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Resum 

El present projecte desenvolupa la metodologia de disseny per realitzar el disseny d’un dels 

sistemes de reducció d’òxids de nitrogen (NOx) més emprat en la indústria tèrmica i elèctrica, 

el sistema de reducció catalítica selectiva (SCR).  

Abans de desenvolupar el projecte en si, s’ha fet una recerca sobre la formació dels NOx a 

partir dels gasos de combustió, així com l’impacte ambiental i a la salut. Aquesta recerca ha 

estat complementada amb l’estudi de la legislació sobre qualitat de l’aire i fums de 

combustió.  

S’ha realitzat una recerca sobre les característiques generals dels motors dièsel per tal de 

situar les condicions d’operació del sistema SCR.  

S’ha estudiat els diferents processos de reducció, primaris i secundaris, dels NOx, justificant 

la solució adoptada.  

Un cop determinada la solució, el sistema SCR, s’ha estudiat el procés sobre els 

catalitzadors monolítics de pentòxid de vanadi (V2O5) sobre una base d’òxid de titani (TiO2). 

Aquest estudi ha permès establir un mètode de dimensionament, el qual ha estat aplicat 

mitjançant una simulació numèrica, obtenint resultats de perfils de concentracions de NOx,  

longitud del reactor i pèrdues de càrrega a diferents temperatures d’operació. A partir dels 

resultats obtinguts de la simulació s’ha procedit a fer el càlcul i dimensionat dels elements 

que formen una instal·lació SCR.  

Per últim, acabat el càlcul de la instal·lació, s’ha realitzat un estudi d’impacte ambiental i una 

avaluació econòmica, que inclou un pressupost i un cost anual de funcionament, comparant 

l’adaptació del sistema SCR a una instal·lació ja existent i un sistema SCR en una 

instal·lació nova.  



Pág. 2  Memoria 

 



Metodologia de disseny de sistemes de reducció catalítica selectiva de NOx 

de fums de combustió dièsel de fonts fixes  Pág. 3 

 

Sumari 

RESUM _______________________________________________________ 1 

SUMARI ______________________________________________________ 3 

1. GLOSSARI ________________________________________________ 5 

2. LLISTAT DE FIGURES ______________________________________ 9 

3. LLISTAT DE TAULES ______________________________________ 11 

4. INTRODUCCIÓ ___________________________________________ 13 

4.1. Objectius del projecte ...................................................................................... 13 

4.2. Abast del projecte ............................................................................................ 13 

5. FORMACIÓ ÒXIDS DE NITROGEN I IMPACTE AMBIENTAL. _____ 15 

5.1. Formació dels òxids de nitrogen durant els processos de combustió .......... 15 

5.2. Impacte ambiental i a la salut ......................................................................... 16 

6. LEGISLACIÓ APLICABLE __________________________________ 19 

7. CARACTERÍSTIQUES GENERALS MOTORS DIÈSEL ___________ 21 

7.1. Cicle termodinàmic dièsel ............................................................................... 21 

7.2. Els motors dièsel ............................................................................................. 21 

7.2.1. Combustió ............................................................................................................ 22 

7.2.2. Combustibles ....................................................................................................... 22 

7.2.3. Emissions............................................................................................................. 22 

8. PROCESSOS D’ELIMINACIÓ D’ÒXIDS DE NITROGEN. SOLUCIÓ 

ADOPTADA. _____________________________________________ 25 

8.1. Processos primaris .......................................................................................... 25 

8.2. Processos secundaris ..................................................................................... 25 

8.2.1. Reducció selectiva no catalítica (SNCR) ............................................................ 26 

8.2.2. Reducció catalítica selectiva (SCR) .................................................................... 26 

8.2.3. Comparació entre processos secundaris ........................................................... 27 

9. METODOLOGIA DE DISSENY DELS MONÒLITS _______________ 29 

9.1. Cinètica de la reducció .................................................................................... 29 

9.2. Catalitzador ...................................................................................................... 30 

9.3. Mòdul de Thiele i efectivitat del monòlit.......................................................... 31 

9.4. Cel·les del monòlit ........................................................................................... 32 



Pág. 4  Memoria 

 

9.5. Metodologia de disseny ................................................................................... 32 

9.5.1. Reactor i catalitzador .......................................................................................... 32 

9.5.2. Deflectors ............................................................................................................ 41 

9.5.3. Reixeta d’injecció d’amoníac (AIG) i mesclador estàtic ..................................... 42 

9.5.4. Mesclador aire/amoníac...................................................................................... 43 

9.5.5. Vaporitzador ........................................................................................................ 43 

9.5.6. Tanc d’emmagatzematge d’amoníac ................................................................. 44 

9.5.7. Descàrrega d’amoníac ........................................................................................ 45 

9.5.8. Desviació de l’economitzador ............................................................................. 46 

9.5.9. Ventiladors i Bufadors ......................................................................................... 46 

9.5.10. Diagrama de procés ............................................................................................ 47 

9.5.11. Exemples d’instal·lacions.................................................................................... 48 

9.5.12. Sensor de control de NH3 ................................................................................... 49 

10. IMPACTE AMBIENTAL _____________________________________ 51 

10.1. Emissions atmosfèriques ................................................................................ 51 

10.2. Abocaments ..................................................................................................... 51 

10.3. Vessament ....................................................................................................... 51 

10.4. Sorolls ............................................................................................................... 51 

10.5. Residus ............................................................................................................ 52 

10.6. Emmagatzematge i transport de substàncies perilloses ............................... 52 

10.7. Consum de recursos i matèries primeres ....................................................... 52 

10.8. Impacte visual .................................................................................................. 52 

11. AVALUACIÓ ECONÒMICA _________________________________ 53 

CONCLUSIONS _______________________________________________ 55 

AGRAÏMENTS ________________________________________________ 57 

BIBLIOGRAFIA _______________________________________________ 59 

Referències bibliogràfiques ....................................................................................... 59 

Bibliografia complementària ...................................................................................... 61 

  

 



Metodologia de disseny de sistemes de reducció catalítica selectiva de NOx 

de fums de combustió dièsel de fonts fixes  Pág. 5 

 

1. Glossari 

SCR: Reducció selectiva catalítica 

SNCR: Reducció selectiva no catalítica 

NOx: Òxids de nitrogen 

COVs: Compostos orgànics volàtils 

PMS: Punt mort superior 

AIG: Reixeta d’injecció d’amoníac 

VET: Àrea superficial del monòlit (m2·g-1) 

A: Àrea de la secció transversal (cm2) 

Ac: Àrea del reactor (m) 

b: Amplada de la cel·la (cm) 

De: Difusivitat efectiva (cm2·s-1) 

Df: Difusivitat del NO en l'aire (m2·s-1) 

Dh: Diàmetre hidràulic (cm) 

Dk: Coeficient de difusió de knudsen (m2·s-1) 

def: Diàmetre efectiu (cm) 

g: Gruix de la paret (cm) 

h: Meitat del gruix de la paret (cm) 

k: Constant de velocitat de primer ordre (s-1) 

kc: Coeficient de transferència de massa de pel·lícula (cm·s-1) 

pext: Porositat externa 

pint: Porositat interna 
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PM: Pes molecular(g/mol) 

Q: Caudal de gasos tractats (m3·s) 

Re: Numero de Reynolds 

T: Temperatura d’operació (K) 

u: Velocitat del gas (cm·s-1) 

X: Conversió de NO 

z: Distancia a l llarg del reactor (cm) 

σ: Longitud del perímetre d'una cel·la (cm) 

Ø: Mòdul Thiele  

Vi: Numero de Viot 

τ: Tortuositat 

υ: Viscositat dels gasos (kg·m-1·s-1) 

ΔP: Pèrdua de càrrega (Pa) 

η: Factor efectivitat 

ρaparentext: Densitat aparent externa  

ρcat: Densitat catalitzador (kg·m-3) 

ρaparentint: Densitat aparent interna (kg·m-3) 

JNO: Flux molar (mol·cm-2·s-1) 

CNO: Concentració NO (mol·cm-3) 

CNOb: Concentració NO en el si, del monòlit (mol·cm-3) 

CNOs: Concentració de NO en la superfície de la paret del monòlit (mol·cm-3) 

CNO entrada: Concentració de NO a l'entrada del monòlit (ppm) 

CNO sortida: Concentració de NO a la sortida del monòlit (ppm)  
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Ct: Concentració total (mol·cm-3) 

y*: Relació entre concentració de NO i la concentració de NO en el sí, del monòlit  

x*: Relació entre la distancia des de la superfície de la paret i meitat del gruix de la paret del 

monòlit 

yNO: Fracció molar de NO 

yNOb: Fracció molar de NO en el si, del monòlit 

yNOs: Fracció molar de NO en la superfície de la paret del monòlit 

yNOo: Fracció molar de no a l'entrada del monòlit 

yNOL: Fracció molar a la sortida del monòlit 

ys: Relació entre la concentració de NO en la superfície de la paret i la concentració de NO 

en el sí, del monòlit. 

Vcatalitzador: volum de catalitzador (ft3) 

Kcatalyst: constant del catalitzador 

ASR: Relació estequiomètrica real 

Qb: Raó de subministrament de calor (Mbtu·h-1) 

ηNox : Eficiència de remoció de NOx 

LliscNH3: Lliscament d’amoníac ppm 

S: Contingut de sofre en el combustible en fracció en pes. 

Asectrans cat: Àrea de la secció transversal del catalitzador (ft2) 

ASCR: Àrea de la secció transversal del reactor SCR (ft2) 

ncapa: numero de capes en funcionament del reactor SCR 

ncapa total: numero de capes en funcionament i futures del reactor SCR 

capa: altura de la capa (ft) 

hSCR: altura del reactor SCR (ft) 



Pág. 8  Memoria 

 

  



Metodologia de disseny de sistemes de reducció catalítica selectiva de NOx 

de fums de combustió dièsel de fonts fixes  Pág. 9 

 

2. Llistat de figures 

Figura 6. 1 Llindars superiors i inferiors d’avaluació dels NOx. [10] ________________ 19 

Figura 6. 2 Llindars superiors i inferiors d’avaluació dels NOx. [11] ________________ 20 

 

Figura 7. 1 Cicle dièsel en coordenades P/V i T/S. [2] __________________________ 21 

 

Figura 8. 1 Principi del procés SCR.[4] ______________________________________ 27 

 

Figura 9. 1 Comparació 3.45% i 1.00% V2O5/TiO2,T=300ºC, y* vs. x*, Teòric vs. Simulació 

 ________________________________________________________________ 33 

Figura 9. 2 Comparació 3.45% i 1.00% V2O5/TiO2,T=200ºC, y* vs. x*, Teòric vs. Simulació 

 ________________________________________________________________ 34 

Figura 9. 3 Comparació 3.45% i 1.00% V2O5/TiO2,T=100ºC, y* vs. x*, Teòric vs. Simulació 

 ________________________________________________________________ 34 

Figura 9. 4 Comparació 1.00% i 3.45% V2O5/TiO2, T=100ºC, X=0.95, Conversió vs. Longitud

 ________________________________________________________________ 35 

Figura 9. 5 Comparació 1.00% i 3.45% V2O5/TiO2, T=200ºC, X=0.95, Conversió vs. Longitud

 ________________________________________________________________ 36 

Figura 9. 6 Comparació 1.00% i 3.45% V2O5/TiO2, T=200ºC, X=0.95, Conversió vs. Longitud

 ________________________________________________________________ 36 

Figura 9. 7 Comparació 3.45% V2O5/TiO2, T=100ºC, T=200ºC, T=300ºC,  X=0.95, Conversió 

vs. Longitud ______________________________________________________ 37 

Figura 9. 8 Pèrdua de càrrega vs. Conversió per les diferents temperatures d’operació. 38 

Figura 9. 9 Pla de gestió del catalitzador en funció del lliscament d’amoníac. [3] ______ 39 

Figura 9. 10 Gestió del catalitzador. [3] _____________________________________ 40 

Figura 9. 11  Sistema d'injecció d'amoníac (AIG). [5] ___________________________ 42 

Figura 9. 12 Instal·lació d’un mesclador estàtic. [9] ____________________________ 43 

Figura 9. 13  Elements del tanc d'emmagatzematge d'amoníac anhídrid____________ 44 

file:///C:/Users/Susi/Dropbox/PFC%2029.05.2013/memoria%20pfc%20definitiv.docx%23_Toc361587907


Pág. 10  Memoria 

 

Figura 9. 14 Instal·lació SCR de 675 MW fabricada per Babcock-Hitachi.[7] _________ 48 

Figura 9. 15 Esquema de blocs de l’estratègia de control. [6] _____________________ 49 



Metodologia de disseny de sistemes de reducció catalítica selectiva de NOx 

de fums de combustió dièsel de fonts fixes  Pág. 11 

 

3. Llistat de Taules 

Taula 5. 1 Resum mecanismes de formació òxids de nitrogen ___________________ 16 

 

Taula 7. 1 Valors emissions típiques de motors dièsel estacionaris ________________ 23 

 

Taula 8. 1 Comparació SCR i SNCR _______________________________________ 27 
 

Taula 9. 1 Propietats catalitzador V2O5  sobre monòlit de TiO2 de forma honeycomb. [8] 32 

Taula 9. 2 Resultats del dimensionament. ___________________________________ 41 
 

Taula 11. 1 Pressupost per una instal·lació nova. [1] ___________________________ 53 

Taula 11. 2 Costos anuals per una instal·lació nova. [1] ________________________ 53 

 

  



Pág. 12  Memoria 

 

  



Metodologia de disseny de sistemes de reducció catalítica selectiva de NOx 

de fums de combustió dièsel de fonts fixes  Pág. 13 

 

4. Introducció 

4.1. Objectius del projecte 

El present projecte de final de carrera té com a objectiu mostrar i desenvolupar la 

metodologia de disseny de sistemes de reducció catalítica selectiva, mitjançant el 

dimensionament d’un catalitzador monolític, dels òxids de nitrogen provinents de gasos de 

combustió de motors dièsel de fonts fixes. 

 

4.2. Abast del projecte 

En el present projecte s’estudiarà la formació dels òxids de nitrogen a partir dels gasos de 

combustió així com quins són els mecanismes de reducció més eficients.  

A partir de la solució adoptada s’establirà una metodologia de disseny i no es realitzarà el 

disseny exhaustiu del sistema.  La metodologia de disseny inclou l’estudi de: 

- Tipus de catalitzadors. 

- Paràmetres cinètics de les reaccions implicades. 

- Característiques del monòlit.  

- Reactor SCR i equips auxiliars. 

- Instruments de control. 
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5. Formació òxids de nitrogen i impacte ambiental. 

5.1. Formació dels òxids de nitrogen durant els processos de 

combustió 

El terme òxid de nitrogen, NOx, s’aplica a diferents compostos químics formats per la 

combinació d’oxigen i nitrogen. Tot i que es poden donar fins a sis compostos diferents, el 

terme NOx fa referència a dos d’aquests compostos: l’òxid nítric (NO) i el diòxid de nitrogen 

(NO2). La importància d’aquests dos compostos rau en la seva majoritària presencia i la 

facilitat de transformació en presencia de l’oxigen de l’aire. 

 

El procés de formació més habitual d’aquests compostos inorgànics és la combustió a altes 

temperatures, ja que es tracta d’una reacció endotèrmica. Els principals òxids de nitrogen 

emesos durant la combustió de combustibles fòssils són, l’òxid nítric (NO), el diòxid de 

nitrogen (NO2) i l’òxid nitrós (N2O).   

 

A continuació s’exposen els processos de formació dels òxids de nitrogen més importants. 

 

- NOx tèrmic 

Està causat per l’oxidació del nitrogen contingut en l’aire de combustió.  

- NOx combustible 

Està causat per l’oxidació del nitrogen contingut en els combustibles emprats.  

- NOx instantani 

Es produeix per la reacció del nitrogen molecular amb fragments d’hidrocarburs en el 

front de la flama.  

- Formació de NO2 

Es produeix per la combinació directa del NO amb l’oxigen. 

 

El procés de formació de NO tèrmic és el mecanisme predominant en la generació 

d’emissions, mentre que el procés de NO instantani és el de menor importància a l’hora 

de contribuir en la formació d’aquests contaminants.  
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Taula 5. 1 Resum mecanismes de formació òxids de nitrogen 

Òxids de 

nitrogen 

Lloc de 

formació 
Mecanisme/Reacció 

Factors principals que 

afecten a la formació del 

NO 

NO tèrmic 

Flama (zona 

de pre-

reacció) 

a) Excés de O2 

N2 + O → NO + N 

N + O2 → NO + O 

b) Excés de combustible 

N + OH → NO + H 

-Concentració d’àtoms 

d’O2 atòmic. 

-Temps de residència. 

-Temperatura >1300ºC 

NO 

Combustible 
Flama 

Sobre compostos de 

carboni, entre d’altres, 

parcialment desconeguts. 

-Concentració d’O2 

-Temps de residència 

NO Instantani Flama 

CN + H2 → HCN + H 

CN + H2O → HCN + OH 

CH + N2 → HCN + N 

-Concentració d’àtoms 

d’O2 en la reacció de 

combustió 

-Excés d’aire 

NO2 

Flama 
NO + H2O → NO2 + OH -Refredament ràpid de la 

reacció de combustió  

Conductes i 

xemeneies 

2NO + O2 → NO2 -Temperatura<650ºC 

-Concentració d’O2 

-Temps de residència. 

 

Atmosfera 

NO2 + hv → NO + O 

O + O2 + M → O3 + M 

NO + O3 → NO2 + O2 

-Concentració d’O2 

-Intensitat d’insolació 

-Temps de residència 

-Pol·lució de l’aire. 

Més informació sobre els mecanismes de formació dels òxids de nitrogen disponible en 

l’Annex A, apartat A.1. 

 

5.2. Impacte ambiental i a la salut  

Les quantitats de NOx produïdes durant els processos de combustió són petites, però de 

gran importància en termes de contaminació.  Els òxids de nitrogen són un dels principals 
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contaminants atmosfèrics causants de greus efectes i suposen un gran problema 

mediambiental, especialment en grans ciutats i nuclis industrials.  

Es poden resumir en tres els efectes nocius provocats pels òxids de nitrogen: Smog 

fotoquímic a la troposfera, la formació de la pluja àcida i la destrucció de la capa d'ozó. 

 

- Smog fotoquímic 

La boira fotoquímica, més coneguda com smog, és un tipus de contaminació de 

l’aire provocada per reaccions fotoquímiques. La barreja de contaminants d’origen 

primari, com ho són els NOx, produeixen contaminants secundaris com l’ozó, 

mitjançant la radiació solar i l’oxigen de l’aire.  

 

Aquest fenomen atmosfèric , es dóna majoritàriament en llocs de clima sec, càlid i 

solejat, i amb gran quantitat de vehicles. Les conseqüències de l’smog fotoquímic 

són importants danys en plantes, irritació ocular, problemes respiratoris, entre 

d’altres.  

 

- Pluja àcida 

La pluja àcida és una de les conseqüències de la incorporació de substàncies 

tòxiques a l'aigua de la pluja. Els contaminants principals que provoquen aquest tipus 

de contaminació són els òxids de nitrogen i de sofre, els quals es combinen amb la 

humitat de l'aire i donen lloc a àcid nítric i sulfúric, respectivament. Aquests 

contaminants modifiquen l’acidesa normal de la pluja, pH entre 5 i 6, fins a valors de 

4 i 3. 

 

Aquest fenomen atmosfèric, té efectes sobre el sòl per l'acidificació del mateix, 

augmentant els processos de lixiviat. Tot això provoca greus conseqüències sobre 

flora, fauna i materials, així com efectes nocius sobre els sistemes terrestres i 

aquàtics. 

 

- Destrucció de la capa d’ozó 

L'ozó present en l'estratosfera forma una capa d'espessor variable anomenada capa 

d'ozó. La importància de l'ozó resideix en la capacitat que té d'absorbir les 

freqüències de radiació UV provinent del Sol  més importants, la UVB i la UVC. Els 

gasos contaminants, especialment els NOx, que arriben fins l’estratosfera reaccionen 

desequilibrant els processos de formació i destrucció de l’ozó.  
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La destrucció de la capa d’ozó provoca greus danys en els éssers vius. En humans, pot 

provocar efectes perjudicials sobre la salut. En vegetació, les radiacions disminueixen 

l’eficiència de la fotosíntesi.  

 

Per més informació sobre els mecanismes de formació dels òxids de nitrogen consultar 

l’Annex A, apartat A.2. 
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6. Legislació aplicable  

Els òxids de nitrogen junt amb altres compostos de nitrogen són considerats contaminants 

atmosfèrics segons la Llei 34/2007.  

 

Segons la Directiva 2008/50/CE, els llindars superiors i inferiors d’avaluació: 

 

 

Figura 6. 1 Llindars superiors i inferiors d’avaluació dels NOx. [10] 

 

Per altra banda, segons el Reial Decret 102/2011 els valors límit del diòxid de nitrogen per a 

la protecció de la salut i nivell crític dels òxids de nitrogen per a la protecció de la vegetació, 

els llindars superiors i inferior d’avaluació són:  
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Figura 6. 2 Llindars superiors i inferiors d’avaluació dels NOx. [11] 

 

Els valors límit i el nivell crític s’expressaran en µg/m³. El volum ha de ser referit a una 

temperatura de 293 K i a una pressió de 101,3 kPa.  

 

En l’Annex D, apartat D.2, hi ha disponible un recull de les dades d’emissions de NOx 

publicades per  L’ European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) en forma de 

gràfics. 
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7. Característiques generals motors dièsel 

7.1. Cicle termodinàmic dièsel 

El cicle dièsel és el cicle de referència assignat als motors d’encesa per compressió. A 

continuació s’exposa el cicle termodinàmic dièsel en coordenades P/V i T/S. 

 

Figura 7. 1 Cicle dièsel en coordenades P/V i T/S. [2] 

Aquest cicle està format per quatre etapes: 

- 0-1 Admissió 

- 1-2 Compressió adiabàtica 

- 2-3 Aportació de calor a pressió constant  

- 3-4 Expansió adiabàtica 

- 4-1 Primera fase de la fuita 

- 1-0 Segona fase de la fuita 

 

7.2. Els motors dièsel 

En els motors dièsel la combustió es du a terme dins dels cilindres del motor, són per tant 

motors de combustió interna, normalment de quatre temps.  No tenen bugies així doncs, el 

seu encès és per contacte amb l’aire i el combustible a pressió. Per aquest motiu 

s’anomenen motors d’encesa per compressió. 
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7.2.1. Combustió 

En els motors dièsel l’energia s’obté per la combustió del dièsel en ser introduït en el cilindre. 

El dièsel s’injecta a alta pressió en la cambra de combustió. Tan aviat com el combustible 

polvoritzat entra en contacte amb l’aire calent, comença a augmentar la seva temperatura 

formant una capa de vapor al voltant de cada una de les gotes. L’aire del voltant, que ja s’ha 

refredat, tendeix a recuperar la seva temperatura prenent calor de la massa d’aire comprimit, 

transmetent novament aquesta calor a la gota de combustible, així doncs es continua 

escalfant fins a assolir la seva temperatura d’inflamació. En aquest moment és quan es dóna 

la combustió. 

 

La combustió dels motors dièsel es realitza en tres etapes: 

- 1ª Fase. Retard en la inflamació 

- 2ª Fase. Combustió incontrolada 

- 3ª Fase. Combustió controlada 

 

7.2.2. Combustibles 

El funcionament d’un motor dièsel, dependrà fonamentalment de les propietats del 

combustible emprat.  Les propietats que tenen un efecte sobre el bon funcionament del 

motor són les següents:  

- Poder calorífic 

- Densitat específica 

- Punt d’inflamació 

- Viscositat 

- Volatilitat 

- Número de cetà 

- Contingut de sofre 

 

7.2.3. Emissions 

A continuació es mostren valors típics de les emissions provocades pels motors dièsel i per 

tant, possibles valors d’alimentació de sistemes de reducció d’aquests contaminants. 
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Taula 7. 1 Valors emissions típiques de motors dièsel estacionaris 

 

La informació més detallada sobre el cicle termodinàmic dièsel així com les característiques 

d’aquests motors, es pot consultar en l’Annex C. 

  

Contaminant Emissió (ppm) 

CO 100-1500 

HC 20-400 

NOx 2500-3500 

SO2 500-2000 
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8. Processos d’eliminació d’òxids de nitrogen. 

Solució adoptada. 

Es poden diferenciar dos processos d’eliminació de NOx denominats com, mesures 

primàries i mesures secundàries. Les mesures primàries engloben els processos on les 

modificacions es realitzen sobre el propi procés de combustió. Les mesures secundàries 

contemplen els processos que tracten els efluents per eliminar els NOx presents. 

 

8.1. Processos primaris 

Les mesures primàries o preventives de formació de NOx són les que intervenen en el 

procés de la crema del combustible. Aquestes mesures consisteixen en modificacions 

dels paràmetres d’operació i/o modificació del disseny dels sistemes de combustió de les 

instal·lacions de forma que s’aconsegueixi minimitzar la formació dels òxids de nitrogen. 

 

- Combustió amb baix excés d’aire 

- Reducció del preescalfament de l’aire 

- Injecció en etapes d’aire a la caldera 

- Recirculació de gasos de combustió 

- Combustió esglaonada 

- Injecció d’aigua o vapor 

- Cremadors de baix NOx 

 

8.2. Processos secundaris 

Les mesures secundàries són les que s’apliquen en les xemeneies o tubs d’escapament per 

on surten els gasos de combustió per eliminar els òxids de nitrogen. Aquestes mesures, 

basades en la reducció dels òxids de nitrogen a nitrogen molecular i vapor d’aigua, es poden 

classificar en catalítiques i no catalítiques. 
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8.2.1. Reducció selectiva no catalítica (SNCR) 

El procés de reducció catalítica no selectiva és una mesura secundaria basada en la 

reducció química de la molècula de NOx a nitrogen molecular, N2 i vapor d’aigua utilitzant 

com agent reductor amoníac o urea el qual és injectat en els gasos després de la combustió. 

 

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O        Eq.8.1 

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O       Eq.8.2 

 

El sistema SNCR presenta reduccions entre 30-80%. La reducció obtinguda depèn de la 

relació NH3/NO, la qual ha de ser superior a l’estequiomètrica, al voltant de 1.5-2.5. Un altre 

dels paràmetres fonamentals d’aquesta mesura de reducció secundaria és la temperatura a 

la que es produeix el procés, entre 850-1100ºC. 

 

Els desavantatges de la SNCR són especialment la menor eficàcia i la pèrdua d’agent 

reductor no reaccionat, que té com a conseqüència la corrosió i l’embrutiment dels 

conductes. 

 

Per les característiques anteriorment comentades el sistema SNCR és adequat per 

instal·lacions que tinguin poc nivell d’emissions o bé instal·lacions en les que s’hagi aplicat 

algun sistema de reducció de NOx primari. 

 

8.2.2. Reducció catalítica selectiva (SCR) 

El procés de reducció catalítica selectiva (SCR) és una tècnica amplament aplicada per la 

reducció d’emissions d’òxids de nitrogen dels gasos de combustió que procedeixen de grans 

instal·lacions. Es tracta d’un procés basat en la reducció selectiva dels NOx a nitrogen 

molecular amb un agent reductor, normalment amoníac o urea, en presencia d’un 

catalitzador.  

 

6NO + 4NH3 → 5N2 + 6H2O        Eq.8.3 

6NO + 8NH3 → 7N2 + 12H2O        Eq.8.4 
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Figura 8. 1 Principi del procés SCR.[4] 

La conversió del NOx es realitza sobre la superfície del catalitzador a temperatures entre 

200-500ºC, tot i que aquest interval de temperatures pot variar segons el fabricant del 

catalitzador. Aquest mètode proporciona unes conversions de NOx de 85-95%. 
 

Es distingeixen tres configuracions en quant a la posició de la unitat SCR: 

- Configuració d’alt contingut en cendres i pols (high-dust) 

- Configuració de baix contingut en cendres i pols (low-dust) 

- Configuració de gasos de cua (tail-end) 

Tota la informació sobre els mecanismes d’eliminació dels òxids de nitrogen està 

disponible en l’Annex B. 

 

8.2.3. Comparació entre processos secundaris 

A continuació s’exposa un quadre comparatiu entre les dues tecnologies de reducció 

secundaries.  

Taula 8. 1 Comparació SCR i SNCR 

 Eficiència de 

remoció de NOx 

Paràmetres d’operació 

Paràmetres Valor 

SCR 80-95% 

Temperatura 200-500ºC 

Agent reductor Amoníac, urea 

Relació NH3/NOx 0.8-1.05 

SNCR 30-80% 

Temperatura 850-1100ºC 

Agent reductor Amoníac, urea 

Relació NH3/NOx 1.5-2.5 
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9. Metodologia de disseny dels monòlits 

9.1. Cinètica de la reducció  

Els sistemes de reducció catalítica selectiva eliminen els NOx dels gasos de combustió per 

mitjà de la seva reacció amb l’amoníac injectat. Aquesta reducció es produeix segons les 

següents reaccions: 

 

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O       Eq.9.1 

6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O        Eq.9.2 

NO + NO2 + 2NH3  → 2N2 + 3H2O       Eq.9.3 

 

La primera reacció, Eq.9.1, coneguda com a Standard SCR, és la més important i més 

utilitzada ja que les emissions de NOx en els processos de combustió estan constituïdes per 

un 95% de NO i 5% de NO2, aproximadament.  

 

En cas de treballar en ambients oxidants s’han de considerar les reaccions secundaries 

d’oxidació de l’amoníac. En el present projecte s’ha considerat que per temperatures menors 

a 400 ºC l’oxidació de l’amoníac és negligible. 

 

Tot i considerar les reaccions d’oxidació de l’amoníac negligibles, s’han de tenir en 

consideració altres reaccions que es poden produir en el procés SCR.  

 

- En la utilització de combustibles que contenen un cert contingut de sofre, és 

important tenir en compte les reaccions que es poden donar. L’oxidació del SO2, la 

reacció de SO3 amb vapor d’aigua per donar lloc a l’àcid sulfúric, així com la reacció 

del SO3 amb l’amoníac no reaccionat que produiria la desactivació del catalitzador 

per deposició de bisulfat d’amoni. 

 

- En processos de combustió de combustibles fòssils la corrent gasosa pot contenir 

una quantitat apreciable de diòxid de carboni, CO2. La reacció del CO2 amb 

l’amoníac produeix carbonat amònic, el qual és corrosiu. 
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- A temperatures de reacció inferiors a 200ºC la reacció entre l’amoníac i el NO2 en 

presencia d’aigua, és de gran importància ja que es produeix nitrat d’amoni, gas 

explosiu. Aquesta problemàtica està tractada amb més detall a l’Annex E. 

 

Aquestes reaccions problemàtiques, així com la cinètica del sistema SCR estan detallades a 

l’Annex F, apartat F.1. 

 

L'equació Eq.9.1 expressada en forma de velocitat de reacció es pot ajustar a l'equació 

següent: 

 

 
    

  
      

      

     

                   Eq.9.4 

 

On, s’observen ordres de reacció pròxims a zero per l’NH3 (b=0), i propers a 1 pel NO. Per a 

pressions d’O2 superiors a 1kPa, la dependència respecte a la pressió parcial de O2  es pot 

incloure dins la constant de velocitat (c=0).  

 

 
    

  
      

                                                                                               Eq.9.4 

 

Es tracta per tant, d’una equació de primer ordre respecte el NO i independent de les altres 

espècies, tals com: NH3, O2, N2, H2O, SO2, etc.  

 

9.2. Catalitzador 

Es distingeixen tres tipus de catalitzadors: metalls ordinaris i aliatges, zeolita, i metalls 

preciosos.  

 

La majoria de catalitzadors estan constituïts per aliatges de metalls ordinaris, es composen 

d’òxid de titani amb petites quantitats de vanadi, wolframi, i/o Molibdè o combinacions 

d’altres productes químics actius. Aquest tipus de catalitzador és selectiu i opera en el marge 

de temperatures especificat.  

 

Els catalitzadors de zeolita són relativament nous en el control de les emissions de NOx, es 

tracta de materials a base de silicats d’alumini. Els catalitzadors de zeolita són molt 

semblants als anteriors, la diferencia radica en les altes temperatures d’operació. 
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Per últim, els catalitzadors de metalls preciosos, es fabriquen a partir de platí i rodi. Actuen 

sobre els NOx i a la vegada poden actuar com a catalitzadors oxidants. No obstant, el seu 

elevat cost els fan poc atractius.  

 

El catalitzador utilitzat en aquest projecte és del primer tipus. L’òxid de Vanadi (V2O5) 

suportat sobre òxid de Titani (TiO2) constitueix el sistema catalític de major ús per als 

sistemes SCR, especialment en les centrals tèrmiques. Aquest és un dels catalitzadors més 

efectius en quant a resistència a l'enverinament. Es tracta de catalitzador monolític 

incorporat on els elements actius es troben dispersos uniformement sobre el conjunt de 

l'estructura monolítica, la qual sol ser de caràcter porós. En les condicions del SCR es troba 

el TiO2 en forma d'anatasa lleugerament sulfatada, tot i que de forma reversible. Aquest fet, 

junt a la seva capacitat de millorar l’activitat catalítica del V2O5 , situen el TiO2 com a suport 

preferit per aquest tipus de catalitzadors. Els catalitzadors comercials contenen entre l’1 i el 

3% en pes de vanadi, garantint una conversió de 80-90%. 

 

9.3. Mòdul de Thiele i efectivitat del monòlit 

El mòdul de Thiele indica la relació entre la velocitat de reacció química i el procés de difusió 

que es dóna en els porus del catalitzador. Si els valors del Mòdul de Thiele són petits s’obté 

un major factor d’efectivitat ja que no influeix en el procés difusiu. Per altra banda, si els 

valors del Mòdul de Thiele són alts s’obté un menor factor d’efectivitat ja que influeix en la 

difusió en els porus. 

 

  
    

  
                        Eq.9.6 

   
∫       
 

  
                     Eq.9.7 

  
 

 
 
     

      
 
  (      )          

  (     )         
                 Eq.9.85 

 

A l’Annex F, apartat F.3, es poden veure els resultats obtinguts pels diferents valors del 

mòdul de Thiele i l’efectivitat del monòlit.  

 

S’observa que en tots els casos els valors obtinguts del Mòdul de Thiele són valors petits, 

inferiors a 0.35, i per tant l’efectivitat del monòlit es pot aproximar a 1. Aquests valors 
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indiquen que la concentració del reactiu no disminueix apreciablement dins del porus. Per 

tant, els porus ofereixen una resistència a la difusió insignificant, és a dir, es confirma que la 

velocitat de reacció no es veu afectada per la difusió produïda en el porus.  

 

9.4. Cel·les del monòlit 

A continuació es mostra una taula amb les propietats estructurals del monòlit  de forma 

honeycomb. 

 

Taula 9. 1 Propietats catalitzador V2O5  sobre monòlit de TiO2 de forma honeycomb. [8] 

BET àrea de la superfície (m2/g) 44.4  

Mida mitja de porus Å 325  

Porositat interna % 57.8  

Densitat aparent (g/cm3) 1.6  

Gruix de la paret (cm) 0.038  

Numero de cel·les/cm2 31 

 

A partir d’aquestes propietats, es poden deduir la resta de dades del catalitzador 

necessàries per desenvolupar el model.  

 

A l’Annex F, apartat F.4, es troben les dades deduïdes a partir d’aquesta taula. Amb les 

formules corresponents junt amb un exemple numèric de càlcul.  

 

9.5. Metodologia de disseny 

9.5.1. Reactor i catalitzador 

El component més important del sistema de reducció catalítica selectiva, com és evident, és 

el reactor SCR. Les dimensions d’aquest reactor estan determinades pel seu component 

principal i responsable de la reducció, el catalitzador.  

 



Metodologia de disseny de sistemes de reducció catalítica selectiva de NOx 

de fums de combustió dièsel de fonts fixes  Pág. 33 

 

Segons la metodologia de disseny descrita a l’Annex G es calcula la longitud necessària per 

obtenir una reducció desitjada.  

 

A continuació s’exposen alguns gràfics dels perfils de concentracions, y* vs. x*, segons la 

composició de catalitzador i les diferents temperatures, obtinguts mitjançant la simulació 

indicada. La totalitat dels gràfics es pot consultar a l’Annex G, apartat G.2. 

 

 

Figura 9. 1 Comparació 3.45% i 1.00% V2O5/TiO2,T=300ºC, y* vs. x*, Teòric vs. Simulació 
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Figura 9. 2 Comparació 3.45% i 1.00% V2O5/TiO2,T=200ºC, y* vs. x*, Teòric vs. Simulació 

 

 

Figura 9. 3 Comparació 3.45% i 1.00% V2O5/TiO2,T=100ºC, y* vs. x*, Teòric vs. Simulació 
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La simulació del perfil de concentracions mostra que la limitació de la difusió a la pel·lícula 

és mínima en les condicions aplicades. Ja que, l’avaluació dels valors de y* i x* quan són 

iguals a zero, és a dir, la concentració de NO a la superfície de la paret en funció del flux en 

el si del catalitzador, ha donat valors propers a la unitat.  

 

Tot seguit  s’exposa la representació gràfica de la conversió del reactor en front la longitud 

d’aquest, segons la composició del catalitzador i les diferents temperatures.  Únicament es 

mostren els gràfics de la comparació entre les diferents composicions de catalitzador a les 

tres temperatures estudiades, per la conversió desitjada, el 95%. La totalitat dels gràfics es 

pot consultar a l’Annex G, apartat G.2. 

 

 

Figura 9. 4 Comparació 1.00% i 3.45% V2O5/TiO2, T=100ºC, X=0.95, Conversió vs. Longitud 
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Figura 9. 5 Comparació 1.00% i 3.45% V2O5/TiO2, T=200ºC, X=0.95, Conversió vs. Longitud 

 

 

Figura 9. 6 Comparació 1.00% i 3.45% V2O5/TiO2, T=200ºC, X=0.95, Conversió vs. Longitud 
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catalitzador. En el cas d’una composició del 1,00% V2O5/TiO2 la constant de velocitat és 

menor comparada amb una composició de catalitzador del 3.45%, V2O5/TiO2.  

 

Un cop decidida quina composició de catalitzador s’utilitza, s’estudia el comportament 

d’aquesta composició a les tres temperatures d’operació. 

 

 

Figura 9. 7 Comparació 3.45% V2O5/TiO2, T=100ºC, T=200ºC, T=300ºC,  

X=0.95, Conversió vs. Longitud 
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Figura 9. 8 Pèrdua de càrrega vs. Conversió per les diferents temperatures d’operació. 

 

Un altre paràmetre d’estudi és la pèrdua de càrrega. Aquesta es veu afavorida a mesura que 

disminueix la temperatura, ja que la longitud del reactor també augmenta. 

 

S’ha escollit com a temperatura de treball en el sistema SCR la de 300ºC. Aquesta elecció 

està fonamentada en quatre factors. En primer lloc en la longitud del reactor, la qual és 

menor en front la temperatura de 200ºC. En segon lloc en la reacció de l’amoníac per formar 

nitrat d’amoni, el qual és un gas explosiu, i es produeix a temperatures per sota del 200ºC. 

Per altra banda cal destacar que el nitrat d’amoni també pot provocar la desactivació del 

catalitzador, a causa de què es pot dipositar en forma sòlida o líquida. L’últim factor clau és 

la pèrdua de càrrega, la qual és menor en el cas de 300ºC. 

 

A més de la longitud del reactor s’ha de calcular el volum de catalitzador necessari. Per fer el 

càlcul d’aquest volum en alguns casos es pot emprar la fórmula teòrica, Eq.9.9, en cas de 

què el fabricant proporcioni la constant del catalitzador, Kcatalyst.   
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Normalment, la constant del catalitzador mai està proporcionada pel subministrador de 

catalitzador. Per aquest motiu s’utilitza l’equació empírica següent: 

 

                         

          

     
           Eq.9.10 

 

On cada terme s’ajusta de la següent forma:  

 

    

            
              Eq.9. 11 

        

                  
              Eq.9. 12 

 

   
                                Eq.9. 13 

 

                          Eq.9. 14 

 

                                        Eq.9. 15 

 

Un cop calculat el volum del catalitzador i la longitud del reactor, es planteja el pla de gestió 

del catalitzador. Aquest pla de gestió es mostra a continuació. 

 

Figura 9. 9 Pla de gestió del catalitzador en funció del lliscament d’amoníac. [3] 
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Figura 9. 10 Gestió del catalitzador. [3] 

 

Per tal de dur a terme el pla de catalitzador plantejat es treballa amb quatre nivells de 

catalitzador, tres dels quals corresponen a capes de catalitzador instal·lades i una correspon 

a la capa futura de catalitzador i està, per tant, buida.  

 

El valor de l’alçada s’ha de trobar dins del rang industrial normal, 0.762 m – 1.524 m. Aquest 

rang de valors contempla l’espai superior i inferior requerit per la manipulació del 

catalitzador.  

 

Per tant, amb el càlcul del volum del catalitzador, la longitud del reactor, el nombre capes i 

els rangs específics de valors de l’altura de les capes, queda determinada l’àrea de la secció 

transversal en cada nivell catalític.  

 

          
            

           
        Eq.9. 16 

 

Un cop estimada l’àrea de la secció transversal del catalitzador, es pot obtenir l’àrea de la 

secció transversal del reactor SCR, ja que aquesta àrea és normalment un 15% superior a la 

del catalitzador.  
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                             Eq.9.17 

 

Per fer una estimació de l’altura del reactor SCR, incloent les capes inicials i futures de 

catalitzador, la capa rectificadora de flux, i l’espai de carga de catalitzador s’utilitzà l’equació 

Eq.9.18. 

               
 (       )                     Eq.9.18 

 

Tot seguit es mostren les dades obtingudes mitjançant l’aplicació del mètode detallat.  

Taula 9. 2 Resultats del dimensionament. 

Temperatura (ºC) 300ºC 

Conversió (%) 95% 

Longitud (m) 3,5827 

Volum del catalitzador (m3) 1491.21 

Altura capes (m) 1.3048 

Nombre de capes instal·lades 3 

Nombre de capes futures 1 

Àrea secció transversal catalitzador (m2) 19.5x19.5 

Àrea secció transversal reactor SCR (m2) 21x21 

Altura reactor SCR (m) 16.5 m. 

  

9.5.2. Deflectors 

El reactor SCR dissenyat és de flux vertical. Els gasos de combustió arriben horitzontalment 

i el reactor està situat de forma vertical, és per aquest motiu que cal la incorporació de 

deflectors. Els deflectors, junt amb la capa de rectificació de flux,  asseguren un perfil de 

velocitat uniforme. Aquesta uniformitat en la velocitat del flux redueix al mínim els punts 

locals d’alta o baixa velocitat, evitant un desgast excessiu del catalitzador i minimitzant la 

pèrdua de càrrega total del sistema.  
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9.5.3. Reixeta d’injecció d’amoníac (AIG) i mesclador estàtic 

La reixeta d’injecció d’amoníac o més coneguda com  AIG, que correspon al seu acrònim en 

anglès (ammonia injection grid), és un dels components del sistema SCR més importants, ja 

que controla un paràmetre crític com és el control del lliscament de l’amoníac. A continuació 

es mostra una reixeta d’injecció comú des de dues vistes diferents. 

 

La zona de control AIG permet precisar la quantitat d’amoníac adequada per ser injectada 

en cada zona al llarg de la secció transversal de la xarxa de conductes. L’AIG es dissenya 

per facilitar una distribució permanent i uniforme de l’amoníac a través del flux de gasos de 

combustió, per aquest motiu es poden emprar múltiples zones d’injecció. Aquest element del 

sistema se situa a la part horitzontal superior del sistema SCR.   

 

Figura 9. 11  Sistema d'injecció d'amoníac (AIG). [5] 
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El disseny de l’AIG depèn en gran mesura de la distancia entre la reixeta d’injecció i 

l’entrada a les capes catalitzadores, a major distancia menor serà el número d’injectors que 

es requereix per una adequada mescla.  

 

Aquests sistemes d’injecció estan sotmesos a altes temperatures i a l’impacte dels gasos de 

combustió, provocant la degradació d’aquest sistema. Per aquest motiu es construeixen 

d’acer inoxidable i es dissenyen per poder ser reemplaçats en el futur.  

 

Per una situació de l’AIG a tres metres de l’entrada a les capes de catalitzador, la reixeta 

distribueix l’amoníac en 21 zones separades, on cada zona disposa de 20 filtres d’injecció.  

 

Junt amb el sistema AIG i amb les mateixes premisses és necessari la instal·lació de 

mescladors estàtics. Aquests se situen abans de la reixeta d’injecció.  

 

 

Figura 9. 12 Instal·lació d’un mesclador estàtic. [9] 

 

9.5.4. Mesclador aire/amoníac 

En el mesclador, recipient d’acer al carbó, el flux d’amoníac vaporitzat es dilueix amb aire en 

una relació 20:1 d’aire amoníac. L’alta proporció d’aire assegura una correcta mescla d’aire i 

amoníac, mantenint-la per sota del límit d’inflamació.  Aquesta mescla, és introduïda en el 

flux de gasos de combustió a través de l’AIG. 

 

9.5.5. Vaporitzador 

L’amoníac anhídrid en forma de vapor és extret del tanc d’emmagatzematge per la seva 

injecció en el sistema SCR. En aquesta extracció part de l’amoníac líquid s’evapora per a 
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reemplaçar el volum de gas extret. El procés de vaporització requereix calor, ja que si el flux 

de calor no és suficient, aquest no pot fluir per les parets amb la rapidesa necessària per tal 

de mantenir el nivell de vaporització necessària, provocant una caiguda de pressió i 

temperatura.  

 

Per reunir aquestes condicions d’operació s’utilitza un sistema de vaporització elèctrica. 

Mitjançant les resistències elèctriques es dóna calor a un flux d’amoníac líquid provinent del 

tanc d’emmagatzematge d’amoníac, retornant-lo en forma de vapor al mateix. 

 

9.5.6. Tanc d’emmagatzematge d’amoníac 

A continuació es mostren els diferents elements que formen un tanc d’emmagatzematge 

d’amoníac, Figura 9.13, així com les funcions que duen a terme cadascuna de les parts. 

 

 

Figura 9. 13  Elements del tanc d'emmagatzematge d'amoníac anhídrid 

 
 

- Vàlvula de retorn de vapor i vàlvula equalitzadora de pressió.  Aquest punt de 

connexió permet desplaçar el vapor d’amoníac al camió. Aquest fet facilita una 

descarrega més ràpida i eficient. 

- Vàlvules de líquid a vaporitzador. Aquestes connexions permeten la circulació de 

l’amoníac líquid pel fons del tanc fins l’equip vaporitzador. Des d’aquest punt es 

retorna l’amoníac en forma de vapor al tanc. Aquest sistema és necessari per tal de 

mantenir l’evaporació de l’amoníac  cap als injectors.  



Metodologia de disseny de sistemes de reducció catalítica selectiva de NOx 

de fums de combustió dièsel de fonts fixes  Pág. 45 

 

 

- Vàlvula d’alleujament. Aquesta connexió evita que la pressió vapor interna 

sobrepassi la pressió de disseny del tanc. 

 

- Mesurador de nivell. Indica quin percentatge de volum del tanc és amoníac líquid. 

 

- Mesurador de nivell fix. Aquest mesurador està previst d’un sistema secundari de 

mesurament per assegurar que el nivell del tanc no sobrepassa el 85%, ja que un 

15% de volum ha de ser mantingut per permetre l’expansió. 

 

- Manòmetre. Indica la pressió vapor dins del tanc d’emmagatzematge. 

 

- Vàlvula de sortida de gas. Aquest punt donarà la connexió amb el sistema de 

reducció, a través de la canonada de procés connectada en aquest punt l’amoníac 

anhídrid és enviat al mesclador d’aire i més endavant al sistema AIG. 

 

- Vàlvula d’ompliment de líquid. En aquest punt arriba la connexió des del camió. 

Durant aquest procés el tanc d’emmagatzematge no pot superar el 85% de la seva 

capacitat. 

 

Els tancs d’emmagatzematge d’amoníac  han estat dissenyats per subministrar amoníac 

anhídrid al llarg de 30 dies d’operació. Cada tanc d’emmagatzematge té un volum de 250 m3 

i es troba a una pressió de disseny 250 psig. Per cobrir la demanda són necessaris 4 tancs 

d’aquestes característiques. 

 

9.5.7. Descàrrega d’amoníac 

El tanc d’amoníac dóna un subministrament d’agent reductor durant uns dies, per tant, el 

tanc d’amoníac ha de ser recarregat abans d’exhaurir les seves provisions. Per dur a terme 

la càrrega/descàrrega d’amoníac anhídrid, s’habilita una zona on se situarà els camions 

tancs.   

Els tancs es connecten per mitjà d’unions flexibles en dos punts a una estació de 

descàrrega. Un compressor succiona el vapor des del tanc d’agent reductor que es desitja 

omplir, i el descarrega en l’espai de vapor del tanc del camió.  Aquest procés genera una 
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petita caiguda de pressió en el tanc del sistema causant que l’amoníac líquid es transfereixi 

d’un tanc a l’altre.  

 

9.5.8. Desviació de l’economitzador 

Un dels paràmetres crítics en la reducció dels òxids de nitrogen és la temperatura a la qual 

es dóna aquesta reducció, per aquest motiu és essencial mantenir del gas de combustió a la 

temperatura adequada. Per assegurar aquesta temperatura s’utilitza una desviació de 

l’economitzador.  

 

Aquesta desviació, per mitjà un deflector modulador, regula la quantitat de flux de gas de 

combustió calent desviat. El flux desviat es mesclarà amb el gas de combustió més fred a la 

sortida de l’economitzador. En la sortida de l’economitzador és necessari un altre deflector 

modulador per proporcionar suficient pressió cap enrere, permetent que el volum requerit de 

gas flueixi a través de la desviació.  

 

9.5.9. Ventiladors i Bufadors 

Al llarg dels conductes i les capes de catalitzador del sistema SCR, la pressió dels gasos de 

combustió disminueix. Per tal de mantenir la mateixa raó de flux a través dels conductes és 

requereix energia addicional proporcionada per ventiladors.  

 

Els bufadors, són els altres equips utilitzats al llarg de la zona catalítica per evitar la 

deposició del sutge dels gasos de combustió. Les canonades de subministrament pels 

bufadors de sutge tenen la mida de dues polzades de diàmetre. 

 

El càlcul de dimensionament exposat anteriorment, es troba detallat a l’Annex H. 
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9.5.10. Diagrama de procés  
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9.5.11. Exemples d’instal·acions 

Per fer més visual i entenedor el dimensionament del sistema SCR es mostra com a 

exemple la imatge d’una instal·lació real.  

 

Figura 9. 14 Instal·lació SCR de 675 MW fabricada per Babcock-Hitachi.[7] 
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9.5.12. Sensor de control de NH3 

Per tal d'aconseguir la reducció dels òxids de nitrogen gràcies a la màxima conversió del 

sistema SCR, un dels factors més importants a tenir en compte és el control dels nivells de 

l'agent reductor emprat. 

 

El control es realitza mitjançant un sistema de llaç tancat. Aquest control fa que sigui un 

sistema robust davant dosis d'agent reductor inexactes i envelliment del catalitzador. 

 

La introducció d'un sensor d'amoníac, dóna l'oportunitat d'ajustar la injecció de l'agent 

reductor donant informació del seu dosatge i lliscament. El control d'amoníac en llaç tancat 

busca la màxima conversió de NOx sota una restricció de lliscament. Aquest control només 

és òptim quan la temperatura augmenta, ja que en cas de què la temperatura disminueixi el 

control de retroalimentació de lliscament tendeix a carregar el catalitzador del reactor SCR, 

produint un augment ràpid de la temperatura, el qual pot causar un gran pic de lliscament.  

 

Figura 9. 15 Esquema de blocs de l’estratègia de control. [6] 
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L'esquema de blocs anterior mostra una estratègia de control del SCR que combina el 

control de retroalimentació de lliscament d'amoníac amb el control de cobertura superficial 

del catalitzador.  

 

L'algoritme utilitza la informació del sensor d'amoníac de dues formes diferents. En el control 

de lliscament d'amoníac en llaç tancat, l'algoritme aplica la informació de la retroalimentació 

d'amoníac per ajustar directament la injecció de l'agent reductor per controlar el lliscament 

d'amoníac fins al nivell de referència. En el mode de control de la cobertura superficial 

d'amoníac, l'algoritme utilitza la informació de retroalimentació del sensor d'amoníac per 

adaptar la taula d'emmagatzematge d'informació de referència d'amoníac. 

 

9.5.12.1. Sensor de control NOx 

L'estratègia de control del sensor d'amoníac es compara amb una estratègia de control del 

sensor de NOx. El feedforward (prealimentació) parteix de l'estratègia de llaç tancat de NOx 

basat essencialment en l'aplicació de l'agent reductor de manera estequiomètrica, relació 

NH3/NOx=1, segons la correcció aplicada en base a la sensibilitat de NOx. 

 

L'estratègia de control requereix una resposta ràpida a variacions d'injecció d'amoníac. Per 

tant, l'estratègia requereix una temperatura alta en el SCR, al voltant de 300ºC per així 

aplicar la correcció de llaç tancat.  

 

La informació més detallada sobre aquests instruments de control és troba disponible en 

l’Annex I. 
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10. Impacte ambiental 

10.1. Emissions atmosfèriques 

Es produeixen emissions atmosfèriques de SO2, HC, CO, procedents de la combustió dels 

motors dièsel amb el conseqüent impacte ambiental de la contaminació per immissió de 

SO2, HC, CO, a causa dels gasos de combustió dels motors dièsel.  

 

Les emissions a l’atmosfera dels gasos de combustió de vehicles, ja sigui pel transport de 

residus pels gestors autoritzats, transport de mercaderies pels proveïdors, contribueixen a la 

contaminació atmosfèrica i escalfament global. 

 

10.2. Abocaments 

Els abocaments d’aigües utilitzades durant el tractament, especialment per la refrigeració 

dels motors, produeixen una alteració de les condicions del medi receptor d’aquests 

abocaments. Aquest impacte ambiental també el produeix l’abocament d’aigües residuals 

procedents dels serveis de la instal·lació.  

 

10.3. Vessament 

El vessament derivats de transports de residus pels gestors autoritzats i proveïdors, poden 

donar com a impacte ambiental una contaminació de les aigües i el sòl. 

 

10.4. Sorolls 

El soroll emès pel funcionament dels motors generadors d’electricitat provoquen un impacte 

ambiental en els nivells de immissió acústica diürna i nocturna. Així com la generació de 

sorolls per transports de contractistes i proveïdors o altres activitats que es desenvolupen 

fora de les instal·lacions, produeixen l’increment dels nivells d’immissió. 
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10.5. Residus 

Un cop complerta la vida útil del catalitzador, els mòduls de catalitzador són recanviats. Per 

la disposició final del material catalític, s’avaluarà el seu reciclatge o bé l’enviament a un 

dipòsit autoritzat.  

A més del catalitzador, la generació de residus assimilables a urbans causen la 

contaminació del sòl per lixiviats d’escombraries.  Així com la generació de fustes, ferralles, 

en els tallers, així com la neteja de les peces produeixen com a impacte ambiental l’ocupació 

del sòl per un residu inert.  

 

La generació de material com a conseqüència de les operacions de neteja i manteniment, el 

rebasament dels tancs de combustibles, la generació d’escombraries, ferralles, envasos 

buits, embalatges, procedents de nous muntatges, així com el sòl contaminant amb 

hidrocarburs, causen com a impacte ambiental la contaminació del sòl i aigües subterrànies.  

 

Els residus seran emmagatzemats temporalment de manera prèvia a la seva entrega a 

gestors autoritzats. 

 

10.6. Emmagatzematge i transport de substàncies perilloses 

L’emmagatzematge del combustible i el lubricant pels motors, produeix com a impacte 

ambiental la contaminació del sòl i la contaminació de les aigües. L’emmagatzematge i 

transport de productes químics, principalment NH3, produeix com a impacte ambiental la 

contaminació del sòl per productes químics. 

 

10.7. Consum de recursos i matèries primeres  

El consum de combustible i d’energia dels serveis auxiliars provoquen una disminució d’un 

recurs natural, com és el petroli.  

 

10.8. Impacte visual 

La instal·lació del sistema SCR així com el manteniment de les instal·lacions exteriors 

produeixen un impacte visual limitat, ja que es troben en una zona industrial.  
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11. Avaluació econòmica 

Es poden diferenciar dos casos d’implantació del sistema SCR, el sistema en una instal·lació 

nova o el sistema en l’adaptació d’una instal·lació ja existent.  

En primer lloc s’ha realitzat el pressupost per cada una de les possibilitats.  

 

Taula 11. 1 Pressupost per una instal·lació nova. [1] 

Pressupost 

Equips 2.362.587 

Equips auxiliars 2.953.233 

Instrumentació 590.647 

Disseny del sistema 354.388 

Cimentació i suports 3.071.363 

Instal·lació elèctrica 1.299.423 

Impostos 1.181.293 

Instal·lació del sistema 590.647 

Càrrecs d'enginyeria 1.181.293 

Costos construcció i constructor 13.939.262 

Costos pre-producció 42.527 

Contingència projecte 2.126.328 

Arrendament del terreny 245.716 

Tarifes desmantellament 368.573 

Inversió de capital total (€) 30.307.279 

 

Taula 11. 2 Costos anuals per una instal·lació nova. [1] 

Pressupost 

Equips 3.361.753 

Equips auxiliars 4.202.191 

Instrumentació 840.438 

Disseny del sistema 504.263 

Cimentació i suports 4.370.278 

Instal·lació elèctrica 1.848.964 

Impostos 1.680.876 

Instal·lació del sistema 840.438 

Càrrecs d'enginyeria 1.680.876 

Costos construcció i constructor 19.834.340 

Costos pre-producció 60.512 

Contingència projecte 3.025.577 

Arrendament del terreny 336.175 

Tarifes desmantellament 518.449 

Inversió de capital total (€) 43.105.131 
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Els valors obtinguts de la inversió de capital total, es pot aplicar una reducció de fins al 50% 

gràcies a les subvencions de la Unió Europea, reduint la inversió total fins a 15.153.640  €  i 

21.552.566 €, respectivament.  

 

No s’ha pogut realitzar una anàlisi econòmica amb els indicadors VAN i TIR, ja que el 

sistema SCR és un sistema de reducció de NO i no produeix cap benefici econòmic, només 

el relatiu a què les instal·lacions han de complir amb la legislació d’emissió de NOx. En lloc 

de realitzar una anàlisi econòmica s’ha determinat a partir dels costos anuals del sistema 

SCR, quant costa reduir un gram de contaminant NOx, Annex J. 

 

El cost anual d’una instal·lació nova és de 6.212.969 €·any-1 i el del sistema en l’adaptació 

d’una instal·lació ja existent és de 7.628.252 €·any-1.  

 

A partir d’aquests costos anuals es pot calcular el cost de la reducció per gram de NOx 

tractat. Tenint en compte que es tracta un cabal de 380 m3·s-1, a una temperatura de 

300ºC, 1 atm de pressió, i amb un contingut de 1000 ppm de NOx. En el cas d’una 

instal·lació nova el cost per gram de NOx serà de 0.08 €·g-1. En el cas de l’adaptació 

d’una instal·lació ja existent el cost per gram de NOx serà de 0.10 €·g-1. 

 

Si es comparen els resultats obtinguts es confirma que és més problemàtic l’adaptació d’un 

sistema SCR a un sistema ja existent, ja que evidentment, aquest no estava pensat per 

introduir aquest tipus d’adaptació. El seu cost és més elevat.  
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Conclusions 

 La reacció entre l’amoníac i els NOx és de pseudo-primer ordre. Aquesta reacció no 

es veu afectada per la difusió produïda en els porus. 

 

 El perfil de concentracions del NOx mostra que la limitació de la difusió a la pel·lícula 

és mínima en les condicions aplicades. 

 

 El catalitzador idoni pel sistema SCR és el de tipus monolític d’òxid de Vanadi (V2O5) 

suportat sobre òxid de Titani (TiO2). La millor composició d’aquest catalitzador és la 

basada en un 3.45% en pes d’òxid de Vanadi. 

 

 La longitud del reactor es veu disminuïda a mesura que augmenta la temperatura 

d’operació.  Es possible obtenir conversions del 95% amb petits canvis a la longitud 

del reactor. 

 

 La pèrdua de càrrega es veu afavorida a mesura que disminueix la temperatura 

d’operació. 

 

 Les temperatures d’operació inferiors a 200ºC produexien nitrat amònic, explosiu i 

desactivador del catalitzador. La temperatura de treball òptim és de 300ºC. 

 

 L’adaptació d’un sistema SCR a un sistema ja existent és més costosa que per una 

instal·lació nova. 
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