA
INSTAL·LACIÓ
12.1. Cost Wpic
Una dada important que serveix per verificar i comparar que el cost de la instal·lació té
un preu raonable respecte al mercat és la relació entre la potència instal·lada i el preu
total de la instal·lació, és a dir:
𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑑𝑎 = 92 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 · 330𝑊 = 30360 𝑊𝑝
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑊𝑝𝑖𝑐 =

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
101977,25€
=
= 3,36 €/𝑊𝑝
𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑑𝑎
30360 𝑊𝑝

El preu està dins del rang esperat entre 2-4€, és el que costa actualment aquest tipus
d’instal·lacions. Comentar, que el cost del Wpic al 2010 estava al voltant dels 6-7€ cosa
que és interesant observar la disminució produïda, i a més tenint en compte que les
bateries no han disminuït en la mateixa proporció que els panells solars.

12.2. Anàlisis de la instal·lació

Per l’estudi energètic i econòmic de la instal·lació ens fiquem en un escenari de 25 anys
vista, amb la finalitat d’estudiar com afecta el pas del temps a la instal·lació en quant a
costos i rendiments. És un anàlisis orientatiu ja que els càlculs realitzats poden tindre
canvis segons certes variables com ara: la meteorologia, un mal manteniment, averies
dels components fotovoltaics...

12.2.1. kWh generats en 25 anys
Pel càlcul del cost del kWh generat a 25 anys hem de tenir en compte la vida dels
elements que composen la instal·lació, per això consultem les fixes tècniques dels
components. Les plaques solars ens asseguren un correcte funcionament d’entre 25-30
anys mentre que les bateries, els inversors i els reguladors tenen una vida útil d’uns 1520 anys aproximadament.
Cost a 25 anys
Bateries
45.975,36 €
Reguladors
4.787,94 €
Inversors
4.901,40 €
Inversió inicial
101.977,25 €
Manteniment durant 25 anys
7.500,00 €
TOTAL
165.141,95 €
Taula 19. Resum del cost a 25 anys
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Per tant, com que hem considerat l’estudi en termini de 25 anys haurem de canviar les
bateries, els inversors i els reguladors i això ens suposarà un cost addicional. S’han
suposat els mateixos preus que el pressupost inicial tot i saber que no seran els
mateixos.
El preu del manteniment s’ha estipulat d’uns 300€ anuals, de manera que el cost del
manteniment de la instal·lació durant els 25 anys serà de 7.500€.

D’una banda per conèixer el cost del kWh generats durant els 25 anys necessitem saber
el valor de les hores solars pic anuals d’on està situada la instal·lació fotovoltaica. En el
nostre cas ens surt que tenim 2017,36 hsp.
D’altra banda serà necessari conèixer el rendiment que tindran les plaques solars durant
aquests 25 anys, ho trobarem també a la fitxa tècnica. Ens indica que als 30 anys de
funcionament la eficiència de les plaques s’haurà degradat fins al 80,6% de la seva
potència nominal. Per calcular els kWh generats cada any en funció de l’eficiència
s’utilitzarà la següent fórmula:
𝒌𝑾𝒉 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒕𝒔 = 𝑘𝑊𝑝 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝑙𝑎𝑡𝑠 · 𝐻𝑠𝑝 · 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠
Per tant els kWh generats durant 25 anys serà la suma dels kWh generats anualment,
trobarem el seu valor en la Taula 20.
𝒌𝑾𝒉 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒕𝒔 𝒂𝒍𝒔 𝟐𝟓 𝒂𝒏𝒚𝒔 = ∑ 𝑘𝑊ℎ 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑦 = 𝟏𝟑𝟖𝟗𝟑𝟖𝟗, 𝟑𝟑 𝒌𝑾𝒉
El cost de cada kWh generat serà de:
𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒌𝑾𝒉 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒕 =

165141,95 €
= 𝟎, 𝟏𝟏𝟗 €/𝒌𝑾𝒉
1389389,33 𝑘𝑊ℎ

12.2.2. kWh consumits en 25 anys
No tot el que estem generant ho consumim, per això anem a calcular el cost del kWh
consumit. Per tant, per calcular els kWh consumits necessitarem sumar els consums
mensuals de la granja i multiplicar-los pels 25 anys.
𝒌𝑾𝒉 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒕𝒔 = ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑠 · 25 𝑎𝑛𝑦𝑠 = 𝟑𝟗𝟒𝟔𝟑𝟗, 𝟓 𝒌𝑾𝒉

Per tant el cost de cada kWh consumit serà de:
𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒌𝑾𝒉 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒕 =

165141,95 €
= 𝟎, 𝟒𝟏𝟖 €/𝒌𝑾𝒉
394639,5 𝑘𝑊ℎ
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12.3. Aprofitament 25 anys

Per tal de saber l’aprofitament de la nostra instal·lació s’ha de dividir l’energia total
consumida entre l’energia generada per la instal·lació. Com podem observar la
diferència és bastant important i ens indica com estem infrautilitzant les possibilitats de
la instal·lació en una proporció que va des de l'energia realment consumida a la que
realment podríem produir.
𝑨𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕 =

𝑘𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑡𝑠
394639,5
=
= 0,284 = 𝟐𝟖, 𝟒%
𝑘𝑊ℎ 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠
1389389,33

12.4. Pay-back
A partir de la producció estimada de la planta fotovoltaica s’ha pogut fer una estimació
dels ingressos i les despeses de la granja.
Per tal de calcular l’amortització de la inversió s’ha de tenir en compte la inversió que
ens estalviem al no fer arribar l’electricitat a la granja mitjançant una distribuïdora
elèctrica, segons un pressupost per portar-la des de la població més propera ens
costaria uns 60.000€.
El estalvi per l’autoconsum és el cost dels kWh consumits anualment si estiguéssim
connectats a la xarxa elèctrica convencional, que vindrà donat segons el preu de la
electricitat i els kWh consumits anualment per la instal·lació.
Per últim també s’ha de tindre en compte que a partir dels 15 anys s’hauran de canviar
alguns components de la instal·lació tal i com s’explica en apartats anteriors.
El preu de l’electricitat que s’ha considerat pels càlculs és de 0,15 kW/€.

Les equacions utilitzades per calcular la Taula 20 són les següents:
𝑬𝒔𝒕𝒂𝒍𝒗𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎 = 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 · 𝑘𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑡𝑠
𝑭𝒍𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒊𝒙𝒂 = 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 + 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 +
+𝑅𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠 + 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑭𝒍𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒊𝒙𝒂 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕 = 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖 + 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎𝑖+1
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Any
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rendiment dels
kWh generats kWh consumits
panells (%)
97,50
96,94
96,37
95,81
95,25
94,68
94,12
93,56
92,99
92,43
91,87
91,30
90,74
90,18
89,61
89,05
88,49
87,92
87,36
86,80
86,23
85,67
85,11
84,54
83,98

59715,87
59370,85
59025,82
58680,80
58335,77
57990,75
57645,72
57300,70
56955,67
56610,65
56265,62
55920,60
55575,57
55230,55
54885,52
54540,50
54195,47
53850,45
53505,42
53160,40
52815,37
52470,35
52125,32
51780,30
51435,27
1389389,33

15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
15785,58
394639,50

Estalvi per
autoconsum
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
2.367,84 €
59.195,93 €

Estalvi inversió per
portar la electricitat
a la granja

60.000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- € - €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Renovació dels
components Manteniment
fotovoltaics
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
56.664,70 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

-

Flux de
caixa

Flux de caixa
acumulat

- 101.977,25 €
300,00 €
62.067,84 € - 39.909,41 €
300,00 €
2.067,84 € - 37.841,58 €
300,00 €
2.067,84 € - 35.773,74 €
300,00 €
2.067,84 € - 33.705,90 €
300,00 €
2.067,84 € - 31.638,07 €
300,00 €
2.067,84 € - 29.570,23 €
300,00 €
2.067,84 € - 27.502,39 €
300,00 €
2.067,84 € - 25.434,55 €
300,00 €
2.067,84 € - 23.366,72 €
300,00 €
2.067,84 € - 21.298,88 €
300,00 €
2.067,84 € - 19.231,04 €
300,00 €
2.067,84 € - 17.163,21 €
300,00 €
2.067,84 € - 15.095,37 €
300,00 €
2.067,84 € - 13.027,53 €
300,00 € - 54.596,86 € - 67.624,40 €
300,00 €
2.067,84 € - 65.556,56 €
300,00 €
2.067,84 € - 63.488,72 €
300,00 €
2.067,84 € - 61.420,88 €
300,00 €
2.067,84 € - 59.353,05 €
300,00 €
2.067,84 € - 57.285,21 €
300,00 €
2.067,84 € - 55.217,37 €
300,00 €
2.067,84 € - 53.149,54 €
300,00 €
2.067,84 € - 51.081,70 €
300,00 €
2.067,84 € - 49.013,86 €
300,00 €
2.067,84 € - 46.946,03 €

Taula 20. Pay-back de la inversió

Com podem observar en la taula anterior tot i la reducció del rendiment de les plaques
causat pel desgast del temps la nostra instal·lació sempre generarà més electricitat de
la que gastarem.
Es pot observar que el pay-back de la instal·lació fotovoltaica aïllada no la podrem
arribar amortitzar en 25 anys, per tant no tindria sentit fer una inversió amb aquestes
característiques ja que a partir dels 25-30 anys s’haurien de canviar les plaques solars.
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13. CONCLUSIONS
El sistema fotovoltaic que s’ha implementat és un sistema format per 92 panells solars
de 330Wp cada un, per tant el sistema oferirà una potència pic de 30,36kWp. El conjunt
de mòduls estaran col·locats sobre unes estructures d’alumini fixades a la coberta de
l’explotació ramadera orientades cap al sud i ocupant una superfície de 178,5 m 2.
Després de fer un anàlisis energètic i econòmic de la instal·lació obtenim els resultats
que explicarem a continuació.
El cost de la planta incloent els components fotovoltaics, el cablejat, les proteccions i la
mà d’obra ascendeix als 101.977,25€. Més de la meitat dels costos inicials estan
destinats en la compra de les bateries.
El cost del Wpic de la instal·lació està situat dins del rang actual de preus uns 3,36 €/Wp.
La producció estimada del primer any de la instal·lació serà de 59715,87kWh. Com hem
pogut comprovar tot i el desgast de rendiment de les plaques en el pas del temps la
nostra instal·lació sempre generarà més electricitat de la que gastarem.
Si l’energia consumida per la granja durant 25 anys s’hagués de comprar ens suposaria
un cost d’uns 59.195,93€, per tant tot i estalviar-nos la inversió de portar la electricitat
fins la granja necessitaríem molt més de 25 anys per recuperar la inversió.
Com hem comprovat al ”Pay-back” de la inversió les instal·lacions fotovoltaiques aïllades
on no hi ha electricitat no és rendible econòmicament instal·lar aquest tipus
d’instal·lacions, ja que hi ha alguns factors que hi influeixen en contra.
D’una banda tenim l’aprofitament de la instal·lació, on la relació entre els kWh consumits
i els kWh generats correspon a menys de la meitat de l’energia que es pot produir, per
tant vol dir que estem desaprofitant molta energia produïda.
L’altre factor, evidentment, és la necessitat d’utilitzar una gran quantitat de bateries per
als moments en què no tenim producció dels panells o el produït és inferior al consum,
aquestes bateries tenen un preu molt elevat essent més de la meitat del pressupost de
la instal·lació com hem pogut comprovar en apartats anteriors. Per això és preferible
poder realitzar una instal·lació mixta on es pugui connectar a la xarxa de distribució per
tal de poder vendre l’electricitat excedent.
Com a reflexió final, podríem dir que les energies renovables i en concret l’energia
fotovoltaica solar de la qual tracta el treball, ha sigut un mercat que ha tingut una bona
expansió gràcies a les ajudes facilitades per l’Estat per tal de potenciar l’ús d’aquestes.
També cal destacar l’evolució que ha tingut la tecnologia la qual ha ajudat a optimitzar
els components i com a conseqüència la reducció del seu cost.
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15. ANNEX
15.1. Característiques tècniques dels panells
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15.2. Característiques tècniques dels inversors
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15.3. Característiques tècniques dels reguladors
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15.4. Característiques tècniques dels acumuladors
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16. PLÀNOLS
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