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L’exigència de confort tèr-
mic s’incrementa dia a 
dia en tot tipus d’edificis 
i  tant en condicions hiver-
nals com d’estiu. pel seu 
funcionament i per la font 
d’energia que utilitzen, les 
bombes de calor a gas mi-
lloren l’eficiència del siste-
ma energètic. per una ban-
da laminen les puntes de 
demanda elèctrica, eviten 
la necessitat de més infra-
estructures elèctriques i 
disminueixen les emissi-
ons de CO2; per l’altra es 
redueix el cost energètic 
d’explotació a l’usuari fi-
nal i, fins i tot, el cost d’in-
versió inicial en equips.

D’acord amb l’avenç de l’in-
forme 2010 publicat per Red 
Eléctrica de España, les pun-
tes de demanda de potència 
i els consums mitjans diaris 
del sistema elèctric espanyol 
s’han mantingut relativa-
ment constants des de l’any 
2007. Tot i això, cal espe-
rar que aquests dos factors 
s’incrementin els propers 
anys quan se superi l’actual 
conjuntura econòmica des-
favorable. A més, s’observa 
un creixement progressiu 
de la demanda a l’estiu, que 
s’aproxima a la màxima anu-
al que històricament es pro-
dueix a l’hivern. L’any 2010 
la demanda punta d’hivern 
va ser de 44.122 MW i la 
d’estiu ja va ser de 40.934 
MW. L’increment de l’ús de 
sistemes de climatització, es-

pecialment bombes de calor, 
explica en gran part aquest 
fet.

L’increment de demandes 
punta de potència comporta 
una major exigència d’in-
fraestructures elèctriques  
—en generació i en les xar-
xes de transport i distribu-
ció—, amb els costos d’in-
versió corresponents. Si es 
realitza una corba monòtona 
de consum es comprova que 
el 15 % final de la demanda 
punta (6.000 MW) només 
produeix consum entre 220 i 
300 hores a l’any. És a dir, el 
perfil de consum elèctric es-
panyol actual obliga a grans 
augments d’infraestructu-
res, per a petits nivells d’ús. 
La bomba de calor elèctrica 
(BCE), destinada a la clima-
tització d’edificis del sec-
tor terciari, és responsable 
d’un percentatge destacat 
d’aquestes demandes punta.

CArACTErÍSTIqUES D’úS
La bomba de calor a gas 
(BCG) i la bomba de calor 
elèctrica (BCE) es basen 
en un cicle termodinàmic: 
l’energia es transfereix des 
d’un focus fred cap a un fo-
cus calent. La BCG substi-
tueix però el motor elèctric 
per un motor de combustió 
interna d’acord amb un ci-
cle OTTO, alimentat amb 
gas natural. Aquest motor 

ha de refrigerar-se per eva-
cuar el calor residual i això 
es pot fer de dues maneres: 
si la temperatura exterior és 
inferior a 10 ºC, es disposa 
d’una derivació del circuit 
d’evacuació de calor de mo-
tor que evita la gebrada de 
la bateria condensadora i, 
per tant, manté la capacitat 
de calefacció de l’equip. En 
canvi, si la temperatura ex-
terior és superior a 10 ºC o 
en cicle de refrigeració, la 
calor residual pot derivar-se 
a un intercanviador a través 
del qual es pot produir ai-
gua calenta sanitària (ACS). 
El Codi tècnic de l’edificació 
(CTE) permet que aquest 
aprofitament sigui alterna-
tiu a l’ús de l’energia solar 
tèrmica, amb la qual cosa es 
redueix o fins i tot s’elimina 
la instal·lació de panells. 

Les BCG constitueixen 
un important factor d’es-
talvi i eficiència energètica 
en edificis del sector terci-
ari. Són també una solució 
d’alta eficiència en edificis 
residencials que disposin 
d’instal·lacions de climatit-
zació centralitzades, en es-
pecial si en la calor residual 
de refrigeració del motor 
s’utilitza la cobertura de la 
demanda d’ACS de l’edifici 
com a alternativa a la instal-
lació de panells solars tèr-
mics. n
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Des del grup Gas Natural es col·labora amb prescriptors, promotors i responsa-
bles d’explotació per obtenir la major eficiència energètica en els seus edificis, 
assessorant-los perquè obtinguin la dotació d’equips més adequada. 
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