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1. INTRODUCIÓN

As empresas do granito ourensá poden contribuir de maneira determinante a
reducir o impacto do cambio climático na provincia de ourense, levando a cabo
accións voluntarias que axuden a aforrar diñeiro e mellorar a produtividade.

1. INTRODUCIÓN

As empresas do granito ourensá poden contribuir de forma determinante a
reducir o impacto no cambio climático, levando a cabo accións voluntarias que
axuden a aforrar diñeiro, mellorar a produtividade e diminuir as emisións de
gases de efecto invernadoiro (GEI).
Esta guía, amosa tanto as ferramentas actualmente existentes coma os pasos
que deberán seguir dende a decisión de comezar o proceso de cálculo das
emisións de GEI (Pegada de Carbono).
Trátase dunha ferramenta útil para a empresa en xeral, una ferramenta que lles
axuda a lograr uns procesos produtivos mellores e máis responsables.
O obxetivo final e concienciar aos empresarios da relación entre o seu
desenvolvemento e o cambio climático, axudándolles no proceso; tanto na fase
de cálculo da súa Pegada de Carbono como na de elaboración e implantación
de proxectos de redución de emisions de GEI, que suporían tanto unha
redución dos costes enerxéticos da súa empresa como unha redución do seu
impacto no cambio climático que a posicionará no camino da excelencia
empresarial.

OBXECTIVOS

Do cálculo e a redución da Pegada de Carbono derivan beneficios para as empresas
graniteiras, como:
1. Reducion dos seus costes.
2. Millor comprensión dos riscos do cambio climático
3. Unha millor imaxe derivada do compromiso coa sostenibilidade.

Polo que a seguinte guía ten como obxectivos

1. Axudar ás empresas a seleccionar a metodoloxía de cálculo da Pegada de
Carbono máis adecuada ás características da súa actividade.

2. Ofrecer información de utilidade para plantear unha estratexia efetiva e de
redución de emisións de GEI.

3. Incrementar a consistencia entre os informes elaborados polas empresas do
mesmo sector.

4. Reducir as emisións de GEI derivadas do desenvolvemento empresarial en
Ourense.

5. Axudar as empresas na elaboración de proxectos de redución de GEI
certificables.

CONTIDOS DO MANUAL

O manual estructurase en cinco partes:

1. A primeira parte ofree unha visión xeral do cambio climático en Galicia e a súa relación
co desenvolvemento empresarial.

2. A segunda explica o concepto da Pegada de Carbono e a súa importancia como
indicador de competividade.

3. En terceiro lugar, expóñense os posibles enfoques metodoloxicos para o cálculo da
Pegada de Carbono e descríbense os pasos a seguir en función do enfoque escollido.

4. A cuarta parte describe mecanismos xenéricos que as empresas poden aplicar para a
redución e compensación da súa Pegada de Carbono.

5. A quinta expón o procedemento para a certificación do proxecto e o uso por parte da
empresa do selo oficial de “Granito Verde”

2. O CAMBIO CLIMÁTICO

O cambio climático é un dos maiores desafíos aos que se enfronta a humanidade. O
cambio climático afecta a tódalas áreas xeográficas, a tódolos individuos e
empresas, e en definitiva, ao futuro do planeta. O consumo de enerxía así como o o
uso de combustibles fósiles, xera emisións de GEI que inciden de forma significativa
no cambio climático.

O RETO DO CAMBIO CLIMÁTICO

Existen evidencias científicas na actualidade que poñen de manifesto que o
noso modo de produción é consumo esta a xerar unha alteración climatica
global, que provocará serios impactos sobre a terra e os sistemas
socioeconómicos. O mundo industrializado provocou un aumento dos gases de
efecto invernadoiro nun 30% no pasado século, sen a actuación do home, a
natureza por sí soa equilibraba as emisións. Na actualidade, se segue a
incrementar a concentración destes gases afectando ao equlibrio natural das
emisións.
O cambio climatico é as súas implicacións son pois un dos maiores retos
ambientais aos que se enfronta a sociedade actual. O impacto potencial deste
fenómeno e enorme, con predicions de falta de auga potable, grandes cambios
nas condicións para a produción de alimentos e aumento nos índices de
mortalidade derivados de inundacións, tormentas, secas e vagas de calor.
En definitiva, trátase dun fenómeno global con grandes implicacións sociais e
económicas, tanto nas causas como nas consecuencias, que esixe a asunción
de responsabilidades tanto a nivel colectivo como individual, pero no que as
diferentes administracións xogan un papel moi importante a hora de achegar os
seus esforzos.

O CAMBIO CLIMÁTICO EN GALICIA

As evidencias que o cambio climatico esta a deixar en tódolos ecosistemas a
nivel global son múltiples. O aumento de temperatura constatado a nivel global
non foi e ainda maior no caso da precipitación e nos cambios na frecuencia de
enventos extremos.
A pesar de que se coñece o efecto do cambio climático a nivel mundial é
mesmo a nivel de estados, é importante, de cara a unha planificación de
mitigación e adaptación a nivel rexional, coñecer a súa pegada en Galicia.
O cambio climático causará unha diminción de aportacións hídricas e un
aumento da demanda dos sistemas de regadío. As zonas mais críticas son as
semiáridas, nas que as diminucións de aportación poden chegar a ser ao redor
dp 50% dos potenciales da zona. Para o 2030 estímase que habrá reduccións
medias de aportcións hídricas entre un 5% e un 14%.
As interaccións entre o cambio climático e a saúde humana son múltiples e
complexas, podendo sintetizarse en:
a) cambios en la morbi-mortalidade en relación coa temperatura;
b) efectos na saúde relacionados con eventos meteorolóxicos extremos
c) contaminación atmosférica e aumento dos efectos na saúde
d) enfermedades transmitidas por alimentos e a auga
e) enfermedades trasnmitidas por vectores infecciosos.

O CAMBIO CLIMATICO EN GALICIA

Os principais efectos do cambio climático nas zonas costeiras son os cambios
potenciáis na frecuencia e na intensidade das tormentos asi como o posible
ascenso do nivel do mar. Estímase que o aumento do nivel do mar para fináis
do século pode ser ao redor de 50cm.
O cambio climático vai influir sobre a capacidade dos ecosistemas para
producir bens e servizos, sobre a distribución de animais e prantas no futuro e
sobre condicions ambientáis de espazos naturáis protexidos.

AS EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO
INVERNADIORO EN GALICIA

A evolución do índice de emisións de Gases de Efecto Invernadero (GEI) no
período comprendido entre 1990-2009 veu marcado por un crecemento sostido
ata 2011 e por fortes descensos no ano 2008 e 2009. Tralos descensos dos
últimos anos, no 2009 estas emisións foron soamente un 26,8% supeioroes ás
do ano base.
O compromiso de Galicia para cumprir co Protocolo de Kyoto é que as
emisións non superen o 15% con respecto o ano base, 1990 para o período
2008-2012.
O analise por sectores dos Inventarios de GEI de Galicia mostra como o grupo
de Proceso da Enerxia tivo una participación crecente dende o ano 1990 ata o
ano 2004, para situarse en 2009 no 77%. Por outro lado, os secotres dos
Procesos Industriais e Agricolas teñen unhas participacións relativas do 16,7 e
10,5 mentras que o sector do Tratamento e Eliminacion de Residuos contribúe
cun 4,3 %.

AS EMISIONS DE GASES DE EFECTO
INVERNADIERO EN GALICIA

En canto as emisións per capita, Galicia xunto con España continúa
presentando as mais baixas emisións da UE-27, sendo o noveno país que
menos emite.

3.A PEGADA DE CARBONO COMO INDICADOR DE
COMPETIVIDADE

A pegada de carbono cuantifica a cantidade de emisións de gases de efecto
invernadoiro que son liberados a atomosfera como consecuencia do
desenvolvemento de calquera actividade. A través do exercicio da pegada de
carbono identíficanse tódalas fontes de emisións de gases de efeto
invernadoiro e é posible definir mellores obxectivos e establecer medidas de
redución de enerxía máis efectivas, como consecuencia dun mellor
coñecemento dos puntos críticos.

3. A PEGADA DE CARBONO COMO INDICADOR DE
COMPETIVIDADE

Cada vez é máis necesario xuntar esforzos para conseguir unha redución
efectiva das emisións de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI) nos que aproxime
o cumplimento dos obxectivos de Kyoto. Mais alá das medidas oficiáis
implantadas a través de directivas europeas como son o PRTR (Registro
Estatal de Emisións e fontes contaminantes) e o Sistema Europeo de Comercio
de Emisións.
Neste sentido, a enquisa realizada a nivel mundial pola consltora McKinsey no
ano 2008 concluía que para as empresas, o cambio climático é un dos factores
máis importantes para o desenvolvemento empresarial tanto desde a
perspectiva da oportunidade como a do risco. Pero non soamente a enquisa
desenvolta mostra esta preocupación polo cambio climático, a enquisa anual
desenvolta por Carbon Disclosure Project tanto a escala mundial como a
desenvolta as 85 maiores empresas españolas, indica unha cada vez máis
crecente concienciación, medida, planificación e seguimento de plans e
proxectos en materia de Cambio Climatico.

3. A PEGADA DE CARBONO COMO INDICADOR DE
COMPETIVIDADE
Para alcanzar os obxectivos de Kyoto, mias áal da mínima e básica medida de
eficiencia enerxética dos sistemas productivos e empresariais, tendranse que
reconducir os esforzos na implantación de enerxias renovables, políticas
movilidade dos traballadores e transporte de mercancías, implantación de
tecnoloxias máis eficientes, redución no consumo de recursos, minimización de
residuos, implantación de políticas de compra verde…, en definitiva a
implantacións de políticas que redunde na redución de emisións de GEIs
xeradas polas actividades, productos e servizos da empresa.
Reducir polo tanto as emisións de CO2, réxese coma un reto esencial. Reto
que si ten que desenvolverse nos términos antes descritos e deberán ir
asociados á medida e redución nos términos de Pegada de Carbono como
paso inicial e esencial hacia o etiquetado de carbono

dos productos e as

empresas. É dicir, debemos comezar a pensar en térmnos de reducion do área
de terriotrio ecolóxicamente productivo (cultivo, pastos, bosques ou ecosistema
acuático) necesario para similar a cantidade de CO2 emitido pola actividade
globlal.
O desenvolvemento da actividade empresarial, cimentarase sobre a toma de
conciencia por parte da empresa de que a nova economía sostible debe de ser,
ante todo, una economía baixa en materia, enerxia e en carbono. Por iso, é
indispensable coñecer a pegada de carbnono e implantar medidas para a sua
redución.

3.1. CÁLCULO DA PEGADA DE CARBONO

Actualmente encontramos dous tipos de enfoques metodológicos básicos para o
cálculo da pegada de carbono: o primeiro deles centrado na empresa e o segundo
no produto.
O cálculo da pegada de carbono da empresa, consiste básicamente en recopilar os
datos referentes aos consumos directos e indirectos de materiáis e enerxía dunha
organización e traducilos en emisións de CO2 equivalentes co fin de contar cun
inventario de emisións o máis completo posible.
Con este formato de calculo da Pegada de Carbono encontramos o GhG Protocol,
desenvolta polo WRI (world resources institute) e o WBSCSD (World Business
Council for Sustainable DEvelopment). EL GhG Protocol é unha guía maís utilizada
polas empresas para inventariar as sus emisións de GEI, calcular a pegada de
carbono e elaborar informes voluntarios.
Unha segunda ferramenta para o cálculo da Pegada de Carbono das empresas a
encontramos na norma ISO 14064. A Norma ISO, a diferencia da anterior, é un
estándar internacional verificable, desenvolto como guía para que as empresas
poidan elaborar e informar sobre o seu inventrio de gases de efecto invernadoiro. A
parte 1 “Especificacións e directrices a nivel de organización para a cuantificación e
notificación das emisións de gases de efecto invernadoiro e a absorción”, establece
requisitos específicos para solucionar algúns problemas que surxen á hora de
marcar os límites de cálculo. A parte 2 céntranse nas emisións a nivel de proxecto e
non directamente relevante para o cálculo da Pegada de Carbono da empresa. Por
último a parte 3 “Especificacións e directrices para a validación e verificación das
afirmacións de gases de efecto invernadoiro”., proporciona orientación sobre a
verificación. A iso 14064, e compatibe co GhG Protyocol.

3.1. CÁLCULO DA PEGADA DE CARBONO

Fronte estas ferramentas para o caálculo da Pegada de Carbono da empresa,
encontramos a PAS 2050 e a futura ISO 14067 orientadas cara o cálculo da Pegada
de Carbono de producto. Nesste caso o cálculo da Pegada de Carbono consiste
básicamente en recopilar toda a información sobre os consumos de materia e
enerxia en cada unha das etapas polas que vai pasando un producto e traducilas ás
emisions de CO2. O principal problema neste caso é que os cálculos do que pode
limitar a independencia e incrementar o grado de subxectividade.
Existe un tercer tipo de enfoque desenvolto mediante a metodología MC3. Trátase
dun enfoque mixto orientado tanto a organización como o producto permitindo
unificar e evitar esforzos e gastos.
Non obstante, independentemente da metodoloxía que se utlice, a evolución nos
resultados debe levar a implantación dunha etiqueta de carbono que indica a
necesaria reorienteacion do aparto produtivo con productos, procesos e servizos
máis eficiente e intelixentes. Unha producción ambientalmente racional que
modifique os tradicionais esquema de actuación reactiva.

4. ENOQUES METODOLÓXICOS PARA O CÁLCULO DA
PEGADA DE CARBONO

A Pegada de Carbono presenta gran importancia para avanzar cara unha nova
economía baixa en carbono e cara novos xacementos de empleo, a través da
conservación ambiental e a sostenibilidade. O momento é propicio é nunca antes en
moitas décadas estivemos tan a punto de emprender una carreira similar cara novas
formas de produción e cara un novo paradigma social.

4.ENFOQUES METODOLÓXICOS PARA O CÁLCULO DA
PEGADA DE CARBONO

Prácticamente en tódolos países do mundo emprenderonse iniciativas para
incorporar o concepto da Pegda de Carbono á sociedade, ben sexa en forma de
etiquetado de productos ou ben en forma de inventario de emisións de CO2 de
empresas e organizacións.
No ano 2010 a Comisión Europea realizou una serie de estudos a fin de analizar
todas as iniciativas e ver a posiblidade de unificación de metolodoxías. Analizáronse
máis de 140 metodoloxías, das cales encontraronse cuns 80 métodos ou iniciativas
que presentan un enfoque de organización e uns 60 enfoque de produto. De tódalas,
na seguinte tabla extraeremos as mais representtivas de entre as que son usadas de
forma voluntaria polas empresas.

4.1 Enfoque ás organizacións

Consiste básicamente en recopilar os datos referente aos consumos dunha
determinada entidade u organiación e convertilos a emisións de CO2 ou emisións de
CO2 equivalentes co fin de contar cun inventario de emisións o máis complexo
posible. Para esta conversión existen diferentes técnicas según o tipo de recurso
consumido.
Por exemplo, cando se convirte o consumo dun combustible (usado nunha caldera,
nun vehiculo, nun forno…) obtéñense as emisións chamadas directas ou de “alcance
1”.
Cando se pretende calcular a pegada da electricidade consumida obtéñense as
emisiéns chamadas de “alcance 2” ou “emisións indirectas”. A técnica principal
empleada para a conversión, en ambos casos, son os chamados factores de emisión
que son as emisións de CO2 estimadas por unidad de combustible queimado.
Calquer outro tipo de recurso consumido considerado se denomina de “alcance 3”
ou “outras emisións indirectas”, e inclúe recursos como os materiais consumibles, as
obras, os bens de equipo, as contratas e servizos de todo tipo, os viaxes o
transporte de mercancias, a ocupación de espazo, a alimentación e o consumo de
materiais organicos, os recursos forestais, o auga e o tratamento de residuos.
Todos estos recuros emiten gases de efecto invernadoiro na sua fabricación ou ben
ocupa espazos impedindo que os ecosistemas os absorban.

4.2 Enfoque ao producto
As metodoloxías máis utilizadas para o cálculo da pegada de productos baséanse
nos análisis do ciclo de vida (ACV), sendo unha das máis utlizadas a PAS 2050.
Consiste básicamente en recopilar toda a información sobre os consumos de materia
e enerxía en cada unha das etapas polas que vai pasando una determinada
mercancía

ou

producto

(extracion,

fabricacin,

transformación,

transporte,

almacenamento, uso, etc) e convertila a emisions de CO2.

4.3. Enfoque mixto ás organizacións
e ao producto
O tercer tipo de enfoque e o enfoque a organización e ao producto, cuxa principal
ventaxa e que permite unificar os dous anteriores.
Neste enfoque, cada eslabón da cadea de valor calcula a súa propia pegada e a
pasa a seguinte, acumulándose asi ata chegar o consumidor final. Esto permite que
cada un deles poida poñer a súa etiqueta aos seus productos, facilitando deste
modo o proceso de ecoetiquetado global.

4.4. DETERMINACIÓN DA PEGADA
DE CARBONO CORPORATIVA
1. ¿Cales son os estándares principais que podo utilizar?
2. ¿Qué pasos teño que dar para comunicar e verificar as miñas emisions de GEI?
3. ¿Cómo calculo as miñas emisións?

1. ¿Cales son os estándares principáis que podo utilizar?

Existen dous estándares principáis de cuantificación e reporte de emisións de GEI
máis recoñecidos e utlizados para o cálculo da Pegada de Carbono. A ISO 14064-1
Gases de Efecto Invernadoiro Parte 1: Especificación con orientación, a nivel das
organizacións, para cuantificación e o informe das emisións e remocións de gases
de efecto invernadoiro (AENOR 2006), e, por outro lado, o Estandar Corporativo de
Contabilidade e Reporte do Protoclo de GEI, da Iniciativa do Protocolo de Gases de
Efecto Invernadoiro (WBCSD and WRI, 2004), unha alianza multipartita de
empresas, ONGs, gobernos e outras entidades, convocada polo Instituto de
Recursos

Mundiáis

(WRI)

e

o

Consello

Mundial

Empresarial

para

o

Desenvolvemento Sostible (WBCSD). Son estándares que poñen unha maior
atención no formato de reporte e comuniación, deixando máis libertad para o uso
das diversas metodoloxías de cálculo.

2. ¿Qué pasos teño que dar para comunicar e verificar as miñas emisions de GEI?

Unha vez tomada a decisón de elaborar a Pegada de Carbono, debedemos
desenvolver seis pasos básicos para comunicar e verificar emisions:

1. Determinar os límites da organización
2. Determinar os limites operacionáis
3. Calcular as emisións e as remocións de GEi
4. Elaborar o proxecto de reducción de emisions
5. Xestionar a calidade de inventario
6. Reportar as emisións e verificar.

1. Determinar os limites da organización:

Como paso previo debese definir o alcance da organización cuxas emisións
van ser contabilizadas. Estos estándares permiten elixir entre dous tipos de
enfoques para fixar os límites da organización: o accionario ou o de control. O
primeiro consiste en contabilizar as emisións das empresas onde se conta
con accións aínda que non se teña o control das sus operacións. O segundo
consiste en contabilizar as emisións daquelas empresas sobre as que se
exerce control das suas opercions.

2. Determinar os limites operacionais

Consiste en determinar que tipo de emisións van a ser incluídas no inventario:
as emisións directas ou de “alcance 1” (combustión, reaccions químicas,
fermentación, etc..), as emisions indirectas ou de “alcance 2” (electricidade) e
as chamadas “outras emisions indirectas” ou de “alcance 3” (tódolos demáis
recursos, com materiais, transporte, espazo ocupado, bens de equipo, etc,).
Xuntos cos límites organizacionáis e os límites operacionáis, constitúen o
límite do inventario.

3. Calcular as emisións e as remocións de GEI

Para o cálculo de emisións ou de absorción de GEI propiamente dito,
debemos dar os seguintes pasos:
a) Identificación e documentación das fontes e sumideiros de GEI
b) Selección e xustificación dun método de cálculo que minimice o máximo a
incertidumbre das estimacións e produzcan resultados o máis precisos
posibles.
c) Selección e recopilacións dos datos da actividade (consumos, residuos,
superficie ocupada, etc).
d) Selección e desenrrolo, e xustificación, dos factores de emisión ou de
absorción coidando que procedan dun orixen recoñecido.
e) Calculo das emisións e remocións, aplicando a ferramenta de cálculo elexida.

Mentras que ISO 14064 non ofrece nin recomenda ferramenta de calculo nin
factores de emisión concretos, el GHG Protocol ofrece diversas ferramentas de
cálculo e factores de emisións por países. A ISO 14064 esixe documentar, por
separado e para cada GEI, a cuantificación das emisions directas, as remociones, as
emisións indiretas, outras emisións indirectas, e as emisións directas a partir da
combustión de biomasa.

4. Elaboracion de proxectos de reducións de emisións

As emisións relacionadas coas nosas actividades directas ou indirectas, deber ser
reducidas ou compensadas por medio de proxectos de redución de emisións. As
reducións calcúlanse respecto a unha liña base para poder comparar a Pegada de
Carbono da empresa ao longo do tempo, co fin de evaluar a súa evolución.
O Protocolo de GEI ofrece a través do seu Estandar de Cuantificación de Proxectos
(ECO) un método de cuantificación baseado no:
a) selección de emisions de línea base e o calculo da reducion,
b)a demostración de que o proxecto da lugar a reducion de emisions en adicions o que
occorreria na sua ausencia
c)cuantificación de efectos secundarios
d)o risco de que as emisions absorbidas ou capturadas poden volver a atmosfera, e)o
control de que a reducion no sea contablizada duas veces.

A Norma ISO 14064-1 esixe incluir no inventario unha lista indicando por separdo os
proxectos de redución de emisións ou incrementos de remocións de GEI, cando
existan, cuantificalos de acordo con metodoloxías coma a especificada na Norma da
mesma familia ISO 14064-2. Esta permite tamen reducir emisións por medio doutras
accións dirixidas a reducir emisións ou aumentar remocións, coma instalacións de
eficiencia enerxética, mellora tecnolóxica de procesos, captura de GEI en
reservorios, sustitución de combustible, forestación, etc.
Debe existir un ano base contra a cal comparar as emisións actuais, cuxa elección
constitúe o primer paso do seguemento do empresario do desempeño e que será
aquel para o que exista información confiable sobre as emisións ocurridas. Cando o
ano base se emplea para guiar á empresa cara un obxectivo de emisións
establecido, denomínase ano base obxectivo. Normalmente, o ano base é o primer
ano para o cal se realiza o inventario.

5. Xestión da calidade de inventario.

Deberanse contemplar procedementos que garanticen a calidade dos métodos e
técnicas aplicadas, a adquisición de datos, aos procesos e a tódala documentación
do sistema.
6. Repostar as emisions e verificar

A Norma ISO 14064 esixe reportar as emisions de alcance 1 e 2, deixando ás de
alcance 3 como opcionáis. Deberá ser un infomre creíble de emisións de GEI que
incluirá información completa, relevante, consiste, precisa e transparante”.
Por ultimo, tanto GhG Protocol como ISO recomendan realizar una verificación. A
verificación supón a valoración obxectiva da precisión e integridad da información
sobre GEI reportada, e da conformidade desta información cos principios da
contabilidade e reporte previamente establecidos.
A verificación lévase a cabo por parte dun verificador externo ou de terceira parte,
aínda tamen pódense facer verificacións internas por parte do persoal axeno ao
proceso de reporte.

3.¿Como calculo mis emisiones?

O primeiro grupo de criteiros que deberiamos pedir a unha metodoloxíaa de cálculo
da Pegada de Carbono de organizacións para que poida chegar a ser admitida por
todo o mundo, é que sexa simple (fácil de utilizar), clara (fácil de comprender),
pública (fácil acceso e sen restriccions) e accesible (fácil uso por todo tipo de
organizacions). En segundo lugar, deberiamos esixir que sea transparente (técnicas
de conversións e factores de emisións “á vista”) e comparable (que sempre utlice as
mesmas fontes de emisións e os mesmos criterios). Xunto a estas características
deberanse reflexar de maneira apropiada as emisións da empresa (relevancia),
deberanse abarcar tódalas fontes de emisións (íntegra) e reducir ao máximo as
incertidumbres no seu calculo (precisa).
Todas ou a maior parte destas caracterísitcas poden encontrarse no método
compuestas de las cuentas contables ou MC3. Neste método de cálculo, os datos de
entrada (consumo de recursos) obtéñense das contas contables da organización,
axudando así a localizar tódalass fontes de emisións de GEI.
A aplicación deste método, pódese realizar mediante a folla de cálculo dispoñible ao
público na web ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. por un grupo interdisciplinar
de expertos e universidades. En esta líña, a Oficina Española e Catalana de Cambio
Climático ofrecen tamén ferramentas para faciliar as empresas o cálculo da súa
Pegada de Carbono.

1. Cálculo das emisións directas (alcance 1)

O primer paso consiste no cáculo da Pegada de Carbono dos combustibles que a
organización utiliza nos seus procesos. O proceso é tan simple como introducir os
datos de consumo de combustibles e multiplicarlo polos seus factores de
conversions.
Cantidad de GEI x Factor de Emision = Pegada de carbono

2. Pegada da electricidade (emisions indirectas de alcance 2)
Para coñecer a pedada da electricidade tan so hay que introducir o consumo
eléctrico total en kWh, da compañía suministradora. Este consumo desglosase
automáticamente nos diferentes compoñentes das compañías: térmica de carbón,
ciclo combinado (gas), nuclear, hidráulica ou mnihidraulica, cogeneración, eólica,
fotovoltáica, solar térmica, biomasa e residuos. Resulta convinte actualizar
anualmente este cálculo, o suministrado pola compañía suministradora.
O factor de emisión que debemos utilizar é, sempre que esté dispoñible, o
proporcionado pola compañía eléctrica.

3. Pegada dos materiáis e dos bens de equipo (emisións indirectas alcance 3)

O cálculo da pegada das chamadas “outras emisións indirectas” (alcance 3), inclúen
a pegada dos benes de equipo, das obras e de todo o inmovilizado. Todos estes
consumos de materiáis pódense obter a partires das contas contables da
organización. Os consumos de cada tipo de material en euros, convértese a
unidades físicas (toneladas) e logo a enerxia (gigaxulios) e a pegada de carbono
(tCO2 equivalente).

4. Pegada das obras (emisions indirectas alcance 3)

No caso dunha empresa que realice obras, a pegadas destas últimas pódense obter
de dous formas distintas:
a) Cando se coñece a cantidae de materiais e enerxia empleados
b) Cando so coñecemos a cantidade invertida en euros

Para o seu cálculo, distribúense o costo total entre os diferentes materiáis e enerxía,
do mesmo modo que fan as constructoras cando existe revisión de prezos nos
contratos públicos.

5. Pegada dos servizos e contratas (emisions indirectas alcance 3)

Incluira como fontes de emisión os servizos de baixa mobilidade (oficina,
hospedería, tlefonia, servizos médicos, servizos culturales, formación, servicios
interiores de limpeza, alquileres en polígonos industriais ou centros comerciais), os
servizos de alta mobilidade (servizos exteriores de limpeza, paquetería), os servizos
de transporte e persoas e uso de servizos públicos.
A pegada das organizacions que realizan un servicio podr{a ser proporcionada
directamente por estas. En caso de que non tivera calculad a sua pega a priori
podrase realizar o calculo mediante os datos do gasto anual dos servizos prestados.
Por outro lado, no caso do transporte, pódense realizar o calculo a partir dos km
recorridos, pero fundamentlmente convendría realizarlo a partir dos litros
consumidos.

5. CÁLCULO DA PEGADA
DE CARBONO NO GRANITO

A pegada de carbono cuantifica a cantidade de emisions de gases de efecto
invernadoiro

que

son

liberadas

a

atomosfera

como

consecuencia

do

desenvolvemento de calquera actividade. A través do exercicio de calculo da pegada
de carbono identificanse todlas fontes de emisions de GEI e e posible definir
mellores obxectivos e establecer medidas de reducion de enerxia mais efectivas
como consecuencia dun mellor coñecemento dos puntos críticos.

5. CÁLCULO DA PEGADA
DE CARBONO EN EL GRANITO
As empresas polo tanto enfróntanse primer lugar ao reto de saber cáles son as súas
emisións de CO2, producto do seu consumo tanto enerxéticos como de materiais e
da xeneración de residuos. Sen este primer paso, resulta inimaxinable que se poida
planificar unha estratexia eficaz de actuación a corto, medio e longo prazo.
A nivel internacional, cada vez máis empresas, independientemente do seu tamaño
ou sector de actividade, calculan a súa pegada de carbono como primer paso para
iniciar actuacións na materia de cambio climático.
A Pegada de Carbono é un concepto novedoso do que cada vez se fala máis e cuxo
uso estase incrementando. Non obstante, aínida hai que superar a etapa na que os
empresarios teñan incertidumbres sobre a utilidade da Pegada de Carbono, existen
moitas dúbidas sobre os pasos que deben dar para o seu cálculo. Os empresarios
actualmente son conscientes da necesidade do cálculo da pegada co fin de definir
estratexias de adaptación ao cambio climático, pero carecen de capacitación
suficiente para afrontar o reto.
Neste capítulo, ofrencese resposta a estas dúbidas facilitando ao empresario
información sobre como debe realizar o cálculo.

5.1 O CONCEPTO DA PEGADA DE CARBONO
O cálculo das “miñas emisións” é o que denominados Pegada de Carbono (PC) e
permite a empresa establecer o punto de partida a partir da cal poder planificar. A
Pegada de Carbono polo tanto identifica a cantidade de emisións de gases de efecto
invernadoiro

que

son

liberadas

a

atomosfera

como

consecuncia

do

desenvolvemento de calquera actividade, permitenos identificar tódolas fontes de
emisions de GEI e establecer, fundado neste coñecemento, medidas de reducion
efectivas.
O análise da Pegada de Carbono, abarca tódalas etapas do desenvolvemento da
actividade e da como resultado un dato que poderá ser utilizado como indicador
ambiental global da actividade e como punto de referencia básico, para o inicio de
actuacions de reducción de consumo de enerxia.
A través do exercicio de calculo da pegada de carbono identifícanse tódalas fontes
de emisións de GEI e obtense o dato global de impacto da actividade, esto, polo
tanto, permite definir mellores obxectivos e establecer medidas de redución de
enerxía máis efectiva, como consecuencia dun millor coñecemento dos puntos
críticos.
Ademáis, pode permitir as empresas mais innovadoras, diseñar novos productos ou
servizos que reduzan os impactos de GEI de clientes ou proveedores e définir novos
mensaxes de marketing que poña en valor as accions desenvoltas.
As actuacións na pegada de carbono axudan a distinguir a empresa nun mercado
cada vez máis concienciado e que valora preferentementte as empresas e productos
máis sostenibles.
En todo caso, o exercicio de cálculo da pegada de carbono é o requisito previo para
iniciar actuacións en materia de cambio climático.

5.2 CÓMO CALCULAR A PEGADA DE CARBONO
Para o cáculo da Pegada de Carbono existen diversas normas e guías internacioáis,
unas cun enfoque de produto e outras con un enfoque corporativo. Todas estas
ferramentos teñen como obxectivo dar credibilidade e aseguramento aos informes
de emisións de GEI.
Dentro da metodoloxia para o cálculo da pegada de carbono da organización as
mais relevantes son:

ISO 14064
GhG Protocol
MC3
Calquera destas metodoloxias axuda ao usuario a dar os pasos adecuados no
centro de desenvolvemento das tarefas para o cálculo da sua pegada de carbono.
A norma ISO 14064 ten como obxectivo dar credibilidade e aseguramento aos
informes de emisions de GEI e as declaracions de redución ou eliminación de GEI.
Esta norma pode ser usada por calquera organización. Na parte 1 da norma ISO
14064 detállanse os principos e requerimentos para o diseño, desenvolvemento e
xestion e elaboración dun informe da pegada de carbono.
O GhG Protocol, é unha iniciativa posta en marcha para o World Resources Institue
(WRI) e o World Business Council for Sustainable Developmnet (WBCSD), apoyada
ademáis

por

numerosas

empresas,

organizacions

no

gubernamentales

e

administracions publicas. El GhG Protocl proveé unha guía minuciosa para
empresas interesadas en cuantificar e informar das súas emisións de GEI.
A Norma ISO 14064 e o GhG Protocol son similares en canto ao contido e
estructura. Ambas, establecen cómo definir as emisións de GEI que deben estar
dentro do alcance da pegada de carbono e como realizar os cálculos. A norma ISO
14064 establece ademáis un procedemento de verificación do calculo e da pegada

de carbono por un auditor externo independiente. O GhG Protocol ofrece, a través
da sua paxina web, ferramentas de apoio para a realización dos cálculos.
A metodoloxia MC3 ven desenvolvéndose durante os últimos 9 anos. A metodoloxíia
MC3 baséase na pegada ecoloxica, presenta un “enfoque á organización” que inclue
un enfoque “bottom-up” para os productos de entrada e “top-down” para os
productos de saída permitindo o cálculo simultáneo da pegada de organizacións e
de productos. A totalidade dos datos obteñense a partires das contas contables da
organización a cal permite una relación total entre o aspecto económico e o aspecto
ambiental da organización.
En este manual propon un equema para o cálculo da pegada de carbono que esta
baseado na combinación das tres metodoloxias.

5.3.OS 5 PRINCIPIOS PARA O CALCULO DA PEGADA DE CARBONO
Os principios para o cálculo da pegada de carbono, están baseado nos principos da
contabilidade financieria. Intentan fortalecer e ofrecer orienteación, para asegurar
que a información ofrecida sexa verdadiera, creíle e representará una fiel imaxe das
emisións de GEI da empresa. Estos principios son os mesmos que consideran as
metodoloxías de cálculo anteriormente contempladas.

Relevancia.

O principio da relevancia garantiza que a pegada de carbono reflexa de maneira
apropiada as emisións dunha empresa e que sexa un elemento obxectivo para a
toma de decisións. A pegada de carbono cumpre co principio de relevancia se o
cálculo inclúe a información que é determinanate para obter un dato que é fiel imaxe
das emisións de GEI da empresa. Para elo, débese considerar a actividade
económica desenvolta e non soamente a forma legal da empresa. É dicir, dentro do
cálculo da pegada de carbono debense incluir as emisións de GEI das que a
empresa foi resposable polo desenvolvemento da súa actividade.

Integridade

A pegada de carbono cumpre co principio de integridade se tódalas fontes de
emisións relevantes e tódalas emisións, que están dentro dos limites do inventario,
están contabilizadas. Ás veces, a dificultade de dispoñer de información, pode levar
á empresa a omitir unha

determinada información, co que se incurriría nun

incumprimento do principio de integridade. É posible realizar estimacións e estas son
aceptadas sempre que se xustifiquen e documenten de forma transparente.

Consistencia

O informe da pegada de carbono debe permitir aos usarios seguir e comparar os
datos ao largo do tempo. Para garantir o cumprimento do principio de consistencia,
débense usar metodoloías que permitan compracións das emisións ao longo do
tempo, Se se producen cambios no límite do inventario, os métodos de cálculo ou en
calquer outro factor, estos deben ser documentados para asegurar a consistencia e
a comparabilidade.
Transparencia

A pegada de carbono cumpre co principio de transparencia se a información e
presentada e publicada de forma clara, efectiva, neutral e comprensible e baseada
en docuemntación sólida, transparente e auidtable. O cumprimento do principio de
transparencia garante que se atenden tódalas cuestións significativas ou relevantes
de maneira obxectiva e coherente e que se expliquen as metodoloxías de cálculo
utilizadas, así como as fontes de información. A mellor forma de garantir a
transparencia é a verificación externa independiente.
Precision

Os datos para o cálculo da pegada de carbono deben ser certos e non conter
errores sistemáticos ou desviacións con respeto as emisións reais, de tal maneira
que a incertidumbre sea reducida na medida do posible. Cando non se dispoña de
datos reáis e se recurra a realización de estimacions, estas deben ser razoables e
estar documentadas.

5.4. CALCULO DA PEGADA DE
CARBONO EN EMPRESAS GRANITEIRAS

Para calcular a pegada de carbono dunha empresa que desenvolva unha actividade
de extracion e trasnformación do granito proponse o seguinte esquema integrado
por 10 pasos.
En cada un dos pasos propostos no esquema, explícanse a finalidade do mesmo e
as tarefas que deben realizar a empresa, así comezando dende a simple idea de
acometer o cálculo da pegada de carbono, avánzanse no desenvolvemento de
tódalas tarefas necesarias, para obter o resultado final da pegada de carbono da
empresa.

1. Período de realización dos cálculos
2. Análise dos avances
3. Datos de cálculo
4. Fontes de xeneracion de GEI
5. Actividades que se inclúen no calculo
6. Metodoloxía a empregar
7. Plantilla de referencia
8. Realización dos cálculos
9. Elabooración do informe de Pegada de Carbono
10. Elaboración dun Plan de Reducción

1. Período de realización dos cálculos

Unha vez tomada a decision de elaborar a pegada de carbono, o primer paso é
decidir un período para o que se van a realizar os cálculos.
O mais recomendable é facelo para o período dun 1 ano.
O motivo de tomar como período de reporte un ano, é faer a información que
proporciona a pegada de carbono, coherente con outros indicadores económicos,
mediomabientáis ou de responsbablidaide social corportativa que poida estar
elaborando a empresa.

2. Análise dos avances

Os avances logrados analízanse en función do que se denomina ano base. O ano
base é a referencia para o establecemtno de obxectivos de redución de GEI e o
punto de referencia para contrastar a evolución das medidas de redución postas en
marcha.
O máis habitual e elixir como ano base o primer ano para o que se realiza o cálculo
da pegada de carbono.
Outra opción sería elexir o lugar dun único ano base, a media das emsións anuáis
durante o período consecutivo. Esta opción poder ser maís interesante se se
producen fluctuacións atípicas que fan que ese ano non sexa representativo da
actividade media do negocio.
Algunhas empresas elixen o ano base en función a outros criterios. Por exemplo,
algunhas toman como ano base o ano 1990, para facelo coincidir cos obxectivos do
protocolo de Kyoto; outras, que xa inicaron actuacións medioambientáis no pasado,
toman como ano base o ano no que comezaron ditas actuacións.
En todo caso, sempre haberá que calcular a pegada de carbono o ano base, para
poder constatar, a partir de este, os avanes logrados.

3. Datos de cálculo

Para elaborar a pegada de carbono é necesario considerar as actividades sobre as
que exerce o control ou das que se é porpietario. Débense incluir os datos de
tódalas instalacións das que a empresa é propietari ao 100% e aquelas que controla,
de forma financieira ou operativa. Esto garantizará que a pegada de carbono inclúa
toda a actividade da empresa e que se refire exclusivamente a súa actividade.
Na actividade empresarial frecuentemente nos encontramos con empreas que
participan a outras, ben na súa estrcutura legal ou ben na súa estructura
operacional. No caso nas que unhas empresas particpan a outras, de cara a
elaboración da pegada de carbono, será necesario establecer os límites da
organización.
A definición dos límites é unha das tarefas máis relevantes no cálculo da pegada de
carbono. A tarefa de defnición de límites soamente a teñen que realizar as empresas
que participen noutras empresas.
Para a definición dos límites das organizacións pódense opter por un destos dos
enfoques:
• Enfoque de participación accionarial: baixo este enfoque a empresa contabiliza as
emisions de GEI das empresas nas que participa dacordo a proporción de accións
que delas posee.

• Enfoque de control: baixo este enfoque a empresa contabiliza tódalas emisións de
GEI atribuibles as operacións ou actividades sobre as cales exerce o control, aínda
que estas sexan desenvoltas por outra empresa. O falar do control débese
considerar tanto o control financieiro como o operativo, entendendo por tales:

1. Control financieiro:

tense o control fininacieiro sobre unha actividade se se

ten potestad para dirixir a política económica ou financieria asociada o
desenvolvemento da mesma, ademáis de asumir os riscos, co fin último de
obter os beneficios económicos.

2. Control operacional: unha empresa exerce o control operacional sobre unha
actividade se se ten a autoridade plena para introducir e implementar as súas
páacticas operativas.

4. Fontes de xeracion de GEI

O seguinte paso para calcular a pegada de carbono é coñecer cáles das actividades
desenvoltas polo comercio son xeradores de GEI.

5. Actividades que se inclúen no cálculo

Unha vez ca empresa coñece cáles son as fontes de xeracion de GEI, deberá
determinar cal é o alcance que quere dar ao cálculo da súa pegda de carbono.
Determinar o alcance significa establer cáles son as fontes xeradoras de GEI, que se
van a considerar para a pegada de carbono e cáles as que non se van a considerar.
Para elaborar a pegada de carbonon habitualmente establécense tres posibles
alcances:
• Alcance 1: emisións directas de GEI. As emisións directas de GEI prodúcense
por fontes que son propiedade da empresa ou están controladas.
• Alcance 2: emisións indirectas de GEI asociadas a adquisición de
electricidade. As emisións de alcance 2 se xeran fisicamente na pranta que
produce electricidade pero a enerxía é consumida nas instalacións e procesos
da empresa que calcula a pegada de carbono.

• Alcance 3: As emsións de alcance 3 son consecuencia da actividade da
empresa, pero ocorren en fontes que non son da súa propiedade nin están
controladas por ela. O alcance 3 é opcional pero facilita a oportunidade de
innovar na admisións de GEI. Un exemplos de emisions de alcance 3 no
sector da industria graniteira sería a xestion dos residuos de envases e
embalaes que se xeran como consecuencia do almacenamento e distribución
de mercancías ou derivados do mantemento.

6. Metodoloxía a empregar

Para facer o cálculo da pegada de carbono da empresa debe decidir qué
metodoloxía de cálculo vai a utilizar. O habitual é optar por seguir unha das
metodoloxias recomendadas no manual ISO 14064 ou o GhG Protocol
Nesta guía propoñemos unha metodoloxía xenérica, baseada tanto na norma ISO
14064 como no GhG Protocol e a MC3. O cálculo da pegada de carbono obtida en
base as directrices que se dan neste Manual, senta as bases para a pegada de
carbono poida ser verificada en base a calquera destas normas.
É importante determinar previamente cal é a metodoloxía de cálculo e que a
empresa debe solicitar a certificar da súa pegada de carbono a un auditor externo
pois as auditorias se realizan sempre en base a calquera destas normas.
Se a empresa realiza o cálculo da pegada de carbono en base as recomendacións
deste Manual, podrá obter a certificación tanto en base a Norma ISO 14064 como a
base o GhG Protocol.

7. Plantilla de referencia

Para inicar o proceso de cálculo pódese elaborar unha plantilla, como a que se
mostra a continuación, onde se recoñecen as actividades xeradoras de GEI.
Nesta plantilla inclúense as emisións directas (alcance 1) e as emisións indirectas
(alcance 2). Outras emisións indirectas (alcance 3), non se incluiron de forma
expresa, dado que é un alcance voluntario, e no caso do sector do granito, supoñe
un porcentaxe de emisións moi pequeño respecto ao total da pegada de carbono.

8. Realización dos cálculos

Unha ve ca empresa elaborou a tabla para o calculo da pegada de carbono, debe
iniciar o proceso de recopilación dos datos.
Para tomar os datos do alcance 1, a empresa debe analizar as facturas de compras
de combutible que realizou durante o periodo. Xeralmente e posible obter este dato
a partir da información contable.
Debese incluir no apartado de consumo combustibles, tanto as compras de
combustibles realizadas para a xeracion de enerxia, calor ou vapor, como as
compras para o funcionamento dos elementos de trasnporte. Se a empresa non
dispon de datos de consumo de combutibles para transporte, se pode realizar o
calculo de forma alternativa a partir os kms recorrido por cada un dos vehículos.
Recomendase realizar o calculo a partir da compra de combustible e cando non se
dispoña deste dato, utilizar a aproximación en función dos kms recorridos.
Para tomar os datos do alcance 2, a empresa debe recopilar as facturas de
electricidade para todo o perioro d introducir a suma totas dos Kwh consumidos, na
plantilla que confeccionou.
E importante ter coidado coas unidades de medida que se introducen para evitar
incurrir en error de calculo.
No referente os factores de emisions, na taboa de continuación, reflexanse os
factores de emisions de enerxia eléctrica e os combustibles mais habituais,
Os factores de emisions son actualizados periódicamente polo que no momento do
calculo da pegada de carbono pola empresa, deberá consultar os factores de
emisions contemplados no Inventario de Gases de Efeto Invernadoiro de España.
Para velos factores de emisión asociados aos vehículos poden consultarse a base
de datos do IDEA disponible no enlace .
Nun principio podría parecer que a opción mais sinxela para mediar a pegada de
carbono seria a medición directa de emisions de GEI. Sin embargo, resultaría

imposible medir en continuo por exemplo, as emisions que se producen polo
consumo da electricidade adquirida o polo uso de vehículos propiedad da empresa.
A aproximación habitual e mediante a posta en relación das unidades físicas
consumidas (exemplo: litros de combustible, kms recorridos, etc) con factores de
emisión documentados.
Se se confeccionou a plantilla proposta na pegada do calculo electrónica, una vez
introducidos os datos, os cálculos realizanse automáticamente e obteñense o dato
total da pegada de carbono, asi como o detalle das emisions directas (alcacne 1) e
das emisions (alcance 2).

9. Elaboración do informe da pegada de carbono

O informe da pegada de carbono é o documento que informa sobre a actividade da
empresa en relación o seu control é redución das súas emisións de GEI.
O informe da pegada de carbono debe presentar a información relevante, completa,
consistente, precisa e transparente.
Para unha empresa de transporte por carretera, trátase dun sinxelo docuumento que
debe conter ao menos a seguinte información:
1. Descripcion breve da empresa.
2. Explicacion dos limites organizaciones da empresa
3. Periodo de reporte cubierto
4. Año base para o analise dos avances
5. Metolodxia utlizada para realizar os cálculos
6. Emisions totais e desglose das emisions do alcance 1 (emisions directas) e alcance 2
(emisions indirectas).
7. Obxectivos de reducion da pegada de carbono e medidas previstas.

10. Elaboración do Plan de Reducción?

O Plan de Redución permitirá á empresa reducir as súas emisións de CO2 e polo
tanto, os seus costes operativos asociados ao consumo de enrexia e ao
combustible.
Os pasos para a posta en marcha dun Plan de Redución da Pegada de Carbono
son:
•

¿De qué cantidade de GEI son resposble?

A pegada de carbono é o primer paso para a elaboración do Plan. Danos
información do punto de partida a partir do cal inicio accions.
•

¿Cómo podo reducir as miñas emisions de GEI?

Unha vez realizado o exercicio de cálculo da pegada de carbono a empresa coñece
as principáis actividades que contribuen a xerar GEI e en que áreas pode traballar
para conseguir a súa reducción.
•

¿Canto vou a reducir?

En base as medidas de redución seleccionadas a empresa pode establecer
obxectivos cuantitativos para a redución que aporten un horizonte claro das metas
que se pretenden lograr.
•

¿Cómo vou a poner en marcha o Plan?

Para a posta en marcha do Plan da empresa debe planificar accións, establecendo
un calendario e responsables para a implantación de cada unha das medidas.

•

¿Quén quero que o coñeza?

A comunicación interna é clave para lograr sumar o compromiso dos empleados e
así, alcanzar máis eficazmente os obxectivos. Os clientes e outros grupos de interés
tamen valorarán positivamente estas accións.
•

….e agora que?

Periódicamente se revisarán os obxectivos para garantir as qué posibles desviacións
son correxidas. A mellora continua é a mellor opción para garantir o mínimo
consumo enerxetcio e a menor emisión de GEI.

6. MEDIDAS PARA A REDUCIÓN DA PEGADA DE CARBONO

O fin último de disponer da pegada de carbono é lograr a reducción de emisións de
GEI a atmosfera. O sector do granito pode contribuir o cambio climático implantando
medidas eficiencientes sen costes ou a un coste moi baixo.

6.1 MEDIDAS DE AFORRO ENERXÉTICO DO PARQUE MÓBIL

SELECCIÓN E COMPRA DE EQUIPOS EFICIENTES

A selección de equipos adecuados (pas, escavadoras, camións, dumpers,...)
para os traballos que se deben realizar é o elemteo clave para obter a maior
eficiencia global no conzunto de actividades, especialmente no caso das canteiras.
O primeiro paso é determinar o número de equipos que se necesitan, os
requierimentos de potencia de cada un deles e o equipamento básico que deben de
ter en función dos traballos que se realicen.
O custo horario dunha máquina resulta de sumar os custos fixos
(amortización, intereses, seguros,...) e os curstos variables que se producen cando
esta

traballa

(consumo

de

cmbustibles,

aceites,

rodas,

mantenemento

e

reparacións). O custo variable máis importante é o do gasóleo polo que, no momento
da adquisición do novo equipo, debe de ser un dos fctores prioritarios de selección.
A renovación da maquinaria cunha antigüedade de máis de 10 anos, por
equipos de última tecnoloxía, permitirái reducir significativamente o consumo
enerxético dos equipos que maior consumo representan. En especial a entrada en
vigor das novas normativas sobre emisións Stage III B (Europa) e Tier 4 Interim
(EEUU) con maiores requirimentos medioambientais está a implicar unha profunda
renovación das gamas de equipos disponibles e o lanzamento de innumerables
novidades, entre as que se poden destacar as tecnoloxías de redución catalítica
selectiva (SCR), os mecanismos de recirculación refrixerada de gases de escape
(CEGR), os equipos híbridos gasóleo.electricidade, os filtros con rexeneración
activa,... Estimouse que este aforro ascendería a un mínimo do 10% do consumo de
gasóleo das explotacións. Esta aforro, non obstante, non xustifica de por si o cambio
inmediato da maquinaría a que o onvestimento que cómpre acometer é
proporcionalmente moi elevado.

A estratexia que se reconemda é ter en conta criterios enerxéticos, cun peso
mínimo dun 20% do total dos aspectos que se valoren, á hora de seleccionar a nova
maquinaría necesaria para substituír a que está alcanzando o termo da súa vida útil.
Adicionalmente se debe valorar en que casos é conveniente adiantar a renovación
de equipos por outros globalmente máis eficientes. Nesta situación o sobrecusto de
mercar equipos próximos á maior eficiencia do mercado presenta prazos de
amortización, e considérase o beneficio económico só do aforro enerxético,
xeralmnete moi curtos, da orde de 2,4 anos.
O traballo de selección dos equipos en función da eficiencia dificúltase pola
escasa transparencia dos fabricantes á hora de comunicar datos de consumo
específico da maquinaria. Neste sentido, tanto as asociación de consumidores como
as diferentes administración deben de avanzar en esixirlles aos fabricantes
información precisa e comparable do consumo enerxético dos diferentes equipos e
marcas comerciais.
Os fabricantes deben de proporcionar curvas de consumo en unidades
europeas (por exemplo litros gasóleo/ kWh de enerxía entregada) espiclamente
fiables naquelas situación de traballo de maior porcentaxe uso da máquina.
Considérase fundamental que o fabricante ofreza e os consumidores esixan
información da eficiencia enerxética do equipo en comparación a outros equipos
alternativos.

Detalle da clasificación enerxética de tractores. Fonte IDEA

Neste sentido considérase conveniente que a Unión Europea continúe a
impulsar as actuacións de etiquetado enerxético ampliando a obrigatoriedade a
equipos relativamente estándar como poden ser pas, camións, dumper,...de cara a
facilitar ás empresas unha acertada selección destes equipos. Esta clasificación ,
ademáis, podería servir de base aos estados para aplicar unha fiscalidade
progresiva en función da eficiencia, cumprindo deste modo o lema “quen contamina
paga”.

CONDUCIÓN EFICIENTE

O consumo dun motor varía en función da velocidade de xiro e da carga que
debe vencer. O vehículo deberá desenvolver a potencia necesaria utilizando o
réxime do motor e a marcha máis axeitadtentar conseguir o nínimo consumo
gasóleo. Para cargas elevadas, os consumos específicos máis baixos rexístranse
cando o motor traballa a un réxime próximo ao de par máximo.
É conveniente unha formación continua e constante dos operarios no manezo
eficiente e seguro dos que conducen, baseándose nos manuais e indicacións dos
fabricantes.
A continuación recóllense algún dos aspectos básicos para reducir o consumo
no manexo dos principais equipos do parque móbil: pas cargadoras, escabadoras
hidráulicas, camións e dumpers.

1. PA CARGADORA E ESCAVADORA HIDRÁULICA

-Apagar o motor en tempos de espera ou pausos prolongadas

A oesar de que é conveniente manter o motor en mínimo cinco minutos despois do
acendido e antes do apagado, manter o motor en mínimo inncesariamente consomé
combustilbe sen motivo.
Unha escavadora de 20 t pode consumir 1l/h en espera e ata 4l/h en mínimo en
modo de autodesaceleración (redución automática de revolucións cando a panca de control
está en nuetro e non existe actividade).
Unha pa cargadora con cullerón de 3,4 m3 en espera pode consumir uns 4litros/hora.
-Evitar aliviar a presión hidráulica tanto como sexa posible

Cando a carga dunha excavación é moi pesada, o equipo de traballo non se moverá
a pesar de ter a panca de control enganchada debido a que a presión hidráulica está a ser
aliviada.

Cando a presión hidráulica é aliviada, o cullerón non se move ou carga, é dicir, non
se pode realizar ningún traballo. Porén, estase a consumir combustible.
Cando se está a aliviar a presión, pódese estar a consumir uns 30l/hora no caso
dunha escavadora hidráulica de 20 t e incluso máis de 40l/h no caso dunha pa cargadora de
3,4 m3 de cullerón en situación de calado do convertedor en torque.
-Utilizar o modo económico cando non se requira da máxima potencia

Moitos equipos incorporanmodos económicos nos que a potencia do motor se reduce
aproximadamente ao 85% da aceleración máxima.
Con este modo a eficiencia na utilización do combustible aumenta en torno ao 15%,
así a potencia resulta suficiente para unha gran parte dos traballos que se van realizar e
redúcese o nivel de ruído.

-Evitar escaramento de pneumáticos

Os pneumáticos dunha pa en carga frontal tenden a esvatar cando se atopa cun
obstáculo e o motor se acelera para seguir a mover a máquina cara a adiante. Cando os
pneumáticos esvaran, o cullerón non pode escavar nin cargar. O esvaramento prolongado
dos pneumáticos fai que se consuma combustible innecesariamente.
Cando os pneumáticos amosan sinais de esvaramento, debe de liberarse o pdeal do
acelerador lixeiramente e volver presionar gradualmente para elevar as revolucións do motor
ata un nivel xusto antes do esvaramento. Se nesta situación non se xerase o agarre
suficiente, por exemplo para a carga dun bloque de granito, haberá que revisar as
condicións de agarre, tanto o estado do firme como o desgaste dos pneumáticos, e os
posibles desniveis existentes.
-Achega o camión e/ou reducir o ánglo de xiro

Ao cargar camións basculantes o feito de reducir os ángulos de xiro pode acelerar o
ciclo de traballo e incrementar a productividade horaria e a eificencia enerxética.
Nunha escavadora hidráulica reducir o ángulo de xiro de 90 a 30º aumenta a
eficiencia do combustilbe en aproximadamente un 3% para a mesma producción.

Nunha pa cargadora o ideal é utilizar un ángulo de carga en “v” duns 30º e unha
distancia de carga do 80% da lonxitude da máquina. Aumnetar esta distancia do 80 ao
150% da lonxitude da máquina fai disminuír a eficiencia enerxética un 8% para a mesma
produción, ao mesmo tempo que se incrementan os tempos de cargas.

-Taslado a baixas elocidades

Tanto en escavadoras como en pas, ao reducir a velocidade de traslado en carga un
10% respecto á que se obtería a máxima potencia vaise aumentar a eficiencia enerxética en
aproximadamente un 8% para a mesma produción.
2. CAMIÓNS E DUMPERS
-Apagar o motor en tempos de espera ou pausas prolongadas

A pesar de que é conveniente manter o motor en mínimo 5 minutos despos do
acendido e antes do apagado, manter o motor en mínimo inncesariamente consomé
combustible sen motivo.
Un camión de 90 t en espera pode chegar a comsumir 8 litros/horas.
-Aproveitamento de inercias

Na medida en que as circunstancias o permitan debe de procurarse conducir a unha
velocidade relativamente constante e evitar continuas aceleracións e desaceleracións. Unha
condción uniforme anticipada aos obstáculos pode suponer ao 10% nos traslador internos
dunha canteira.
Se tras adquirir unha velocidade inicial pode continuarse o traslado coa inercia
adquirida debe de realizarse o desprazamento cunha marcha engrenada. Nesta situación se
non se pisa o acelerador non se consomé ningún combstivble polo que en determinador
percorridos se poden alcanzar aforros moi importantes, incluso do 40% do consumo.
Nesta situación ter o interruptor do freo de escape en On aumenta a seguirdade e
telo en Off permite aumentar a distancia percorrida sen consumo de combustible.

-Traslado a baixas revolucións

En xeral para reducir o consumo e os desgastes do motor debe de utilizarse a
marcha más longa posible, minimizando o número de revolucións dentro do rango de
revolucións compatibles coa seguridade na marcha.
En xeral, co camión cargado maiores velocidades significan maiores revolucións do
motor o que produce un amior gasto de combustilbe. Unha menos velocidade alonga o
tempo de desprazamento, pero con frecuentecia danse circunstancias nas que este se
recupera se existe espera en destino para carga ou descarga.
Para un camión de 90t con carga, reducir a velocidade de 40 km/h a 30 km/h pode
suponer un aforro de combustible dun 16% se vai acompañado dunha redución das
revolucións do motor.
-Descarga a baixas velocidades

Durante a descarga a velocidade de levantamento da caixa cambia en proporción ás
revolucións do motor. Polo tanto canto máis rápido se eleva a caixa, máis cmbustible
consome o motor.
Na operación de descarga, ao 80% de máximas revoucións do motor, pódese aforrar
o 45% de combustible, comparado coa descarga a máximas revolucións.
-Utilizar o modo económico cando non se requira a máxima potencia

Moitos equipos están dotados cun modo económico que permite ao operador
seleccionar entre un réxime de potencia máxima e outro económico que limita a potencia ao
entorno da 85% da máxima.

1.

Modo de alta potencia

Este modo permite ao motor esixir a súa máxima potencia e así maximizar a carga de traballo.
(Adecuado para lugares de traballo que requiren que o camión suba unha costa con carga).

2.

Modo económico
Como se acaba de comentar, este modo limita a potencia do motor a valores próximos ao 85%
da súa máxima potencia e permite o aforro de combustible. Ademais, os puntos de cambios de
marcha ascendente e descendente configúranse máis baixos do normal para manter o motor a
menores revolucións. (Adecuado para traballar en terrreos nivelados que non requiren a
máxima potencia do motor e enfocado a alcanzar a economía de combustible).

Con este modo económico pódese alcanzar aforros de combustible superiores ao
10% incluso en percorridos con tramos en costa.

DESEÑO E MANTEMENTO DOS VIAIS E FRONTES DE TRABALLO

Unha parte importante das distancias internas que se percorren na canteira veñen
determinadas polo deseño da fronte de explotación, os puntos de almacenamento dos
diferentes productos, subprodutos e estériles, así como dos espazos disponibles para
manobra en viais.
Aínda que a relación sexa evidente convén lembrar a importancia dun deseño en
planta e de proceso que permita minimizar distancias, operación de carga e incluso
manobras nos casos nos que o traslado interno dos producto sexa ventaxoso.
No posible deben de limitarse as pendentes dos viais, disponer dunha anchura
suficiente, evitar curvas con pequenos radios de curvatura e minimizar a resistencia á
rodadura do firme. O firme debe de conservarse en bo estado, para iso debe de prestarse
especial atención ao sistema de drenaxe coa disposición de gavias suficientes a ambos os
lados e os pasos de auga que sexan necesarios.
As vantaxes derivadas duns bos viais son:
-Maior seguridade e confort para os traballadores.
-Maiores velocidades dos vehículos e, polo tanto, incremento da productividade.
-Menor consumo de combustible.
-Menores custos de mantemento e reparación dos vehículos.
-Menores tempos mortos por avarías.

No balance económico entre os custos de contrución dos viais e os beneficios
obtidos, de forma xeral, pode estimarse que un 5% de aumento na resistenia de rodadura dá
lugar a un aumento de custos de explotación do 35% para manter a produción, debido ao
incremento de tempo necesario nos desprazamentos e ao maior consumo de gasóleo.
Evidentemente estes valores dependerán dos efectos das chuvias, xeadas e temperatura
ambiente na zona.

MANTEMENTO DOS EQUIPOS

O mantemento dos equipos de realizarse ao longo de toda a vida útil, e non só cando
están novos e en garantía. Este mantemento debe de seguir o “libro de instrucións” do
fabricante onde se especifican todas as revisións que se deben de realizar.
O mantemento da maquinaría é fundamental xa que a súa falla pode facer que o
consumo de gasóleo aumente fácilmente un 5% ou incluso porcentaxes maiores, ademais
de aumentar o risco de accidentes e a frecuencia das avarías.
A continuación recompílanse os principios básicos do mantemente.
1.

PNEUMÁTICOS

Recoméndase un control visual diario da presión dos pneumáticos antes de comezar
a xornada de traballo e asúa medición cada pucos días. Unha presión excesivamente baixa
nos pneumáticos redunda nunha maior resistencia á rodadura, un peor comportamento en
curvas e un aumento da temperatura de traballo polo que, ademais de aumentar o consumo,
aumnetan as posiblidades dun reventón ou desprendemento da banda de rodadura no caso
de pneumático con banda de rodaura non orixinal. Unha presión excesivamente alta nos
pneumáticos produce, ademais de rebotes innecesarios na suspensión, un desgaste
concentrado na zona central da banda de roduadura, o que incrementa o consumo e
produce un desgaste prematuro do pneumático. Un pneumático cunha sobrepresión do 20%
reduce a súa vida útil da orde do 25%.
Destacan dous tipos de pneumáticos: pneumáticos diagonais (na súa construcción
as distintas capas de material colócanse de forma diagonal, unhas sobre as outras) e
pneumáticos radiais (nesta contrución as capas de material colócanse unhas sobre outras
en liña recta). Os pneumáticos radiais teñen menos resistencaia ña rodadura e xeran un
menos consumo de combustible que os pneumáticos diagonais, sendo maior a diferenza de
consumos ao aumentar as velocidades dos desprazamentos.iencia do combustible, por isto
é recomendable remover o barro tan frecuentemente como sexa posible.

2.

FILTRO DE AIRE

Un dos aspectos máis importantes do mantemento é a limpeza frecuente do filtro de
aire. Este é o elemto encargado de reter o po presente no ambiente para evitar que dane o

motor. Debe de terse en conta que para a combustión de cada litro de gasóleo son
necesarios uns 12.000 litros de aire e que o ambiente nas canteiras e industrias do granito é
con frecuencia purulento. Se o filtro de aite está obstruído e ingresa un volumen menor de
aire, a cor dos gases de escape vólvese máis escura, a potencia do motor diminúe e o
consumo de combustilbe aumenta (aproximadamente un 3%). Nalgúns equipos como os
tractores de rego se temos o 10% do filtro sucio, algo bastante habitual, limítase a cantidade
de aire entrante provocando un 5% de aumento do consumo de gasóleo. Se o filtro está cun
20% de suciedade, o consumo increméntase por riba do 22%.
Dada a sñua importancia no consmo, actualmente moitos equipos incroporan
sistemas de limpeza e pilotos que avisan do nivel de suciedade do filtro de aire. Co uso os
microporos do filtro acaban por obstruirse polo que este cada ve s ensucia con maior
rapidez, factor que alerta da necesidade da súa renovación. Polo tanto, convén levar un
control da rapidez coa que se ensucia o filtro, o que serve de referencia para valorar a
necesidade de seu cambio ou de aumentar en determinadas zonas e épocas do ano o rego
con fin de reducir o po no ambiente. Os filtros interiores tipo cartucho non convén
reutilizalos, os exteriores, para a súa limpeza, poden soprarse con aire a presión a un
máximo de 7jg/cm2.

3.

IMPORTANCIA DO ACEITE E FUNCIÓN DO FILTRO DE ACEITE.

O aceite do motor ten varias función: lubricación, limpeza, arrefriamento, selado e
inhibición de corrosión. Conforme pasa o tempo as prestacións do aceite van
deteriorándose. Se se usa mías tempo do especificado, perde´ra rápidamente as súas
propiedades debido á degradación térmica e ás impurezas acumuladas (óxido, carbón e
lodo) e ademais redúcense os efectos dos aditivos incorporados no aceite. Todos estes
efectos combinados provocará unha vida máis curta do motor, sen mencionar un incremento
de combustible.
Por iso, é fundamental unha adecuada limpeza do aceite mediante o filtro disposot
para os efectos. O mal estado do filtro de aceite pode aumentar o consumo do vehículo ata
un 0,5% ademais de incrementar o risco de sufrir avarías no motor.
Por outra parte, a viscosidade do aceite depende da temperatura ambiente polo que
este debe ser seleccionado de acordó á mesma. Cando a viscosidade do aceite é moito alta,

non só ocasiona máis resistencia á fricción e maior consumo de combustible senón que
tamén cause cizallado e desgaste rápido das partes co consecuente acendido defectuoso
do motor. Cando a viscosidade do aceite é moi baixa, o aceita quéntase de máis e pérdese
a película de aceite, o cal provoca un maior consumo de combustible.
4.

FILTRO DE GASÓLEO E APROVISIONAMENTO DE GASÓLEO

O mesmo acontece co filtro do gasóleo, que evita que entren restos sólidos na
bomba e nos ixectores. Se o filtro está sucio pode causar aumnetos no consumo ata un
0,5% ademáis, en caso de bloqueo pararía o motor.
Unha tobeira de inxección é un despositivo que atomiza o combustible e inxecta o
combustible atomizado nun cilindro a alta temperatura e presión. Se o combustible non é
ben atomizado, non se pode lograr unha boa combustión, o que causará baixa potencia de
motor, gases de escape máis escuros eaumento do consumo de combustible. A causa
principal dunha pobre atomización é a contaminación debido a auga e po no combustible.
Polo tanto, para previr fallor no motor non se debe permitir que ingrese auga nin po durante
a enchedura e será necesario drenar a auga do tanque de combustible regularmente.
Habitualmente nas canteiras se dispón dun coador no proto de enchedura de
combustible. A súa función é separar partículas relativamente grandes que poderían entrar
ao tanque de combutible cando se reenche. Por isto, non se debe de quitar o coador cando
se volvar ecnhar o tranque e, ademais, debe de limparse adecuadamente cando se atopen
partículas.
Cando unha máquina está estacionada co tanque de combustible case baleiro, o aire
dentro do tanque arref´riase e condénsanso pingas de auga que se mesturas co
combustible. Polo tanto débese enchar o tranque de combustible ao final do día de traballo e
drenar a auga e sedimentos do tranque de combustible aio iniciar a seguinte xornada de
traballo.

5.

VERIFICACION DA SINCRONIZACIÓN DA INXECCIÓN E DA FOLGURA DE VÁLVUAS.

Unha boa combustión do combustible non se leva a cabo a menos que o combustible
sexa subministrado no momento correcto sincronizado coa velocidade de motor. Cando
baiza a prtencia do motor ou os gases de escape se tornan máis escuros, acompañado por

un maior consumo de combustible, debe verificarse se a sincronización do tempo de
inxección é a correcta.

Un motor está equipado con válvulas que se moven cada vez que ingresa aire á
cámara de combustión ou os gases de combustión son enviados cara a fóra.
Estas válvulas son activadas por un mecanismo complexo. Convén verificar a folgura
das válvulas cada 2000 horas. Se a folgura de válvulas é moi grande daquela a cámara de
combustión non pecha correctamente e o combustible non se pode queimar (a potencia do
motor redúcese drásticamente). Se pola contra a folgura de válvulas é moi pequeña, non
ingresará suficiente aire e como consecuencia o combustible non se queimará
completamente (escape escuro e baixa potencia de motor).

CONTROL DO CONSUMO E RACIONALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES

Levar un control do consumo enerxético dos distintos equipos presenta entre outras
as seguintes vantaxes:
-Coñocer os custos unitarios de cada proceso. O que facilita centrarse en optimizar aqueles de maior custo.
-Priorizar a utilizar daquelas máquinas con menos custo para cada actividade.
-Obter información relevante para as futuras compras de equipos.
-Prever funcionamentos anómalos dos equipos. Un incremento non xustificado do consumo dun equipo adoita
delatar un risco de avaría que collido a tempo

pode evitar deterioracións maiores.

-Aforro enerxético. O feito de que os operarios sexan conscientes de que se
equipos soe, xa de por sí, xerar un uso máis

está a controlar o consumo dos

eficiente dos mesmos.

-Identificar pautas de consumo ineficientes e definición de solución.

Como se pode observar, o seguimento do control do consumo dos equipos é unha
actividade impresecindible para o control dos custos e a adecuada xestión da empresa.
Ademais contribúe á concienciaci´n eformación en condución eficiente dos operarios e
facilita as tarefas do mantemento preventivo.
Recoméndase cubrir partes diarios con polo menos a seguinte información:

Equipo

Conductor

Data

Estados
pneumáticos

Climatoloxía

Actividade

Horas de
operación
(h)

Consumo
combustible (l)

Observacións

Nas operación de mantemento débnse cubrir partes con polo menos a seguinte
información:
Equipo

Mecánico

Data

Horas de
utilización
totáis do
equipo

Horas
de
traballo
de
taller

Limpeza
filtro de
aire

Limpeza
filtro de
aceite

Consumo
de aceite
(€)

Limpeza
filtro de
gasóleo
(€)

Cambio de
pneumáticos
(€)

Outras
operacións
(€)

Obervacións

Estes partes débense de dixitalizar para facilitar a súa interpretación e o cálculo de
datos valiosos para a xestión da empresa, para valorar os custos de cada actividade e
anomalías de consumo:
Equipo

Consumo
diario (l)

Referencia
de consumo
diario para a
mesma
actividade e
climatoloxía

Consumo
horario (l/h)

Referencia
de consumo
diario para a
mesma
actividade e
climatoloxía

Custo horario
de
mantemento
do equipo

Custo horario
de
combustilbe

Custo variable
total do equipo

Observacións

Cando sen causa xustificada o consumo horario se desvíe nunha determinada
porcentaxe de consumo horario para a mesma actividade e climatoloxía, o responsasble da
contabilización debe pasar esta información ao operario ou operarios do equipo e ao
mecánico responsable para que analicen a causa desta desviación e para que se
emprendan as medidas correctoras que correspondan.
Evidentemente, esta información asociada á productividade do equipo permite
determinar que equipo é o máis eficiente para cada proceso.

Unha alta porcentaxe do consumo de gasóleo utilízase para alimentar equipos
auxiliares de transporte (i.e. máquinas retroescavadoras) que realizan de forma habitual
actividades relacionadas co desprazamento de cargas, desde o desprazamento dos bloques
comerciais ata o traslado de entullo e outras actividades de limpeza.
A optimización eracionalización dos consumos derivados do movemento de
maquinaria constitúe unha importante fonde de aforro enerxético. A través da concienciación
do persoal e establecemnto de pautas e criterios de traballo para racionalizar estes
movementos podería mitigarse esta consumo cun importante impacto económico e
enrxético.

6.2 EFICIENCIA ENERXÉTICA EN MOTORES ELÉCTRICOS

Os motores eléctricos son máquinas rotativas que transforman a enerxía eléctrica en
mecánica. Na actualidade, o motor de corrente alterna asíncrono trifásico é o que máis se
tuliza en aplicación industriais. Isto é debido a que conseguen un bo rendemento, baixo
mantemento e sinxeleza na súa construcción. A continuación trátanse os aspectos de maior
importance no que a efiiencia enerxética deste tipo de motores se refire.
-Control de velocidade do motor.
-Calidade do subministri eléctrico.
-Mantemento.

DIMENSIONAMIENTO ADECUADO

O primeiro paso para o aforro de enerxía en motores ele´ctricos é que a potencia
nominal do motor sexa debidamente seleccionada. Recomendase que a potencia nominal
estea sobredimensionada entre un 5 e un 15% respecto á potencia de operación do motor,
co obxectivo de que o motor opere cunha eificiencia e un factor de potencia adecuados. Se
o motor seleccionado está sobredimensionado por riba do 25% da potencia de operación
resultará que o factor de potencia do motor diminuirá, o que incrementará a corrente do
motor e aumentará as perdas nas liñas e o consumo da potencia reactiva.
O procedementos para o cálculo da potencia dependen do tipo de carga do motor.

RENDEMENTO E FACTOR DE POTENCIA DE MOTORES ELÉCTRICOS SEGUNDO A SÚA PORCENTAXE DE CARGA.
FONTE SIEMENS, S.A.

Para calcular a potencia necesaria unha pregunta fundamental é se a carga que o
motor move poder reducida ou incluso se a operación da carga aínda é necesaria dentro do
proceso productivo. Serve de moi pouco optimizar o motor e os seus controles se a carga
accionada e o seu proceso son ineficientes.
Algunhas recomendacións para reducir a carga sobre o motor de bombas e
ventiladores son as seguintes:

•

Seleccione unha bomba eficiente e que opere moi preto da súa presión

e

fluxo

de

deseño

nominal.
•

Minimice o número de cóbados agudos no tubo.

•

Use tubaxes de baixa fricción e considere cambiar as vellas.

•

Realice periódicamente o mantemento ás bombas, sen mantemento a eficiencia pode caer un 10%
respecto ao valor de eficiencia nominal.

•

Seleccione ventiladores eficientes.

•

Realice un mantemento periódico dos ventiladores, por exemplo limpe regularmente as aspas e
manteña os filtros limpos para reducir as

caídas de presión.

•

Instale un control para activar o ventilador só cando sexa necesario.

•

Se é posible reduza a velocidade variando os diámetros das poleas.

Outro aspecto que se debe de analizar no deseño son os sistemas de transmisión.
Os sistemas de transmisión permiten transmitir o momento do motor ás cargas ou equipos
(bombas, compresores, etc) xa sexa cambiando ou non a velocidade que entrega o motor, o
que se logra mediante axustes ao eixe de engrenaxoes, poleas,... É importante na selección
do sistema de transmisión coñecer as carácter´siticas de cada sistema para realizar unha
adecuada selección. Recoméndase seguir as seguintes pautas:

1.

Axuste directo. Asegurar un correcto axuste entre o motor e a carga. É recomendable usar tecnoloxía
láser.

2.

Correas ou bandas. Recoméndase usar bandas en V e preferentemente bandas en V dentadas; se é
posible usar bandas sincrónicas. Tamén se recomenda facer o aliñamento usando tecnoloxía láser.

3.

Redutores. É importante seleccionar adecuadamente o tipo de redutor (helicoidal, cónicos, cilíndrico
eparafuso sen fin) de acordó á potencia e á relación de velocidades. Por exemplo os redutores tipo sen
fin permiten reducións elevadas pero cunha eficiencia menor que os outros tipos de redutoes. É
importante considerar que a eficiencia do redutor cae bruscamente cando estas transmisións traballan
cunha carga menor ao 50% da carga nominal.

4.

Cadeas. Non teñen escaramento e recoméndanse para transmitir elevadas cargas que poden chegar
ata os miles de kW, a eficiencia pode alcanzar o 98%, pero o desgaste faille perder un par de puntos
porcentuais.

EFICIENCIA DO MOTOR

A Comisión Europea estableceu uns niveis mínimos de eficiencia enerxética para a
comercialización e posta en servizo de motores eléctricas a través do Regulamento CE Nº
640/2009, de 22 de xullo, polo que aplica a Directiva 2005/32/CE no relativo aos requisitos
de deseño ecolóxico para os motores eléctricos.
Estas esixencias toman como referencia as clases de eficiencia enerxética (código
IE) definidas pola Comisión Electritécnica Internacional (IEC, polas súas siglas inglesas) na
Norma IEC/EN 60034-30 baseadas nos métodos de proba e lectura especificados en
IEC/EN 60034-2-1.
Mentres a IEC fixa as directrices que definen as clases e probas de eficiencia, o
Regulamento, regula un calendario de esixencias mínimas aplicable apracticamente a
totalidade de motores trifásicos de indución de 2, 4 e 6 polos de velocidade única con
potencias comprendidas no intervalo de 0,75 a 375 kW. Outro aspecto relevante do
Regulamento é o establecemento da información mínima que debe de achegar o fabricante,
enre a que destca a información do rendemento nominal ao 100% ao 75% e ao 50% da
carga e a clasificación do nival de rendemento en IE 2 ou IE 3.
A continuación recóllese o calendario de implementación que se recolle no
Regulamento:

CALENDARIO

REQUISITOS

Fase 1:
Desde o 16 de xuño de 2011

O nivel de rendemento dos motores non poderá ser inferior
ao nivel de rendemento IE2

Fase 2:
Desde o 1 de xaneiro de 2015

Os motores cunha potencia nominal de 7,5 a 375 kW non
poderán ter un rendemento inferior ao nivel IE3 ou ao nivel
IE2 se están equipados cun mando de regulación de
velocidade

Fase 3:
Desde o 1 de xaneiro de 2017

Os motores cunha potencia nominal de 0,75 a 375 kW non
poderán ter un nivel de rendemento inferior ao nivel IE3 ou
ao nivel IE2 se están equipados cun mando de regulación
de velocidade

Con anteriridade á publicación do Regulamento en Europa os principais fabricantes
de motores subcribirían un acordó voluntario coñecido como CEMEP no que se clasificaba a
eficiencia enerxética dos motores en tres categorías: Eff1 (motores de alto rendemento),
Eff2 (motores de rendemento mellorado) e Eff3 (motores de baixo rendemento). O nivel de
Eff1 superaba lixeiramente as esixencias do nivel IE 2, polo que evidentemente o
Regulamento mellora os niveis de rendemento do acordó voluntario.

ASPECTOS TÉCNICOS

Varios estudos técnicos e económicos amosan que se se analizan os custos totais
dun motor durante a súa vida, con frecuencia o referido oao investimento inical é da orde do
1%, o custo da enerxía pode alcnazar o 95% o custo de mantemento o 3% e os custos de
enxeñaría e loxística o 1%. A partir destes estudos debe de concluirse que o cuto de compra
do motor é habitualmente pouco significativo respecto ao custo toal de operación, por iso ao
seleccionar motores eléctricos debemos de priorizar aspectos como a eficiencia enerxética
por riba do custo inicial de compra.
Os motores eléctricos teñen unhas perdas enerxéticas propias inherentes ás
carácterísiticas físicas dos mesmos. O desenvolvemento de novos materiais e a
optimización dos componentes internos permitiu a evolución cara a novas gamas de motoes
cun maior rendemento enerxético.

O rendemento dun motor mide a eficacia da conversión de enerxía eléctrico en
traballo mecánico útil. Pódense distinguir cinco topoloxías de perdas de rendemento nos
motores eléctricos. Dúas destas, as perdas no ferro do núcleo e as perdas por resistencia
aerodinámica e fricción, clasifícanse como perdas non relacionadas coa carga xa que
permanecen constantes con independencia da mesma. As perdas relacionadas coa carga, é
dicir, que varían con ela, son as perdas no cobre do estator, as perdas no rotor e as perdas
por correntes parasitas. En todas estas perdas poden influír diversas consideracións de
deseño e construcción, é dicir, a calidade dos procesos de deseño e fabricación. A
continuación exporase brevemente en que consiste cada unha destas perdas que como
efecto último supoñene transformar a enerxía eléctrica en calor que se disipa ao ambiente.
1.

PERDAS NO FERRO DO NÚCLEO DO ESTATOR (18%)

Enerxía necesaria para vencer a oposición creada polo materia do núcleo á variación
dos campos magnéticos. Pódese reducir utilizando aceiro de mellos calidade ou
amuentando a lonxitude do núcleo para diminuír a densidade do fluxo magnético.
2.

PÉRDIDAS POR RESISTENCIA AERODINÁMICA E DE FRICCIÓN (10%)

Estas perdas son debidas á resistencia do aire e ao rozamento dos rodamentos.
Pódese reducir con mellore chumaceiras e pechas e cun mellor deseño do fluxo de aire e do
ventilador. Este debe ser suficiente para proporcionar unha corrente refrixeración pero non
excesivo xa que en tal caso se reduce a eficiencia e aumenta o ruido.
3.

PERDAS NO ROTOR (24%)

Están causada polas correntes que circulan polo rotor provocando un quecemento no
bobinado e polas perdas no ferro. Pódese reducir aumentando o tamaño das barras
conductoras e dos aneis terminais de forma que teñan menos resistencia.
4.

PERDAS NO COBRE DO ESTATOR (34%)

Son provocadas polo efecto Joule derivado da circulación de corrente a través da
resistencia do devanado do estator.
Pódense reducir optimizando o deseño da rañura do estator e utilizando aceiro de baixas
perdas con laminacións uniformes e delgadas para maximizar a intensidade dos campos
magnéticos. As laminacións deben de estar aliñadas coidadosamente para garantir que as
cnales sexan rectas.

5.

PERDAS POR CORRENTES PARASITAS (14%)

Resultan das fugas do campo magnético inducido. Pódese mellorar cun deseño
optimizado da xeometría da rañura.
Aproximadamente os materiais representan o 60% dos custos dun motor, e éo o
factor máis determinante entre un motor de eficiencia media e outro de alta eficiencia. É por
iso polo que os motores de alta eficiencia serán en xeral moito máis fiables, o que de feito
supón unha eficiencia adicional ao diminuír os custos de mantemento e as paradas e perdas
de produción por falta de fiabilidade.
A temperatura de operación no interior do motor é o parámetro máis influente na
durablidade dos chummaceiras e devanados: a deterioración deste elementos son as dúas
causas mías frecuentes de avarías de motores. Un motor eficiente pode experimentar un
aumento normal de temperatura de 60-80 ºC, un motor estándar de menos calidade pde
sufrir aumentos normais de temperatura de 100 ºC, o que supón unha redución da vida útil
da graxa das chumacieras e do devando.
O sobreprezo daos motores eficientes ascende a un 5-10% para potencias grandes e
un 15-30% para os motores de menos tamaño. Este custo recupérase pòlos seus menores
gastos en mantemento e operación maior fiabilidade e maior vida útil.
Como inconveniente dos motes de alta eficiencia pódese citar unha maior corrente
de arranque e un menor momento de arranque, o que se debe ter en conta no seu deseño e
fai que para alguna aplicación moi concreta poida non ser a mellor solución.

REGULACIÓN DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR
1.

CONTROL DE VELOCIDADE DO MOTOR

Na mayoría de aplicación as prestacións que se requiren dun motor varían co tempo
en función das necesidades do proceso (demanda de aire comprimido, niveis de auga de
bombeo,...). A forma en que se regula o funcionamento do motor para adaptarse ás
variacións da demanda é clave na eficiencia enerxética do proceso.
Os reguladores de velocidade, tamén coñecidos como variadores de frecuencia, son
controladores electrónicos para motores que controlan a velocidade e o par dos motores de
corrente alterna, convertendo as magnitudes fixas de frecuencia e tensión da rede de
distribución eléctrica en magnitudes variables.
As vantaxes dos variadores de frecuencia respecto a outros métodos de control
velen dadas pola súa capadidad para controlar os motores de corrente alterna sen perdas
notables de rendemento e a súa boa adaptación aos motroes de indución, os máis
amplamente utilizados na industria. Ademasi, o variador de frecuencia non ten pezas
móviles, que adoitan ser as que acumulan maior desgaste e , polo tanto, a súa duración é
polo menos igual á doutras partes do sistema, a cal permite aproveitar todas as vantaxes do
motor de indución. Entre estas vantaxes pódese citar a posibilidade de utilizar motores de
indución en zonas de ambientes agresivos ou explosivos como as canteiras. Funcionan a
baixa temperatura e, contrariamente co que ocorre cun motor provisto de colectores, non
xera chispas. O motor e o variador de frecuencia pódese situar separadamente.
Controlar a velocidade dun motor dunha maneira progresiva, cun equipo de
reguñación, implica unha serie de vantaxes. Algunhas das importantes son:
2.

AFORRO DE ENERXÍA

Deixar que un motor xire a máis velocidad da que é necesaria provoca a utilización
dunha cantidade de enrxía superior. Por exemplo, é posible economizar enerxía en sistemas
de bombeo e ventilación se se adaptan as velocidades dos motores á demanda instantánea.
De feito, as economías poden ser superiores ao 50% cando se reduce a velocidade nun
25%. Dito doutra forma, o consumo de enerxía diminúe moi rápidamente cando se reduce a
velocidade (aproximadamente unha terceira parte).

Adicionalemnte, o desgaste dos elementos accionados polo motor tamén será
menor. Por exemplo, nas instalación de subministro e bombeo de auga os custos causados
pola rotura de tubos ou canos pódense diminuír de forma notablo porque se eliminana as
sobrepresións procedentes do sistema de bombeo e os golpes de ariete.

3. MELLORA DA REGULACIÓN E CONTROL

Cun control da velocidade continuo conséguese máis fácilmente un mellor resultado
que con outros sistema de control non lineais. Unha desvantaxe do funcionamento
intermitente é, por exemplo, a discontinuidade de regulación. Se o parámetro controlado ten
calquera variación, mediante un regulador de velocidade se consigue un control exacto e
lineal, sen os saltos propios dun s¡stema discontinuo.
O investimento necesario para a instalación de variadores de frecuencia en motores
que requiran de continuos cambios de velocidade como por exemplo as bombas de fluído
cortante, pulidoras,... se amortian en curtos períodos de tempo, de media da orde de 2,5
anos, polos aforros enerxéticos logrados.

ARRANCADOR SUAVE

En motores sen grandes demandas de regulación de velocidade durante o seu
funcionamento, por exemplo os das bielas dos teares, pode resultar económicamente máis
ventaxoso a instalación de arrancadores suaves que os variadores de frecuencia, dado que
nesta situación as súas menores prestacións se compensan cun menor custo de
investimento.
Unha elevada intensidade de arranque provoca quecementos por efecto Joule que
son prexudiciais para o motor xa que limita a duración dos illamentos dos devanados.
Ademais orixinan unha caída de tensión na rede eléctrica e incrementos no custo enerxético
da explotación.
Todos os inconvenientes expostos anteriormente aconsellan limitar a corrente de
arranque, para o cal existen varios métodos que ou ben actúan sobre a tensión de
alimentación ao motor ou modificando a resistencia do estator ou rotor.
No mercado existen modelos de distitnos fabricantes que cobren case todas as
demandas das apicacións industriais. Abarcan unha amplia gama de potencias e ofrecen as
seguintes vantaxes:
-Limitan a intensidade de arranque
-Non hai picos de intensidade e par.
-Arranques suaves sen brusquidades.
-Rampla de aceleración axustable en tempo.
-O circuito de control pode ser gobernado por un autómata ou un ordenador.
-Mellora o rendemento do motor.

CALIDADE DO SUMINISTRO ELÉCTRICO

Os motores eléctricos de indución están deseñados e fabricados para operar nas
condicións especificadas na placa de características, chamads condicións nominais. Así
mesmo debe de ser alimnetados cun sistema trifásico simétrico de tensións de forma de
onda sinusoidal e de magnitude similar á nominal, é dicir, o sistema debe de ter unha
calidade da potencia eléctrica perfecta.
Non obstante os sistemas eléctricos industriais xeralmente non presentan as
condicións ideais nin en simetría, nin en frma de onda nin en magnitude, é dicir, teñen unha
calidade de pontencia eléctrica diminuída.
Se a calidade da potencia eléctrica entregada pola rede é baixa o motor operará con
maiores perdas e diminúe o seu tempo de vida. Polo tanto é importante que se verifique o
grao de calidade da potencia eléctrica das instalación eléctricas ou en caso contrario
coñecer as consideracións que se deben tomar en conta para a operación segura do motor.

1.

DESVIACIÓNS DE TENSIÓN

Cando o motor opera a potencia nominal é recomendable que a tensión do motor
sexa moi próxima ao valor da tensión nominal cunha desviación máxima do 5%. A pesar de
que os motores están deseñados para operar cunha desviación da orde do 10% da voltaxe
nominal, as variacións de tensión, afectan significativamente á eficiencia, ao factor de
potencia e ao tempo de vida. Se o motor opera cunha tensión do 90% da tensión nominal, a
eficiencia do morot pode diminuír entre un 2 e un 4%.
2.

TENSIÓN DESEQUILIBRADA

Os factores que crean o desequilibrio de tensións son principalmente cargas
monofásicas, cables de diferente calibre, fallas de circuítos,...
Os sistemas desequilibrados incrementan as perdas no sistema eléctrico industrial e
no motor, aumentan o quecemento e reducen a eficiencia do motor. Polo tanto para evitar
fallas por quentamento as normas recomendan operar o motor cunha potencia menos á
potencia nominaml. As normas recomendan unha curva para a desclasificación da potencia

do motor en función da potencia do motor en función do grao de desequilibrio. O
desequilibrio de tensións non debería ser maior ao 2%.

3.

ONDA DE TENSIÓN DISTORSIONADA

Se a onda de tensión que alimneta o motor está distorsionada, é dicir contén
harmónicos de tensión, ocasionará un aumento de perdas no motor co conseguinte
quecemento e diminución da eficiencia no motor.
Para evitar o quecemneto excesivo do motor recomendase diminuír a potencia
nominal do motor de acordó a unha curva en función do contido de harmónicos.
Considérase que o Facotr Harmónico da Voltaxe (HFV) non debe ser maior a 0,05.
É importante polo tanto realiar estudos da calidade de enerxía do sistema eléctrico
da industria para detectar se a calidade da potencia eléctrica da instalación é inadecuada e
adoptar acción para mellorala.
En xeral algunas medidas para mellorar a calidade da potencia son: revisar con
periodicidade o transformador de distribución, realiar unhareacomodación frecuente das
cargas monofásicas no sistema e instalar filtros pasivos e ou activos para atenuar os
harmónicos de tensión.

MANTEMENTO

O mantemento dos motores debe de aseugurar unha operación confiable e eficiente
do motor, tal que elimine pardas imprevistas e asegurae a operación eifciente do mesmo.
Así mesmo cado sexa necesario realizar reparacións debe de aseguarar que a eficiencia do
motor se manteña ou mellore e que o equipo non falle na posta en servizo.
Diversos estudos amosan que o rebobinado do motor mediante técnica inadecuadas
reduca a eficiencia entre un 2 e un 4%. É precios esixir que os motores sexan rebobinados
usando técnicas que permitan mantero u mellorar a eficiencia do motor reparado.
Se o motor está a operar cunha carga menor ao 80% da súa potencia nominal terá
un factor de potencia baixo polo que será precios avaliar o cambio por un motor novo ou por
outro motor de menos potencia nominal. Se a eficiencia do motor é moi baixa recomendase
avaliar econocmicamente a posiblidade de cambialar por un motor de alta eficiencia.
Nun

mantemento

de

motores

eléctricos

adecuado

débese

inspeccionar

periódicamente os nieis de illamento, a elevación de temperatura, desgastesm lubricación
dos rodamentos, eo nivel de vibracións e ruído.
A frecuencia con que deben de realizarse as inspeccións dependo do tipo do motor e
das condicións locais de aplicación. A carcasa debe de manterse limpa, sen acumulación de
aceite o upo na súa parte externa para faciliatar o intercambio de calor co ambiente.

6.3 OPTIMIZACIÓN DO SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

O rendemento dunha instalación de aire comprimido depende de múltiples factores:
bo funcionamento dos equipos de xeración de aire, cantidade de aire perdido por fugas,
perdas de cargas excesivas que á potencia das ferramentas e equipos, sistemas de
regulación e control,...
A continuación, nos seguintes apartados, analízanse os principais factores que
inflúen no rendemento.

SALA DE COMPRESORES
1.

COMPRESORES EFICIENTES

Actualmente existen no mercado compresores de parafuso rotativo con variadores de
frecuencia que actúan sobre velocidade de funcionamento do compresor (adaptando a
capadidade do equipo exactamente á demanda de aire comprimido), capaces de manter un
rendemento do motor superior ao 95% nun rango de regulación do 25 ao 100% da carga
nominal. Esta tecnoloxía de velocidade variable optimiza enerxeticamente a produción de
aire comprimido mantendo a presión constante.
As principais vantaxes son:


Subministro de aire a presión estable grazas á capacidade de regulación continua da carga.



O convertedor de frecuencia proporciona unha posta en marcha parada suaves, feito que incie en
menor desgaste do equipo eléctrico e mencánico e puntas de intensidade reducidas en arranque.



Elevado rendemento enerxético na xeración de aire comprimido.

Dependendo das flutuacións da demanda de aire, os compresores con variadores de
frecuencia conseguen aforros enerxéticos de ata o 35% do consumo. O período de retorno
da incorporación dun destes compresores é de 1 a 2 anos. Se se incorpora un secador
integrado conséguese un aforro enerxético adicional, as función deste equipo trátanse en
próximos apartados deste capítulo.
Para un mellor rendemento do compresor, o aire aspirado debe de estar limpo e frío,
polo que se recomenda coller aire en orientación norte a un mínimo de 2 m sobre o chan.
A modo de referencia:


Cada 4 ºC de aumento de temperatura no aire aspirado aumenta o consumo de enerxía un 1% para o
mesmo caudal.



Cada 3 ºC de diminución na temperatura do aire aspirado prodúcese un 1 % maís de aire aire
comprimido, para o mesmo consumo de enerxía.

Os tubos de aspiración deben de ser tan rectos e curtos como sexa posible. O
diámetro do tubo non debe ser menos que o da conexión ao compresor. O efecto dunha

mala instalación vese ao considerar que cada 25 mbar de perda de carga na aspiración
provoca una redución dun 2 % no rendemento.
Por este mesmo motivo é de grande importancia a limpeza periódica dos filtros de
aire de admisión.

2.

REGULACIÓN E CONTROL

O horario de apagado dos compresores está normalmente establecido segundo o
horario de traballo, axustado a este. No caso de instalación con depósitos pulmón e
acumuladores de presión é posible apágalo con anticipación xa que estes elementos de
acumulación manterían a presión. Nestes casos adiantar 5 minutos o pagado dos
compresores permitiría aforrar ao redor dun 2% do consumo do compresor.
Aquelas instalación que permitan a programación horaria da presión poden reducir
os niveis de consgna nos últimos minutos da xornada laboral. Debido ás distintas fugas, a
instalación estará á xornada seguinte novamente sen unha sobrepresión significativa.

3.

SECADO DE AIRE

O refrixerador posterior é un intercambiador de calor situado inmediatament desposi
do compresor coa gfunción de diminuír a temperatura do aire a fin de condensar o vapor de
auga, transformándoo en auga condensada. Para dar unha idea da importancia da
separación de auga, pode mencionarse que un compresor con capacidade de 63 Nm3/min a
7 bar, aspirando aire a 30ºC cunha humidade relativa do 75%, atrapa ente o refrixerador
intermedio e o posterior uns 65 litros por hora. Porén, a instalación de refrixeradores
posteriores non elimina totalmente a posiblidade de aparición de auga condensada. Isto
obriga en stalar unha cantidade de elementos adicionais na rede de tubaxes, tales como
purgadores, separadores de humidade, filtros especiais, tubos con pendente,... que
encarcen e complican o mantemento da instalación.
Normalmente o aire comprimido antes de ser distribuído á rede debe de secarse ata
un punto de rocío que sexa inferior á temperatura do aire ambiente onde se utiliza. A
instalación de secadores, subministrando aire exento de humidade, proporciona aos
sistemas de aire comprimido as seguintes vantaxes:

•

Redución do custo de instalación da rede de aire, ata un 30%, ao non necesitarse dispositivos de
eliminación de auga.

•

Redución de gastos de mantemento, ata un 25% en redes, válvulas, ferramentas,...debido ao menor
risco de corrosión.

•

Menores riscos de fugas de aire debidas a corrosión.

•

Evítanse o arrastre de lubricante nas ferramentas.

•

Maior calidade dos productos tratados en casos de aplicación sensibles á auga.

•

Minimízase o risco de conxelación dos tubos exteriores.

•

Obtense un punto de orballo constante, independente da carga.

4.

RECUPERACIÓN DE CALOR DOS COMPRESORES DE AIRE

Cando se comprime aire, a temperatura deste aumenta durante a operación de
compresión. Para manter dentro dos límites desexados a temperatura operacional do
compresor, para mellorar o seu nivel de eficiencia ou para deshumidificar o aire comprimido,
este arrefríase despois de cada etapa de compresión mediante refrixeradores intermedios
ou posrefrixeradores.
En termos xerais, un 94% da enerxía eléctrica enviada a un compresor pérdese en
forma de calor emitida e podería aproveitarse. Tan só un 4% da mesma se emite xunto co
aire comprimido.
Nos casos nos que exista demanda térmica esta calor a unha temperatura duns 50
ºC, en ocasións ata 70 ºC nalgúns equipos refrixerados por auga, podería aproveitarse para
climatización dos lugares de traballo entre outros usos.

REDE DE DISTRIBUCIÓN

Tan ou máis importante que en xeración resulta a eficiencia enerxética na rede de
distribución de aire comprimido que con frecuencia presenta un mantemento insuficinte, o
que fai aumentar o consumo enerxético de forma desorbitada.
Algunhas medidas prácticas para mellorar o rendemento enerxético da rede de
distribución son:
•

Eliminar liñas de distribución que non sexan necesarias.

•

Racionalizar as distancias entre os puntos de xeración econsumo.

•

Valorar se a presión de subministro é adecuada á demanda dos elementos de consumo.

•

Minimizar o impacto das fugas cun mantemento periódico.

•

Evitar grandes reducións na sección da rede de distribución, pois dan lugar a perdas de resión.

•

Posiblidade de peche de zona da rede con distinto horario de uso.

•

Instalar separadores de condensando e drenaxe nos extremos dos ramaís coa finalidade de eliminar a
necesidade de soprar as looñas para extraer a auga.

1.

LIMITACIÓN DA PERDA DE CARGA EN TUBAXES

A perda de presión do aire no seu percorrido a través da rede de distribución é unha
causa importante de diminución de rendemento.
Así, por exemplo, se o compresor, debido ao exceso de perdas de carga, debe de
traballar a 8 bar en vez de a 7 como sería correcto, o incremento no consumo de enerxía
será do 10 %.
Adicionalmente, as tubaxes demasiado pequenas causan altas velocidades de
circulación do aire e fan difícil a separación por métodos mecánicos das partículas de
auga en suspensión.
A perda de presión débese principalmente á fricción nas tubaxes e á resistencia ao
paso do aire ofrecida por accesorios, válvulas, conexións,…
As caídas de presión no sistema de aire comprimido significan que nos puntos de
consumo a presión é inferior á adecuada, en consecuencia aparece unha perda de potencia
nas ferramentas e equipos pneumáticos.

A rede de distribución debe de dimensionarse con folgura suficiente para absorber futuros
incrementos no consumo de aire, sen necesidade de realizar modificacións importantes
nela. O custo de instalar redes de tubos nun principio é moi pequeno comparado co custo
correspondente a modificacións ou substitucións importantes na rede de aire.
Os sistemas de aire comprimido permanentes deben de dimensionarse de tal forma
que a caída de presión entre a planta de compresión e o punto de consumo máis afastado
non sexa superior a 0,3 bar. No caso das canteiras, que cobren áreas moi grandes, pódese
aceptar unha caída de presión maior no sistema de distribución, aínda que nunca superior a
0,5 bar.

Normalmente, velocidades de aire en liñas entre 6 e 10 m/s son adecuadas para non
crear excesivas perdas de carga e non dificultar a separación da auga. Para interconexións
entre elementos pneumáticos pódese considerar razoables velocidades entre 20 e 30 m/s
para presións entre 5 e 7 bar.

2.

RACIONALIZACIÓN DA DISTANCIA ENTRE A XERACIÓN E O PUNTO DE CONSUMO

Unha das principais causas de perdas de carga excesivas é o crecemento descontrolado da distancia a percorrer polo aire comprimido como consecuencia do crecemento e
transformación das empresas. Con frecuencia obsérvase que á liña principal de distribución
de aire comprimido se lle van engadindo prolongacións e acontece, ás veces, que se obriga
ao aire a dar rodeos innecesarios por lugares nos que no seu momento era necesaria a
distribución de aire pero non na situación actual para chegar ao punto de consumo.
A liña principal de distribución de aire comprimido dalgunha canteira chega a superar
un quilómetro de lonxitude, e o percorrido do aire os dous quilómetros se se ten en conta o
percorrido por ramificacións secundarias.
É por iso polo que unha gran parte do consumo enerxético dos compresores se
converte en perdas de carga por purgadores, condensados e diferenza de cotas,
principalmente.
Simplemente co feito de reducir as distancias do punto de consumo ao punto de
xeración principal, ou por reducir os puntos de ramificación intermedios, se reducirían as
perdas de carga e polo tanto o consumo necesario para cubrir a demanda da instalación.

Proponse que periodicamente se leve a cabo unha reorganización da distribución do
circuíto de aire comprimido ou ben que se valore a posibilidade de alimentar determinados
puntos moi afastados con sistemas autónomos. Para iso, como se indicaba no apartado
anterior, pódese utilizar como referencia de partida aqueles puntos nos que a perda de
presión desde a planta de compresión supere os 0,5 bar.

Cando as condicións de uso impoñan grandes distancias a puntos de consumo de
aire comprimido móbiles, a rede de distribución débese adecuar de maneira áxil e eficaz ás
necesidades de cada momento e en ocasións é recomendable o uso de equipos autónomos
de gasóleo.
Nunha canteira en concreto estimouse que coa adquisición de 6 compresores diésel,
cun custo total duns 270.000 €, se lograría un aforro enerxético del 10,7 % ao reducirse o
consumo de 36,3 tep eléctricos a 32,4 tep de gasóleo e co resultado dun aforro económico
de 42.000 € ao ano. Isto supón un período de retorno do investimento de 6 anos, sen ter en
conta o custo aforrado en cada reforma do sistema de aire.
3.

DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN DE AIRE

As funcións dun depósito de aire comprimido son:
- Almacenar aire para cubrir as puntas de demanda.
- Aumentar a refrixeración do aire para recoller posibles residuos de condensado e aceite.
- Amortecer as variacións de presión na rede de distribución, especialmente cando os equipos
xeradores non dispoñan de variadores de frecuencia.
- Evitar períodos de funcionamento e parada dos compresores demasiado

curtos.

Un volume do depósito de acumulación calculado adecuadamente permite obter
menores consumos de enerxía mediante a instalación de compresores de menor
capacidade e potencia. O seu deseño debe de ter en conta as características de consumo
da instalación e a capacidade de regulación do compresor, polo que convén seguir as
recomendacións dos fabricantes dos equipos.

4.

INSTALACIÓN DE CHAVE DE CORTE LENTO TRAS PULMÓNS PRINCIPAIS

Nos periodos de parada con frecuencia as instalacións pasan a punto morto, se ben
as perdas do circuíto de aire comprimido provocan que os pulmóns reduzan a presión
interna do circuíto de maneira considerable. Nunha instalación en concreto, durante a media
hora de duración do período do xantar, observouse como a presión se reducía desde 8
bares ata 3 bares no pulmón de aire comprimido.
Aínda que a principal perda se dá no propio circuíto de distribución de aire, que é onde máis
acumulación existe, se se mantén a presión dos pulmóns principais conservarase parte da
enerxía almacenada. Por iso recoméndase a instalación dunha chave de corte lento nos
pulmóns para evitar golpes de ariete.
Se nesta instalación ademais se empregasen as chaves existentes na rede de
distribución, pechando as chaves de paso das conexións intermedias cando a parada sexa
prolongada e dos acumuladores de presión finais cando non estean en uso, existe un
potencial de aforro próximo ao 8% do consumo de aire comprimido.
En estudos completos realizados sobre circuítos de aire comprimido en instalacións
de similares características obtivéronse porcentaxes de aforros incluso superiores.
Este aforro conséguese grazas á redución das perdas de carga da instalación de aire
comprimido ao actuar tanto na propia instalación como no tempo no que o pulmón está a
alimentala.
Esta mellora depende de maneira considerable da eficacia da actuación do persoal
das instalacións e polo tanto é necesaria unha concienciación a nivel global.

5.

DIMINUCIÓN DAS PERDAS ENERXÉTICAS POR FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO

En liñas de aire comprimido en mal estado de conservación chéganse a producir
perdas de aire por fugas do 50 % da capacidade instalada. Mediante un mantemento
adecuado, as perdas poden chegar a reducirse ata porcentaxes aceptables do 5-10 %. O
custo de mantemento para evitar as fugas é moi baixo en comparación ao aforro enerxético,
e polo tanto económico, que se consegue.

Na seguinte táboa preséntase o caudal perdido por un orificio en función do seu
diámetro para unha presión típica de 6 kg/ cm2, así como a enerxía asociada á súa
xeración. Como se pode observar, as perdas de aire son proporcionales ao cadrado do
diámetro do buraco.

Para evitar fugas importantes é necesario levar a cabo unha vixiancia rigorosa e un
mantemento planificado. Recoméndase medir periodicamente as fugas con algún dos
métodos que se describen a continuación. Se a instalación é extensa e as perdas
importantes recoméndase realizar medicións por seccións para localizar con máis precisión
as zonas problemáticas. Se nunha determinada zona da instalación despois da súa
reparación se reiteran as fugas, haberá que analizar a causa, que pode vir derivada de
deficiencias de deseño e requirir actuacións de maior calado para a súa corrección.

6.4 COMPRA DE ENERXÍA ELÉCTRICA

OPTIMIZACIÓN DA FACTURACIÓN DO SUBMINISTRO ELÉCTRICO.

1.

CONTROL DO CONSUMO E COMPARACIÓN DE OFERTAS

Antes de solicitar oferta a un comercializador débense coñecer as características
actuais do subministro, nivel de consumo anual, necesidades de potencia e tensión do
subministro e a distribución temporal do consumo. Neste aspecto cato máis se
poidadesagregar o consumo (canto máis se podía prever a demanda ao longo do día e do
ano), máis axustada será a determinación do prezo que poida ofrecer o comercializador.
A continuación, débense de solicitar ofertas coas características do subministro a
distintos comercializadores e comparar o prezo resultante. En moitas ocacións ofértanse
descontos promocionais para o primeiro ano de contrato, polo que convén verificar se o
prezo do segundo ano é competitivo antes de que se produza a renovación automática do
mesmo.
Evidentemente existen outros factores distintos do prezo que se deben de considerar
no servizo eléctrico proporcionado por un subministrador como a atención comercial, o
asesoramento, as formas de pagamento e outros servizos, pero en ningún caso entra en
xogo a calidade do subministro que debe de ser garantida polo distribuidor habitual.

2.

AXUSTE DO TERMO DE POTENCIA E INSTALACIÓN DE XESTORES DE CONSUMO

Observouse recorrentemente que a potencia contratada en empresas do sector do
granito é moi superior á potenci real demandada pola mesma en todos os periodos, o que
implica unha penalización económica.
Ao axustar a potencia contratada á potencia óptima poderíanse alcanzar aforros que
nagún caso concreto alcanzan os 12.000€ anuais. Antes de levar a cabo esta medida, é
precios coñecer cal será a estimación de produción nun futuro xa que un aumento de
produción pode implicar un amuntento da potencia demandada pola instalación. Isto suporía
coa nova potencia unha penalización económica por exceso de potencia, xa que unha vez
que se realiza un cambio da potencia contratada non é posible realizar un novo cambio ata
que transcorra un ano. De cara a valorar cando convén reducir a potencia contratada a
continuación descríbese cando recuperar esta potencia ten un custo de investimento
significativo, ao mesmo tempo trátase o caso daquelas empresas que consideren necesario
ampliar a súa potencia contratada.
De forma xeral recomendase contratar:
•

Nas tarifas 2.0 se a empresa demanda máis potencia eléctrica da contratada o ICP cortará o
subministro, por iso recomendase contratar a potencia máxima imprescindible para o funcionamento da
empresa.

•

No resto de tarfias se a empresa consumidora demanda máis potencia eléctrica da contratada, a
empresa distribuidora vai proporcionarla ata a capacidade máxima que admitan as instalación pero logo
cobraranlle un recargo. Como neste caso a empresa pode gozar de máis potencia da contratada, de
cara a optimizar os cutos da factura eléctrica, recomendase contratar unha potencia en cada período
lixeiramente superior á media de potencia demandada nese período ao longo do ano. En todo caso,
haberá que corrixir este valor se así o aconsella o estudo os históricos de puntas de potencia facturadas
(non obstante, non soe ser recomendable contratar
esporádicamente).

máxima potencia rexistrada se esta sucede

3.

REVISIÓN DAS BATERÍAS DE CONDENSADORES

A análise da factura eléctrica revelou nalgúns dos casos penalizacións económicas
debidas ao termo de enerxía reactiva.
Para compensar a enerxía reactiva que xera a instalación (en xeral moi elevada pola
gran cantidade de motores eléctricos), adoita disponerse dunha ou varias baterías de
condensadores aplicadas sobre os distintos puntos da instalación. Porén, obsérvase
nalgunhas instalacions como a batería de condensadores non é capaz de elevar os valores
de factor de potencia aos valores adecuados, probablemente por unha diminución das
prestacións pola deterioricación dalgún dos condensadores.
A vida útil dos condensadores é limitada e é preciso realizar unha substitución dos
memos cada vez que un destes elementos chega á fin da vida útil, non obstante hai algún
feitos que poden reducir a vida útil dos mesmos. A presenza de harmónicos pode ser unha
das cusas do descenso da vida útil polo que é recomendable que aquelas empresas con
avarías frecuentes en condensadores midan os niveis de harmónicos, e no seu caso que se
instalen filtros protectores.
Ao eliminar a penalización de enerxía reactiva nalgunha instalación concreta do
sector poderíase lograr un aforro de 9.000€ anuais.
A instalación de baterías de condensadores amortízase económicamente nun prazo
de tempo normalmente inferior a tres anos naquelas empresas nas que as penalixacións por
exceso de consumo de enerxía reactiva sexan repetitivas. Ademais, se a compensación se
fai pro´xima aos equipos consumidores no interior da empresa pódense evitar problemas de
sobrecargas de condcutores, disparos de protección e perdas enerxéticas por efecto Joule
que poden provocar quecementos perigrosos.

4.

TERMOGRAFÍAS

Recoméndase realizar periodcamente estudos termográficos dos diferentes cador de
protección e liñas eléctricas con maior demanda para avaliar o seu estado de carga.
Con esta acción pódense detectar puntos de alta temperatura que provoquen unha
erosión na instalación eléctrica así como un maior consumo. Con esta actuación prevfentiva
e, eventualmente, co reforzamento ou a redistribución das cargas pódense reducir
substancialmente os riscos de incendio e as perdas de enerxía eléctrica en forma de calor
dos conducroes por efecto Joule.
No mercado existe unha ampla gama de cámaras termográficas con presos a partir
de 2.500€.

6.5 MELLORAS DO SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Os diferentes componentes dos sistemas de iluminación artificla experimentaron
unha evolución tecnolóxica moi importante ao longo das últimas décadas. A oferta de noos
tipos de lámpada ampliouse e o fluxo luminoso producido por un mesmo tipo de lámpada e
por unha mesma potencia consumida aumentou.
Cos avances tecnolóxicos actuair é posible reducir o custro eerxético didaco á
ilumnación. De maneira resumida convén revisar os seguintes aspectos:
•

Sistemas de control do acendido. Cómpre valorar se os inerruptores existentes son adecuados para
acender por separado as distintas onas de traballo e en cales destas pode ser conveniente o uso de
sistema de control automáticos.

•

Utilización de lámpadas efiientes, principalmente fluorescentes de última xeración con balastros
electrónicos elámpadas de vapor de sodio.

•

Utilización de cores claras nasa redes que favorezan a iluminación por reflexión da luz.

•

Estado de limpeza de lámpads e ventas.

•

Medición periódica dos niveis de iluminación.

Segundo o programa Gateway do U.S. DOE Technology Demostration referente aos
custos dos sistemas de iluminación pódese indicar que:
•

As lámapdas representan tan só o 4% do custo toal do seu ciclo de vida.

•

Os custos de mantemento e man de obra (instalación) representan tan só o 8% do total do ciclo de vida
de custos asociados.

•

Os custos de enerxía durante a vida útil dunha lámpad poden representar ata un 88% do custo total.

A continuación desenvolveranse con maior detalle as medidas recomendadas para
un funcionamento eificnte dos sistemas de iluminación e trataranse por separado os
seguintes aspectos:
•

Niveis de iluminación.

•

Eficiencia das lámpadas.

•

Equipos auxiliares.

•

Mantemento e cores dsa paredes.

•

Regulación e control.

NIVEIS DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS

O nivel de ilumnicación necesario para cada unha das actividades realizadas
determinará as necesidades de achega de luz artificla e os seus requisitos de calidade. Os
niveis de iluminación no deberán de ser inferiores a uns valores mínimos por evidentes
razón de seguridade no traballo. Aínda cumprindo estes valores mínimos, unha iluminación
insuficiente pode xerar malestar e perda de produtividade polo que o aforro e a eficiencia
enerxética en iluminación en ningún caso se debe lograr mediante a redución dos niveis de
iluminación por debaixo dos refcomendados a cada actividade. Non obstante, uns niveis de
iluminación ecesivos tampouco son recomendable e incluso poden ser contraproducentes se
non se garante unha certa uniformidade nas zonas adxacentes.
Nas seguintes táboas recóllense valores de referencia de niveis de iluminancia
recomendados para distintas dependencias.
TIPO DE DEPENDECIA

ILUMINANCIA MEDIA
(LUX)

CLASE DE
CEGAMENTO

INDICE DE REPRODUCIÓN CROMÁTICA
(RA, IRC)

Oficina

500

B

70 - 85

Recepción

300

C

70 - 85

Talleres

500

B

70 - 85

Arquivo

200

C

70

Cociña

300

C

70 - 85

Comedor

200

C

70 - 85

Vestibulos

200

C

70 - 85

Corredores

150

C

70 - 85

Aseos

150

D

70 - 85

Almacéns

100

D

70

Debuxo técnico ou tarefas
visualmente esixentes

700

B

80 - 90

Resulta recomendable a compra dun luxómetro, aparto que permite medir o nivel de
iluminancia, e a súa utlización periódica para verificar se o niel de iluminación é acorde ao
recomendable. Se este é superior existen posiblidades de aforro enerxético e se é inferior
pode elevar a fatiga visual dos traballadores e incluso ser causa de accidentes ou
diminucións da produción. Poden mercarse equipo por 100€, a súa utlización resulta
relativamente sinxela se se ten presente medir á altura de traballo e evitar proxectar
sombras sobre o equipo de medida.

EFICIENCIA DAS LÁMPADAS

Á hora de seleccionar dentro da amplísima oferta do mercado o tipo adecuado de
iluminaria, lámpada e equipo auxiliar é necesario determinarm en primerio lugar, a
dependencia obecto de estudo, tendo en conta a actividade que se vai a realizar.
Para reducir custos (instalación, funcionamento e mantemento) a elección das
lámpads debe de facerse considerando as seguintes características:
•

Índice de reproducción cromática (IRC): a maior índice de reprodución cromática
máis capacidade para reproducir as cores “verdadeiras” dos obxectos.
Entre as lámpadas que cumpran o rendemento de cor mínima recomendada para a

actividade que se desenvolva debe de elixirse aqulea que teña maior eficiencia (lum/W) e
maior vida útil.
Para moitas actividades do sector do granito como o transporte dentro da canteira ou
iluminaciones de seguridade en exteriores non se requiere unha reproducción cromática
elevada, o que permite priorizar a eficiencia enerxética na elección das lámpadas que se
utilicen nestas aplicación.
•

Eficacia luminosa (lum/W): deben de empregarse lámapdas dunha eficacia luminosa igual ou superior a
90 lum/W. A maior eficacia luminosa maior eficiencia e para o mesmo nivel de ilumninación menor
número de lámpadsa e ilumniarias o que supón un menor investimento inicial e menores custos de
funcionamento.

•

Vda útil: a maior vida útil menores custos de mantemento. Convén instalas lámpadas cunha vida
superior ás 12.000 horas.

•

Custos de investimento: aínda que como se comentou no apartado anterior os custos de investimento e
instalación suponen apeneas o 12% do custo total en tecnoloxías maduras, este pode aumentar
significativamente en tecnoloxías novidosas e deseños exclusivos.

TIPO DE LÁMAPDA

EFICACIA
(LUMEN/W)

VIDA ÚTIL
(HORAS)

IRC(*)

REACENDIDO
EN QUENTE

Incandescente

6 a 17

1.000

100

Instantáneo

Halóxenas

10 a 22

2.000

100

Instantáneo

Fluorescentes tubulares

65 a 104

7.500

60-98

Instantáneo

Fluorescentes compactas

33 a 74

6.000

80-90

Instantáneo

Indución

64 a 71

60.000

82

Instantáneo

Vapor de mercurio

30 a 60

12.000

50-60

10 minutos

Haloxenuros metálicos

68 a 120

10.000

60-95

15 minutos

Vapor de Sodio de alta presión

70 a 150

15.000

20-65

1 a 15 minutos

Vapor de Sodio de baixa presión

100 a 173

12.000

Nulo

0,2 minutos

LED

50 a 90

20.000-50.000

>80

Instantáneo

A táboa que se amosa a continuación recolle, de forma aproximada, os aforros que
se conseguen coa substitución de determinadas lámpadas por outras máis eficientes.

LÁMPADA

SUBSTITUCIÓN

% AFORRO ENERXÉTICO

Vapor de mercurio
Halóxena convencional
Halóxena convencional
Halóxena convencional
Incandescencia

Vapor Sodio alta presión
Vapor Sodio alta presión
Haloxenuros metálicos
Fluorescentes compactas
Fluorescentes compactas

45
78
70
70
80

MANTEMENTO

A perda máis importante do nivel de iluminación está causada pola sucidade da
iluminaria no seu conxunto (lámpada + sistema óptico). É fundamental a limpeza dos
componentes ópticos como reflectantes ou difusores; estes últimos, se son de plásticos e
están deteriorados, deberías de substituirse.
Según o CTE (Código Técnico e Edificación) debe de procederse á limpeza xeral de
iluminarias, como mínimo, dúas veces ao ano. Con esta periodicidade de limpeza
recupérase un 20% da iluminancia das iluminarias. É importante ter en conta que a
depreciación da iluminación despois de sesis meses da limpeza da iluminaria é da orde do
30%, e ao cabo dun ano case do 40%.
O grao de iluminación dunha estancia depende tamén da cor elixida para pintar as
paredes. En función da cor elixida reflectirase máis ou menos luz, o que fará que a
cantidade de iluminancia varíe. Resulta conveniente pintar de cores claras as paredes
interiores e teitos das distintas estancias co que se reducirá substanciamente o consumo de
electrcidade para conseguir os mesmos niveis de iluminación que se se pintan de cor escura
ou se están sen pintar. Na elección da cor do chan eparedes onde incida directamente o Sol
deberá de terse en conta o perigo de cegamento, escollendo consecuentemente unha cor
cunh facto de flezión moderado.
FACORES DE REFLEXIÓN RECOMENDADOS

Paredes
Teitos
Chans
Mobiliario e equipos
Cortinas

REFLEXIÓN
0,5 - 0,7
0,7 - 0,8
0,15 - 0,20
0,20 - 0,40
0,50 - 0,70

REGULACIÓN E CONTROL

Os sitemas de regulación e control apagan, acenden e regulan a luz segundo
interruptores, detectores de movemento e presente, células fotosensible ou calendarios e
horarios preestablecidos. Os sitemas automáticos con frecuencia permiten un mellor
aproveitamento da enerxía consumida, reducindo os custos enerxéticos e de mantemento,
ademais de dotar de flexibilidade ao sistema de iluminación. O afforo enerxético conseguido
ao instalar este tipo de sistemas pode ser de ata un 70%.
O sistema de control máis sinxelo é o interruptor manual. O seu uso correcto,
apagando a ilumniación en períodos de ausencia de persoas, permite aforros significativos,
máis aínda cando nunha mesma sala hai varias zonas controladas por interruptores distintos
de forma que unha poida estar apagada aínda que outras estesan acendidas. Non obstante,
na mayoría dos casos as persoas non son rigorosas cos criterios de cendido e apagado,
sobre tod en zonas de uso común.
Existen interruptores temporizados que apagan a iluminación tras un tempo
programado e que son convenientes en lugares onde as persoas permanecen un tempo
limitado.
Os detectores fotosensibles permiten acender, apagar ou regular o nivel de
iluminación artificla en función da iluminación natural que exista en cada momento. Como
non todas as zonas requieren o mesmo tratamento, é importante controlar as iluminarias de
cad zona mediante circuítos independentes. Por exemplo, é interesante que as iluminarias
que estean próximas ás ventas se poidan regular en función da luz natural de distinta forma
que o resto das ilumiarias dunha sala.
Os detectores de presenz movemento e mantéñeno durante un tempo programado.
Son moi útiles para zonas de paso ou permanencia de persoas durante pouco tempo. Estes
detectores pódense utilizar de maneira combinada con detectores fotosensibles, dando
prioridade de funcionamento a un ou a outro segundo o interese en cada zona. S ese quere
acenda a iluminación nun horario definido é posible acender e apagar a iluminación
automáticamente por control horario e facelo de maneira combinada cunha célula
fotosensible para regular o nivel de ilumninación artificla en función da ilumnianción natural.

6.6 SISTEMAS DE XESTIÓN ENERXÉTICA

PRINCIPIOS BÁSICOS DUN SISTEMA DE XESTIÓN ENERXÉTICA

A mayoría dos industriais poden coñecer o consumo global de enerxía das súas
instalación, para iso só é necesario que a contabilidade da empresa lles facilite as sumas
totais dos principais puntos de consumo. Non obstante, este coñecemento global non é
suficiente para saber se a enerxía está a ser ven administrada. É necesario coñecer os
consumos de equipamentos similares e en situación análogas para saber descernir se unha
elevación do consumo se debe a variacións climatolóxicas propias da estación do ano ou a
un mal funcionamento dalgún equipamento.
O obxectivo dun Sistema de Xestión Enerxética (SXE) é o control exhaustivo da
enerxía na empresa a un custo razoable e, como consecuencia, a formulación de estratexias
globais de redución de consumo.
Unha xestión eficaz dos recursos é un aspecto clave para incrementar a
competitividade das empresas. Para conseguir este fin, débese adoptar unha sistemática de
xestión que estableza unha estratexia para orientar os recuros técnicos e humanos cara á
consecución duns obxectivos determinados.
Para iso debe de efinirse unha metodoloxía específica, un método de xestión que
considera a enerxía como un recurso controlable e que, en consecuencia, pode
contabilizarse, analizar as variacións que expermenta e reducir o consumo ata uns valores
predeterminados. Trátase, en definitiva, dun rpoceso sistemático de control das variables
que inflúen na adquisición, transformación e consumo de enerxía e que debe de estar
intefrado dentro da estructura de xestión da empresa.
Un exame detallada da utilización da enerxía pode servir tamén de estímulo para
aumentar a eficiencia xeral da instalación. O feito de que o consumo estea a ser controlado
produce un efecto beneficioso na empresa e a miúdo motiva claras reducións deste.
Aúnda que non se pode falar dun único modelo de SXE, xa que se deberá de
adaptar á realidade de cada planta, si que se poden definir uns principios básicos de
funcionamento, uns criterios de implantación común e unhas vantaxes.

En primeiro lugar, debe de terse en conta que o concepto de SXE se integra
necesariamente dentro do provceso de xestión enerxética dunha empresa, o cal se estrutura
en tres etapas básicas. A planificación, durante a cal se fixan uns obxectivos enerxéticos; o
diagnóstico e control, que consiste en implantar unha sistemática permanente de recollida
de datos, e a etratexia, da cal se deriva un programa de ccións específico. É precisamente
na etapa de diagnose e control onde unSXE é máis eficaz: ao dar soporte á recollida e
análise dos datos que proveñen dos centros consumidores e transformadores de enerxía da
empresa (información interior) e da conxunta externa (información exterior). Coa análise
destes datos, comparados cos obxectivos fixados previamente, elabóranse diagnósticos do
funcionamento enerxético da plante que, trasladados á fase de planificación, permiten
revisar os obxectivos e definir a estratexia máis conveniente para alcanzalos. Isto vaise
traducir nun programa de acción, que poden incluír diferentes tipos de actuacións como
campañas de sensibliizaci´ns e formación, melloras operativas, tecnolóxics, etc.
En principio, a implantación dun SXE non require a realización de investimentos
importanes senón unha reorganización dos servizos da plante e un compromiso dos
técnicos e dos directivos. En calquera caso, só se deberá instalar, se é necesario, unha
serie de contador de enrxía eun sustema de transmisión de datos.
Nos seguintes apartados analizaranse os pasas necesarios para unha exitosa
implantación do SXE, o que permitirá profundiar nos seus principios de funcionamento e as
múltiles vantaxes asociadas á implantación do sistema.

CUSTO E VALOR ENGADIDO DUN SISTEMA DE XESTIÓN DA ENERXÍA
1.

CUSTO DUN SISTEMA DE XESTIÓN ENERXÉTICA

Aínda que debe de analizarse cada caso particular, o equipamento básico para
implantar un SXE non require investimentos importane. Como regra xeral pode afirmarse
que, para realizar unha instalación que se poida recupaerer fácilmente cos afforos
enerxéticos conseguidos, os custos do equipamento dun Centro de Consumo de Enerzía
non deben de superar o 5% dos sesus gastos enerxéticos anuais.
Existen, porén, outros factores que inciden no custo dun SXE como o tipo de fonte
enerxética consumida ou a dispersión dos equipos consumidores. Así, por exemplo, os
contadores de auga, vapor e aire comprimido son máis caros que os de enerxía eléctrica e,
xeralmente, o período de retorno do investimento é máis longo.
2.

BENEFICIOS DUN SXE

A aplicación correcta dun SXE permite obter unha serie de beneficios, dereviados,
principalmente, dun mellor coñecemento do uso da enerxía nos procesos e por extensión do
propio proceso.
3.

MELLORA DE IMAXE DA EMPRESA

Adicionalmente aos beneficios indicados, un Sustema de Xestión Enerxética pode
mellorar a imaxe da empresa, tanto a nional dos recursos como sobre todo a nivel externo.
En ocasións para acceder a certos mercador convén non só implantar un Sistem de Xestión
Enerxética senón que este sexa auditado e verificado por organismos externos.
Neste sentido, desde febrero de 2010 está disponible a versión oficial en español da
norma europea EN 16001:2009 denominada UNE-EN 16001 “Sistemas de xestión
enerxética” editada por AENOR. Esta norma baséase na metodoloxía coñecida como
Planificar-Facer-Verificar-Actuar (PFVA) cuxa finalidade última se pode englobar dentro do
concepto de melloras continuas.
Pola súa parte, a NORMA ISO 50001 é unha normativa estándar internacional
desenvolvida por ISO onde se establecen os requisitos para o establecemnto dun sistema
de xestión de enerxía. Esta normativa é de aplicación en todo tipo de empresas e
organización, grandes ou pequeñas tanto do ámbito público como privado, ben se dediquen
á provisión de servizosa ou á elaboración de productos e equipos.

Dadas as sinerxías nos procedementos e en determinadas metodoloxías de toma e
documntación de datos, con ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001).

IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE XESTIÓN DA ENERXÍA

Para implantar un SXE a planta divídese en Centros de Consumo de Enerxía, que
corresponden aos

principais

puntos

de consumo enerxético.

Segundo as

súas

características ou a magnitude do consumo, estes centros poden ser desde un equipo
específico ata unha sección ou departamento. En principio, os melllores resultados
obtéñense seleccionando os centros que presentan o maior potencial de aforro enerxético.
Polo que respecta ao alcance dun SXE, pódese formular unha implantación por etapas que,
inicialmete, comprenda só unha parte da empresa e amplialo progresivamente ata cubrir a
totalidade.
En cada un dos centros, o consumo enerxético e os datos de produción
monitorízanse regularmente. Isto permite coñecer os consumos enerxéticos e comparlos cos
consumos “estándar”, previamente definidos, que corresponde aos valores usuais de
funcionamento. A compración de amos os dous valores permite identificar os períodos nos
que os consumos son excesivos. Ante esta circunstancia, os responsables técnicos poden
detectar cal é a área do proceso onde se produciu a desviación e introducir as oportunas
correccións.
Así mesmo, periódicamente se elaboran informes sobre o seguimento dos consumos
que facilitan a toma de decisión, a posta en marcha de actiacións e a definición duns valores
de consumo “obxectivo” (establecidos en función dos consumos enerxéticos que se prevé
alcanzar unha vez se implanten as melloras convidas). Por outra parte, a evolución do
consumo real, comparada cos valores “obxectivo”, permite valorar os resultados das
actuacións realizadas.
Tal e como sinalamos, a implantación dun SXE require unha actuación a dous niveis:
o técnico, que ten como obxectivo o establecemento do sistema de información, e o de
xestión encargado de establecer a estructura organizativa que analiza a información e
propón as actuacións máis apropiadas. Estes dous niveles están estreitamente relacionados
e deben de avanzar paralelamente durante todo o proceso de implantación.

6.7 OUTRAS POSIBLIDADES DE AFORRO ENERXÉTICO

CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE SERVIZOS ENERXÉTICOS

A Directiva 2006/32/C, sobre a eficiencia do uso final da enerxía e os servizos
enerxéticos, establece no artigo dedicado ás definicións o seguinte:


Empresas de Servizos Enerxéticos (ESE): unha persoa física ou xurídica que proporciona servizos
enerxéticos ou de mellora da eficiencia enerxética nas instalación ou locais dun usuario e afronta certo
grao de risco económico ao facelo. O pagamento dos servizos prestados basearase na obtención de
melloras da eificeincia enerxética e no cumprimento dos demais requisitos de rendemento convidos.



Controato de rendemendot enerxético: o acordó contractual entre o beneficiario e o proveedor dunha
medida de mellora da eficiencia enerxética, ando os investimentos nesta medida se abonen respecto
dun nivel de mmelora da eficiencia enerxética convifo por contrato.

Nestas duas definicións establece unha nova modalidade de contratación, que é o
contrato de rendemento enerxético.
Aínda que existen outros modelos de contrato cómpre destacar a modalidade
“Contrato de rendemento enerxético” mediante o cal a ESE e ó cliente realizan un acordó
contractual para a implantación de medidas de mellora da eficiencia enerxética, cando os
investimentos nestas medidas se recuparean mediante os aforros esperados polo nivel de
mellora da eficiencia enerxética convido por contrato. O pagamento dos servizos prestados
basearase na obtención de melloras da eficiencia enerxética e no cumprimento dos demais
requisitos de rendemento convidos.
En difinitiva, baixo un EPC, a ESE examina a instalación, avalía o nivel de aforros
enerxéticos que poderían ser conseguido e ofrece a implementación do proxecto garantindo
eses aforros durante o prazo convido.
Predominan dúas tipoloxías de contrato: o contrato de aforros compartidos e o
contrato de aforros garantidos.

1.

ASPECTOS CLAVE DO EPC

Cómpre destacar dous aspectos clave do contrato EPC ambos relacionados co
cálculo do nivel de aforro:
-

Garantía de aforros: é o centro ou obxecto do contrato, que cumpre un dobre
oropósito:
É un medio de garantir unha redución no consumo de enerxía nun sitio dado,

subministrado aforros de custos ao cliente.
Dado que os aforros de enerxía se garanten, é unha forma de financiar unha reforma
das instalación co cash-flow extra xerado.
O contrato deberá de establecer a metodoloxía para medir os aforros garantidos polo
contratistae, no seu caso, o sistema de penalizacións por incumprimento da garantía do
aforro establecida no contrato, así como a repartición de resultados adicionais no caso de
conseguir aforros supeiroes aos garantidos.
-

Axuste da liña base: a liña de base de consumo debe de ser axustada e actualizada

para reflectir os cambios producidos no contorno con influencia nos consumos enerxéticos.
Hai que calcular a liña de base para o período a partir da implantación da medida, é dicir, o
consumo de enerxía que sería medido no período de rendemento se a medida de eficiencia
enerxética non fose implantada.

AUTOMATISMOS DE CONTROL DA SUPERFICIE TRATADA

Na auditorái enerxética realizada a unha industria transformadora de granito
observouse que noi proceso de flamexado levado a cabo as bandas son cargadas n aliña de
proceso e entran na flamexadora segundo saíron dos cortabloques.
Os extremos das bandas segundo saen dos cortabloques presentan irregularidades
de tal maneira que hai unha parte da superficie das bandas que non é aproveitable, porén a
banda enteira flaméxase e con posterioridade córtase e nses momento desbótanse estas
zonas con irregularidades.
Mediante un automatismo podería lograrse que, en función das dimensións da banda
e do tamaño do produto final desexado , se regule a área que recibirá o tratamento térmico
de tal maneira que se lograría reducir o consumo de propano neste proceso ao evitar aplicar
o tratamento superficial ás mermas de material.
Nun proceso de produción de baldosas, no que a partir dunha banda se obtiñana
seis baldosas de 60 cm, mediuse que aproximadamente uns 25 cm da lonxitude total se
flamexaban pero no eran aproveitados, o que supón un 8% da superficie total.
Coa instalación do automatismo citado lograríase un aforro del 6% do propano que
se consoma na flamexadora.
O aumento da automatizción nas operación de acabado permite a consecución de
importantes aforros enerxéticos.

EFICIENCIA ENERXÉTICA NOS TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS

Os transformadores teñen principalmente dous tipos de perdas en baleiro e as
perdas en carga. As perdas en baleiro son fixas mentres as perdas en cargas son
proporcionais ao cadrado da intensidade da corrente que se consome. Para unha selección
adecuada dos transformadores desde o punto de viste enerxético deben de terse en conta
os seguintes factores:
•

Clasificación enerxética do transformador.

•

Dimensionado adecuado

Actualmente se comezan a prodigar os chamados transformadores secos, polo que a
continuación se comparan brevemente cos convencionais de baño de aceite e expóñenns e
as vantaxas de cada un deles. Como se pode observar, a conveniencia da elección
dependerá da localización concreta e das dificultades de acceso.
Vantaxes dos transformadores en baño de aceite:
1.

Menor custo unitario

2.

Menor nivel de ruido

3.

Menores perdas en baleiro. En carga presentan mellores rendementos ata potencias de 800 kVA e
peores rendementos para potencias maiores.

4.

Mellor control de funcionamento.

5.

Bo funcionamento en atmósfers contaminadas.

6.

Maior resistenca a sobretensión e sobrecargas prolongadas.

Vantaxes dos transformadores secos
1.

Menor custo da instalación auxiliar ao non necesitar depósito colector na obra civil.

2.

Moito mejor risco de incendio. Os materiais utliziados na súa construcción son autoextinguibles e non
prodcucen gases tóxicos ou valenoso.

3.

Menor mantemento, xa que non requiere controles periódicos do aceite par medir a súa rixidez
dieléctrica e grao de acidez.

AUMENTO DO NÚMERO DE BLOQUES TRANSPORTADOS POR CAMIÓN

A actividade de transporte dos bloques de tamaño comercial desde a canteira ao
punto solicitado polo cliente es´ta habiotualmente subcontratada, e é un proveedor de
transporte externo quen realiza esta actividade. Esta operación lévase a cabo transportando
un só bloque por camión, debido á lexilslación vixente na actualidade.
Neste sentido, cómpre considerar a posiblidade de permitir o transporte de dous
bloques por camión. Ao ser os bloques de pedra natural prismas rectangulares de gran
tamaño e densidade, as sías carácter´siticas físicas fan que a súa estiba e amtarre sexan
sinxelos, e asegura que o centro de gravidade do vehículo se manteña baixo.
Desde a Federación Española de la Piedra natural xa se está a proponer eliminar a
limitación a un só bloque (carga indivisible) nos transportes especiais. Concedento estes en
virtudículos, no seu punto 2, onde se indica que “Poderá conceder autorización
especiais,...para os vehículos que, polas súas características técnicas”.
A posiblidade de transportar dous bloques por traxecto derivaría nunha redución dos
movementos á metade, consecuentemente cunha redución do consumo enerxético e das
emisións de CO2 de ata un 50%.

