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Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació (REFER)
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WP1 N.A. [COORDINACIÓ]

WP2/WP5
(1)GESTOR ENERGÈTIC PER EDIFICIS TERCIARIS

(2) HARVESTING SOLAR I SENSOR DE BRUTICIA SOBRE PLAQUES FOTOVOL.

(3) SERVEIS D’AGREGACIÓ

WP3/WP6 (4) SOLUCIÓ DE GESTIÓ ENERGÈTICA RESIDENCIAL

WP4

(5) SISTEMA DE GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA DESCENTRALITZAT A PARTIR 

DE GAS NATURAL DE XARXA

(6) NOVES TECNOLOGIES DE MÒDULS SOLARS BIPV

(7) BATERIES DE SEGONA VIDA 

(8) ALGORISMES PER A LA PREDICCIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA D’UN EDIFCI 

Aprenentatges Barreres Riscos

Productes/Serveis resultants del Projecte REFER
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Desenvolupar un software capaç de gestionar els fluxos
energètics d’un edifici terciari tractant de minimitzar tant el cost,
com la energia emprada. El demostrador s’ha està implementant
a una biblioteca a Montgat (15km de Barcelona)

• Descobrir com funciona l’edifici. 

• Fluxos energètics, inèrcies tèrmiques, hàbits dels usuaris, tipus de dies

• Conèixer i Integrar totes les electròniques necessàries. 

• Normativa no específica per a l'ús de bateries de segona vida

• Inexistència d'estàndards d’operació en les bateries

• Inexistència d’un protocol de comunicacions estàndard

• Manca d’un soci fabricant de bateries

• Encaix d’una solució genèrica sobre una biblioteca particular (PV, HVAC)

• Insuficient implicació del Facility Manager de la Biblioteca

• Temps de funcionament

• [Última hora]: Canvi en l'ús històric de l’edifici (OAC-Biblioteca)

[1] GESTOR ENERGÈTIC PER A EDIFICIS TERCIARIS

WP2 \ WP5
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REFER

Desenvolupament d’un software d’agregació per a edificis
terciaris que estimi la flexibilitat disponible a l’edifici, faci
oferta al mercat d’aquesta flexibilitat i posteriorment enviï la
senyal corresponent al gestor energètic

• Estimació de la flexibilitat d’un edifici terciari amb instal·lació de 
fotovoltaica i sistema d’emmagatzematge.

• Simulació del comportament agregat de totes les biblioteques i el seu 
potencial de flexibilitat

• (En desenvolupament) construir oferta al mercat d’aquesta flexibilitat. 

• Falta de regulació impedeix una instal·lació i demostració reals de la 
funció de l’agregador

• Interval de temps de monitorització i temps de comunicacions

• Fiabilitat de la monitorització

• Problemes amb la monitorització i falta de dades

• Retards en el sistema de gestió i per tant en la interacció amb el servei 
d’agregació

[2]  SERVEIS DE AGREGACIÓ

WP2 \ WP5
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REFER

Desenvolupament d'un nova aplicació de IOT que es basa en el
desplegament d'uns dispositius low-power auto alimentats que
es distribueixen en la infraestructura per millorar el procés de
manteniment de les plaques PV d'edificis terciaris

• Tecnologies PV de ultima generació

• Models de consumo de energia

• Processos de manteniment

• Nuevos sensors (sensors de brutícia en plaques)

• Anàlisi de les dades recollides

• Simulacions de models de consum d'energia generalitzats

• Bateries recarregables amb poca fiabilitat

• Implementació de nous sensors

• Tecnologia cara

• Poca fiabilitat (són necessaris més experiments)

• Hi ha tecnologies alternatives que compleixen amb el mateix servei i 
que podrien ser més flexibles

[3] HARVESTING SOLAR I SENSOR DE BRUTICIA SOBRE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

WP2 \ WP5
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Desenvolupar un conjunt equips i d’eines de software per informar
i fomentar hàbits de estalvi energètic als inquilins amb calderes de
gas i aires condicionats.

• La digitalització dels fabricants d’equips d’HVAC domèstics permet oferir 
nous serveis per fidelitzar el client, millorar el seu comportament energètic 
i fer que el manteniment preventiu ajudi a l’estalvi d’energia

• No existeixen estàndards fiables que garanteixin una correcta captura i 
comunicació de les dades provinents de les calderes i aires condicionats. 

• Les tecnologies sense fils de llarg abast no son prou robustes i les de GPRS 
són massa cares

• El canvi legislatiu sobre protecció de dades està suposant una barrera per 
a l’anàlisi massiu de les mateixes

• Baixa qualitat de les mesures de temperatures interiors

• Poca informació de consum energètic per manca de fiabilitat de les dades

• Imprecisió en els algoritmes d’intel·ligència degut a la falta de dades

• Sobresaturació d’informació cap a l’usuari final. Cal trobar un equilibri en 
l’enviament de missatges de la segona fase pilot

[4] SOLUCIÓ DE GESTIÓ ENERGÈTICA RESIDENCIAL

WP3 \ WP6
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Sistema de generació elèctrica descentralitzat utilitzant una pila de 
combustible d’alta temperatura alimentada amb gas natural de xarxa
Resultats obtinguts de la recerca: 
 Disseny d’estructures d’acer per allotjar piles d’òxid sòlid (end-plates)
 Desenvolupament d ’interconnectors per piles d’alta temperatura
 Optimització de cel·les d’òxid sòlid d’alta temperatura
 Disseny del balanç de planta d’un sistema
 Desenvolupament de sistema catalític reformador
 Disseny i muntatge d’una estació de test de piles de combustible SOFC

• Fabricació de capes protectores contra la difusió del crom als interconnectors,

• Desenvolupament de les diferents capes de les cel·les ceràmiques (tape casting),

• Desenvolupament de reactor reformador de gas natural per alimentar la pila,

• Influencia dels diferents paràmetres operacionals en el rendiment del sistema.

• Dificultats d’escalat de les tecnologies de fabricació de cel·les assolides en cel·les de 
menor mida (cel·les botó)

• Problemes de reproductibilitat en la fabricació de multi-capes ceràmiques

• Dificultats per assolir una òptima gestió tèrmica del sistema.

• Impossibilitat d’assolir una tecnologia de cel·les amb el rendiment òptim

• Fuites de gas o altres problemes derivats de l’apilament

• Problemes derivats de l’ajust dels requeriments tèrmics de la pila i el reformador 

[5] SISTEMA DE GENERACIÓ FLEXIBLE DE RECOLZAMENT A PARTIR DE GAS NATURAL

WP4.1
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Noves tecnologies de mòduls solars BIPV per a integrar en 
edificis de consum energètic quasi nul (nZEB). 
Resultats obtinguts de la recerca: 
 Mini mòduls fotovoltaics amb silici negre
 Mini mòduls fotovoltaics amb tecnologia CIGS

[6] NOVES TECNOLOGIES DE MÒDULS SOLARS BIPV

• Fragilitat del b-Si en la seva manipulació per el encapsulament manual del
minimòdul (dificultats en el tall de oblees, ratllades del nanotexturizat, etc.)

• Alta densitat de contactes metàl·lics per extracció de portadors limitant àrea activa.
• Fragilitat de la connexió per mitjà de soldadura del bus y la graella metàl·lica
• Problemes amb els contactes en etapes inicials d’encapsulació
• Número reduït de mostres per processos d’encapsulació en sistemes b-Si

• No es pugui finalitzar el procés d'assemblatge del minimòdul b-Si o es faci
malbé alguna cèl·lula o el wire-bonding en el procés d’encapsulació

• Desconnexió dels busos d’extracció durant la etapa d’encapsulació dels mini-
mòduls

• Incompatibilitat de materials en condicions d’estabilitat
• No representativitat dels resultats d’estabilitat (nombre de mostres limitat)

• Integració del black silicon (b-Si) en el procés de fabricació de cèl·lules solars de
silici monocristal·lí de contactes posteriors interdigitats

• Desenvolupament de prototips de mini-mòduls en tecnologies avançades de
capa prima (CIGS, kesterites). Disseny de dispositius amb inclusió de graelles
metàl·liques per reducció de pèrdues d’eficiència associades al seu escalat

• Desenvolupament de noves metodologies i processos d’encapsulació per
sistemes PV per a la utilització en nZEB amb estabilitat

WP4.2
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Ús de les bateries de segona vida de vehicle elèctric per a 
la flexibilització de les edificacions

Resultats obtinguts de la recerca: 

 Models numèrics per simular l’envelliment de cel·les

 Processos d’assaig per la caracterització de 
l’envelliment de cel·les

 Sistemes de reutilització de bateries en segona vida

• Coneixement sobre les dinàmiques d’envelliment de cel·les

• Modelat de cel·les de diferents químiques de Liti

• Protocols d’assaig per a la caracterització i l’envelliment de cel·les, 
mòduls i bateries

• Limitació temporal per l’assaig intensiu d’envelliment de cel·les en 
diferents condicions ambientals i d’ús

• Problemes de compatibilitat de les electròniques de gestió de bateries 
per ser emprades en diferents aplicacions

• Encara està per demostrar la correcta correlació entre les simulacions 
amb els models en desenvolupaments i els assajos reals al laboratori

• Que la previsible futura baixada de les cel·les electroquímiques resti 
justificació a la reutilització de bateries en segones vides.

[7] BATERIES DE SEGONA VIDA PER A LA FLEXIBILITZACIÓ D’EDIFICIS 

WP4.3
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Aplicació d’algorismes de predicció i modelat intel·ligent a 
la simulació de la demanda energètica i per al disseny i 
optimització de sistemes de generació flexible en edificis. 

Resultats obtinguts de la recerca: 

 iPVD: intelligent PhotoVoltaics Designer

• Aplicació d’algorismes de predicció de demanda energètica/tèrmica 
d’edificis, per l’obtenció de simulacions ràpides i effortless.

• Desenvolupament d’algoritmes simplificats per la simulació de sistemes 
PV (conjunt panell + sistema consumidor)

• Manca d’aproximacions prèvies a models tèrmics de panell PV integrat 
en edificis, amb l’objectiu de predir-ne el rendiment.

• Eina amb un ventall obert de públic potencial, que abasta arquitectures, 
enginyeries i instal·ladores. Aquest fet pot dificultar que el producte 
resultant respongui a les expectatives de tots els possibles usuaris.

• En partir d’un enfocament d’ús ràpid i simplificat, pot acabar 
comportant una disminució en la precisió dels resultats.

(8) ALGORISMES DE SIMULACIÓ I DISSENY DE EDIFICIS PER GENERACIÓ FLEXIBLE

WP4.4
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REFER - Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en 

Rehabilitació

REFER

Enric Ortega Font
COMSA CORPORACION
Av.Roma, 25 
08029 BARCELONA

Enric.ortega@comsa.com

Moltes gràcies pel vostre temps


