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La biomassa
en les calderes

El consum de combustible  
Per saber el consum anual de biomassa és imprescindible 
conèixer les dades de la potència de la caldera i saber quin 
combustible es consumirà.
La potència de la caldera normalment es mesura en ki-
lowatts (kW), i és una unitat que mesura la transferència 
d’energia per unitat de temps. 

1 kW = 1.000 watts (W)

1 W = Joule ( J) / segon (s)

La potència es pot mesurar en qualsevol instant de temps, 
mentre que l’energia ha de ser mesurada durant un cert pe-
ríode. En el cas de les calderes, la unitat utilitzada per mesurar 
l’energia és el kilowatt hora (kWh).
Per calcular el consum anual d’estella cal conèixer les hores de 
funcionament de la caldera. Com a referència, en una caldera 
domèstica es considera que el funcionament és d’entre 1.600 
i 2.000 h/any.

Consum anual de biomassa (t/any)=

 

Exemple

Una caldera de 50 kW de potència, que funciona 1.800 hores a l’any i 
que utilitza estella amb un PCI de 3.500 kWh/t consumirà:  

Consum anual de biomassa (t/any) = 

50 kW x                          x                            =1 t

3.500 kWhany

1.800 h
any

25,71 t

Cost anual de la biomassa 
El cost anual de la biomassa es calcula multiplicant el consum 
anual pel cost unitari.

Cost anual de biomassa (t/any) =

Cost anual de la biomassa (€/t) =

1 t

3.500 kWh any

1.800 h

any

2.185,7 €
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Per exemple, si en el cas anterior suposem un cost de l’estella de 85 €/t, 
el cost anual de la biomassa és:

Exemple

50 Kw  x                          x                     x             =



22 23

Per a diferents potències, si comparem el cost anual de 
diferents combustibles, veurem que l’estella és la que pre-
senta una despesa més baixa.

Potència (kW) 20 35 50 100 200 300 400 500

Cost anual de l’estella 
(€/any)*

925 1.620 2.315 4.628 9.257 13.885 18.515 21.143

Cost anual del pèl·let 
(€/any)*

1.584 2.520 3.600 7.200 14.400 21.600 28.800 36.000

Cost anual del gas 
natural (€/any)*

1.692 2.961 4.230 8.460 16.920 25.380 33.840 42.300

Cost anual del gasoil 
(€/any)*

2.556 4.473 6.390 12.780 25.560 38.340 51.120 63.900

* Es consideren els preus següents: 90 €/t per a l’estella, 220 €/t per al 
pèl·let, 0,040 €/kWh per al gas natural i 0,071 €/kWh per al gasoil. 
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