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01INTRODUCCIÓN

A estrutura do consumo enerxético na industria demostra 
que o 51% da enerxía consumida é eléctrica.

Antes de entrar na fase de análise dos equipos, farase unha 
breve descrición da secuencia que segue a enerxía eléctrica 
dende que se xera ata que se consume:

• Os xeradores eléctricos producen a enerxía eléctrica ha-
bitualmente en baixa e media tensión, con potencias moi 
elevadas e polo tanto grandes correntes.

• Esta potencia é transformada a outra de maior tensión 
(ata 400 kV) e menor corrente en estacións elevadoras, 
para minimizar perdas en transporte.

• Os comercializadores compran esta electricidade e exer-
cen de puros intermediarios entre xeradores e clientes 
finais, cargando cos custos de todas as operacións que 
seguen.

• Para levar a cabo o transporte utilízanse redes de trans-
porte.

• Unha vez preto dos centros de consumo, é reducida a 
menores tensións (15 - 45 kV) cos que se alimentan os 
grandes consumidores mediante as redes de distribu-
ción.

• Por último redúcese novamente a tensión ata 230 -400 V 
para aqueles consumidores alimentados en rede de con-
sumo.

AS PERDAS EN TRANSPORTE E 
DISTRIBUCIÓN REPRESENTAN 

CASE UN 10% DO TOTAL 
XERADO.
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A eficiencia dun sistema é o cociente entre potencia de saída 
(que é potencia de entrada menos as perdas) e a potencia de 
entrada ao sistema.

O obxectivo sempre será o aforro enerxético mantendo a efica-
cia na produción.

Afórroos eléctricos en produción tradúcense en diminución de 
custos, o que aumenta a competitividade, reduce a dependen-
cia enerxética e reduce o impacto sobre o medio.

• Dúas ideas a ter en mente:
• kWh máis limpo é o que non se consume.
• aforro de enerxía é a primeira e máis barata fonte de ener-

xía alternativa.

Polo xeral, nunha empresa e para lograr aforro, só se pode ac-
tuar sobre o seu consumo eléctrico. Así o enfoque debe centrar-
se no aforro de enerxía nos procesos de produción.

Un posible esquema simplificado da enerxía eléctrica no inte-
rior das instalacións industriais sería:

Accións globais de eficiencia eléctrica na 
industria

Poden realizarse dous tipos de accións:

• Accións que non requiren investimento. Están rela-
cionadas coa formación dos traballadores, coa xestión da 
demanda e a contratación óptima de contratos de submi-
nistración e coas accións de mantemento preventivo..

• Accións que requiren investimento. Con estudo eco-
nómico do investimento, atendendo a período de retorno 
e rendibilidade mediante análise de TIR e VAN.

Minimización de perdas

Principais accións para minimizar as perdas dun equi-
po eléctrico industrial:
Aumento do factor de potencia
• Optimización das instalación
• Instalación de receptores de mellor rendemento e máqui-

nas ben axustadas.
Revisión de procesos e análise de procesos alternativos: arran-
ques suaves, freado rexenerativo, non estrangulamentos, regu-
lación de velocidade, etc.
• Vixiar temperaturas e conexións.
• Reducir distorsións e desequilibrios.

Os aforros que poden conseguirse son:
• Ata o 40% con iluminación eficiente
• Ata 30% con regulación de velocidade de motores eléctri-

cos.
• Ata un 8% con uso de motores eficientes.
• Importantes aforros mediante a modificación da súa curva 

de carga.
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APARATOS Cos Ψ

Motor Asíncrono Carga 0% / 25% / 50% / 75% / 100% 0,17 / 0,55 / 0,73 / 0,80 / 0,85

Lámpadas incandescencia 1

Lámpadas fluorescencia no compensadas 0,5

Lámpadas de fluorescencia compensadas 0,93

Lámpadas de descarga 0,4 - 0,6

Fornos de resistencia 1

Fornos de Inducción con compensación integrada 1

Fornos con quentamento dieléctrico 0,85

Máquinas de soldadura con resistencia 0,8 - 0,9

Grupos rotatorios de soldadura por arco 0,7 - 0,9

Transformadores – rectificadores de soldadura por arco. 0,7 - 0,8

Fornos de arco 0,8

O xeito máis sinxelo e orixinal de visualizar o factor de potencia é imaxinarse un cabalo tirando dun carro a tracción como na figura 
a continuación.

Debido a factores de imposibilidade material o cabalo debe tirar 
dun lateral da vía. O cabalo realiza unha forza (potencia aparen-
te) que ten unha parte desaproveitada (potencia reactiva KVAR) 
debido ao ángulo de tiro do cabalo, e unha forza aproveitada 
(potencia activa KW) que fai que o carro se desprace.
O ángulo de tiro do cabalo está relacionado co factor de poten-
cia: canto máis preto das vías estea o animal, máis efectivo é e 
máis próximo a 1 está o factor de potencia, e, canto máis afas-
tado da vías o cabalo, menos efectivo é e máis preto do valor 0 
está o factor de potencia.

Traballar cun factor de potencia baixo é caro e ineficiente. As 

compañías eléctricas impoñen recargas adicionais cando unha 
empresa opera cun factor de potencia inferior a 0,9.

Un factor de potencia baixo tamén reduce a capacidade eléctri-
ca de distribución do sistema porque se incrementa a corrente, 
causando un aumento de caídas de tensión e diminuíndo a ca-
pacidade de transmitir enerxía útil no sistema.

Causas dun baixo factor de potencia son o uso de equipos con 
cargas indutivas, que son os que xeran campos magnéticos no 
seu funcionamento, tales transformadores, motores eléctricos 
ou lámpadas de descarga.

Factores de potencia dalgúns aparatos eléctricos:
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A seguinte táboa indica a forma de seleccionar axeitadamente a capacidade do condensador necesario segundo o factor de 
potencia orixinal e o que se quere obter:

Cabe señalar que el pay-back de una batería de condensadores de compensación de energía reactiva varía de uno a tres años.
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A seguinte táboa describe as características principais dos distintos tipos de compensación do factor de potencia (individual, 
de grupo, central ou combinado):

TIPOS DE COM-
PENSACIÓN CARACTERÍSTICAS VENTAJAS INCONVENIENTES

INDIVIDUAL

Indicada para aparatos de réxime 
permanente, conectados cada un 
deles a un condensador de valor 
axeitado

• Compensación producida in situ.
• Diminución de perdas e caídas 

de tensión nas liñas.
• Economía dun aparato de 

manobra

• Moitos condensadores pequenos 
son máis caros que un de potencia 
equivalente

• Pouco aproveitamento dos conden-
sadores que estean a maior parte do 
tempo desconectados.

DE GRUPO

Conectar varios aparatos a un 
condensador común equipado co 
seu propio interruptor.
A posta en servizo do conden-
sador concorda coas horas de 
traballo dos receptores.

• Redución de gastos de investi-
mento en condensadores

• Diminución das perdas e caídas 
de tensión das liñas principais.

• Liñas de distribución non alixeiradas 
de cargas.

CENTRAL Para toda a empresa, á entrada da 
acometida.

• Mellor utilización da potencia 
dos condensadores.

• Vixilancia máis sinxela.
• Posibilidade de regulación 

automática.
• Mellora xeral do plan de tensión.

• Liñas principais de alimentación non 
alixeiradas de cargas

COMBINADA

Compensación individual dos 
receptores importantes e com-
pensación por grupos ou central 
para o resto.

A potencia perdida en condutores calcúlase como P=R*I^2, onde R é a resistencia da liña e I é a intensidade que circula. É claro 
que necesitaremos diminuír a resistencia e/ou a intensidade.

Para diminuír a resistencia:

• Aumentar a sección. Leva consigo un maior custo inicial, 
pero pode resultar beneficioso tendo en conta os aforros 
por diminución de perdas. Haberá que facer un estudo 
técnico-económico.

• Situar liñas en paralelo. Idem que o anterior pero dota o 
sistema de máis flexibilidade.

• Optimizar o trazado.

Para diminuír a intensidade:

• Aumentar a tensión
• Corrixir o factor de potencia.
• Equilibrar distorsións.
• Equilibrar fases, vixiar caídas de tensión.
• Evitar sobrecargas e traslado de puntas de consumo. Para 

que as demandas de intensidade non coincidan, é con-
veniente por exemplo o arranque graduado dos motores 
que existan.

03PÉRDAS DE CONDUCTORES
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MOTORES
Transforman a enerxía eléctrica de entrada en enerxía me-
cánica. Os motores eléctricos de potencia superior a 700 W 
transforman o 75% da electricidade na industria e o comercio 
en España.

Clasificación de tipos de motores:
- de corrente continua
- de corrente alterna
- síncronos
- asíncronos ou de indución

Na actualidade os asícronos representan o 90% da potencia 
instalada. Son simples, robustos, fiables e de baixo custo.

Son conversores de enerxía eléctrica. Pódense clasificar en 
dous grandes grupos:

• Estáticas (transformadores). Transforman a enerxía 
eléctrica, cambiando a súa tensión e intensidade.

• Rotativas (generadores y motores). Converten a 
enerxía mecánica en eléctrica e viceversa.

Consecuencias dun mal 
rendemento:

• Alto custo económico de funcionamento deste.
• As perdas increméntanse, incrementando a necesidade 

de evacuar calor, o que supón un gasto enerxético adi-
cional en refrixeración e o seu conseguinte descenso en 
rendemento.

Rendemento “nu” dun motor eléctrico

ŋ = =
Potencia mecánica útil

Potencia eléctrica

Potencia eléctrica absorbida - pérdidas

Potencia eléctrica absorbida

Métodos de aforro:

Substitución de motores antigos por motores máis 
eficientes.

Se nunha instalación existen motores antigos con moitas 
horas de funcionamento (máis de 6.000 horas/ano) ou que 
traballen en condicións extremas de humidade, sucidade, 
temperatura, etc. Habrá que medir o seu rendemento actual 
obtendo voltaxe, intensidade e factor de potencia.

Con estes datos e despois de estudar os sistemas de acciona-
mento do motor, haberá que analizar a posibilidade de substi-
tuír os antigos motores por outros de alta eficiencia. Pódense 
obter períodos de retorno de investimento de 2 anos.

Os motores que se comercializan actualmente son máis efi-
cientes e demandan menos enerxía reactiva, obtendo así 
grandes aforros eléctricos.

Os motores de alta eficiencia presentas grandes melloras:

• Redución de perdas ata un 45%.
• Uso de aceiro con mellores propiedades magnéticas.
• Redución do espesor de laminación.
• Maior sección dos condutores.
• Ventiladores e sistemas de arrefriamento máis eficientes.
• Mellores materiais illantes.

Custo da substitución.
Os motores de alta eficiencia son da orde dun 20% máis ca-
ros que os estándar, pero poden chegar a ser un 5% máis efi-
cientes e máis a cargas parciais. Estes motores teñen ademais 
unha vida útil maior (ao redor de 15 anos). O investimento 
vese amortizado en moitos casos en menos dun ano.

Beneficios da substitución. 
Clasificación de motores segundo o seu rendemento enerxé-
tico:
EFF1: motores de alta eficiencia, reducen as perdas por enriba 
dun 40%. Para aplicacións de velocidade constante, traballo a 
plena carga e moitas horas de funcionamento.
EFF2: motores de eficiencia mellorada, reducen as perdas de 
enerxía ata un 20%.
EFF3: motores estándar.
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kW

EFICIENCIA (%)

EFF1
 igual o maior que

EFF2
igual o maior que

EFF3
por debaixo de

1,1 82,8 76,2

1,5 84,1 78,5

2,2 85,6 81

3 86,7 85,6

4 87,6 84,2

5,5 88,6 85,7

7,5 89,5 87

11 90,5 88,4

15 91,3 89,4

18,5 91,8 90

22 92,2 91,4

30 92,9 91,4

37 93,3 92

45 93,7 92,5

55 94 93

75 94,6 93,6

90 95 93,9

Exemplo de aforro mediante a substitución dun motor estándar por un motor de alta eficiencia:

Motor Estandar Motor de alta eficiencia (EFF1)

Eficiencia 92% 96%

Potencia útil  (0,736kW/CV), kW 135,4 135,4

Tempo de operación, horas. 8.000 8.000

Prezo de la electricidade, €/kWh 0,06 0,06

Potencia absorbida, kW 147,2 140,7

Perdas a plena carga, kW 6,4

Custe adicional del motor de alta eficiencia, € 2.103,0

Aforros anuais de enerxía, kWh/año. 51.403,8

Aforros anuais de enerxía, kWh/año 3.084,2

Payback, meses 8,2
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Instalación de dispositivos de 
arranque de motores.

A corrente eléctrica demandada por un motor no seu arran-
que pode ser 7 veces a de funcionamento nominal. Ademais, 
se o motor arranca a plena carga prodúcense sobreesfuerzos 
mecánicos que poden danar o motor.

Os dispositivos de arranque de motores permiten axustar 
en esforzos pequenos o esforzo de torsión e de corrente en 
arranque.

Na seguinte figura vemos como afectan á corrente e á voltaxe 
requiridos polo motor en arranque:

Os dispositivos de arranque son aplicables a motores de indu-
ción de corrente alterna.
Así se reducen perdas, o motor traballa a menos temperatura 
e máis eficientemente, o factor de potencia mantense en ni-
veis axeitados e a eficiencia xeral do motor aumenta.

A utilización destes equipos son particularmente efectivos en:
1.  Arranques e paradas frecuentes de cargas cuadráticas
2. Ciclos continuos de traballo alternando momentos de carga 
nominal con outros de carga parcial
3. Tempos de arranque prolongados

O custo deste tipo de equipos pode variar de ata un 30% do 
custo dun motor EFF1 para potencias baixas a un 10% do cus-
to dun EFF1 para potencias maiores.

- Instalación de variadores de velocidade.
Son sistemas electrónicos de control de potencia que permi-
ten accionamentos industriais cunhas prestacións técnicas 
como precisión ou rapidez de resposta con rendementos 
enerxéticos próximos á unidade.
Os variadores de velocidade logran que o motor sempre tra-
balle en condicións óptimas, logrando así que non se submi-
nistre un exceso de potencia que se desaproveita.
Ademais de variar a velocidade do motor segundo a carga, 
estes equipos proporcionan tamén vantaxes no arranque lo-
grando que sexa suave e axustado.

Na seguinte figura obsérvase como varía o aforro enerxético 
nunha bomba usando un variador de velocidade:

O punto de traballo é o P. 
Pódese observar como variando a velocidade de operación de 
1500 rpm a 1300 rpm, axustando o punto de traballo de “ ou: 
(Ho;Vo) “ a “p(Hp;Vp)”.
A zona escura representa as perdas que se deixan de ter.
Factores a ter en conta:
1. A súa rendibilidade aumenta coa variación de carga e o nú-
mero de horas de funcionamento.
2. Para motores de moi elevada potencia hai que fabricar os 
controladores á medida, o que os encarece.
3. Para motores de menos de 10 -15 kW, o custo adoita facer 
inviable o investimento.
4. seu custo é superior ao dun dispositivo de arranque, polo que 
nunca se adquire só con ese fin.
5. Pódense obter períodos de payback de entre dous e tres 
anos, alcanzando aforros de ata un 25% de perdas.
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TRANSFORMADORES
É unha máquina estática de indución na cal a electricidade é 
modificada cambiando os seus valores de intensidade e ten-
sión baseándose nas leis de indución magnética.

Calquera que sexa a función dun transformador, denomínase 
primario ao circuíto que recibe enerxía e secundario ao que 
subministra aos aparatos receptores.

Rendemento dun 
transformador

Perdas dos 
transformadores

Como en calquera outra máquina eléctrica, denomínase ren-
demento dun transformador:

O rendemento dun transformador adoita situarse nun 95 
-98%, aínda que diminúe sensiblemente co nivel de carga.

Perdas no ferro

Son as perdas que se producen no circuíto magnético ao ex-
citarse. Son practicamente invariantes sexa cual sexa a carga 
do transformador, mesmo se é nula, polo que habería que es-
tudar a posibilidade de desconexión en momentos de carga 
inexistente.

Perdas no cobre

Prodúcense por efecto Joule (i^2*R) no circuíto eléctrico bo-
binado. Varían segundo a carga que soporte o transformador, 
proporcionalmente ao factor (L / 100) ^2, sendo L a porcenta-
xe de carga respecto do nominal.

A seguinte táboa indica valores de perdas para diferentes po-
tencias do transformador:

Potencia 
Nominal (kVA)

Perdas no Ferro 
(W)

Perdas no cobre 
(W)

25 195 670

50 345 810

75 400 1.080

100 435 1.850

125 480 2.350

160 490 2.600

200 570 3.400

250 675 4.230

315 750 5.250

400 900 6.200

500 1.000 8.050

630 1.250 9.000

800 1.690 10.800

1.000 1.800 12.600

1.250 2.010 19.000

2.000 2.750 23.900

2.500 3.480 29.600

3.150 3.500 30.500

4.000 4.300 34.000

5.000 5.000 39.500

6.300 6.300 45.000

8.000 7.000 57.000

10.000 7.600 68.500

Existen perdas adicionais polo uso de sistemas de ventilación 
nos transformadores.

Medidas para reducir perdas en trafos
• Substituír transformadores antigos.
• Desconectar transformadores en baleiro.
• Elección da potencia adecuada do transformador para 

optimizar o índice medio de carga e con el a redución de 
perdas.

• Desconexión da ventilación con baixas cargas.
• Acoplamento correcto de transformadores en paralelo (re-

partición de cargas).
• Mantemento.
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Os fornos convencionais, sobre todo na industria metalúrxica, 
están a ser substituídos por fornos eléctricos alí onde se pre-
cisan un control elevado do proceso ou cando a temperatura 
demandada é moi elevada.

Clasificación de fornos

Medidas de aforro

Os fornos eléctricos máis utilizados son os de resistencias (xe-
ración de calor en resistencias próximas á carga), os de indu-
ción (indución electromagnética no interior da propia carga) e 
os de arco eléctrico (desprendemento de calor no arco).

Medidas que non requiren investimento.
• Manter as portas do forno ben pechadas.
• Reducir tempo de carga e inoperación.
• Operar a carga máxima.

Medidas que requiren un pequena investimento ini-
cial. 
Requiren investimento tipo illamentos, equipos de automa-
tización, prequentadores, electrodos de gran resistencia, etc. 
Os resultados serán:
• Redución de perdas de calor.
• Redución de custos de operación e mantemento.
• Redución de tempos de operación.
• 
Medidas de aforro xeráis.
• Utilizar materiais illantes para diminuír perdas de calor.
• Utilizar autómatas programables, pódese diminuír un 

25% o consumo do forno.
• Asegurar o selado da porta. Ata un 80% de perdas poden 

alcanzar as portas malpechadas.
• Ter bocas de entrada regulables segundo a necesidade da 

carga para minimizar as perdas durante a súa introdución.
• Traballar co forno a carga completa.
• Cargar rapidamente o forno.
• Procurar tempos de funcionamento en baleiro reducidos.
• Prequecer a carga con gases de escape ou subprodutos 

doutros procesos.

FORNO DE RESISTENCIAS

FORNO DE INDUCCIÓN

FORNO DE ARCO

HORNOS ELÉCTRICOS
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Son sistemas xeradores de frío destinados fundamentalmente 
a tarefas de conservación de alimentos e creación de xeo. O 
seu principio de operación é similar ao dos equipos de aire 
acondicionado, pero en lugar de arrefriar un espazo aberto, 
absorben a calor dunha cámara onde se encontran os ele-
mentos que se queira refrixerar.

Mellora das condicións 
de operación

Son medidas de baixo ou nulo custo que alongan a vida útil 
dos equipos e implican aforros.
Un bo mantemento pode producir un aforro de ata un 25% de 
redución de custos:

• Desconfeitado dos serpentíns do evaporador e limpeza 
do condensador.

• Realización de inspeccións frecuentes de cada un dos 
compoñentes do sistema.

• Comprobación de que existe suficiente gas no circuíto de 
refrixeración.

Un bo illamento é de especial relevancia xa que a produción 
de frío é máis cara que a de calor. Haberá que comprobar que:

• A liña fría do refrixerante está correctamente illada.
• As portas das cámaras están pechadas. Existen detectores 

que avisan pola contra.
• Existen xuntas que facilitan un peche hermético das por-

tas, que deberán ser revisadas igualmente.
• As cámaras frigoríficas deberán estar o máis lonxe posi-

ble dos lugares calefactados. Se non é posible, o espesor 
de illamento debe ser especialmente grande para que as 
perdas non sexan excesivas.

• No caso de existir varios equipos de refrixeración, colo-
calos próximos un doutro pode diminuír a superficie de 
contacto co ambiente e reducir os consumos.

EQUIPOS DE REFRIXERACIÓN
A temperatura do equipo debe axustarse á do produto que 
vaia estar no seu interior. Temperaturas máis baixas implica-
rían consumos innecesarios de enerxía. A seguinte táboa in-
dica as temperaturas de almacenamento de diferentes produ-
tos:

Produtos conxelados

-25ºC Xeados, pastelería y pan conxelados.

-18ºC Alimentos conxelados.

-14ºC Manteiga, margarita, cremas e outras graxas.

-12ºC Produtos derivados de ovos, aves ou coello.

-10ºC Carnes.

Produtos refrixerados

+2ºC Pescado fresco, marisco.

+3ºC Comidas precociñadas, pasteis, cremas, produtos 
con ovo, carnizaría, tenda de aves, coello.

+4ºC Leche comercial, queixo fresco

+6ºC Leche industrial, ovos, margarina.

+7ºC Carne.

Produtos sen refrixeración previa

+4 / +6ºC Verduras frescas.

+4 / +6ºC Flores.
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EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

RECOMENDACIÓNS XERAIS PARA O AFORRO EN EQUIPOS ELÉCTRI-
COS

Mellora da eficiencia de equi-
pos existentes

O cambio dalgunhas pezas do sistema de refrixeración exis-
tente pode significar aforros que varían entre un 1% e un 20%, 
dependendo da tecnoloxía empregada:

• Ventiladores de alta eficiencia para evaporador e conden-
sador: aforro estimado entre o 3% e o 15%.

• Sistemas de compresión de alta eficiencia: aforro entre o 
6% e o 16%.

• Modificadores de presión en función das condicións am-
bientais exteriores: aforro entre o 3 e o 10%.

• Condensadores evaporativo substituíndo os aerorrefrige-
radores: aforro entre o 3 e o 9%.

• Amplificadores de presión da liña líquida: aforro ata un 
20%.

• Sistema de subarrefriamento mecánico: aforro de ata un 
25%.

• Sistema de subarrefriamento ambiental: aforro de ata un 
9%.

• Iluminación eficiente con lámpadas fluorescentes T-8: 
aforro de ata un 10%.

• Quentadores antihumidade con resistencias eléctricas. 
Aforro de ata un 20%.

• Sistemas antixeada, facilitan o intercambio de calor e o 
proceso de desconfeitado. Aforro entre un 1 e un 6%.

A seguinte táboa mostra os aforros enerxéticos conseguidos e 
o retorno de investimento dos dispositivos comentados:

Aforros 
enerxéticos 
del equipo 

%

Retorno 
de la 

inversión, 
años

Ventiladores de alta eficiencia 
para o evaporador e conden-

sador
3 - 15 0,5 - 3

Compresores de alta eficiencia 6 - 16 0,5 - 2

Modificadores de presión 3 - 10 0,3 - 3

Condensadores evaporativos 3 - 9 -

Controles antihumedad 14 - 20 2 - 6

Amplificadores da línea líquida 20 -

Iluminación eficiente 10 0,8

Dispositivos eficientes anties-
carcha

1 - 6 2 - 6

Subenfriamiento mecánico 25 5

Subenfriamiento ambiental 1 - 9 2 - 11

Antes de realizar accións de mellora de eficiencia de equipos industriais eléctricos, é necesario realizar unha análise técni-
co-enerxético axeitada, contabilizando de forma precisa as cargas do sistema e a súa distribución horaria.

As melloras globais de rendemento da instalación veñen mellorando os rendementos dos equipos, evitando perdas con máqui-
nas axustadas, illadas e con tecnoloxía non obsoleta.

A redución da reactiva resultou ser unha gran fonte de aforro na factura da electricidade.

Finalmente, o uso de automatismos e de control de procesos tamén contribúe de xeito importante ao aforro enerxético que se 
busca na industria.




