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RESUM 

Donada l'actual situació de disposició de recursos naturals no renovables, tan utilitzats però 
alhora en camí de ser exhaurits, ha sorgit el plantejament de trobar altres models energètics 
més enllà dels tradicionals. Una alternativa interessant és aprofitar un recurs renovable i per 
tant més net i inesgotable. Així doncs el present estudi proposa una configuració de central 
elèctrica capaç d'aprofitar l'energia provinent de les radiacions solars com és el cas d'una 
central termosolar.  

D'entrada s'ha dut a terme una recerca pel que fa a aquest tipus de configuració estudiant la 
organització, el funcionament i els diferents elements que hi són presents. Així mateix, s'ha 
exposat la presència dels diferents blocs constituents (camp solar, sistema 
d'emmagatzemament tèrmic, caldera auxiliar i bloc de potència), els quals són els encarregats 
de determinar l'origen de l'energia generada i per tant el pes de cadascuna en relació al global. 
D'aquesta manera les múltiples disposicions possibles entre els quatre grans blocs dóna lloc a 
diverses configuracions i per tant, resultats de funcionament diferents. A més, s'han anat 
detallant les característiques i propietats dels elements que conformen la central. A través de 
la comparativa entre els models disponibles actualment, s'han anat definint un per un tots els 
dispositius a partir de les informacions facilitades pels fabricants i també gràcies a les presents 
línies d'investigació a nivell sobretot europeu i americà, per tal de ser tingudes en compte de 
cara a la modelització del prototip proposat. Un cop determinats tots els paràmetres que 
intervenen s'ha procedit a la modelització. En aquest sentit, amb l'ajuda d'un full de càlcul s'ha 
aconseguit plasmar el funcionament de la central a partir d'una localització i unes radiacions 
solars donades. El model dissenyat permet establir qualsevol configuració desitjada, recordant 
que consisteix en la presència dels blocs constituents, a partir de quatre paràmetres 
fonamentals: superfície solar, el percentatge utilitzat de l’energia disponible per al sistema 
d’emmagatzemament, la potència de la caldera auxiliar i la potència de la turbina. D'aquesta 
manera s'aconsegueix el perfil de funcionament horari de la central, a partir del qual s'extreu 
la producció d'electricitat, la quantitat de combustible utilitzat i la quantitat de sals solars, 
entre d'altres, per a cada configuració introduïda.  

Seguidament s'ha buscat la configuració òptima, en relació al cost de producció, ja que serà 
aquella més competitiva davant les altres tecnologies. Aquest procés d'optimització s'ha 
calculat a partir de la minimització de l'indicador de rendibilitat LEC que posa en relació tots els 
costos i inversions associats a una producció d'energia. Un cop finalitzat, s'obté  com a resultat 
la configuració més interessant a nivell econòmic les característiques de la qual seran 
detallades. 



Estudi de viabilitat d'una central termosolar 

 
 

iii Pàgina Marina Monserrat Amat 
 

Finalment, utilitzant els resultats anteriors corresponents a la configuració ja escollida s'ha 
procedit a estudiar la viabilitat del model seleccionat. Per fer-ho primer s'ha analitzat i 
quantificat els principals avantatges, de caire ambiental, que consisteixen bàsicament en les 
reduccions de les emissions dels gasos causants de l'efecte hivernacle. Seguidament s'ha mirat 
la competitivitat de la central elèctrica en relació amb altres tecnologies. S'ha fet una primera 
comparació global utilitzant l'indicador LEC la qual ha permès demostrat la situació 
d'inferioritat que viuen avui en dia les energies renovables. Malgrat aquest fet, vistes les 
característiques de l'emplaçament, s'ha considerat oportú fer un breu anàlisi financer on 
s'obtingués la rendibilitat del projecte segons el preu per quilowatt hora.  

Com a resultats s'ha arribat a la selecció d'una central formada per cent cinquanta-dos llaços 
amb un sistema d’emmagatzematge tèrmic que aprofita el 75% de l’energia solar excedent, 
una caldera auxiliar de 10 MW de potència i una turbina de 50 MW de potència. Aquesta 
configuració, la qual requereix una inversió de 240,76 M€ és capaç de generar 210 GWh anuals 
i permet reduir les emissions de CO2 a 12,41 g/KWh. Des del punt de vista de la viabilitat 
malgrat que l'indicador LEC no és competitiu, s'ha vist una rendibilitat que comença a ser 
atractiva tenint en compte l'alt preu que presenta l'electricitat a Gambia (TIR de 22,2% 
associada a la tarifa actual de 0,170 €/KWh).   
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ABSTRACT 

Given the current state of natural resources, often used but at the same time in a way to be 
exhausted, it is starting to be essential to find other energy models far from the traditional 
ones.  An interesting alternative is to use a renewable source so that is to say a cleaner and 
inexhaustible way. The present study proposes a configuration of electric plant capable to use 
energy coming from the solar radiations based on a solar thermal technology. 

First of all we have done a research related to the technology chosen; its organization, 
performance and every component of the circuit. Furthermore we have expound its different 
blocks, which are responsible for defining the origin of the energy created. In other words, the 
configuration of these four blocks (solar field, thermal storage system, boiler and power block) 
gives a different  manner of operating. We have also described the proprieties and  
characteristics of the different components of the plant. With the comparison of the products 
nowadays available, we have defined every device with the information given by the  
manufacturer. 

Once all the parameters are selected we have continued by making a model of the solar 
thermal plant. We have used an Excel file in order to reach to display its operation once the 
location and the solar radiations are introduced. The created model allows to plot any desired 
configuration knowing that it will be defined by the involvement of the four blocks. The 
indicated parameters used to modify the model are: solar surface, TES contribution, boiler 
power and turbine power. As a result, we have obtained  the outputs hourly profile from which 
we can easily determine many other information like the fuel or molten salt requirement for 
any configuration introduced. 

Subsequently, we have search the optimal configuration which is the most competitive one 
associated to an economical aspect. This optimization process is calculated by minimizing the 
LEC rate of profitability, which relates all the investment required for a particular energy 
output. Once finalized, the result obtained is the most convenient configuration whose 
characteristics have  also been detailed. 

Finally, using the previous results we have proceeded to analyze the viability from the chosen 
model. To start with, we have quantified the advantages, environmental aspects basically, 
which consist of the reduction of greenhouse effect gases. we have compared the solar 
thermal plant with other traditional technologies by a global comparison where the LEC rate 
will show us the inferiority of renewable sources these days. Despite that, due to the singular 
location it is appropriate to do a short financial analyze where the Internal Rate of Return of 
the project associated with the price of the kilowatt hour is obtained.  

As a result the configuration selected is the one with 152 loops, a TES which uses 75% of 
surplus energy, a 10 MW power boiler and a 50 MW power turbine. The investment required is 
240,76 M€ from what 210 GWh are annually generated and the CO2 emissions are reduced to 
12,41 g/KWh. Related to the viability of the project, even though the LEC rate values are not 
sufficient, the IRR starts to be attractive due to the high price of the electricity in Gambia (IRR 
22,2% associated to the actual tariff of 0,170 €/KWh).    
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NOMENCLATURA 

Símbol Unitat Descripció 

 [m2] Àrea de col·lector al camp solar  

 [m2] Àrea de l’intercanviador  

 [m2] Àrea interior del tub absorbidor 

 [m2] Àrea d’obertura d’un col·lector  

AST [h] Hora del dia 

 [-] Factor d’influència de l’estat de neteja  

 [€] Cost del combustible anual utilitzat  

 [€] Cost anual  d’operació i manteniment  

 [J/kg ºC] Capacitat calorífica del fluid tèrmic  

 [J/kg ºC] Capacitat calorífica de les sals solars 

D [m] Diàmetre canonada  

 [W/m2] Radiació directa normal  

 [kWh] Electricitat neta anual generada  

 [-] Coeficient de fricció de Darcy  

 [-]  Factor anual  

 [m/s2] Gravetat  

 [m] Pèrdua de càrrega  

 [W/mºC] Conductivitat tèrmica de la sal solar 

 [-] Paràmetre modificador de l’angle d’incidència  

 [m] Longitud de tub absorbidor  

LEC [$/kWh] Indicador Levelized Energy Cost  

 [kg/s] Cabal màssic  

 [kg/s] Cabal màssic de sals  

MS [-] Múltiple solar  

N [-] Dia de l’any 

 [W] Potència neta de la bomba 

 [W] Potència útil de la caldera  

 [W] Potència nominal de la turbina  

 [m3/s] Cabal de fluid tèrmic  

 [W/m2] Pèrdues tèrmiques a la xarxa de canonades  

 [W] Pèrdues tèrmiques al camp solar  

 [W] Pèrdues tèrmiques al tub absorbidor (Model Schott-70)  
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 [W] Pèrdues tèrmiques al sistema d’emmagatzemament tèrmic  

 
[W] Potència tèrmica que proporciona la radiació directa 

incident  

 [W] Potència tèrmica útil que proporciona un col·lector  

 [W] Potència tèrmica a la entrada del bloc de potència  

 [W] Potència tèrmica de la caldera  

 [W] Potència tèrmica provinent del camp solar útil  

 
[W] Potència tèrmica màxima destinada al sistema 

d’emmagatzemament tèrmic  

 
[W] Potència tèrmica màxima destinada al sistema 

d’emmagatzemament tèrmic aprofitant un percentatge en 
hora punta  

 [W] Potència tèrmica nominal útil 

 [W] Potència tèrmica del sistema d’emmagatzemament  

 
[W] Potència tèrmica útil sortint del sistema 

d’emmagatzemament  

 
[W] Potència tèrmica útil sortint del  sistema 

d’emmagatzemament tèrmic aprofitant un percentatge en 
hora punta  

 [W] Potència tèrmica útil  

 
[W] Potència tèrmica màxima aportada pel camp solar en hora 

punta 

Re [-] Número de Reynolds 

 [ºC] Temperatura mitjana al tub absorbidor  

 [ºC] Temperatura ambiental  

 [ºC] Temperatura canonada freda a l’entrada  

 [ºC] Temperatura canonada freda a la sortida  

 [ºC] Temperatura canonada calenta a l’entrada  

 [ºC] Temperatura canonada calenta a la sortida  

 [ºC] Temperatura del fluid tèrmic final  

 [ºC] Temperatura del fluid tèrmic inicial  

U [W/m2ºC] Coeficient de transferència tèrmica  

V [m/s] Velocitat   

 [m3] Volum de la xarxa de canonades  

 [m3] Volum franja inferior del tanc  

 [m3] Volum franja superior del tanc  

 [m3] Volum total del tanc  

 [m3] Volum del tanc d’expansió  

 [m3] Volum total de fluid tèrmic a temperatura ambient  
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 [m3] Volum total de fluid tèrmic a 343ºC  

 [-] Percentatge utilitzat de l’energia disponible per al sistema 
d’emmagatzemament 

 [rad] Altura solar  

 [rad] Angle azimutal  

 [kg/m2s2 ] Pes específic del fluid tèrmic  

  [rad] Declinació  

 [-] Coeficient de pèrdua puntual  

 [m] Rugositat absoluta de la xarxa de canonades  

 [-] Rendiment global del bloc de potència  

 [-]  Rendiment de la bomba  

 [-] Factor d’influència de l”end effect”  

 [-] Rendiment del generador  

 [-] Factor d’influència de la projecció d’ombra  

 [-] Rendiment òptic  

 [-] Rendiment sistema d’emmagatzemament tèrmic  

 [rad] Angle d’incidència  

 [rad] Projecció longitudinal de l’angle d’incidència  

 [rad] Projecció transversal de l’angle d’incidència  

 [m2/s] Viscositat cinemàtica  

 [kg/m3] Densitat del fluid tèrmic 

 [kg/m3] Defluid tèrmic a 343ºC  

 [kg/m3] Densitat fluid tèrmic a 343ºC  

 [kg/m3] Densitat sal solar  

 [Pa·s] Viscositat dinàmica  

 [rad] Angle zenital  

 [rad] Angle horari  

 [-] Factor d’influència de l’estat de neteja  
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OBJECTIUS  

Aquest estudi ha tingut com a objectiu veure si tot i el fet que el termosolar no és un dels més 
favorables econòmicament, continua sent una opció factible sobretot en un dels països del 
món on l'energia és més cara ja que actualment el total de la seva producció està basada en 
combustibles fòssils. 

Així doncs  

• Dissenyar un prototip que modelitzi la central termosolar a partir de quatre 
paràmetres fonamentals: superfície solar, el percentatge utilitzat de l’energia 
disponible per al sistema d’emmagatzemament, la potència de la caldera auxiliar i la 
potència de la turbina. 

• Escollir la configuració més favorable, aquella que minimitza el cost del quilowatt hora, 
a partir de la iteració de diferents estructures de central. 

• Estudiar els avantatges i la viabilitat de la tecnologia termosolar a partir de la 
configuració optima. Veure si el projecte resulta atractiu malgrat la inferioritat en que 
encara es troben les fonts renovables davant la competitivitat d'altres tecnologies 
tradicionals. 

ESTRUCTURA DEL PROJECTE  

1.INTRODUCCIÓ 

L’energia és necessària per a la societat i sobretot per al seu desenvolupament econòmic i 
tecnològic. Així doncs és imprescindible de disposar de fonts d’energia arreu del planeta que 
tinguin la capacitat d’aprovisionar les necessitats de la societat actual.  

Tradicionalment s’ha optat per la obtenció d’aquest recurs a partir de combustibles abundants 
i barats que permetien l’obtenció directa d’energia a partir de la combustió d’aquests. A causa 
del gran ús que se n’ha fet al llarg dels últims segles i tenint en compte la seva naturalesa no 
renovables, s’ha arribat una disponibilitat mundial prou baixa com per fer saltar les alarmes del 
possible esgotament en un futur pròxim atès als milions d’anys requerits per a la seva 
producció.  

Davant d’aquest escenari no és estrany l’aparició de noves tecnologies que permeten no 
només aconseguir energia a partir de fonts inesgotables sinó que totalment gratuïtes. Malgrat 
aquests aspectes tan favorables a la seva implantació cal remarcar que les tecnologies 
necessàries són cares i moltes d’elles encara en via de desenvolupament cosa que posa en 
dubte la seva viabilitat actual.  

A més a més en els últims anys ha aparegut una sensibilitat pels aspectes mediambientals vista 
també la situació preocupant que viu el planeta envers la contaminació tant atmosfèrica com 
dels sistemes hidrològics i terrestres. En relació als costos ambientals la producció actual 
d’energia és una de les principals causants de l’alliberament de CO2 a l’ambient. Aquest 
component, sota el context de desequilibri global actual, té efectes negatius ja que és el 
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principal causant de l’efecte hivernacle. A causa de la seva difícil eliminació un cop fixat a 
l’atmosfera s’han establer diferents acords interestatals a fi de consensuar les actuacions per 
resoldre el problema. 

Així doncs s’ha volgut encarar l’estudi cap a l’aprofitament d’una font renovable com és el cas 
de l’energia solar en un país en via de desenvolupament a fi de millorar-ne les infraestructures, 
ajudar al desenvolupament d’una xarxa energètica sostenible i eficient al mateix moment que 
la seva contribució al planeta és limitada tant a llarg com a curt termini. 

La localització a estudiar ha estat la República de Gambia, situada a la costa occidental d'Àfrica. 
Aquesta localització està fonamentada en un proposta de projecte formulada per una empresa 
catalana amb la finalitat d'estudiar les possibilitats per tal d'implantar una font d'energia que 
permeti impulsar una xarxa d'electricitat sòlida i viable en un país com és la República de 
Gàmbia. Així doncs l'estudi pretén ser un document previ de cara a l'anàlisi de les diferents 
alternatives dirigit a la presa de decisions. 

Amb això, la localització escollida presenta unes característiques idònies per a l’aprofitament 
de les radiacions solars incidents gràcies a la seva proximitat a l’equador que implica unes altes 
radiacions a més d’una temperatura amb unes variacions menors al llarg dels mesos si ho 
comparem amb altres emplaçaments ja vigents. A més, al tractar-se d’un ecosistema com la 
sabana, caracteritzat per gran extensions de terreny and desnivells molt suaus i amb una 
cobertura vegetal escassa, i amb poca densitat de població és possible disposar de grans 
superfícies aptes per a la instal·lació de centrals solars.  Per aquests motius veiem que seria 
interessant avaluar la implantació d'aquest tipus d'energia ja que no només s'esperen una 
superfície baixa gràcies a la situació  si no que a més presenta les condicions idònies per que fa 
als aspectes constructius i ambientals. 

Un altre aspecte decisiu de cara a inicial el plantejament és el fet que per motius polítics es vol 
assolir una potència de sortida a la xarxa de 50 MW. Aquest valor és doncs la principal condició 
de contorn a l'hora de proposar alternatives per a resoldre el problema i ha estat determinat 
en vista de les projeccions de futur realitzades pels polítics i tècnics del país. 

Per tal de simplificar el problema s'ha establert que es disposarà d'una turbina de 50 MW des 
de l'instant en que es posa en funcionament la central. Un plantejament a considerar seria el 
d'una central amb potència gradual gràcies a la construcció en diferents fases. Aquesta 
proposta seria interessant partint del punt de vista on la potència de sortida plantejada és 
excessiva tenint en compte la situació actual del país i per tant aniria enfocada a unes 
previsions futures. Per dur-ho a terme seria suficient amb dissenyar dues o més etapes 
constructives fixades per les potències de les diferents turbines que s'anirien instal·lant 
progressivament fins arribar a la potència nominal desitjada. Aquest enfocament no només 
seria aconsellable com a mesura d'adaptació al creixement progressiu del país sinó que al 
disposar d'un conjunt de turbines i no d'una única aconseguiríem reduir les limitacions 
inferiors de la turbina.  

Per últim remarquem un cop més que els dos objectius principals de l'estudi són trobar la 
configuració òptima dels diferents elements que conformen la configuració de la central a 
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partir del seu dimensionament i, un cop escollit el cas més favorable veure doncs la viabilitat 
d’aquest projecte des d’un punt de vista econòmic i financer i sobretot comparant-lo en tot 
moment amb les alternatives energètiques tradicionals vigents. 

1.1 TECNOLOGIES DE COL·LECTORS SOLARS 

Pels motius breument explicats a la introducció entre totes les tecnologies renovables hem 
decidir centrar-nos en les que aprofiten l'energia procedent de les radiacions solars que ja que 
és una font neta i gratuïta que es rep en abundància a les coordenades seleccionades.  

Amb el fi de transformar l’energia solar en electricitat existeixen dos tipus de tecnologia, els 
dispositius fotovoltaics i els termosolars. La diferència entre ambdós és que els primers 
permeten una transformació directa  de l’energia mentre que els segons necessiten transferir 
l’energia tèrmica a un fluid que s’utilitzarà en un cicle termodinàmic. 

L’estudi està enfocat a aquest últim sistema on la funció dels col·lectors serà concentrar les 
radiacions arribades a la superfície per tal de donar al fluid les propietats tèrmiques d’operació 
mínimes. Per assolir aquest objectiu s’han adoptat vàries estratègies per poder concentrar 
l’energia solar de manera més eficient. Els diferents dispositius es classifiquen segons el tipus 
de focus, lineal o puntual, i receptor, fix o amb seguiment. Tots ells només permeten captar la 
radiació normal directa de manera que la seva instal·lació queda restringida a poques zones 
del planeta ja que no només es necessita que la radiació incident sigui màxima sinó que també 
ha de ser el més constant possible amb el mínim nombre de dies ennuvolats possible. Si es 
donés aquesta situació la radiació que arribés a la superfície terrestre seria difusa i els 
col·lectors no tindrien capacitat per reflectir-la, fent pràcticament nul·la la seva eficiència en 
aquest període. 

 

Figura 1.1: Tecnologies de col·lectors per a centrals termosolars. Font:[1] 



Introducció 

 
 

 4 Pàgina 
 

Les diferents famílies de col·lectors difereixen en com concentren les radiacions solars, fet que 
afecta directament l’eficiència del camp solar. El sistema amb una eficiència òptica més 
elevada és el disc parabòlic ja que gràcies al sistema de seguiment i a la geometria del 
col·lector els rajos sempre arriben perpendiculars a aquest. Pel contrari, la constant variació de 
la posició del sol fa que en el cas del sistema Fresnel lineal sigui el més desfavorable ja que 
durant les primeres i últimes hores del dia la direcció de les radiacions normals directes no és 
la indicada per tal de, mitjançant la geometria dels col·lectors, reflectir-les i concentrar-les en 
una zona molt concreta com la delimitada pel receptor. 

Actualment només els col·lectors del tipus cilindro parabòlic i torre han sigut llançats al mercat 
per a usos industrials. Els altres dos dispositius estan en fase d’estudi i desenvolupament 
motius pels quals no han assolit una aplicació comercial a gran escala.  

 Cilindre parabòlics  Receptor central Disc parabòlic 
Rang de potència 
[MW] 

10-350 10-350 5-25 

Potència habitual 
[MW] 

50-100 5-10 - 

Temperatura 
d’operació [ºC] 

393 250-1000 750 

Eficiència pic de la 
planta (solar-
electricitat) 

23-27% 20-27% 20-30% 

Eficiència anual  de 
la planta (solar-
electricitat) 

15-16% 15-17% 20-25% 

Plantes en 
funcionament 

Més de 25 amb 
potències per sobre 
dels 50MW (Espanya 

i EEUU) 

Dues per sobre dels 
100MW (EEUU)  i sis 
més de dimensions 

discretes 
principalment a 

Espanya 

En fase de 
demostració. 

Taula 1.1: Característiques d’operació de les diferents tecnologies termosolars. Font: [1] 

Vist els diferents nivells de desenvolupament actual de les centrals termosolars, que també 
varia segons els diferents sistemes d’emmagatzemament i fluids tèrmics utilitzats, basarem 
l’estudi en una central formada per col·lectors cilindre parabòlics ja que treballarem des d’un 
punt de vista realista a partir dels resultats publicats per les diferents institucions en relació als 
prototips en funcionament. D’aquesta manera les dades seran més fiables i disminuirem els 
errors relacionats amb el moment d’implantació causats per les diferents actualitzacions i 
evolucions de la tecnologia. 
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2. CENTRAL TERMOSOLAR AMB COL·LECTORS CILINDROPARABÒLICS 

2.1. INTRODUCCIÓ 

Una central termosolar està conformada per quatre grans blocs connectats entre ells amb 
unes característiques i funcions diferenciades que permeten treballar com a un element 
compacte. L'equilibri entre aquests blocs és el que és desitja trobar amb l'objectiu d'operar 
sota unes condicions el més favorables possibles en relació a l'aprofitament dels recursos. 

Aquests blocs són; el camp solar, el sistema d'emmagatzemament, la caldera auxiliar i el bloc 
de potència. Per començar es comentarà el funcionament del conjunts per tal d'entendre quin 
paper hi juguen en tot el procés i com estan connectats entre ells. Seguidament, als propers 
apartats, es descriuran amb detall les diferents característiques i components presents en 
cadascun ja que aquests valors determinaran més endavant el disseny de la central. 

2.2. FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL 

La figura present a continuació mostra l'esquema de central que es proposa on podem veure 
els quatre gran blocs que la conformen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Esquema de la central termosolar proposada. Font: elaboració pròpia. 

El cicle comença al camp solar on l’energia tèrmica provinent de les radiacions és absorbida i 
transportada. Seguidament el bloc de potència és l’encarregat de transformar aquesta energia 
tèrmica útil en electricitat. A més, la central pot disposar d’un tercer i quart element que  
permeti allargar les hores de funcionament i ajudar al funcionament homogeni de la planta. 
Aquests consisteixen en el sistema d’emmagatzematge tèrmic i en la caldera auxiliar. 
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El component principal del camp solar són els col·lectors cilindroparabòlics que ocupen una 
gran extensió de superfície. Els rajos solars són reflectits cap al focus de la paràbola on hi ha 
situat el tub receptor amb el fluid tèrmic. Aquest va dotant-se d’energia tèrmica al llarg de fluir 
a traves del tub receptor passant dels 290ºC als quasi 400ºC i finalment en direcció al bloc de 
potència a través de la xarxa de canonades. Un cop alliberada l’energia al bloc de potència és 
reconduït al tub receptor per iniciar novament el cicle. 

Pel que fa al bloc de potència, està constituït principalment per la maquinària necessària per a 
que tingui lloc el cicle aigua-vapor i la posterior conversió en energia com ara la turbina, el 
generador elèctric, diferents intercanviadors de calor, un desgasificador i un condensador 
connectat a un sistema de refrigeració. Els elements aquí presents són els comuns a qualsevol 
tipus de central elèctrica que operi amb un cicle de Rankine amb regeneració i reescalfament. 
És a dir que un cop disposem de vapor d’aigua procedent dels diferents intercanviadors de 
calor disposats en sèrie és emprat a la turbina durant una primera etapa d’extracció a alta 
pressió. Seguidament és reescalfat dins d’un altre intercanviador de calor i novament introduït 
a la turbina en una segona etapa d’extracció a baixa pressió. Un cop finalitzada l’extracció el 
condensador i el desgasificador atribueixen les condicions adients per a recircular l’aigua.  

De manera auxiliar, ja que la central podria funcionar sense la seva presència, s'instal·len un 
sistema d'emmagatzemament tèrmic i una caldera. 

El sistema d'emmagatzemament ha d'estar situat entre el bloc solar i el de potència degut a la 
funció que dur a terme. Aquest permet emmagatzemar l'energia que no pot ser utilitzada al 
bloc de potència per restriccions de la turbina i alliberar-la posteriorment quan la producció 
solar comenci a caure. Així mateix aquest sistema consisteix en un fluid tèrmic que pateix un 
cicle de càrrega i descàrrega com veurem a l'apartat corresponent. 

D'altra banda la caldera auxiliar proporcionarà una potència extra en qualsevol moment que 
sigui requerida. Per evitar les pèrdues provocades per les transferències de calor entre fluids 
aquesta es situarà directament al bloc de potència de manera que la sortida d'aquest element 
estigui directament connectada al sistema de vapor just abans de la turbina.  

2.3. BLOCS CONSTITUENTS 

2.3.1. CAMP SOLAR 

2.3.1.1. COL·LECTOR CILINDROPARABÒLIC 

Els col·lectors cilindroparabòlic, tal com indica el seu nom, consisteixen en un sistema de 
miralls reflectors en forma de paràbola extruïda linealment. La peculiaritat d’aquesta forma és 
que permet concentrar les radiacions directes normals, un cop reflectides, en un únic punt, el 
focus de la paràbola. D’aquesta manera si els materials utilitzats tenen les característiques 
adients, el rendiment no es veu perjudicat per la geometria, ja que aproximadament el 98% 
(rendiments òptics aconseguits a l’actualitat) dels rajos reflectits incidiran el tub receptor de 
setanta-set mil·límetres de diàmetre situat al focus. Amb aquesta geometria, a part de garantir 
l’àmplia quantitat de rajos concentrats també permet garantir l’obtenció d’energia tèrmica 
d’una manera senzilla al situar el propi tub receptor al llarg del col·lector i posteriorment unir-
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lo a la xarxa de canonades. Amb aquesta disposició aconseguim facilitar la circulació de flux fet 
pel qual comparant-ho amb altres dissenys de tecnologies de concentració solar és la més 
desenvolupada gràcies a la simplicitat del circuit. 

2.3.1.2. ESTRUCTURA 

La seva funció és fer de suport i alhora actuar com a element de seguretat davant condicions 
adverses, principalment velocitats elevades de vent. El suport dels col·lectors consisteix en una 
estructura metàl·lica on estan recolzats els miralls i uns pilars que mantenen tot el sistema 
subjecte al terra. L’estructura metàl·lica està formada per dues plaques a cada extrem que 
mantenen el conjunt estable a la posició desitjada, una caixa estructural formada per tres 
suports per al tub receptor, catorze braços suport i 28 elements de subjecció per als miralls 

 

Figura 2.2: Esquema de l’estructura dels col·lectors solars. Font:[28]. 

Experiments realitzats en túnels de vent han permès modelitzar les deformacions per torsió i 
flexió patides a causa de les càrregues aplicades pel vent sota altes velocitats. Un altre element 
perjudicial d’aquests fenòmens meteorològics són les vibracions que transmeten a tota 
l’estructura arribant a malmetre els miralls. Com a resultat dels diferents assajos realitzats pel 
projecte Eurotrough s’han establert com a límit 14m/s i 40m/s en funcionament o en aturada 
respectivament.  

Aquest element del camp solar és d’especial interès ja que constitueix en una part important, 
al voltant del 30%, del cost total d’aquest bloc. Per aquest motiu el seu disseny és objecte 
d’estudi per tal de reduir costos mantenint o fins i tot incrementant la resistència que 
proporciona [2]. 
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2.3.1.3. SISTEMA DE SEGUIMENT 

És l’encarregat de d’accionar l’estructura de suport a fi d’aconseguir la posició òptima en 
relació a la direcció dels rajos solars al llarg del dia i de reconduir-lo a la posició inicial durant la 
nit. Una altra funció a assolir és orientar el col·lector en casos on les condicions 
meteorològiques són tan desfavorables, velocitats de vent altes, que el podrien malmetre.   

Aquest sistema està comandat per un dispositiu electrònic de caràcter open-loop o bé 
controlat a partir de les mesures preses. Al primer no intervenen els outputs dels processos 
que està controlant sinó que els moviments vindran dictats per un algoritme matemàtic creat 
per Michalsky que defineix els vectors dels rajos solars. D’altra banda, si disposem de la 
presència de sensor són aquests qui dicten l’inici i final del moviment. Aquests sensors 
acostumen a captar el flux solar al tub receptor o bé la il·luminació solar, podent determinar si 
ens trobem en condicions solejades, amb núvols o nocturnes [3].   

Entre els diferents tipus d’accionament cal destacar l’hidràulic en una direcció ja que és el que 
està present a tots els prototips utilitzats fins al moment. 

2.3.1.4. MIRALLS 

Són els encarregats de reflectir la radiació directa normal cap al focus de la paràbola on es 
situa el tub receptor.  Consisteixen en una successió de capes de diferents materials que 
aporten netedat a la superfície, bona reflectivitat i resistència entre altres. Segons els materials 
utilitzats es distingeixen tres tipus de miralls cadascun fabricat per una empresa diferent. 

El primer, fabricat per Flaberg, consisteix en un mirall de vidre. Presenta una capa de vidre 
superficial per on travessen els rajos fins a arribar a la capa reflectant generalment de plata. 
Les capes metàl·liques intermèdies aporten durabilitat tot i que si apareix corrosió, aquesta es 
va propagant a través del plom i provoca la ruptura sobtada del panell.  

Aquest tipus de mirall són els més comercialitzats a l’actualitat, en operació a les centrals 
SEGS, NS1, APS i AndaSol-1 i presenten una reflectivitat del 93,5%.       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Configuració d’un mirall de vidre. Font: Elaboració pròpia en base a [4]. 
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Un segon tipus són els miralls d’alumini  fabricats per Alanod. Aquest aconsegueixen una 
reflectivitat del 91,5% amb la superposició de capes d’alumini i alumini anoditzat. Per millorar 
la baixa durabilitat que presentaven els primers models a causa de la corrosió que patia l’alumi 
i que s’anava expandint amb la progressiva aparició de forats, efecte que es coneix com a 
corrosió filiforme, es van col·locar unes capes protectores que en disminuïen el risc. Malgrat 
aquestes millores la durabilitat aconseguida és limitada.        

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Configuració d’un mirall a base d’alumini. Font: Elaboració pròpia en base a [5]. 

Per últim tenim la última generació de miralls a base de polímers, fabricat per ReflecTech. En 
un primer moment es va dur a terme la creació d’un mirall sense la presència d’elements 
metàl·lics per evitar la corrosió i disminuir el cost. Aquest prototip però, va quedar fora de la 
possibilitat d’ús industrial ja que els adhesius requerits presentaven una mala resistència a 
l’aigua i per tant, una baixa durabilitat del mirall a l’exterior. Posteriorment s’ha intentat 
combinar els avantatges de lleugeresa i cost dels polímers amb l’experiència de les capes 
reflectants d’argent. El resultat doncs és un mirall amb una disposició semblant al primer tipus 
de miralls però amb la variació que s’ha substituït el vidre per una capa de metacrilat i una 
protecció superficial per a la brutícia i que la capa més interna també està fabricada amb un 
polímer, tereftalat de polietilè, enlloc d’alumini [6].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Configuració d’un mirall a base de polímers. Font: Elaboració pròpia en base a [7]. 
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2.3.2.5. TUB RECEPTOR 

El tub receptor  o HCE (segons les sigles en anglès) és el responsable de l’adquisició d’energia 
tèrmica del fluid per aquest motiu, les seves característiques són decisives de cara al 
rendiment del camp solar ja que a part de l’eficiència òptica també hi tenen lloc les pèrdues 
tèrmiques principals.  

El tub receptor consisteix en un tub d’acer inoxidable de setanta mil·límetres de diàmetre 
folrat selectivament d’un material cermet per augmentar-ne l’eficiència que alhora es troba 
dins d’un tub de vidre amb un recobriment antireflector de cent quinze mil·límetres de 
diàmetre interior. El revestiment de cermet, composat de materials ceràmics i metàl·lics, 
aconsegueix unes qualitats òptiques excel·lents amb una alta absorbància solar i una baixa 
emissivitat tèrmica.  

Als extrems s’hi situen unes juntes convencionals entre el vidre i el metall seguides d’unes 
manxes per tal d’aconseguir  la estanquitat necessària per garantir el vuit i per compensar les 
diferències entre les expansions dels dos tubs. El vuit generat entre ambdós tubs, per sota de 
0,013Pa, permet reduir les pèrdues tèrmiques per convecció, importants a altes temperatures, 
i a més protegit el material selectiu davant la possible oxidació al estar en contacte amb un 
ambient agressiu [6].  

Dins de l’anell s’hi troben uns components metàl·lics que actuen com a esponges absorbint 
qualsevol molècula de gas que s’hagi pogut filtrar evitant la pèrdua del vuit que implicaria un 
increment del cost de manteniment a causa de la degradació del revestiment selectiu.  

 

Figura 2.6: Esquema del tub receptor. Font: Flabeg Solar International. 

D’ara endavant qualsevol hipòtesis de funcionament del tub absorbidor estarà efectuada 
sobre el model Schott PTR70 ja que ha sigut àmpliament estudiat i utilitzat tant per 
agrupacions europees (DLR) com nord americanes (NREL). 

Component  Especificació 
Dimensions Longitud: 4.060 mm a 20ºC 
Tub 
absorbidor 

Diàmetre exterior: 70mm 
Diàmetre interior: 66mm 
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Material: acer DIN 1.4541 o semblant 
Revestiment: cermet 
Absorbància: α≥95,5% 
Emitància: ε≤9,5% a 400ºC 

Tub 
embolcallant 

Material: vidre borosilicat  
Revestiment: antireflector  
Diàmetre exterior: 125mm 
Transmitància: τ≥96,5% 

 Taula 2.1: Característiques del model Schott PTR70. Font: Schott. 

2.3.1.6. GEOMETRIA 

La geometria dels col·lectors és un tret distintiu de cada model i és qui determina les qualitats 
que té l’element a l’hora d’orientar el major nombre de rajos possibles cap al tub receptor. En 
altres paraules podríem dir que no té relació amb els materials sinó amb la forma i la disposició 
dels diferents elements. 

Tal com indica el nom, els col·lectors presenten la forma d’una paràbola extrudida raó per la 
qual disposem de paràmetres corresponents a aquesta figura com l’obertura (Wa), la longitud 
focal (f) i l’angle de vora(ψ).  

Respecte a les propietats reflectives, sabem que els rajos incidents amb una direcció paral·lela 
a la generatriu són redireccionats al focus. Consegüentment, queda definit l’angle d’incidència 
(θ) i el valor màxim per tal de operar sota les condicions òptimes de cara a l’orientació del 
col·lector. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Esquema de la geometria d’un col·lector. Font: Elaboració pròpia. 

El paràmetre propi d’aquesta qualitat és la concentració geomètrica que permet mesurar la 
capacitat de concentrar energia en un punt. Aquest es defineix com la relació entre l’obertura i 
la superfície del tub receptor, sent més favorable quan pren un valor més elevat.   

2.3.1.7 DISPOSICIÓ  

A continuació definirem la disposició dels diferents col·lectors al llarg del camp solar i la 
nomenclatura de les diferents unitats. 



Central termosolar amb col·lectors cilindroparabòlics 

 
 

 12 Pàgina 
 

La unitat bàsica correspon a l’ensamblatge del col·lector solar o SCA (segons les sigles en 
anglès) i consisteix un col·lector independent pel que fa a la presencia dels diferents element  
citats anteriorment format alhora per dotze submòduls de miralls d’ aproximadament 12m de 
longitud. Per tant, consisteix en un conjunt de miralls, tub receptor, estructura i sistema de 
seguiment que actuen com a una unitat.  

D’altra banda, la configuració al camp solar rau en la unió en sèrie de diferents SCA formant el 
que s’anomena llaç. El número de SCA presents a cada llaç es determina a partir de l’energia 
tèrmica disponible obtinguda de la irradiació normal directa incident ja que l’objectiu a assolir 
és incrementar la temperatura del fluid tèrmic dels 293 ºC als 393ºC al final del llaç.  

A fi de simplificar la configuració del camp solar i alhora minimitzar tant la superfície de 
terreny com la xarxa de canonades necessàries. Per aquests motius, cada llaç estarà format per 
un nombre parell de SCA, habitualment 4 o 6, pels quals hi circularà el HTF .  

Figura 2.8: Esquema de la disposició del camp solar. Font: Elaboració pròpia. 

Així doncs el layout final de la central consistirà en tants llaços com siguin necessaris, també un 
nombre parell pels mateixos motius anteriors, connectats a les dues canonades centrals, una 
per on hi circula el HTF calent i l’altra fred. 

2.3.1.8. MODELS 

Un cop definits els diferents elements d’un col·lector i els paràmetres geomètrics i físics dels 
diferents elements i materials utilitzats procedirem a analitzar els models disponibles. 

La primera taula correspon als diferents llaços de col·lectors. Entre els diferents model s’ha 
escollit el fabricat per Flagsol amb la col·laboració del DNL. Aquest model correspon a la nova 
generació de col·lectors i està basat en el concepte del col·lector EuroTrough però sent un 
model pioner altament estudiat i instal·lat a les centrals europees.  

Col·lector Flagsol  
SKAL-ET 150 

SENER IST 
Solucar PT-2 

Acciona 
Solar Powe 
SGX 2 

ENEA 
molten salt 
HTF 

Estructura Acer 
galvanitzat 

 - Alumini o 
acer reciclat i 
geo hubs 

 

Càrrega del 
vent [m/s] 

31,5 33 35,5 33 33 

Obertura [m] 5,77 5,76 4,4 5,77 5,76 



Estudi de viabilitat d'una central termosolar 

 
 

13 Pàgina Marina Monserrat Amat 
 

Longitud focal 
[m] 

1,71 1,7 1,7 - 1,8 

Longitud de 
mòdul [m] 

12 12 12 12 12,5 

Longitud de 
SCA [m] 

148,5 150 148,5 100-150 100 

Situació del 
C.G [m] 

3,5 - Near bearing - - 

Angle de vora 80 - 72 -  
Concentració 
geomètrica 

82 80 63 82 75-80 

Miralls Vidre Vidre Alumini Vidre - 
Bearing type - - Pillow block - - 
Interconnect - Rotating joint Ball joint Ball joint Flex hoses 
Accionament Hidràulic Hidràulic Lineal o 

hidràulic 
Hidràulic Hidràulic 

Tipus HCE Tub evac. Tub evac. Tub evac. Tub evac. Evac. 
Sensor solar Flagsol - Flux line Acciona - 
Fonaments Pila Segons 

emplaçament 
Caissons 
formigó 

- - 

SCA/llaç 4 4 4 4 - 
Sistema de 
control 

Flagsol Open loop Feedback Acciona ENEA 

Erection 
method 

Jig  Insitu Sense 
necessitat de 
Jig 

Simple 
assembly 

Àrea 
d’obertura[m2] 

817,5 >800 430 470 540 

Pes [kg/m2] 33 - 17 22 - 
Rendiment 
òptic màxim 
[%] 

80 - 75 77 78 

Referències FPL /SEGS V - - Sandia ENEA 
Experiència  4 anys PSA - 1Mw i 

64MW 
2 anys 

Taula 2.2: Característiques dels diferents models de col·lectors. Font : [34]. 

2.3.1.9. ORIENTACIÓ 

Un altre factor a tenir en compte és la orientació de l’estructura ja que al disposar d’un sistema 
de seguiment uniaxial la seva mobilitat serà limitada i l’orientació serà un aspecte clau per tal 
de maximitzar la radiació normal directa incident. 

Els dos models possibles són una orientació dels panells que va variant de nord a sud i una 
perpendicular, és a dir, variant d’est a oest.  
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Figura 2.9: Esquema del moviment dels col·lector en funció de la seva orientació. Font: [8] 

A continuació, a fi de trobar el més convenient, avaluarem l’energia rebuda al llarg de l’any i la 
projecció d’obres tan al propi col·lector com als col·lectors adjacents que disminuirien 
l’eficiència del conjunt reduint les radiacions incidents. També compararem els resultats amb 
un sistema de seguiment total o biaxial que proporcionaria un angle d’incidència dels rajos 
igual a zero en qualsevol moment.  

2.3.1.8.1. ORIENTACIÓ EST-OEST 

En aquest cas els SCA giren entorn un eix d’est a oest a fi de minimitzar l’angle d’incidència, 
modelitzat per Kreith i Kreider [8]. 

L’efecte perjudicial de les projeccions de les ombres és relativament petit en aquesta 
configuració assolint el dia més desfavorable durant el solstici d’hivern, quan aconsegueix una 
màxima declinació en direcció sud de 23,5º. 

D’altra banda permet una major captació d’energia solar acostant el seu funcionament al que 
presenta un sistema amb seguiment total. Malgrat aquest bon factor anual veiem que 
apareixen fluctuacions estacionals importants.  

 

Figura 2.10: Esquema del perfil de potència solar amb una orientació est-oest. Font: [8] 
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2.3.1.8.2. ORIENTACIÓ NORD-SUD 

Aquest model segueix exactament el mateix concepte que l’anterior però en aquest cas l’eix a 
l’entorn del qual gira té una direcció de nord a sud. 

El gran avantatge és que les ombres desfavorables no es veuen magnificades a mesura que 
anem col·locant llaços ja que només apareixen al propi col·lector i durant les primeres i les 
últimes hores del dia.   

Per aquests motius les radiacions incidents mantindran el mateix ordre de magnitud al llarg de 
l’any, és a dir, no apareixeran canvis estacionals, però pel contrari no seran tan estables durant 
un dia tipus. D’aquesta manera durant les primeres i últimes hores, al rebre una menor 
radiació a causa de les ombres projectades que bloquegen part de la superfície dels miralls, el 
gràfic presenta una forma més allargada però similar durant el transcurs d’un any. 

 

Figura 2.11: Esquema del perfil de potència solar amb una orientació nord-sud. Font: [8] 

2.3.1.8.3. COMPARACIÓ DELS MODELS 

Per tal de comparar ambdós sistemes la taula que s’exposa a continuació [] mostra l’energia 
rebuda al llarg dels solsticis i equinoccis segons l’orientació establerta. Aquestes dades 
permeten veure clarament les diferents oscil·lacions de cada model.   

 

Taula 2.3: Comparació de l’energia rebuda per diferents models d’accionament. Font: [8] 
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A l’hora de seleccionar una disposició o una altra tindrem en compte bàsicament les 
condicions d’operació i magnitud de la central dissenyada per veure si és possible amortitzar 
l’extensa davallada de potència que té lloc durant el solstici d’hivern a canvi d’una energia 
tèrmica anual superior que s’obté amb l’orientació nord-sud. La presència d’un sistema 
d’acumulació tèrmica pren un paper decisiu a l’hora de formular la disjuntiva. D’una banda 
permet absorbir els diferencials de potència que tenen lloc al llarg de l’any, aconseguint 
utilitzar tota l’energia solar disponible. Aquesta situació seria la més favorable però s’ha de 
tenir en compte que el material encarregat de l’emmagatzemament pot arribar a congelar-se 
si la durada dels períodes on no excedim de la potència nominal és prolongada.   

Per l’altre costat si no disposéssim de TES estaríem davant la confrontació entre, d’una cara, 
un sobredinsionament dels col·lectors a fi d’aprofitar tota l’energia durant els mesos més 
favorables i la utilització parcial d’aquests recursos durant els períodes amb menys irradiació, 
fet que comportaria una despesa econòmica excessiva, o bé establir la potència nominal per 
sota del màxim a fi d’estalviar en la inversió ara bé sacrificant part l’energia col·lectada. És en 
aquesta última situació on és favorable una orientació est-oest que consisteix en una aposta 
més segura i conservadora.    

2.3.1.9. FLUID TÈRMIC 

El fluid tèrmic tindrà com a principal objectiu absorbir l’energia tèrmica provinent de les 
radiacions solar al llarg del seu pas pels col·lectors i lliurar-la al bloc de potència per tal de fer 
funcionar el cicle aigua-vapor.  

Com ja hem dit en condicions nominals el fluid surt del tanc d’expansió a una temperatura de 
293ºC i accedeix als diferents intercanviadors de calor del bloc de potència a una temperatura 
de 393ºC. D’altra banda durant les hores de no funcionament de la central el fluid no té cap 
font de calor de manera que la seva temperatura descendirà a causa de la transmissió de calor 
amb l’ambient.  

Veiem doncs que el rang de les temperatures que presenta el fluid al llarg de la vida útil és 
elevat i ampli. Per complir els objectius del fluid tèrmic necessitem garantir la seva estabilitat, 
propietats similars que impliquen un no canvi de fase i un funcionament uniforme dins 
d’aquest rang.  

El segon objectiu del fluid tèrmic té a veure amb el fet que per aconseguir generar electricitat 
connectem un circuit tancat aigua-vapor convencional a la xarxa de canonades procedents del 
camp solar. Per assegurar una bona transmissió de calor d’un fluid a un altre exigirem 
viscositats baixes. 

És per aquests motius que la naturalesa del HTF queda limitada i no és possible la utilització 
d’aigua o altres fluids corrents ja que per evitar el canvi de fase a tan altes temperatures 
hauríem de treballar sota unes pressions excessives. Entre els fluids tèrmics que responen a 
aquestes característiques calen destacar els olis sintètics ja que són els més usats. Pel que fa al 
sector de l’energia termosolar el més implantat mundialment és el Therminol Vp-1. 
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Aquest oli sintètic correspon a una mescla eutèctica d’òxid de difenil (73,5%) i difenil (26,5%) 
amb una estabilitat en estat líquid entre els 12ºC i els 400ºC. A la taula mostrada a continuació 
s’exposen les propietats generals del Therminol Vp-1 resumides pel fabricant però, de cara als 
càlculs, s’han utilitzat les propietats físiques i termodinàmiques detallades per a cada 
temperatura exposades al butlletí del producte adjuntat a l’annex. 

 

Taula 2.4: Propietats del fluid tèrmic Therminol vp-1. Font: [22]. 

2.3.1.10. DISPOSICIÓ CAMP SOLAR 

Existeixen dues configuracions segons la mida del camp solar que disposem. Si aquesta és 
inferior a 400.000m2 els llaços es divideixen en dues unitats formant el que s'anomena 
configuració "I" pel contrari, si el camp solar és prou extens, es divideix en quatre fet pel qual 
s'anomena configuració "H". 
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En la primera configuració la canonades que transporten el fluid tèrmic des del bloc de 
potència fins a l'inici dels llaços, circulant a una temperatura menor, i a l'inrevés, circulant a 
una temperatura alta, es situen al centre del camp i amb una direcció est-oest. 

Pel que fa a la configuració "H" al disposar de més col·lectors el disseny anterior deixa de ser 
òptim a causa de la longitud total de les canonades. Per aquest motiu es divideix el camp en 
quatre seccions que alhora estan unides dues a dues per un sistema de canonades freda i 
calenta per on hi circula l'HTF en direcció est-oest. El sistema anterior està unit al bloc de 
potència mitjançant unes canonades perpendiculars a les anteriors provinent del seu punt mig. 

Aquestes disposicions formulades per la NREL i parteixen de l'orientació est-oest dels 
col·lectors, fet que remarca que aquesta orientació sigui més habitual. 

2.3.2. SISTEMA D’EMMAGATZEMAMENT TÈRMIC (TES) 

L’energia solar presenta un inconvenient important a tenir en compte quan es vol obtenir 
grans quantitats d’energia de manera regular. Aquest és la incapacitat de l’ésser humà de 
controlar la font d’energia i les seves característiques que van variant al llarg del dia i també de 
manera aleatòries al llarg de l’any. Per aquest motiu és difícil poder assegurar la disponibilitat 
d’energia just en el moment de consum ja que depenem de les condicions meteorològiques i  
les hores de Sol. Per aquestes raons si el que es desitja és un funcionament continuat, 
homogeni i on es puguin imposar restriccions d’ús depenent del consum és imprescindible la 
implementació d’algun sistema energètic auxiliar o bé d’un sistema d’emmagatzemament 
d’energia. 

En qualsevol cas el primer acostuma a ser quasi obligatori d’instal·lar en una central 
termosolar a causa de les limitacions de la turbina quan la potència tèrmica provinent de les 
radiacions és escassa. A més podem incrementar la seva contribució tant com vulguem fins a 
obtenir una configuració mixta. 

D’altra banda la solució més utilitzada actualment per allargar les hores de funcionament 
d’aquest tipus de centrals és amb un sistema d’emmagatzematge tèrmic o TES (segons les 
sigles en anglès). Aquest permet emmagatzemar l’energia excedent a la nominal per a utilitzar-
la posteriorment durant les hores on les radiacions són pobres o inexistents en el cas de la nit. 

2.3.2.1. TIPUS DE SISTEMES 

En l’actualitat hi ha tres prototips de TES viables que s’estan estudiant a les diferents centrals 
termosolars mundials. Aquests es classifiques segons el número de tancs disponibles i segons 
el tipus de material responsable de l’emmagatzematge tèrmic.  

• Sistema directe amb dos tancs: consisteix en situar dos tancs on s’anirà dipositant 
l’excés de HTF. La particularitat d’aquest model és que el material utilitzat per 
emmagatzemar l’energia tèrmica obtinguda als col·lectors és el mateix que estarà 
present als tancs. Tot i que així aconseguim estalviar la presencia d’algun element 
tècnic com ara l’ intercanviador de calor és difícil trobar un HTF que sigui capaç de 
presentar altes temperatures i una pressió de vapor baixa (a part del perill que suposa 
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emmagatzemar un fluid combustible a alta temperatura). D’ençà del fracàs de la 
planta SEGS I es van començar a adoptar les sals com a HTF en aquest tipus 
d’emmagatzematges tèrmics. 
El seu funcionament es basarà en fer circular el HTF provinent del tanc fred pel camp 
solar i, un cop hagi obtingut l’energia tèrmica, s’anirà dipositant al tanc calent. Si el 
cabal màssic provinent del camp solar és excedent al nominal el nivell del tanc calent 
anirà augmentant ja que acumularem fluid mentre que si succeeix el fet contrari anirà 
disminuint. D’aquesta manera pel bloc de potència sempre hi circularà el cabal 
nominal gràcies a d’efecte regulador que ens permeten adoptar els tancs.  

 

Figura 2.12: Esquema d’un sistema directe de dos tancs. Font: [35]. 

• Sistema indirecte amb dos tancs: aquest model segueix la mateixa línia que l’anterior 
però utilitza dos materials diferent per a la transmissió de calor. Un és el HTF ja citat i 
l’altre és l’encarregat d’operar exclusivament entre ambdós tancs per garantir 
l’emmagatzemament tèrmic per aquest motiu, el sistema indirecte és totalment 
independent del camp solar i necessita la presencia d’un intercanviador de calor 
auxiliar que connecti el TES amb el circuit del camp solar. Per poder assolir les 
bifurcacions i variacions de cabal és necessari disposar d’un tanc d’expansió. 
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Figura 2.13: Esquema d’un sistema indirecte de dos tancs. Font:[2]. 

• Sistema Termoclina amb un tanc: la principal diferència és la presencia d’un únic tanc 
on a més, l’energia tèrmica és emmagatzemada en un medi sòlid,normalment sorra 
silícica. En qualsevol moment durant el funcionament de la central una part del medi 
granular presenta alta temperatura i una altra baixa temperatura. Ambdues estan 
separades per a un gradient de temperatura o termoclina. Aquesta regió s’anirà 
desplaçant verticalment segons la quantitat d’energia tèrmica emmagatzemada a 
partir de fer circular l’HTF des de l’extrem superior fins a l’inferior.  Aquest sistema 
suposaria una reducció important dels costs però actualment encara està en fase 
d’estudi. 

 

Figura 2.14: Esquema d’un sistema Thermoclina. Font:[9]. 



Estudi de viabilitat d'una central termosolar 

 
 

21 Pàgina Marina Monserrat Amat 
 

El sistema que s’utilitzarà al projecte és l’indirecte de dos tanc, amb oli com a HTF i sal com a 
medi d’emmagatzematge, ja que no és excessivament nou com per estar en vies de 
desenvolupament i presenta certs avantatges davant la instal·lació de sals a tot el sistema. 
Aquests avantatges es deuen bàsicament a l’elevat punt de congelació que presenten les sals 
respecte un oli com podria ser el VP-1. D’aquesta manera tot el sistema seria molt més 
sensible a les variacions de temperatures i sobretot a les permutacions de radiacions que 
tenen lloc al llarg de les estacions de manera que hauríem de dur a terme un estudi extens a 
part del cost addicional que tindríem durant la operació i manteniment. 

2.3.2.2. MATERIAL D’EMMAGATZEMAMENT 

A continuació examinarem els possibles materials a utilitzar com a sistema 
d’emmagatzemament la naturalesa els quals acostuma a ser una sal o bé un fluid sintètic. Les 
sals s’acostumen a utilitzar en forma de mescla binària de sodi i potassi, coneguda com a Sal 
colar, o bé en forma de mescla ternària. Aquestes últimes van ser desenvolupades i estudiades 
per Bradshaw (1988) a partir de la introducció de nitrats alcalins que permetessin baixar el 
punt de fusió sense variar-ne les propietats. Els nitrats metàl·lics són una bona elecció gràcies a 
la gran miscibilitat i estabilitat en contacte amb l’aire. En base a aquest estudi es van començar 
a comercialitzar amb el nom de Hitec (presenta nitrit de sodi) i Hitec XL (presenta nitrat de 
calci). 

Les principals propietats que ens interessen que disposi el fluid per al bon funcionament i fàcil 
manteniment del sistema són bona estabilitat a altes temperatures, punt de fusió baix, cost 
reduït, baixa pressió de vapor, necessitat de poc volum i la no corrosió.  

El rang d’estabilitat consisteix en l’ interval de temperatures entre les quals el material es 
manté en estat líquid i presenta unes propietats constants. Aquest doncs ha de ser el més 
extens possible per així garantir les condicions de disseny en qualsevol dia d’operació.  

Les temperatures nominals d’operació dels diferents tancs poden disminuir dràsticament en 
períodes on no s’utilitzi el sistema d’emmagatzematge. Per tant, de cara a la seguretat, s’ha 
d’evitar que el fluid arribi a solidificar-se ja que en aquestes condicions és tant perjudicial pels 
elements mecànics com de cara a les propietats del fluid. D’aquesta manera un material amb 
un punt de fusió permetrà mantenir sense funcionament més dies el TES sense perill de 
congelació del fluid.  

Aquesta propietat física depèn bàsicament de la composició del fluid tal i com es pot veure a la 
taula següent [10] on les caselles ombrejades corresponen les mescles eutèctiques binaries i 
ternàries comercialitzades. És important destacar el fet que a partir d’introduir nous 
compostos aconseguim disminuir el punt de fusió fins i tot en comparació amb la sal simple, 
fenomen que s’anomena eutèctic. 



Central termosolar amb col·lectors cilindroparabòlics 

 
 

 22 Pàgina 
 

 

Taula 2.5: Diferents composicions de fluid tèrmic del sistema d’emmagatzemament (sals) i la 
temperatura de fusió corresponent. Font: [10] 

D’altra banda degut a l’alta temperatura nominal del tanc calent és alhora imprescindible una 
alta estabilitat per evitar el deteriorament i la pèrdua de massa que s’incrementa 
significativament a altes temperatures.  

 

Figura 2.15: Pèrdua de massa segons la temperatura. Font:[10]. 
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A fi de resumir els avantatges i inconvenients i facilitar la presa de decisions s’ha generat la 
taula següent: 

Propietat 
Sal Solar Hitec Hitec XL LiNO3 

Therminol 
VP-1 

Composició [%]      
NaNO3 60 7 7   
KNO3 40 53 45   
NaNo3  40    
Ca(NO3)2   48   
Punt de congelació 
[ºC] 

220 142 120 120 13 

Temperatura 
màxima [ºC] 

600 535 500 550 400 

Densitat a 300ºC 
[kg/m3] 

1899 1640 1992  815 

Viscositat a 300ºC 
[cp] 

3,26 3,16 6,37  0,2 

Calor específica 
[J/kg K] 

1495 1560 1447  2319 

Cost [$/kg] 0,49 0,93 1,19  2,2 
Cost 
d’emmagatzematge 
[$/kWht] 

5,8 10,7 15,2 a 30,0  57,5 

Taula 2.6: Propietats dels diferents fluids tèrmics disponibles. Font: Elavoració pròpia en base a 
[11] 

Ràpidament podem apreciar que el Therminol VP-1, utilitzat com a HTF, tot i disposar d’un 
punt de fusió baix no presenta cap altre avantatge ja que la pressió de vapor és d’ordres de 
magnitud superiors, alt risc d’inflamació i un cost excessiu en comparació amb els altres 
materials. 

Entre els diferents combinats de sals, veiem que al tenir una calor específica semblant el volum 
dels tancs també ho serà.  Sent així la principal diferència el rang d’estabilitat i per tant el cos 
final per cada quilowatt hora generat. 

Per tant escollim la Sal solar pel seu baix cost, el fet que no presenta corrosió envers una gran 
varietat de metalls i aliatges i a més, disposem de varies referències d’operació com ara la 
central Andasol (España) que ens asseguren el bon funcionament del TES sota les condicions 
ambientals malgrat l’alta temperatura de solidificació que disposa aquest material. 

2.3.2.2.1. PROPIETAT DE LA SAL SOLAR  

A partir de la interpolació de les diferents mesuraments presos al llarg de la història  el DLR va 
obtenir una formulació de les principals propietat termofísiques d’aquest material depenent 
de la temperatura (ºC) [10].[salt_propierties]. 
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2.3.2.3. TANCS  

Tal com s'ha explicat anteriorment per la utilització del sistema d'emmagatzemament escollit 
és imprescindible disposar de dos tancs, calent i fred, pels quals s'hi aniran dipositant les sals 
un cop són carregades o bé descarregades. Per a una major flexibilitat se n'utilitzaran dos amb 
exactament les mateixes característiques i geometria. D'aquesta manera en cas que falles el 
tanc calent, que a causa de l'expansió de les sals a major temperatura hauria de presentar un 
volum net superior al del tanc fred, es podria traslladar tot el volum de sals al tanc contigu.  

2.3.2.3.1. MIDA 

Els tancs hauran de tenir garantir l'emmagatzemament de les sals quan presenten un volum 
màxim és a dir, quan acaben de ser carregades i presenten una temperatura de 384 ºC. 
Consisteixen en dos tancs cilíndrics d'acer amb un gruix variable al llarg de l'eix de simetria, 
començant amb uns 6 mm a la coberta i part superior fins a 8 mil·límetres a l'extrem inferior i 
base.   

Disposen d'una bomba, el motor de la qual està situat sobre el propi tanc per evitar el contacte 
amb l'ambient corrosiu que té lloc dins d'aquest, que provoca el flux de sals. Durant la càrrega 
la capçalera de l'anell de distribució, situat a 0,6 metres del fons, introdueix les sals al recipient 
mentre que durant la descàrrega és l'impulsor, situat a 0,4 metres del fons, l'encarregat de 
succionar-les. És per aquest motiu que encara que sota les condicions on el tanc estigui buit hi 
restarà una capa al fons de 0,4 metres de gruix que no haurà pogut ser transportada a causa 
de la disposició dels elements del sistema. Sovint també es disposa d'un sistema auxiliar 
calefactor per raons de seguretat ja que si es comencés a presentar la congelació de les sals 
s'hauria d'activar. 

 

Figura 2.16: Esquema d’un tanc. Font:[12].  
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La mida del tanc, que ve determinada pel radi i l'altura, dependrà segons la quantitat de sals 
necessària a emmagatzemar. El disseny bàsic, el comportament del qual ha estat estudiat 
donant com a resultats els exposats en futurs apartats, consisteix en dos tancs idèntics de 39 
metres de diàmetre i 11,7 metres d’altura.  

Aquestes mesures però, poden no satisfer correctament els objectius del tanc segons la 
configuració del camp solar  en que ens trobem. Per evitar el sobredimensionament o 
infradimensionament del sistema necessitem doncs establir unes dimensions que concordin 
amb la disponibilitat d’energia tèrmica a emmagatzemar. Per aquest motiu treballarem sota la 
hipòtesi de variabilitat de volum això sí, sempre conservant les proporcions entre altura i 
diàmetre anteriors i igual a 0,3. A més, establirem com a mida màxima de tanc aquell 
corresponent a 11,7 metres d’altura. 

2.3.2.3.2. AÏLLAMENT 

Per evitar que les pèrdues energètiques en forma de calor siguin altes i així millorar-ne el 
rendiment s'ha d'aïllar correctament l'exterior dels tancs.  

A partir d'una modelització basada en els tancs utilitzats a les centrals espanyoles s'han pogut 
estudiar tant les pèrdues com la distribució de temperatures i el seu gradient.  

Tal i com es pot observar a la figura, les pèrdues són majors quan més alta és la temperatura i 
en funció de la zona on tenen lloc, tenen diferents comportaments a mesura que anem variant 
el nivell de càrrega. Pel que fa a les parets laterals, com més alt és el nivell de sals més 
superfície hi està en contacte i per tant augmenta l’energia transmesa a traves d’aquestes. 
Aquest mateix motiu explica el fet que la base presenti una recta totalment horitzontal ja que 
tal i com hem explicat prèviament el tanc sempre disposa d’una altura mínima de sals.  
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Figura 2.17: Pèrdues tèrmiques del tanc fred (temperatura de la sal de 292ºC) i del tanc calent 
(384ºC) determinada via càlculs EFM. Font:[12]. 

A partir d'aquest estudi, i utilitzant les estimacions de pèrdues de calor anteriors, s'ha pogut 
calcular el moment i el lloc de les primeres solidificacions localitzades durant el procés de 
refredament del tanc fred en diferents estats de càrrega. Aquestes apareixen als extrems 
inferiors i estan al voltant dels 3 dies quan parlem del tanc buit, recordant que presenta una 
capa de 0,4m, 45 dies si mantenim el nivell a la meitat i 84 dies si el tanc es manté al 100% de 
la seva capacitat. La primera dada ens obliga a operar amb sistemes d’emmagatzemament 
amb una capacitat reduïda i d’acord amb les necessitats energètiques ja que si no, 
mantindríem alts nivells de sals carregades que s’anirien acumulant i, al no esgotar-se 
provocaria que el tanc apareguessin les primeres solidificacions. Per solucionar aquesta 
situació crítica seria convenient buidar el tanc calent però seria un procés ineficient ja que 
l’energia seria inutilitzable degut a les altes condicions d’operació fet que comportaria un 
desaprofitament dels recursos.  D’altra banda el cas on el tanc fred es manté amb un nivell de 
càrrega màxim a la espera de condicions meteorològiques favorables que permetin l’inici 
d’utilització del sistema d’emmagatzemament pot esser recurrent. Per aquest motiu a l’hora 
de dimensionar el camp solar hem de tenir en compte que si volem instal·lar un sistema 
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d’emmagatzemament la configuració de panells solars establerts ha de tenir en compte que si 
les radiacions són inferiors a la nominal durant més de dos o tres mesos és corre un alt risc de 
solidificació a menys que s’activi un sistema d’escalfament provinent d’un altre recurs que no 
sigui el Sol. 

De cara a prevenir el fenomen de solidificació de les sals el NREL ha establert un criteri/disseny 
a seguir per protegir els tancs davant la transmissió de calor cap a l’exterior.  

Es recomana cobrir la coberta i les parets laterals del tanc amb un bloc aïllant de silicat càlcic 
amb un gruix en funció de la temperatura nominal del tanc a revestir. Començant per 0,3m 
mínims per a una temperatura de 290ºC i fins a un màxim de 0,5m de gruix per a temperatures 
de 565ºC. 

En relació a la base, començant per les capes més inferiors en ordre ascendent, disposem 
d’uns fonaments a base de formigó armat de 6,1m de gruix, una segona capa de formigó amb 
finalitats aïllants l’espessor de la qual varia amb la temperatura de disseny del tanc, 0m a 
290ºC i fins a 2,3m a 565ºC. Seguidament una capa d’aïllament de tipus Foamglass que varia 
inversament amb la temperatura, 4m a 290ºC fins a 3m a 565ºC, una capa de maons, de 0m a 
290ºc fins a 1,65m a 565ºC, i finalment una placa d’acer de 6 mm de gruix a tot el contacte del 
tanc. El perímetre de les capes aïllants té unes característiques diferents ja que satisfà finalitats 
estructurals. Per aquest motiu es situa un anell de maons que suportarà el pes de les pares i la 
coberta. 

 

Figura 2.18: Esquema de l’aïllament recomanat per a un tanc. Font:[13]. 

2.3.2.4. INTERCANVIADOR DE CALOR SAL-OLI  

L’intercanviador de calor és un dispositiu que permet la transmissió d’energia calorífica entre 
dos medis. En el procés d’obtenció d’electricitat a partir del model de central proposat és 
necessari durant el procés de càrrega i descàrrega del sistema d’emmagatzemament tèrmic ja 
que hi intervenen dos productes diferents, l’oli utilitzat com a HTF i la sals com a fluid tèrmic a 
l’emmagatzemament.  

Per aquest motiu és indispensable disposar d’un element que transfereixi l’energia excedent 
segons la conveniència d’ús. Aquest fenomen té lloc a la paret de contacte entre els dos 
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materials ja que el model més utilitzat, anomenat “tube and shell”, consta de diferents tubs 
lineals  fixats mitjançant uns discos al voltant dels quals s’hi situa una carcassa també circular. 
Per l’interior dels primers hi circula l’oli a altes pressions mentre que al seu voltant, dins la 
carcassa, hi circula en sentit oposat el flux de sals a baixa pressió (atmosfèrica). Els diferents 
models que existeixen, dins d’aquesta categoria es classifiquen segons el número de carcasses 
en sèrie i les vegades que hi passen els tubs dins de cadascuna.   

 Quan el flux de HTF és superior al nominal el sistema disposa d’una energia que la turbina és 
incapaç de transformar a causa de les limitacions d’envergadura, aquest excedent de cabal és 
redirigit cap a l’intercanviador on hi transferirà l’energia tèrmica.  

Pel contrari, si el dia està ennuvolat o les condicions d’operació estan per sota de les nominals, 
ens interessa augmentar el cabal d’oli que circula cap al bloc de potència. Amb aquest objectiu 
l’intercanviador és l’encarregat lliurar energia al HTF fins a assolir el cabal nominal. El procés 
de descàrrega té lloc fins que s’ha exhaurit l’energia emmagatzemada al tanc calent.   

 

Figura 2.19: Esquema del conjunt d’elements que formen el sistema d’emmagatzemament 
tèrmic. Font:[13]. 

2.3.2.5. TANC D’EXPANSIÓ 

A causa de la variació de cabals a la xarxa de canonades durant gran part dels dies es genera 
un volum auxiliar de HTF que no s’està utilitzant en aquell precís instant. Aquest volum que 
s’utilitza per regular el cabal s’emmagatzema just abans del camp solar i també té connexió 
tant al bloc de potència com al TES. Amb aquesta col·locació és possible extreure directament 
la quantitat destinada al camp solar i la quantitat destinada a la descàrrega dels tancs del tanc 
on hi anem dipositant el fluid sense potencial tèrmic provinent del bloc de potència. Cal 
remarcar que en la direcció del TES el sentit de circulació és biunívoc segons si el sistema s’està 
carregant o descarregant. 

2.3.3. BLOC DE POTÈNCIA 

És en aquesta etapa del procés d'obtenció d'energia on es transforma l'energia tèrmica 
transportada al HTF en electricitat. Per dur-ho a terme apareix un nou circuit per on hi circula 
aigua, en estat líquid i gas, ja que facilita els canvis de fase, és un material més segur i té un 
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baix cost. Els seus elements i disposició és semblant a una central convencional com podria ser 
una central termoelèctrica. 

Als intercanviadors de calor, preescalfador-evaporador-sobreescalfador, té lloc el canvi de 
medi de l'energia tèrmica, passant del Therminol a l'aigua i fent que aquesta assoleixi l'estat de 
vapor sobreescalfat. Aquest vapor circula fins a la turbina on a partir de l'accionament mecànic 
de les pales, unit a un generador, és capaç de produir una potència elèctrica màxima. Per a 
millorar l'eficiència del sistema la turbina ha d'estar formada per dues carcasses que permetin 
una primera expansió a alta pressió i una segona a baixa pressió. A més durant el procés hi ha 
sis extraccions i recirculacions de  vapor que ens ajuden a garantir les condicions de disseny. La 
més destacada és la que tenen lloc entre les dues carcasses de la turbina on part d’aquest flux 
és dirigit cap al rescalfador que elevarà la pressió i la temperatura fins a obtenir vapor 
sobreescalfat necessari per a la segona etapa. Si observem el diagrama del cicle de Rankine 
veurem que amb aquesta mesura aconseguim augmentar l’àrea del gràfic i per tant el 
rendiment. 

 Després de l’expansió a baixa pressió, on també hi tenen lloc diverses extraccions tan cap al 
desgasificador com cap al preescalfadors auxiliar del propi desgasificador, el  vapor és 
condensat i refrigerat per a ser bombejat novament cap als intercanviadors de calor.  

Aquest procés es pot modelitzar com un cicle ideal de Rankine.  

• Bomba:  procés isentròpic. 

• Intercanviadors de calor: procés isobàric. 

• Turbina: procés isentròpic 

• Reescalfador: procés isobàric. 

• Feedwater heaters: procés isobàric 

• Condensador: procés isotèrmic. 
 

[Rankine chart] 

Figura 2.20: Esquema del bloc de potència i cicle de Rankine associat. Font:[14]. 
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Les característiques d’aquest cicle, inputs i outputs de cada element, estan estandarditzades 
per a utilitzacions industrials a fi de garantir un rendiment màxim de tot el bloc de potència del 
36%. Els valors dels paràmetres a imposar per assolir el rendiment proposat per la NREL s’han 
descrit amb més a la bibliografia consultada [13].  

A més, la particularitat del model de central estudiat és que s'ha inclòs una caldera auxiliar que 
permet augmentar la potència de funcionament sempre i quan estiguem operant per sota de 
les condicions màximes que la turbina.  

Figura 2.21: Conjunt d’elements que configuren el model de central termosolar escollit. 
Font:[6]. 

2.3.3.1. GENERADOR DE VAPOR 

El bloc que anomenem generador de vapor està format pel preescafador, l'evaporador i el 
sobreescalfador. Aquests intercanviadors de calor connectats en sèrie permeten transmetre 
l'energia tèrmica provinent del camp solar en un cabal de vapor sobreescalfat. Per fer-ho es 
parteix d'una temperatura de 393ºC que al baixar fins als 293ºC permet augmentar al mateix 
temps la temperatura i pressió de l'aigua fins a les nominals requerides durant l'extracció a la 
turbina. Segons l'energia tèrmica disponible el cabal de sortida d'aquest element serà major o 
menor.  

2.3.3.2. TURBINA 

Per al cicle de Rankine anteriorment citat és necessari disposar d'una turbina de dues 
carcasses que disposi d'un mòdul d'alta pressió i un de baixa pressió. Aquesta divisió permet 
augmentar l'eficiència amb la instal·lació d'un element de reescalfament i diverses extraccions 
connectades a tot el circuit.   
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De cara a l’estudi s’ha suposat fixa la potència elèctrica a subministrar a la xarxa.  Tal i com es 
pot veure amb més detall a l’apartat corresponent a les hipòtesis de funcionament (capítol 
3.6) s’ha considerat un valor nominal de sortida fix i igual a 50 MWe corresponent a les futures 
necessitats de la localització. Així doncs també ens permet fixar una de les característiques 
essencials requerides a la turbina. A més, un cop fixat el límit superior també queda establert 
el límit inferior a partir del qual la turbina pot inicial el seu funcionament el qual s’ha 
considerat igual a un 20% de la potència nominal. 

Així doncs el model a instal·lar haurà de ser capaç de treballar sota les condicions nominals 
citades en aquest capítol. 

2.3.3.3. CALDERA AUXILIAR 

A fi de regular el cabal d'entrada a la turbina per tal d'obtenir un output energètic superior i no  
disminuir el rendiment global del bloc de potència a causa de la limitació inferior de la turbina 
durant les primeres i últimes hores del dia és necessària la seva instal·lació. A partir de la 
combustió de materials com ara fusta, biomassa o fins i tot deixalles s'aconsegueix un cabal de 
sortida que consistirà en un cabal auxiliar de vapor sobreescalfat amb les mateixes 
característiques que el provinent del generador de vapor que s’unirà a aquest just abans de la 
primera extracció de la turbina.  

La potència instal·lada dependrà de la dependència de recursos no renovables que vulguem 
assolir i comportarà un cost addicional originat en l'obtenció de combustible. A més,  cal 
recordar que serà un element de suport necessari per garantir l’accionament de la turbina 
quan hi hagi mínima activitat al camp solar. Bàsicament amb l’objectiu de cobrir aquesta 
limitació de la turbina s’han establert dos valors a estudiar corresponents a la potència a 
aportar per la caldera auxiliar iguals a 10 MWe i 50MWe.  

Un dels objectius de l'estudi és trobar l'equilibri entre els diferents elements que conformen 
una central termoelèctrica que millor satisfà les necessitats. Aquest anàlisi de sensibilitat s’ha 
dut a terme a través de l’indicador LEC on l’aportació de la caldera influeix tant en les hores de 
funcionament que vindran donades segons les diferents hipòtesis d’operació que es 
formularan més endavant com en la seva potència nominal. 

2.3.3.4. REESCALFADOR 

Segons l’esquema del funcionament del bloc de potència a fi d’augmentar el seu rendiment 
s’ha col·locat una turbina de dos mòduls. Amb aquesta disposició és inevitable recórrer a un 
reescalfador que augmenti la temperatura del fluid per ser a realitzar l’extracció a baixa 
pressió. Aquest intercanviador de calor, que és idèntic a tots el projecte, utilitza un cabal de 
HTF paral·lel provinent del camp solar i amb les mateixes condicions de descàrrega.  

2.3.3.5. CONDENSADOR 

La barreja de vapor i líquid procedent de la última extracció de la turbina és dirigida al 
condensador on s’aconsegueix restablir les característiques inicials de l'aigua per a ser 
utilitzada novament.   
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El canvi de fase té lloc gràcies a la transmissió de calor entre el vapor i un líquid refrigerant, 
normalment aigua, que es dóna al llarg de les parets dels tubs amb carcassa per on ho circulen 
ambdós.  

El sistema de refrigeració és l’encarregat d’obtenir el líquid refrigerant utilitzat dins del 
condensador. Aquest sistema pot ser tancat o obert segons si hi ha recirculació de l’aigua o bé 
si un cop utilitzada s’aboca a la font.  

Els sistemes oberts són més senzills ja que no disposen d’un sistema de tractament d’aigües 
tan intens. D’altra banda és necessària la proximitat d’una font, com podria ser el riu Gambia, i 
són més agressius per l’ecosistema ja que l’aigua no és tornada a la font amb les condicions 
inicials sinó que la seva temperatura ha incrementat. 

Per a la instal·lació de sistemes tancats hem de disposar d’una bassa on hi emmagatzemarem 
l’aigua que gràcies a la torre de refrigeració aconseguirà les propietats òptimes per a ser 
utilitzada com a refrigerant. Un estalvi important seria la possibilitat de recuperar la 
precipitació caiguda sobre la parcel·la de la central mitjançant un bon sistema de drenatge de 
manera que fos conduïda a la bassa. Depenent de la quantitat d’aigua disponible podem 
relaxar el ritme de refredament i finalment escollir el tipus de sistema de refrigeració més 
convenient. 

2.3.3.6. PREESCALFADOR 

Situat just a l’entrada del gasificador és el primer element que torna a augmentar la 
temperatura de l’aigua per afavorir el funcionament del desairejador. La peculiaritat d’aquest 
és que realitza aquest intercanvi de calor amb les extraccions del mòdul de baixa pressió de la 
turbina abans de ser completament expandits ja que encara conserven energia tèrmica.  

2.3.3.7. DESGASIFICADOR 

Al desgasificador//desairejador s’hi tracta l’aigua d’abastament procedent del condensador 
just abans de reiniciar el circuit. A més, serveix com a tanc d’emmagatzemament que 
absorbeix les diferents variacions de cabal requerides al generador de vapor a part de 
començar a augmentar-ne la temperatura gràcies a les extraccions provinents de la turbina. El 
tractament consisteix en eliminar els diferents presents a l’aigua, principalment oxigen i diòxid 
de carboni, que poden comportar greus problemes de corrosió tant als elements instal·lats 
com a la pròpia xarxa de canonades. L’extracció d’aquests elements es basa en el fenomen que 
quan més alta és la temperatura de l’aigua menys capacitat de dissolució tenen els gasos.  

2.3.3.8. GENERADOR 

Element que permet transformar l’energia mecànica produïda a partir de l’accionament de les 
pales de la turbina pel vapor d’aigua en energia elèctrica aplicant la llei de Faraday. Per tant, 
disposant d’un camp magnètic, generat per l’estator, i accionant el rotor, que consisteix en un 
eix amb una bobina enrotlla a l’extrem unit mecànicament a la turbina, dins la influència del 
camp es crea un corrent elèctric a través de la bobina.  
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3.DIMENSIONAMENT 

3.1. GEOMETRIA SOLAR 

Per determinar l’output d’energia tèrmica és necessari conèixer la posició del Sol  i la direcció 
de la radiació directa en cada instant de temps ja que el col·lector només és capaç d’utilitzar 
aquells que han estat reflectits correctament al tub receptor. Per aquest motiu hem de 
conèixer l’angle d’incidència (θ) i les seves projeccions ortogonals a un pla paral·lel  i 
perpendicular al tub receptor.  

Com veurem als apartats de disseny, amb aquests angles és possible el càlcul de l’eficiència del 
col·lector que es veu afectada per la direcció dels rajos que també són responsables de l’ ”end 
effect” i les ombres projectades sobre la superfície de miralls del propi col·lector o dels 
adjacents. 

3.1.1. ANGLE D’INCIDÈNCIA 

Angle que formen els rajos solars amb la normal de la superfície. Si la superfície és horitzontal 
aquest pren el mateix valor que l’angle zenital.  

La formulació utilitzada [8], amb una orientació est-oest del sistema de seguiment,  treballa en 
tot moment amb les descomposicions transversal (θt) i longitudinal (θi) de l’angle d’incidència 
que s’obtenen a partir de l’altura solar (α) i de l’angle azenital (γ). 

 

 

   (3.1) 

En els col·lectors cilindro-parabòlics veurem que l’angle tranversal només influeix a l’hora de 
les pèrdues a causa de les ombres projectades ja que gràcies al sistema de seguiment uniaxial 
s’aconsegueix orientar el col·lector en aquesta direcció. Per aquest motiu l’angle que realment 
és rellevant de cara a l’eficiència és el longitudinal intervenint al paràmetre modificador de 
l’angle d’incidència. 

 

Figura 3.1: Geometria solar relativa a un col·lector. Font: [8]. 
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3.1.2. DECLINACIÓ 

L’eix de rotació de la terra presenta una inclinació de 23,45º respecte l’eix el·líptic. Per aquest 
motiu a mesura que va desplaçant-se al voltant del sol, moviment que es coneix com 
translació, l’angle que formen la recta Sol-Terra i el pla equatorial va variant entre els +23,45 º 
i els -23,45º. Aquest angle es coneix amb el nom de declinació i depèn de la posició de la terra 
respecte l’orbita entorn el Sol. 

 

(3.2) 

3.1.3. ANGLE HORARI 

Definida una localització, l’angle horari és aquell angle sobre l’equador comprès entre la 
projecció del raig solar que passa pel centre terrestre i el meridià de la localització. En altres 
paraules correspon a l’angle que ha de girat la terra per arribar a rebre els rajos amb un angle 
d’incidència mínim. 

D’aquesta manera a les 12 del migdia l’angle horari correspon a 0º . 

 

(3.3) 

3.1.4. ALTITUD SOLAR 

Angle vertical entre els rajos solars i la seva projecció sobre la superfície horitzontal. Aquest 
també pot ser definit a partir de l’angle zenital (angle que formen els rajos solars amb la 
normal a la superfície terrestre o zenit) ja que són complementaris.  

 

(3.4) 
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Figura 3.2: Geometria solar. Font:[15] 

3.1.5. ANGLE AZIMUTAL  

És un angle horitzontal comprès entre la direcció sud i la projecció sobre la superfície 
horitzontal dels rajos solars.  A l’hemisferi nord es pren com a positiu en sentit antihorari 
respecte el sud.  

 

(3.5) 

3.2. FONT DE LES DADES 

El paràmetre bàsic per tal de dimensionar la central termosolar és la radiació que rebran els 
miralls dels col·lectors cilindro-parabòlics. Aquests, com s’ha esmentat anteriorment, només 
són capaços d’aprofitar la radiació directa i no pas difusa o reflectida. Per aquest motiu partim 
de la radiació normal directa o DNI (segons les sigles en anglès)  i no pas de la radiació 
horitzontal global o GHI (segons les sigles en anglès) ja que aquesta última inclou tot tipus de 
radiacions que arriben a la superfície terrestre. .,  que s’expressa en W/m^2.  

Aquest valors es troben disponibles en diferents bases de dades que abracen diferents regions 
segons d’àrea d’estudi de l’ institució que duu a terme el seguiment. La font acostuma a ser un 
satèl·lit o bé un sensor instal·lat in situ.  

Entre les diverses institucions cal destacar la NASA i JRC EIT (Joint Research Centre Institute for 
Technology and Transport) que consisteix en una institució d’investigació europeu. La primera 
disposa d’un seguiment mundial des dels últims vint-i-dos anys de diferents paràmetres 
meteorològics i de l’àmbit de l’energia solar. Pel que fa a les radiacions solars permet 
l’obtenció de la DNI diària, expressada en Kwh/m^2, o bé la radiació global directa en franges 
de tres hores, expressada en Kw/m^2  
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D’altra banda la Comissió Europea ha creat el programa PVGIS (Photovoltaic Geographical 
Information System) que mitjançant les fotos obtingudes pels radars HelioClim i SAF i a partir 
d’interpolacions permet calcular un gran nombre de paràmetres relacionats amb l’energia 
solar. Aquest programa obté les dades en intervals de quinze minuts fet que ens permet entrar 
en unes franges d’estudi més precises que no pas si utilitzéssim la base de dades de la NASA. 

 A més, s’ha realitzat una breu comparació entre les dades obtingudes segons ambdues fonts i 
s’ha vist que la diferència no era significativa exceptuant els mesos de Juny i Agost on la 
diferència és superior al 10%.  

 

 

 

 

 

Taula 3.1: Mitjana mensual de la radiació directa normal. Font: NASA 

 Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. 
PVGIS-SAF [kWh/m2/dia] 

 
5,55 6,08 6,41 6,17 6,83 

Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 
Mitjana 
anual 

 

6,41 4,32 3,54 4,10 5,13 5,76 5,50 5,48 

Taula 3.2: Mitjana mensual de la radiació directa normal. Font: JRC EIT. 

En qualsevol cas el JRC EIT formula  una proposta lleugerament més conservadora i juntament 
amb una major disposició de dades (ja que la NASA no proporciona DNI horària sinó diària) han 
fet que s’hagi considerat com a més correcte de cara a l’estudi. 

3.2.1. ANALISI DE LES DADES 

L’estudi s’efectuarà tenint un dia model per a cada mes de manera que se suposarà que tots 
els dies del mes tenen el mateix comportament que aquest.  

La localització estudiada (amb coordenades 13.443ºN 15.310ºW) presenta unes radiacions 
favorables a la construcció d’aquest tipus de tecnologia. És fàcil observar-ho si les comparem 
amb altres emplaçaments de centrals ja construïdes com ara la central d’Andasol (Espanya) o 
bé SEGS (EE.UU). Veiem que l’energia solar és del mateix ordre de magnitud que a la localitat 
escollida. i que aquesta a més, presenta un gran avantatge al presentar menors oscil·lacions 
entre mesos. 
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Central Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. Mitjana 
anual 

Andasol 
(Espanya) 

4,38 4,99 5,70 5,72 6,34 7,94 8,81 7,59 6,10 4,62 3,98 3,67 5,83 

SEGS 
(EE.UU.) 

5,13 5,60 7,00 8,10 9,05 9,49 8,41 7,70 7,22 6,47 5,77 5,18 7,10 

Solnova 
(Espanya) 

4,44 5,17 6,03 6,10 6,65 8,50 9,22 8,46 6,70 4,81 4,24 3,75 6,18 

MNGSEC 
(EE.UU.) 

4,68 4,94 5,30 5,81 5,59 4,24 4,48 4,25 4,09 4,72 4,83 4,58 4,79 

Taula 3.3: Mitjana mensual de la radiació directa normal a les diferents centrals termosolars 
en KWh/m2/dia. Font: JRC EIT 

Pel que fa a les variacions anuals el més òptim seria que la radiació es mantingués el més 
constant possible perquè d’aquesta manera, la central tindria un funcionament continu i 
homogeni. Si tornem a comprar Gambia presenta un gran avantatge ja que les oscil·lacions són 
menors i per tant la diferència entre la màxima i mínima DNI també. 

Si observem les DNI acumulades al llarg d’un dia model veiem que hi ha un període on es 
mantenen constant i dins d’un rang elevat però cal destacar que hi ha un brusc descens durant 
els mesos de Juliol, Agost i Setembre, fet que serà clau a l’hora del dimensionament. 

 

Figura 3.3: DNI diària acumulada. Font: Elaboració pròpia. 

La variació d’aquests valors es deu a la posició relativa al sol que presenta la Terra al llarg del 
moviment de translació que provoca la inclinació de l’eix terrestre. Quan més a prop del Sol 
més potència presenten els rajos i a més, es disposa d’un  major nombre d’hores diàries de 
llum solar.  

3.3. COL·LECTOR CILINDROPARABÒLIC 

3.3.1. EFICIÈNCIA COL·LECTOR 

Ja des dels primers  estudis sobre l’aplicació de l’energia termosolar es va observar que 
l’eficiència de tot el camp solar presentava dues naturaleses diferents. La primera, directament 
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relacionada amb els col·lectors cilindro parabòlics i la segona, ja de caràcter tèrmic, introdueix 
les pèrdues de calor que es generen.  

 

(3.6) 

3.3.1.1. POTÈNCIA TÈRMICA 

Per entrar en més profunditat dins la potència tèrmica és necessari tenir present quin 
col·lector s’utilitzarà ja que, al estar en via de desenvolupament, s’han anat proposant 
diferents modelitzacions al llarg dels anys. 

Els primers desenvolupaments i treballs van ser realitzats amb un model LS-2 permetent 
proposar una primera formulació.[NREL] Actualment gràcies als projectes Eurotrough i 
Eurotrough II disposem d’un model precís i amb uns coeficients ben definits per a diferents 
tipus de col·lectors. En el cas d’un camps solar format per col·lectors cilindro parabòlics[16]: 

 

(3.7) 

A grans trets veiem que consisteix en el rendiment òptic modificat per una sèrie de factors que 
depenen de les condicions de funcionament i que modifiquen la radiació total captada per la 
superfície d’obertura. Aquesta correspon a l’amplada de l’obertura per la longitud del panell i, 
degut a la curvatura, és un 10% menor que la superfície de mirall. 

El rendiment òptic és la capacitat que tenen els miralls de reflectir els rajos. Depèn 
principalment de la reflectivitat i transmitància del mirall i del coeficient d’absorció del 
receptor. Avui en dia el rendiment òptic màxim és considera un valor fix comprès entre 75% 
(Rieffelmann, 2005) i el 80% (Eurotrough)  segons el model. 

D’altra banda l’estat de neteja en que es troba la part superficial dels miralls també s’ha de 
tenir en consideració ja que al llarg de les hores apareix brutícia i incrustacions que fan minvar 
el rendiment òptic. Aquest fenomen és incorporat pel factor  i és igual a 0.96 [16]. 

La pròpia geometria i disposició dels col·lectors també influeix disminuint l’àrea útil d’obertura 
principalment per l’efecte “end effect” i el fet que puguin aparèixer ombres. L’”end effect” té 
en compte que les radiacions que incideixen just als extrems de cada col·lector quan són 
reflectides no arriben a interceptar el tub absorbidor. Aquest fenomen es fa més significatiu 
segons l’angle d’incidència dels mateixos rajos i òbviament, la longitud del col·lector. 

 

(3.8) 

A més, segons la distància entre les diferents files de col·lectors i la direcció dels rajos solars 
pot ésser els mateixos col·lectors o estructures de subjecció projectin ombres al llarg del dia 
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que impedeixin la captació de les radiacions tant del propi col·lector com dels adjacents. 
Aquest fenomen es modelitza: 

 

(3.9) 

Per últim, el paràmetre modificador de l’angle d’incidència introduït per Lippke al 1998 és 
l’encarregat d’aportar les variacions de la posició del sol. 

K=  

(3.10) 

3.3.1.2. PÈRDUES TÈRMIQUES 

El model que actualment s’utilitza per a quantificar les pèrdues tèrmiques va ser suggerit per 
Dudley al 1994. Els dos primers termes defineixen les pèrdues tèrmiques que tenen lloc al tub 
receptor i l’últim al sistema de canonades. 

 

 

On 

 

(3.11) 

Els coeficients b1 i b2 han anat sent modificats a mesura que han aparegut nous sistemes i 
materials per als tubs receptors fins als últims estudis realitzats durant el projecte Eurotrough 
II on s’han determinat que per al prototipus Schott-70.  

Coeficients  
b1[w/m2 K] 0 
b2 [w/m2 K2] 0,00047 

 [w/m2] 10 
Taula 3.4: Coeficients per a les pèrdues tèrmiques. Font: [16]. 

Aquestes mateixes pèrdues han estat definides a partir d’una base experimental per 
laboratoris americans utilitzant novament el model Schott PTR70 [17]. Cal destacar doncs que 
els resultats obtinguts en ambdós estudis difereixen considerablement. En el cas del NREL les 
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pèrdues trobades per unitat de longitud del tub absorbidor depenen exclusivament de la 
temperatura a la qual circula el fluid tal i com veiem a l’equació següent.  

 

(3.12) 

Aquest últim estudi va ser realitzar l’any 2008, posterior a la primera hipòtesi postulada per 
Riffelmann, K., al 2005, i per aquest motiu presenta uns resultats més favorables envers les 
pèrdues tèrmiques. Amb el pas dels anys i gràcies a la recerca de noves tecnologies 
s’aconsegueix treballar sota unes condicions sempre més favorables.  

D’aquesta manera, s’han adoptat com a actuals les pèrdues del tub receptor proposades pel 
NREL mentre que en relació a les pèrdues tèrmiques causades per la xarxa de canonades es 
consideren vàlides les aportades durant el projecte Eurotrough ja que no s’han implantat 
millores rellevants. 

3.4. DIMENSIONAMENT DEL CAMP SOLAR 

En aquest apartat es procedirà a dimensionar el camp solar segons les diferents hipòtesis de 
disseny. Primerament s’obtindrà el disseny d’un llaç ja que, en definitiva, la central consistirà 
en la disposició en paral·lel de tants llaços com necessitem. 

3.4.1. DIMENSIONAMENT D’UN LLAÇ 

La funció d’un llaç és elevar la temperatura del HTF dels 293ºC als 393ºC que són les 
temperatures que presenta a l’entrada i a la sortida d’aquest. Per tal de garantir la correcta 
transmissió de calor al llarg del tub absorbidor hem d’assegurar que el fluid presenti règim 
turbulent, ja que d’aquesta manera provoquem una convecció forçada.  

Per aconseguir aquest estat és suficient imposar un número de Reynolds superior a 2·10^5 en 
tot moment. Per aquest motiu posarem especial èmfasi en el mesos amb baixes radiacions ja 
que com menys energia tinguem més perill hi ha de no complir aquesta restricció. 

Per començar, establirem el cabal mínim que hem de garantir al tub absorbidor a fi de complir 
la condició anteriorment esmentada. Sabem que la velocitat del fluid, en aquest cas el HTF, és 
directament proporcional al número de Reynolds i té en compte el diàmetre del tub a més dels 
valors de la viscositat cinemàtica, 0,2378 mm2/s que equival a 2,378 *10-7 m2/s si treballem en 
SI, i de la densitat, 769.1kg/m3, del Therminol vp-1 a la temperatura mitjana, igual a 343ºC,  
que té lloc al llaç. 

     v =    q=v  

(3.13) 

El resultat obtingut ha sigut que utilitzant Therminol vp-1 i un model SchottPTR70 de tub 
absorbidor és necessaris un cabal superior a 1,9kg/s circulant per cada llaç. 
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D'altra banda utilitzant la capacitat tèrmica del HTF per a diferents temperatures 
proporcionada pel fabricant [annex] i amb l’ajuda de mètodes numèrics per aproximar la 
integral podem saber el cabal màssic la temperatura del qual s’ha aconseguit incrementar de 
293 a 393ºC en un col·lector.   

tèrmica útil =  

(3.14) 

Òbviament, si disposem de menys potència tèrmica cada col·lector aconseguirà incrementar 
100ºC a una quantitat inferior de fluid raó per la qual analitzarem els casos més desfavorables, 
durant les primeres i últimes hores del dia i durant els mesos més freds, i la probabilitat que 
tinguin lloc al llarg de l'any. A partir del gràfic de freqüència podem establir les diferents 
magnituds d'energia tèrmica i la probabilitat. 

 

Figura 3.4: Distribució de la potència tèrmica solar anual. Font: Elaboració pròpia. 

Introduint de nou la restricció dels 1,9kg/s mínims de cabal obtenim el número parell de 
col·lectors en sèrie necessaris a cada llaç.  

Potència tèrmica [kW] Cabal amb increment de 
100ºC [kg/s] 

Número de col·lectors a cada 
llaç 

50 0,21 10 
100 0,41 6 
150 0,62 4 
200 0,82 4 
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250 1,03 2 
300 1,23 2 
350 1,44 2 
400 1,64 2 
Taula 3.5: Taula resum del cabal màssic accionat i el número de col·lectors per a una potència 
donada. Font: Elaboració pròpia. 

Analitzant els resultats obtinguts veiem que col·locant quatre panells en sèrie per cada llaç 
operem un 80% del temps amb un número de Reynolds superior a 2·10^5 mentre que si 
passem a la següent configuració possible tot i ser més econòmica només s'assoleixen el límit 
entorn al 50% dels casos.  

Un cop establerts quatre col·lectors per dins de cada llaç es pot calcular el cabal màssic exacte 
que hi tindrà lloc segons la potència de les radiacions solars. Quan l’energia sigui inferior a la 
nominal el cabal màssic baixarà ja el que fixem és la temperatura de sortida. Quan es presenta 
el cas contrari desviarem l’excedent de cabal cap als tancs.  

El cabal nominal és aquell cabal de HTF que ha de circular pel bloc de potència per garantir la 
generació de 50Mw de potència elèctrica. De tal manera que s’obté a partir d’imposar una 
potència tèrmica útil que satisfaci que un cop transformada sigui igual a aquest valor. 

 

(3.15) 

Aquest valor serà la potència tèrmica que hauran d’aportar tots els llaços de manera que 
utilitzant novament el balanç tèrmic podem obtenir el cabal total que ha d’aportar el camp 
solar. 

 

Un cop haguem establert el número de llaços a instal·lar a partir de la optimització de 
l’indicador LEC caracteritzarem els paràmetres corresponents a cada apartat i el funcionament 
de la central amb detall per a la configuració escollida. 

3.4.2. DIMENSIONAMENT CANONADES 

Primerament definirem els diferents trams de la xarxa i com s’ha obtingut el cabal màssic que 
hi circula. A partir d’aquestes dades, variables en funció de la magnitud del camp solar i del 
sistema d’emmagatzemament, establirem les dimensions necessàries per tal d’operar sota 
unes condicions segures però alhora eficients. 

La xarxa total estarà formada per dos grans blocs a on s’impulsarà el fluid tèrmic des tel tanc 
d’expansió cadascun del quals estarà format que dos subblocs, si és el cas d’una configuració 
en forma d’H, per on s’anirà distribuint l’oli. La xarxa de canonades s’encarrega de fer arribar i 
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posteriorment recol·lectar el fluid està formada per un parell de canonades. Les dues 
canonades paral·leles estan ben diferenciades tant per la temperatura com pel sentit del flux. 
Tot i això, a  efectes de càlcul tant la canonada “freda” com la “calenta” s’han dimensionat 
utilitzant la temperatura mitjana del fluid motiu pel qual tindran les mateixes dimensions 
malgrat el fet que la densitat variï lleugerament amb la temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Esquema general de la central amb distribució de la xarxa de canonades. Font: 
Elaboració pròpia. 

Pel que fa a les connexions, la canonada freda anirà disminuït de diàmetre en el sentit de 
circulació del fluid fins a la connexió amb el tub absorbidor del llaç més allunyat degut a que és 
l’encarregada de distribuir i fer arribar el fluid tèrmic a tots els llaços. En canvi, la canonada 
calenta, sempre parlant en el sentit de circulació del fluid, s’inicia a l’últim llaç de manera que 
anirà recollint l’HTF un cop ha circulat pel llaç corresponent i com a conseqüència el diàmetre 
augmentarà fins arribar novament al centre del camp solar. 
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Figura 3.6: Connexió present al camp solar. Font: Elaboració pròpia. 

Les canonades d’ambdós subblocs es connectaran just a l’eix de simetria cosa que també 
passarà entre els grans blocs abans d’entrar a la zona central de la central.  

 

 

 

Figura 3.7: Connexió T de distribució. Font: Elaboració pròpia. 

Un cop es disposa de tot el cabal màssic concentrat en una canonada apareix una última 
bifurcació que connecta tres dels quatre elements principals del sistema. És a dir, just en 
aquest punt conflueixen el camp solar, el sistema d’emmagatzemament tèrmic i el bloc de 
potència i per tant és on es desviarà el cabal màssic excedent cap als tancs de sals. Aquest punt 
és clau ja que permet entendre el funcionament de la central. Provinent del camp solar tenim 
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l’energia tèrmica útil (  que segons la seva magnitud activa o bé la càrrega o bé 
la descàrrega del sistema d’emmagatzemament. Si l’energia anterior és supeior a la nominal es 

genera un cabal vers els tancs de sals (  en canvi, sempre que es produeixi la 
situació contraria i es disposi d’energia emmagatzemada el flux generat presenta sentit 

contrari ( Així doncs segons la situació de funcionament en que ens 

trobem el cabal màssic circulant en direcció al bloc de potència (  consistirà en 
l’addició o la substracció dels cabals entrants a la connexió següent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Connexió entre els diferents blocs presents a la central. Font: Elaboració pròpia. 

De cara a la nomenclatura diferenciarem les tres canonades singulars, una procedent de cada 
bloc que intervé en la dinàmica del fluid tèrmic, de les de distribució presents al camp solar. 

Les primeres doncs duran el subíndex corresponent al bloc que fan referència mentre que les 
altres portaran associat un número en funció del tram on es troben. Aquesta numeració 
s’inicia a l’entrada del camp solar i va ascendint fins a arribar al tram més allunyat que equival 

a . Gràcies a la igualtat entre canonades “calenta” i “freda” juntament amb 

la simetria disponible entre els diferents blocs i subblocs podem abastar el conjunt amb un 
nombre reduït de nomenclatures. 

 

 

 

 

 

 

    .             . 
Figura 3.9: Nomenclatura i identificació de les connexions. Font: Elaboració pròpia. 
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Un pas previ abans de poder calcular el diàmetre dels diferents trams és saber el cabal màssic 
que hi circula en cada cas. Per fer-ho necessitarem la potència tèrmica que atorga cada llaç 
segons les condicions solars temporals. Utilitzant l’equació (3.14) i sabent que a cada tram hi 
intervenen dos llaços a fi d’establir una simetria obtindrem l’increment de cabal màssic que 
aporten cada parell de llaços.   

A fi de garantir una velocitat de circulació constant, que produeixi pèrdues de potència 
mínimes però sense ser prou elevada com per erosionar la pròpia canonada, i el cabal màssic 
requerit als llaços haurem de determinar el diàmetre de les canonades. A causa de la 
disposició en forma de H del camp solar el fluid tèrmic s’anirà distribuint al llarg del seu 
recorregut de manera que per garantir les condicions anteriors el diàmetre serà variable al 
llarg dels trams. 

La velocitat habitual del fluids en el seu transport està compresa entre els 1 i 3 m/s de manera 
que a l’hora de dissenyar tindrem en compte que per a instants amb radiacions amb potència 
màxima la velocitat no superi els 3m/s. Imposant aquesta condició obtindrem el diàmetre límit 
que fa complir la restricció de velocitat màxima que justament correspon a l’interval anual on 
es disposa d’una potència solar més elevada que és sinònim de cabal màssic màxim. 

Seguint exactament els mateixos conceptes s’han anat determinant els diàmetres de les 
canonades dels diferents trams partint del cabal màssic corresponent a cada tram fixant la 
velocitat màxima ja que treballem de cara a la seguretat. 

D’altra banda, com que la potència tèrmica lliurada al tub receptor és molt variable tant al llarg 
del dia com al llarg de l’any però en canvi, el diàmetre estarà fixat per la condició anterior, 
observant l’equació (3.13) és fàcil veure que la velocitat del Therminol també variarà força. Així 
doncs s’ha realitzat una comprovació ja que per temes relacionats amb la bona transmissió de 
calor també s’ha d’imposar un cabal màssic mínim a partir de la qual funciona correctament el 
conjunt del sistema. Aquesta comprovació ha consistit en verificar la condició anterior per 
cada interval de temps de funcionament de la central i veient que només en casos puntuals, 
durant els primers quinze minuts de funcionament, no es satisfà.  

Un inconvenient a l’hora d’estudiar el rang de velocitats que apareixen a cada tram al llarg de 
l’any és el fet que el comportament del perfil està directament lligat a la configuració 
introduïda. Tot i així, dels tres paràmetres independents a equilibrar només el percentatge de 
l’energia solar extra disponible recuperat i el nombre de llaços afectaran el cabal màssic 
circulant. Per aquest motiu no podem establir un valor o rang de velocitats mitjanes ja que 
seran molt variable segons la configuració malgrat aquest fet, tali com s’ha vist al tenir valors 
de cabals graduals les velocitats prendran uns valors raonables compresos entre 1 i 3 m/s. 

A les figures següents es pot observar la variabilitat de les velocitats segons les hipòtesis de 
configuració adoptades i també a quins trams van associades. A causa de la metodologia 
introduïda al full de càlcul que ha de complir els condicionants esmentats anteriorment, veiem 
que el perfil següent presenta una distribució de velocitats diferent a la que correspondria a 
qualsevol altre possible. A la configuració següent, escollida aleatòriament per tal de plasmar  
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els conceptes anteriorment citats, la velocitat té una dinàmica similar al perfil corresponent 
que depèn de la localització tram de canonada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Esquema general de la central amb condicions de contorn associades a cada tram. 
Font: Elaboració pròpia. 

Aquelles canonades que  comuniquen el tanc d’expansió amb l’enllaç que connecta el sistema 
d’emmagatzemament al recollir l’energia solar la velocitat tindrà el mateix comportament que 
el perfil de potència tèrmica. Aquest té una dinàmica creixent fins a arribar al seu màxim que 
correspon al punt on la potència solar utilitzada és també màxima. Seguidament es manté 
constant mentre la central funciona sota condicions nominals i finalment decreix fins a ser 
nul·la. D’altra banda, les canonades que comuniquen el punt d’unió del sistema 
d’emmagatzemament amb el bloc de potència es regiran pel perfil d’operació  de la central 
que manté una dinàmica més constant. Per últim les canonades de distribució al sistema 
d’emmagatzemament estaran condicionades al cabal màssic circulant en càrrega i en 
descàrrega motiu pel qual s’utilitzarà la condició més agressiva d’ambdues. En aquesta última 
zona de canonades és on pot apareixen una variació de velocitats més elevada ja que els cabal 
que circula durant la càrrega del sistema tenen la possibilitat de ser significativament diferents 
al de descàrrega sempre tenint en compte que és molt sensible a les hipòtesis de configuració 
de cada cas. 
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Figura 3.11: Perfil de funcionament corresponent a cada tram. Identificació de l’energia 
destinada al TES i la requerida per la caldera. Font: Elaboració pròpia. 

D’aquesta manera un cop obtinguda la configuració òptima podrem estudiar amb qualitat el 
comportament dels fluids al llarg de l’any a tota la xarxa de canonades. 

3.4.3. DIMENSIONAMENT TANC D’EXPANSIÓ  

El seu correcte dimensionament garantirà el bon funcionament de la circulació de HTF a tot el 
circuit. El volum del tanc juntament amb el volum de les canonades al estar directament 
relacionat amb la quantitat de fluid tèrmic necessari ens servirà a l’hora per quantificar el 
Therminol vp-1 a disposar. 

És el propi fabricant de HTF qui ha establert unes recomanacions en un butlletí informatiu 
[18][therminol butlleti] per tal d’establir les dimensions del tanc en funció del rang de 
temperatures d’operació, que condicionarà l’expansió del fluid que ha d’esmorteir el tanc. 

Aquest document estableix un dimensionament tal que a temperatura ambient el tanc estigui 
un 25% ple mentre que a la temperatura nominal, treballant en tot moment amb la 
temperatura mitjana, es recomana ocupar un màxim del 75% del  volum del tanc. 

 

 

 

(3.16) 

Sabent que disposem d’una xarxa de canonades tancada podem assegurar la conservació de 
massa a tot el sistema i així obtenir el volum òptim. 
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(3.17) 

La temperatura ambient utilitzada serà la mitjana de les temperatures durant les hores de no 
funcionament de la central, degut a que durant la resta d’hores la temperatura del fluid 
circulant no dependrà de l’ambient sinó que correspondrà a la nominal. Per marca de 
disponibilitat de dades s'ha suposat com a equivalent la temperatura mínima mitjana 

 

(3.18) 

3.4.4. DIMENSIONAMENT BOMBA 

Les bombes són les encarregades de compensar la pèrdua de càrrega que tindrà lloc al llarg de 
les canonades. Aquesta serà la suma de les pèrdues lineals més  les pèrdues localitzades que 
apareixeran a les bifurcacions, colzes, eixamplaments i estretaments del circuit. 

 

(3.19) 

 Les característiques del circuit venen determinades per la velocitat de circulació i per la 
geometria i materials de les canonades instal·lades als diferents tram. La rugositat absoluta 
quantifica les irregularitats presents a la cara interior de la canonada generades durant la seva 
fabricació. Per a acers comercials  parlem d’uns 0,03mm. 

D’altra banda el número de Reynolds, al estar en funció de la densitat del fluid, és qui 
determina la influència de les propietats d’aquest. 

Amb aquests paràmetres determinarem el coeficient de fricció de Darcy-Weisbach. Mitjançant 
d’àbac de Moody obtenim d’una forma directa el coeficient de fricció introduint la rugositat 
relativa del tram a estudiar i el número de Reynolds de l’instant. Aquest procediment és difícil 
de computar ja que es treballa gràficament. Per aquest motiu s’han proposat diverses 
formulacions matemàtiques per tal de modelitzar l’àbac.  

Al tractar-se de règim turbulent intermedi utilitzarem la formulació de Colebrook-White que 
funciona perfectament en aquest règim a més de presentar errors petits per als altres règims 
turbulents.  

  

(3.20) 
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Com veiem a fi d’obtenir el coeficient de fricció és necessari iterar ja que la solució depèn del 
propi resultat. Amb l’ús d’un full de càlcul mateix podem resoldre el problema ràpidament i  
utilitzar el valor resultant  a més de la configuració de la xarxa de canonades anteriorment 
exposada per obtenir les pèrdues lineals d’una manera directa. 

De cara a les pèrdues localitzades és necessària la quantificació i qualificació dels diferents 
elements puntuals que interfereixen a les pèrdues d’energia. A tot el circuit present al camp 
solar disposem de quatre tipus d’accessoris: colzes de 90º, Tes, bifurcacions i difusors. 

Per a cada tipologia s’estableix un coeficient de pèrdua de càrrega [32],[33] estandarditzat 
segons si els canvis són bruscos o suaus per al cas dels canvis de diàmetre i segons  la relació 
entre diàmetre de canonada i radi de gir per als colzes.  

Seguidament i a partir de la xarxa de canonades definida anteriorment és fàcil identificar el 
tipus d’elements presents i el nombre total present a la central. Un cop coneguts, a partir de 
l’equació (3.19) és directe la pèrdua de càrrega associada a les pèrdues localitzades sabent la 
velocitat de cada tram en cada instant al llarg de l’any. Tot i així al haver imposat una velocitat 
màxima associat al moment de màxima potència tèrmica és fàcil obtenir un valor màxim 
utilitzant aquest límit superior imposat. 

ELEMENT Coeficient  Número d’elements 
presents a la central 

Colze 90º 0,5 306 
Te sortida bilateral 1,5 16 
Difusor/ tovera ; 
contracció/expansió 
suau (30º) 

0,26 73 / 73 

Bifurcació en X (divisió 
flux) 

2 144 

Taula 3.6: Coeficients per a les pèrdues tèrmiques secundàries i número d’elements presents a 
la central. Font: Elaboració pròpia. 

A partir de les pèrdues totals de la xarxa, sent la suma de les pèrdues primàries i les puntuals, 
podem determinar la potència que ha de disposar la bomba per tal de superar aquesta pèrdua 
d’energia que apareix a la xarxa. Com veiem la potència, en W, és funció de les propietats del 
fluid, el cabal circulant i les pèrdues a compensar. Així doncs a partir de la densitat del fluid i el 
cabal mitjà que ha d’impulsar la bomba cap al camp solar, suposant un rendiment del 70%, 
obtenim fàcilment la potència requerida pel sistema. 

 

(3.21) 
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3.5. DIMENSIONAMENT DEL SISTEMA D'EMMAGATZEMAMENT 

3.5.1. DIMENSIONAMENT DELS TANCS 

En base a la bibliografia vista sobre les característiques dels tancs en relació a les pèrdues 
tèrmiques és favorable mantenir unes proporcions determinades entre el seu diàmetre i 
l'altura. El volum necessari dependrà de l'energia excedent que es desitgi emmagatzemar que 
anirà variant mes a mes, fet que comportarà el funcionament desigual al llarg de l'any. 

L'input a tractar quan parlem del sistema d'emmagatzemament és l'energia tèrmica excedent 
que és obtinguda sostraient la potència nominal a la potència tèrmica a la sortida del bloc 
solar. Aquesta energia que es va emmagatzemant pateix unes pèrdues associades tant al 
procés de càrrega i descàrrega que té lloc a l'intercanviador com aquelles que són dissipades a 
l'ambient.  

Tot i això per al dimensionament del tanc considerarem l'energia un cop ha estat carregada, 
sense contemplar les pèrdues que aniran apareixent amb el temps. El que si que és 
imprescindible considerar és la hipòtesi de funcionament que estem estudiant (veure més 
també apartat 3.6) ja que no emmagatzemarem tota l'energia disponible sinó un percentatge 
sobre el màxim anual. Així doncs aquest valor equivaldrà a la capacitat del tanc, que 
mitjançant les propietats conegudes del fluid, detallades a les prescripcions tècniques 
corresponents obtenim directament el volum necessari.  

El que farem per tal de satisfer les hipòtesis de funcionament formulades és el següent, un cop 
coneguda l’energia mensual disponible a ser derivada al sistema d’emmagatzemament i 
després d’aplicar un rendiment del conjunt del sistema del 97% localitzarem el valor màxim 
anual. Aquest valor serà novament modificat amb el percentatge que procedirem a 
emmagatzemar de manera que l’energia complementaria malgrat haver estat transformada en 
energia tèrmica no serà aprofitable a causa de la limitació superior de la turbina i de la 
restricció de màxima capacitat del sistema d’emmagatzemament.  

 

·0,97 

 

(3.22) 

D’aquesta manera queda fixat la magnitud dels tancs d’emmagatzemament i per tant 
l’envergadura del bloc d’emmagatzemament. A causa de l’heterogeneïtat de l’energia solar 
disponible mes a mes no sempre s’operarà al voltant d’aquesta condició màxima això si, 
sempre sent inferior o igual segons les condicions mensuals. 

 

(3.23) 
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Aquesta modificació de l’energia a emmagatzemar ens permet disminuir la diferència entre 
l’energia màxima i mínima destinada al sistema d’emmagatzemament en un any tipus fent que 
els recursos utilitzat no estiguin desaprofitats gran part del temps de funcionament, fet que 
també ajuda a la prevenció de la congelació de la sal solar fent que sigui impossible la seva 
utilització com bé ja hem dit. El percentatge recomanable depèn de cada configuració, 
fenomen que s’estudiarà amb detall quan ens disposem a trobar la disposició òptima dels 
quatre blocs interventors de la central. 

Un cop sabent el valor del volum de la franja superior del tanc, el de la franja inferior, que és el 
volum associat al marge necessari per tal de poder bombejar correctament la sal tal com s’ha 
descrit a l’apartat corresponent als tancs, i les proporcions entre altura i diàmetre obtenim el 
volum total del tanc a través d'una eina del full de càlcul que permet resoldre equacions. 

 

 

(3.24) 

De cara a l'energia útil de sortida del sistema d'emmagatzemament, que coincidirà amb 
l'energia d'entrada al bloc de potència provinent dels tancs pel fet que les pèrdues del circuit 
entre aquests dos trams són menyspreables, tindrem en compte els processos físics que tenen 
lloc durant la càrrega i la descàrrega del tanc. Observant el comportament de les pèrdues 
depenent del nivell de càrrega veiem que al tanc d'on extraiem l'energia és constant i igual a 
255 KW aproximadament. Per aquest motiu la potència tèrmica útil del sistema 
d'emmagatzemament serà la següent: 

 

(3.25) 

Aquesta potència útil es tindrà en compte a l'hora de calcular l'energia aportada pel sistema 
d'emmagatzemament al conjunt no oblidant però que encara s'ha d'introduir les pèrdues 
relacionades amb el rendiment del bloc de potència que és just l'element situat entre la 
sortida en forma d'electricitat i els tancs de sals. 

3.5.2. DIMENSIONAMENT INTERCANVIADOR 

Les dimensions de l’intercanviador tèrmic dependran de les condicions d’operació que es 
tradueix en temperatures a assolir durant els processos de càrrega i descàrrega dels tancs. 
Aquestes han estat definides anteriorment i resumides a la taula següent [13]: 
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 Càrrega Descàrrega 
Sals HTF Sals HTF 

Tin 291 391 384 283 
Tout 384 301 291 373 
Taula 3.7: Temperatures d’operació de l’inercanviador de calor del sistema 
d’emmagatzemament tèrmic. Font: [13]. 

Al tractar-se d’un procés de transmissió de calor efectuem el balanç tèrmic entre les sals i l’oli. 

tèrmica TES =   

(3.26) 

El rendiment de l'intercanciador, igual al 3% segons el NREL ja s'ha tingut en compte 
prèviament de cara a obtenir la potència tèrmica del sistema d'emmagatzemament. D’aquesta 
manera només existeix una incògnita, el cabal de sals, el valor de la qual és pot obtenir 
immediatament. 

 

D’altra banda per definir les característiques del model a adquirir cal introduir un nou 
paràmetre, anomenat factor global de transferència tèrmica, que serveix per quantificar la 
capacitat de transmetre calor d’un medi a l’altre per convecció a través d’una superfície. 
Aquest és funció de la conductivitat tèrmica del material i el gruix de la superfície a part de la 
naturalesa dels fluids que intervenen en la transferència. 

Quan parlem de dimensionar l’intercanviador consisteix en determinar la superfície necessària 
a través de la qual tindrà lloc el flux de calor en funció del factor de transferència tèrmica de 
l’aparell.  

 

On         

(3.27) 

Per obtenir aquest valor serà necessari utilitzar l’increment logarítmic de temperatures 
mitjanes a part del coeficient de transferència tèrmica i de la potència tèrmica desviada cap al 
sistema d’emmagatzemament. 

El coeficient de transferència tèrmica acostuma a variar entre 400 i els 1116 W/m2ºC tenint en 
compte els fluids tèrmics utilitzats i la geometria de l’intercanviador. En models tradicionals, 
tal com s’indica a [19] per a la situació estudiada s’acostumen a prendre valors al voltant dels 
450W/m2ºC tot i això, a l’actualitat s’està treballant amb valors que arriben fins als 1000 
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W/m2ºC tal i com es determina en una publicació recent de la Universitat Pública de Navarra 
[20]. 

 

Figura 3.12: Determinació del coeficient de transferència tèrmica segons els fluids tèrmics 
utilitzats. Font: [19]. 

Com que la instal·lació d’un únic intercanviador serà suficient per dur a terme els processos de 
càrrega i descàrrega ja que no són simultanis, el dimensionament es realitzarà per aquelles 
condicions on es requereixi una major disponibilitat.  

D’una banda durant la càrrega del sistema d’emmagatzemament la màxima disponibilitat 
apareixerà durant el més d’Abril quan la potència de les radiacions incidents als col·lectors 
siguin màximes. Pel que fa a la descàrrega el requeriment màxim tindrà lloc quan les radiacions 
incidents siguin nul·les i estiguem en procés de descàrrega per aconseguir lliurar 50 MWe.  

Segons la configuració del camp solar el procés més restrictiu serà un o l’altre depenent del 
múltiple solar. Quan aquest sigui superior a dos, fet que es produirà si el sistema 
d’emmagatzemament tèrmic presenti una gran importància dins del funcionament de la 
central, la condició de càrrega dels tancs passarà a ser la més restrictiva. Així doncs si el 
condicionant apareix durant la càrrega la potència tèrmica de la formulació serà la procedent 
del camp solar mentre que si té lloc el cas contrari el valor serà fix i igual a la potència tèrmica 
equivalent als 50 MW però avaluada al punt d'entrada al bloc de potència.  

Un cop determinada l’àrea a partir de les prestacions de cada model present al mercat 
calcularem el número d’aparells necessaris segons les dimensions disponibles.  

3.6. EQUILIBRI DELS BLOCS QUE CONFORMEN LA CENTRAL 

Un cop tenim definits i dimensionats els diferents elements que intervindran al circuit podem 
entrar doncs en el dimensionament dels quatre blocs que definiran la configuració de la 
central : camp solar, sistema d’emmagatzemament, bloc de potència i caldera auxiliar. Les 
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condicions d’operació que s’assoliran a la central dependran bàsicament de la configuració 
d’aquests paràmetres  sent qualsevol possibilitat vàlida però potser no la més interessant des 
d’un punt de vista econòmic. 

Com ja s’ha anat exposant al llarg de l’estudi un dels objectius principals és trobar l’equilibri 
entre els diferents components que conformen la central per tal d’obtenir una configuració el 
més òptima i competitiva possible a partir de les infinites possibilitats que sorgeixen al variar 
aquests components. El que ens interessa és maximitzar el nombre d’hores treballant a la 
potència nominal, en el cas de la nostra central ha estat fixat inicialment a 50 MW, però 
alhora, procurar de no sobredimensionar cap bloc, en especial el camp solar, per així disminuir 
el cost d’inversió. Per tal de realitzar una comparació exhausta treballarem amb diferents 
hipòtesis de funcionament per a cadascun dels tres elements variables, un cop fixada la 
potència nominal,  a fi de combinar-les de totes les maneres possibles. 

3.6.1. DIMENSIÓ DEL CAMP SOLAR 

Així doncs començarem amb les dimensions del camps solar, directament lligades al número 
de col·lectors cilindreparabòlics instal·lats o el que és el mateix, el nombre de llaços. Aquest 
paràmetre defineix l’energia solar captada i per tant disponible tant per ser convertida 
immediatament en electricitat o bé per a ser emmagatzemada i posteriorment emprada. 

D’aquesta manera, de quanta més superfície disposem també disposarem de més energia per 
a ser utilitzada. El fet de tenir la potència nominal de la turbina fixada limita molt el rang sota 
el qual té sentit treballar ja que si instal·lem un nombre elevat de col·lectors gran part de 
l’energia transportada pel fluid tèrmic no podrà ser transformada a causa de la limitació 
superior de la turbina a menys que disposem d’un sistema d’emmagatzemament amb prou 
capacitat. D’altra banda, si la superfície no és suficient l’energia tèrmica disponible no serà 
capaç d’iniciar el moviment de la turbina. 

Aquests fets es magnifiquen sobretot a causa de la falta d’homogeneïtat del perfil de potència 
disponible tant al llarg d’un dia com al llarg de l’any. Observant la figura següent veiem que 
durant els mesos amb més bones condicions es perd una quantitat important d’energia ja que 
la turbina no pot treballar per sobre dels 50MW nominals de potència. D’altra banda durant 
els mesos amb menys radiació directa no arribem a assolir en cap cas la potència de disseny.  
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Figura 3.13: Perfil d’energia solar neta a la sortida de la central per a una configuració 
qualsevol. Font: Elaboració pròpia. 

Com ja s’ha anat dient al llarg de l’estudi la manca d’homogeneïtat és un dels principals 
desavantatges de l’energia solar i, intentar solucionar aquest trade-off és el que ha portat a l’ 
implantació de sistemes d’emmagatzemament tèrmic amb sals solars. 

3.6.2. DIMENSIÓ DE LA CALDERA AUXILIAR 

La presència d’una caldera auxiliar permet aportar energia auxiliar i dotar de certa flexibilitat 
sobretot en cas d’averia o de radiacions baixes. Aquest concepte s’adiu perfectament de cara a 
al límit inferior necessari per a l’activació de la turbina que té lloc durant la posada en marxa i 
aturada. Un altre aspecte interessant si es disposa de caldera és utilitzar la caldera per 
maximitzar l’energia de sortida sempre i quan on no s’arriba als 50 MW elèctrics. D’aquesta 
manera la instal·lació de la caldera és una solució adequada per potenciar la producció 
homogènia d’electricitat, principal defecte de les energies renovables, és a dir, intentar 
aconseguir treballar el màxim nombre d’hores a una potència constant i propera a la nominal.  

Amb aquest objectiu com a principal raó de la seva utilització s’ha considerat correcte recórrer 
a la font no renovable durant les hores on no s’assoleixin els 50 MW de disseny. Sota aquest 
funcionament mixt s’usarà la caldera durant tantes hores com sigui necessari, fins i tot possible 
al llarg de tot un dia, tal i com veiem a la figura. La potència de sortida estarà establerta i es 
mantindrà igual al màxim disponible exceptuant quant part d’aquesta aportació no podria ser 
aprofitada per la turbina. Un cop arribat a aquest punt anirà disminuint progressivament fins a 
arribar a aturar-se ja que l’energia solar és suficient per abastar el bloc de potència. Pel 
contrari, un cop les radiacions solars comencin a disminuir, la caldera anirà augmentant de 
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potència segons les mateixes necessitats anteriors però en aquest cas fins arribar a la potència 
màxima que es mantindrà fins al moment d’inexistència de radiacions.  

 

 

Figura 3.14: Perfil de funcionament a la sortida de la central amb presència de caldera auxiliar 
de 10MW sempre que la potència d’entrada al bloc de potència sigui inferior a la nominal. 
Font: Elaboració pròpia. 

Una altra possibilitat a estudiar seria canviar el model de funcionament d’aquesta tot i que de 
cara a l’estudi només s’ha tingut en compte el cas anterior. Una de les alternatives seria iniciar 
la crema de combustible exclusivament en aquells instants quan l’energia solar es troba per 
sota del límit inferior de la turbina. En aquesta situació l’electricitat produïda quan la caldera 
està en funcionament és major que la aportada per la pròpia ja que aconseguim aprofitar un 
recurs que d’altra manera es dissiparia. A la figura següent veiem el perfil d’aquesta hipòtesi 
de funcionament on l’àrea taronja ombrejada representa l’energia diària aportada per la 
caldera.  
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Figura 3.15: Perfil de funcionament a la sortida de la central amb presència de caldera auxiliar 
de 10MW quan la potència a l’entrada del bloc de potència sigui inferior al mínim requerit per 
la turbina. Font: Elaboració pròpia. 

Aquesta hipòtesi podria ser favorable ja que seria la més simple i econòmica pel fet que les 
hores on es on es consumeix combustible són escasses i la potència auxiliar és sempre inferior 
als 10 MW, fet que comportaria la utilització d’una quantitat de combustible molt inferior que 
en els casos a estudiar. En definitiva, seria adequada si la demanda energètica fos inferior a la 
nominal durant gran part del dia, exceptuant les hores pic, o bé si la pròpia central a projectar 
tingués dimensions més moderades. 

Per tal de modelitzar les diferents possibilitats de la caldera i un cop fixat la hipòtesi d’operació 
on la potència auxiliar està present principalment durant les primeres i últimes hores 
d’activitat, tot i que també pot donar-se el cas que funcioni ininterrompudament si la 
configuració establerta no és capaç d’assolir la potència nominal, és necessari establir la 
potència màxima a disposar. Amb aquest paràmetre establirem l’influencia d’aquest 
component dins de la configuració a partir de tres valors significatius: 0 MW, 10 MW i 50 MW.  

La primera opció consisteix en els casos on no es disposa de caldera. D’una banda reduïm els 
costos d’operació ja que no necessitem l’adquisició de combustible a més d’estalviar-nos el 
cost de l’equip present a la inversió inicial encara que correspon a una part menyspreable 
envers el total. D’altra banda hi ha una disminució d’electricitat produïda part per l’absència 
de la crema de combustible i part pel fet que la turbina no s’activa. 

El cas oposat seria exigir un output constant al llarg del dia de la mateixa manera que les 
centrals convencionals. Amb això necessitem una caldera que pugui obtenir aquesta potència 
per si sola. Tot i això la corba descrita no s’adapta a la corba de demanda energètica fet pel 
qual més endavant veurem que no és la òptima ja que destinem molts recursos a incrementar 
la generació d’una energia que té un valor inferior al produït mitjançant un recurs gratuït a 
causa de la temporalitat. 

Així doncs també és interessant estudiar un valor mitjà entre els casos anteriors. Aquest ha de 
permetre accionar la turbina en qualsevol moment del dia i per tant s’ha considerat escaient 
utilitzar el límit inferior que compleixi aquesta condició. 

3.6.3. DIMENSIÓ DEL SISTEMA D’EMMAGATZEMAMENT 

Aquesta element que permet emmagatzemar la calor excedent provinent de les radiacions 
solar comporta un cost d’inversió elevat ja que hem d’introduir un nou sistema a part del 
sobredimensionament necessari per tal d’aconseguir prou energia per allargar les hores de 
funcionament de la central.  

Quan parlem d’emmagatzemament hem d’introduir un nou concepte anomenat múltiple solar 
que quantifica l’energia addicional és a dir la diferència entre l’energia necessària per al cicle 
de vapor i l’energia tèrmica que proporcional el camp de col·lectors.  
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MS =  

(3.28) 

Aquest indicador ens mostra el sobredimensionament present a la central i depèn de la 
configuració dels diferents blocs interventors. El numerador és funció dels paràmetres decisius 
del camp solar i del sistema d’emmagatzemament mentre que el denominador del bloc de 
potència que recordem, ha estat fixat inicialment. El concepte de sobredimensionament és un 
avantatge al prendre un altre sentit ja que és estrictament necessari per aconseguir que sigui 
convenient l’ús dels sistemes d’emmagatzemament sempre però dins d’un rang ja que com 
veurem hi ha factors d’escala, com serien les pèrdues o la temporalitat, que fan que tampoc 
sigui òptim magnificar el valor del múltiple solar ja que mantenint la potència nominal seria 
impossible aprofitar tota l’energia proporcionada. 

La figura ens mostra gràficament el significat d’aquest valor permetent veure que com més 
elevat sigui més capacitat tindrem per prolongar les hores de funcionament de la planta.  

Figura 3.16: Múltiple sola. Font: Elaboració pròpia. 

D’altra banda el que aconseguim amb la instal·lació dels tancs de sal és reduir el combustible 
utilitzat generant la mateixa energia elèctrica. Per fer-ho utilitzarem l’energia que presenten 
les sals per cobrir la potència aportada per la caldera auxiliar sempre però, durant la tarda. 
D’aquesta manera en el cas de disposar d’un sistema de combustió auxiliar reduirem en 
qualsevol cas les aportacions necessàries mentre que si no en disposem aconseguirem 
prolongar les hores de funcionament a potència nominal a partir del moment de màxima 
càrrega del sistema.  

Així doncs al tenir en compte aquest nou component de la configuració haurem de considerar 
tant el perfil de càrrega com el de descàrrega.  

La modelització del primer s’ha fet a partir de la capacitat del sistema d’emmagatzemament 
que alhora ha d’estar lligada a l’energia disponible per tal que s’adapti millor a la magnitud 
d’ambdues. Degut a que al llarg de l’estudi s’aniran modificant tots els paràmetres i es vol 
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mantenir la proporcionalitat en cada cas és imprescindible com ja s’ha dit relacionar ambdós 
blocs. En altres paraules, el que es desitja és que la capacitat d’emmagatzemament vagi 
d’acord amb la magnitud del camp solar perquè si fos d’una altra manera, com passaria si les 
capacitats fossin uns valors fixes, no tindria cap sentit perquè a partir del valor en que la 
capacitat fos utilitzada totalment qualsevol increment del camp solar seria desfavorable. 

Per satisfer aquesta restricció el criteri utilitzat ha sigut el següent; la capacitat dels tancs serà 
igual a un percentatge de l’energia solar extra disponible. D’aquesta manera, el cas més simple 
seria aquell on no disposaríem d’emmagatzemament i on el paràmetre decisiu correspondria a 
0%. D’altra banda aquest paràmetre pot prendre fins a un valor del 100%, ja que si superes 
aquest valor només seria aprofitat en aquells casos extrems on la radiació fos superior a les 
mesures estadístiques de partida. Sota aquesta hipòtesi consideraríem que és adequat utilitzar 
tota l’energia disponible de manera que el sistema funcionaria a ple rendiment durant el mes 
corresponent a una radiació màxima mentre que, durant la resta de mesos, el sistema estaria 
infrautilitzat tenint en compte que només part del volum total de sals patiria el procés de 
càrrega, fet novament causat per la heterogeneïtat anual. De cara a l’estudi també s’han inclòs  
valors intermedis per tal de trobar els casos més favorables que seran aquells on la capacitat 
sigui de menor envergadura però sigui utilitzada el màxim possible de manera que el sistema 
d’emmagatzemament no noti l’existència d’aquestes variacions. 

De cara a la descàrrega del sistema d’emmagatzemament tèrmic el perfil de funcionament de 
la planta  dependrà del múltiple solar és a dir, de l’energia emmagatzemada respecte la de 
disseny, i sobretot de la contribució desitjada de la caldera. D’aquesta manera, podem distingir 
tres tipus de perfils de funcionament diari si disposem de caldera i dos si no en disposem. 

Primer analitzarem aquells que tenen lloc en els casos on es disposa de caldera auxiliar la 
potència de la qual és també variable tal i com s’ha dit. 

Un primer perfil apareix durant els mesos on les radiacions són baixes i per tant l’energia 
emmagatzemada no arriba a cobrir l’energia que aportaria la caldera. Sota aquest 
funcionament les hores diàries a 50Mw de potència no varien respecte la hipòtesi on no es 
disposa de tancs de sal però, malgrat aquest fet, podem reduir la quantitat de combustible 
utilitzada fet pel qual l’indicador LEC no es manté constant. 
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Figura 3.17: Perfil de funcionament a la sortida de la central amb presència de caldera auxiliar 
de 10MW sempre que la potència d’entrada al bloc de potència sigui inferior a la nominal i 
amb sistema d’emmagatzemament tèrmic (Energia insuficient per ampliar les hores de 
funcionament a potència nominal). Font: Elaboració pròpia. 

A continuació, si anem augmentant el múltiple solar arribarà un moment on podrem ampliar la 
franja horària de treball a potència nominal. La modelització introduïda al full de càlcul 
aconsegueix reproduir el perfil fent que l’energia emmagatzemada es distribueixi durant un 
període inicial treballant a potència nominal i un cop exhaurida aquesta font d’energia 
s’activaria el funcionament de la caldera sota les hipòtesis de funcionament de la configuració 
corresponent. 
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Figura 3.18: Perfil de funcionament a la sortida de la central amb presència de caldera auxiliar 
de 10MW sempre que la potència d’entrada al bloc de potència sigui inferior a la nominal i 
amb sistema d’emmagatzemament tèrmic (Energia suficient per ampliar les hores de 
funcionament a potència nominal però insuficient per cobrir l’aportació de la caldera auxiliar). 
Font: Elaboració pròpia. 

El fet d’augmentar les hores de producció amb energia extra neta i gratuïta és la raó de ser 
dels sistemes d’emmagatzemament perquè aconseguim mantenir les condicions de disseny 
durant tantes hores com desitgem al llarg del dia. Tot i això cal trobar un equilibri ja que arriba 
un punt on la configuració, a causa dels alts costs, no és òptima com veurem més endavant. 

Finalment veiem que és possible seguir operant a 50Mw amb energia solar emmagatzemada 
fins i tot en hores on els col·lectors no reben cap tipus de radiació directa. Per a que es 
presenti aquest perfil és necessari una forta inversió inicial ja que com hem anat veient la 
capacitat del  TES és directament proporcional al múltiple solar que alhora és funció del 
nombre de llaços i del percentatge d’energia solar extra disponible aprofitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19: Perfil de funcionament a la sortida de la central amb presència de caldera auxiliar 
de 10MW sempre que la potència d’entrada al bloc de potència sigui inferior a la nominal i 
amb sistema d’emmagatzemament tèrmic (Energia suficient  per cobrir l’aportació de la 
caldera auxiliar). Font: Elaboració pròpia. 

Si considerem la situació on no s’instal·la cap dispositiu que lliuri una potència auxiliar la 
possibilitat de perfils es redueix a dos. En aquests casos es segueix exactament els mateixos 
conceptes que en els anteriors apareixent així els casos següents. 
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Figura 3.20: Perfil de funcionament a la sortida de la central amb sistema 
d’emmagatzemament tèrmic. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21: Perfil de funcionament a la sortida de la central amb sistema 
d’emmagatzemament tèrmic. Font: Elaboració pròpia. 

Al llarg d’un any tipus s’acostumen a presentar tots els perfils possibles ja que la variació del 
múltiple solar és significativa. Tot i això,  tal i com hem citat anteriorment en funció de quin 
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sigui el percentatge d’energia solar extra disponible pot ser que si aquest és reduït el 
comportament sigui més homogeni.  

3.6.4. FACTORS D'ESCALA 

En qualsevol cas, s’observa una reducció de les hores de funcionament de la caldera ja que 
durant la tarda pot no ser necessari el seu ús. Per tant, obtenim un estalvi de combustible que 
va augmentant a mesura que disposem de més energia a l’acumulador. Alhora, tal i com hem 
vist en les situacions anteriorment exposades apareixen un nombre d’hores a potència 
nominal extra respecte la hipòtesis base sense emmagatzemament. Amb aquestes dades 
podem preveure un augment de l’indicador LEC (veure més detall pag..) a mesura que anem 
augmentant el múltiple solar ja que disposem d’una quantitat alta d’energia produïda en 
comparació amb l’increment d’inversió, relacionat amb l’increment de les despeses associades 
exclusivament a aquelles unitats d’obra relatives al sistema d’emmagatzemament tèrmic 
(verure pressupost). Tot i això veurem que no és així a causa dels factors d’escala que 
apareixen a l’incrementar el múltiple solar. 

Un primer factor seria la limitació superior de la energia emmagatzemada a utilitzar. És a dir, a 
partir de certa configuració l’energia emmagatzemada no pot ser totalment emprada ja que la 
màxima aprofitable entre dos perfils consecutius també està limitada per la turbina. D’aquesta 
manera en aquest punt crític s’assoliria un funcionament continu de la planta que no podria 
ser modificat encara que disposéssim de més energia emmagatzemada. En altres paraules, a 
partir d’aquest punt, tota energia extra seria dissipada per la impossibilitat de ser utilitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22: Perfil de funcionament continu que apareix quan la quantitat d’energia 
emmagatzemada és elevada. Font: Elaboració pròpia. 

Un altre factor que incrementa la seva importància a mesura que anem augmentant les 
dimensions de la central són les pèrdues que tenen lloc als tancs. Tal i com hem vist a la 
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memòria aquestes, que s’han considerat constants, aniran augmentant a mesura que tinguem 
el sistema carregat durant un major nombre d’hores. 

També és important  considerar que el valor de l’energia segons la temporalitat que com a tot 
bé és regulat a partir de la demanda. L’equilibri entre l’oferta i la demanda determina el preu 
en un mercat competitiu que també és aplicable dins l’àmbit energètic. Per aquest motiu, 
durant les franges on la sol·licitud d’electricitat és superior aquesta tindrà un valors majors que 
durant les franges on la demanda és baixa i per tant hi ha un excedent d’oferta. Aquest 
comportament també ha d’ésser introduït al model i sobretot a l’indicador LEC tal i com 
s’explicarà a l’apartat corresponent. En definitiva el que s’aconsegueix amb aquest ajustament 
és donar més importància, a partir d’una ponderació, a l’energia generada durant les hores pic 
i punir l’energia que la xarxa no podrà fer-ne’n ús a causa de la baixa demanda. Els resultats 
d’aquest condicionant és l’afavoriment d’aquelles configuracions on la major part d’energia de 
sortida té lloc dins la franja horària de 8:00 am fins a 8:00 pm que justament coincideixen amb 
la presència de radiacions solars. 
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4. OPTIMITZACIÓ 

La configuració òptima consistirà en aquella que minimitzi el cost de generar un quilowatt hora 
podent així establir comparacions amb els altres models d’energia utilitzats a l’actualitat i fins i 
tot modelitzar el funcionament de la central durant la seva vida útil per tal de realitzar un 
anàlisi econòmic a fi d’estudiar-ne la rendibilitat per atraure possibles inversors. 

4.1. INDICADOR COMPARATIU. 

Per comparar les diferents configuracions de la central des d’un punt de vista econòmic 
utilitzarem l’indicador de rendibilitat LEC (Levelized Energy Cost), especialment utilitzat en 
l’àmbit de l’energia. Al tractar-se d’un indicador de rendibilitat consistirà en la relació entre els 
guanys i la inversió realitzada per obtenir-los.  

D’una banda la inversió realitzada constarà de l’efectiu destinat a la construcció i posada en 
marxa de la central, el costos associats a l’operació i manteniment i, si hi ha presència d’un 
sistema de combustió auxiliar, els costos associats al combustible emprat durant el 
funcionament per obtenir part dels kWhe a la sortida de la central. 

En terme de guanys parlem de l’electricitat neta produïda, output del generador, sigui quin 
sigui l’origen d’aquesta dins de la central. 

 

LEC  

(4.1) 

Com ja s’ha esmentat el primer terme proporciona una idea  del cost d’inversió i va multiplicat 
per un factor anual que depèn d'aspectes econòmics però que acostuma a estar comprès entre 
9,37 i 10,2. Aquest cost inclou tots els materials, ma d’obra i equipament utilitzat al llarg d’una 
configuració determinada que es pot veure amb més detall a l’apartat 6.1. Part d’aquest terme 
serà comú a totes les configuracions possibles, com les edificacions de control i oficines, ja que 
són partides necessàries i no varien amb la configuració. L’altra part d’aquest terme està 
format per les partides, majoritàries, la magnitud de les quals depenen directament o d’una 
manera menys sensible als diferents paràmetres de configuració. Els més destacables són el 
número de llaços, la presència o no del sistema d’emmagatzemament tèrmic, les dimensions 
d’aquest, la capacitat de la turbina (que s’ha suposat fixa a 50Mwe) i la potència de la caldera 
auxiliar. Pel que fa a les dimensions del sistema d’emmagatzemament hem treballat fent que 
sigui capaç d’utilitzar el valor màxim de la diferència entre energia produïda pel camp solar i no 
utilitza al bloc de potencia en qualsevol instant al llarg de l’any tipus. Sota aquesta hipòtesi 
veiem doncs que la capacitat del sistema d’emmagatzemament és funció del nombre de llaços 
i de la potència de la turbina, que hem considerat constant, de manera que podem eliminar 
variables fent que el paràmetre decisiu en la major part de les partides sigui el nombre de 
llaços instal·lats i si disposa de sistema d’emmagatzemament. 
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El segon terme, correspon al cost del combustible utilitzat extret a partir del preu unitari del 
material utilitzat, en aquest cas fusta. La quantitat necessària dependrà sota quina de les tres 
hipòtesis de funcionament estem operant. 

Per últim queda analitzar el cost d’operació i manteniment. Aquest és variable segons si 
presenta o no sistema d’emmagatzemament tèrmic i segons la mida de la central. Les dades 
utilitzades s’han obtingut dels estudis i previsions realitzats per S&L (Sargent and Lundy) i que 
tenen com a aval la NREL. Els valors utilitzats consisteixen en les prediccions realitzades al 2003 
de cara al 2010 tenint en compte un pronòstic amb una disminució del cost per cada quilowatt 
hora elèctric generat gràcies a la constant recerca i millora de l’eficiència dels elements que 
formen aquest tipus de recurs energètic.  

Aquest cost inclou bàsicament: 

- Equip de personal necessari a la central. 
- Tractament d’aigües. 
- Equipament. 
- Recanvis:  tenint en compte la probabilitat de fallada de cada element basada en 

estudis realitzats en diferents centrals en funcionament. 
- Cost d’operació del bloc de potència: estandarditzat per als diferents MW elèctrics 

generats. 
- Emmagatzemament tèrmic: assumint que equival al 0,4% del cost d’inversió respectiu 

per cada any. 
- Altres 

Amb aquest conjectura utilitzarem 0,0278$/kWhe per al cas on no disposem de tancs de sal i 
0,0167$/kWhe quan sí [21].  

S'ha considerat interessant introduir una petita variació a l'indicador LEC per tal de tenir 
l'efecte del valor variable de l'energia segons la demanda. El que s'ha fet ha sigut ponderar 
l'energia generada en funció de l'instant en que és enviada a la xarxa.  

Primerament s'han establert les diferents franges horàries en cadascuna de les quals s'ha 
considerat diferent el valor de l'energia. Aquestes van de les 00:00 fins a les 08:00 hores, de les 
08:00 hores fins a les 20:00 hores i finalment de les 20:00 a les 24:00 hores. El que es pretén 
fer és relacionar la ponderació directament amb el preu de venda de l'energia. A causa de la 
insuficiència d'informació en aquest àmbit s'ha treballat sota uns valors considerats raonables 
de cara a la possible realitat futura de l'emplaçament estudiat. Així doncs els tres factors 
corresponents han sigut 0,4 , 1,53 i 0,6 respectivament. Cal mencionar que aquests factors han 
estat trobats imposant una normalització sobre les vint-i-quatre hores que presenta un dia. 

Aquesta modificació s'ha anat aplicant sobre l'energia generada en cada franja horària 
indistintament del seu origen. Aquesta distorsió de l'indicador inicial és essencial a l'hora de 
seleccionar la configuració òptima ja que valora per sobre aquelles hipòtesis la producció de 
les quals té lloc durant les hores de demanda alta  per sobre les altres. Aquest fet és 
extremadament important en països com la República de Gambia ja que la diferència entre les 
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demandes és considerable i no només això sinó que durant les hores nocturnes els valors són 
pràcticament nuls perquè l'economia del país esta basada en el sector primari. 

D'altra banda aquesta modificació personal fa que haguem de considerar el canvi quan ens 
disposem a efectuar un estudi econòmic ja que s'establiran comparacions amb els indicadors 
LEC resultants de varies fonts d'energia convencionals. 

4.2. PROCEDIMENT 

Una vegada definits diferents termes que intervenen podem disposar-nos a estudiar la 
sensibilitat de l’indicador LEC en relació a la les diferents hipòtesis de configuració. Recordem 
novament que és busca trobar l'equilibri entre els quatre blocs decisius els paràmetres 
singulars són: el número de llaços, el percentatge de l’energia solar extra disponible i la 
potència de la caldera auxiliar. Per fer-ho anem variant el valor d'aquest tres paràmetres de 
manera que es va generant una taula de resultats que inclou totes les configuracions definides 
possibles.  

Observant els valors del LEC veiem que les opcions més interessants seran aquelles que en 
minimitzin el seu valor. Així mateix apareixen situacions equivalents malgrat estar constituïdes 
per configuracions substancialment diferents. 

Un altre factor que també variaria els resultats i el qual no s'ha esmentat és el preu del 
combustible ja que és bàsicament aquest el que determina l'equilibri entre el recurs solar i la 
potència de la caldera. Als primers càlculs efectuats s’ha establert un cost de 0,4€/kg de 
combustible, basant-nos en el cas de la fusta, però cal remarcar que aquest valor pot ser molt 
variable segons la localització i el moment en que es pugui efectuar l’estudi. Per aquest motiu, 
el programa creat permet llibertat d’introducció d’aquest valor ja que així permet ser utilitzat 
en qualsevol cas mitjançant la variació d’un nombre limitat de paràmetres. 

A partir de totes les hipòtesis que s’han anat definint al llarg del treball s’ha considerat 
interessant de cara a la variabilitat i a la possibilitat d’estudiar un bon ventall de configuracions 
la determinació de set disposicions de camp solar, tres potències netes de la caldera i cinc 
nivells d’emmagatzemament. La combinació d’aquests elements dóna com a resultat 105 
configuracions amb el valor de l’indicador LEC corresponent que serà el paràmetre en el qual 
ens basarem per efectuar la optimització dels recursos presents. 

Un cop introduïts els diferents elements anteriors s’han obtingut els resultats de les diferents 
configuracions tal i com es mostren a la taula a continuació. Les primeres columnes 
corresponen als paràmetres de sortida que són de lliure elecció i que per tant, corresponen als 
inputs del model creat. D’altra banda les columnes situades més a l’esquerra fan referència als 
valors obtinguts a partir de la modelització feta. Així doncs a fi de tenir una idea clara de 
l’aportació de cada bloc de la central s’exposen l’energia bruta provinent de cadascun que 
coincideixen amb l’energia transformada directament de la potència tèrmica provinent del 
camps solar, l’energia provinent de la potència tèrmica emmagatzemada a la sal solar i 
finalment l’energia independent del recurs renovable obtinguda de la combustió de fusta o un 
material equivalent.  
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Número 
de llaços 

Potència 
caldera 

% Energia 
perduda 

emmagatzemada 

Energia 
solar 

[GWh] 

Energia 
contribució 

de la 
caldera a la 
sortida de 
la central 

[GWh] 

Energia 
emmagatzemament 

[GWh] 

Electricitat 
total 

produida 
[GWh] 

LEC  
[€/kWh] 

56 

0Mw 

0% 

77 

0 0 77 1,10 

25% 

50% 

75% 

100% 

10Mw 

0% 

39 0 115 0,81 

25% 

50% 

75% 

100% 

50Mw 

0% 

116 0 193 0,60 

25% 

50% 

75% 

100% 

80 

0Mw 

0% 

110 

0 0 110 0,90 

25% 

50% 

75% 

100% 

10Mw 

0% 

36 0 145 0,74 

25% 

50% 

75% 

100% 

50Mw 

0% 

83 0 193 0,66 

25% 

50% 

75% 

100% 

104 0Mw 

0% 

137 0 

0,0 137 0,82 

25% 1,5 139 0,84 

50% 3,2 141 0,82 

75% 4,2 142 0,82 

100% 4,9 142 0,83 
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10Mw 

0% 26 0 163 0,74 

25% 

24 

2 163 0,76 

50% 3 165 0,74 

75% 4 165 0,75 

100% 5 166 0,75 

50Mw 

0% 55 0 193 0,71 

25% 54 2 193 0,73 

50% 

52 

3 193 0,73 

75% 4 193 0,74 

100% 4,9 194 0,74 

128 

0Mw 

0% 

154 

0 

0,0 154 0,82 

25% 8,0 162 0,81 

50% 13 168 0,79 

75% 18 172 0,78 

100% 20 174 0,79 

10Mw 

0% 17 0 171 0,78 

25% 

14 

8,0 176 0,78 

50% 13 181 0,76 

75% 18 186 0,75 

100% 20 188 0,76 

50Mw 

0% 38 0 193 0,77 

25% 

32 

8,0 194 0,80 

50% 13 199 0,78 

75% 18 204 0,77 

100% 20 206 0,78 

152 

0Mw 

0% 

164 

0 

0 164 0,87 

25% 18 182 0,80 

50% 30 194 0,78 

75% 39 202 0,78 

100% 43 206 0,79 

10Mw 

0% 12 0 175 0,86 

25% 

8 

18 190 0,79 

50% 30 202 0,77 

75% 39 210 0,77 

100% 43 214 0,78 

50Mw 

0% 29 0 193 0,83 

25% 

20 

18 201 0,83 

50% 30 213 0,81 

75% 39 222 0,81 

100% 43 226 0,82 

176 0Mw 
0% 

169 0 
0 169 0,91 

25% 30 199 0,84 
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50% 50 219 0,80 

75% 62 231 0,81 

100% 69 238 0,82 

10Mw 

0% 9 0 178 0,90 

25% 

6 

30 204 0,84 

50% 50 224 0,81 

75% 62 237 0,81 

100% 69 243 0,82 

50Mw 

0% 24 0 193 0,91 

25% 

14 

30 212 0,86 

50% 50 233 0,83 

75% 62 245 0,84 

100% 69 252 0,85 

200 

0Mw 

0% 

172 

0 

0 172 0,98 

25% 41 214 0,85 

50% 72 244 0,83 

75% 88 261 0,84 

100% 97 270 0,85 

10Mw 

0% 7 0 180 0,97 

25% 

4 

41 218 0,86 

50% 72 248 0,84 

75% 88 265 0,85 

100% 97 274 0,86 

50Mw 

0% 21 0 193 0,97 

25% 

10 

41 224 0,89 

50% 72 254 0,87 

75% 88 271 0,87 

100% 97 280 0,89 
Taula 4.1: Resum de l’energia generada i del valor de l’indicador LEC per a cada configuració a 
estudiar a partir del model proposat. Font: Elaboració pròpia. 

Per tal de facilitat el tractament de dades per cada disposició de llaços s’ha localitzat la 
configuració més adequada i que per tant disposa d’un valor de l’indicador LEC menor. A 
continuació procedirem a fer una lectura i interpretació primer de la distribució d’energia 
obtinguda per a cada configuració seguida de la relació que tenen aquests valors amb 
l’indicador LEC sobretot tenint en compte els paràmetres fixats d’entrada com el preu del 
combustible i el valor de l’energia a cada franja horària ja que tindran una influència elevador 
sobre el valor numèric final. 

Començant per les primeres configuracions veiem que disposem d’un nombre insuficient de 
col·lectors en relació a la potència nominal desitjada per tal de disposar d’energia excedent 
desviada cap al bloc d’emmagatzematge. D’aquesta manera en les dues primeres 
configuracions com que el cost del combustible és relativament baix en comparació amb la 
inversió ja feta veiem que la configuració més adequada seria disposar d’un funcionament 
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continu de la caldera a màxima potència per tal d’homogeneïtzar la producció, que justament 
correspon a la configuració òptima, en contrast amb la hipòtesi on no es disposaria de caldera 
on el perfil d’electricitat produïda seria molt variable d’un dia per l’altre i no s’assolirien els 
mínims desitjats. 

Les configuracions següents podem observar que en la configuració òptima la contribució 
d’energia provinent de la caldera ha disminuït dràsticament i és l’energia emmagatzemada qui 
comença a aportar l’energia extra necessària per assolir un perfil homogeni.  

Si continuem augmentant les magnituds del camp solar veiem que el mínim local continua 
desplaçant-se vers la mínima contribució de la caldera de manera que ràpidament s’arriba a un 
estat estacionari de cara a la utilització de combustibles fòssils de manera que apareix un valor 
mínim corresponent al necessari per posar en funcionament la central durant les primeres 
hores del dia. Un altre aspecte a destacar d’aquestes configuracions és el fet que la proporció  
d’energia emmagatzemada no correspon al 100%. Aquest fet té lloc ja que com la producció 
anual és variable si el tanc a disposar correspongués al màxim anual disponible gran part dels 
mesos estaríem infrautilitzant aquests recursos. Així doncs agafant una mida corresponent al 
50% del màxim anual tot i que durant els mesos amb més producció continuarem no 
aprofitant tota la potència solar que ens proporciona el camp solar, al llarg de l’any la 
utilització dels tanc serà més constant pel que fa al volum de sals necessaris per la 
transferència i per tant més interessant.  

Un cop analitzats els mínims locals volem buscar el mínim global i estudiar el seu 
comportament i sensibilitat. Primer de tot localitzarem la configuració optima que justament 
correspon amb un nombre de llaços inferior que equival a una gran aportació d’energia per 
part de la combustió, fet que contradiu els principis imposats a la central ja que el que es 
proposa estudiar és un model de central on es valora altament la producció des d’una font 
renovable. Així doncs els mínims globals que apareixen a la taula anterior queden descartats ja 
que gran part de la producció total prové de la combustió i no pas de l’energia solar. Aquest fet 
apareix ja que actualment degut al preu dels combustibles fòssils en comparació amb l’alt 
nivell d’inversió requerit per part d’una central sostenible encara continua sense ser la opció 
econòmicament parlant més  avantatjosa. Aquesta situació però, canviarà en un futur proper a 
causa de l’esgotament dels recursos no renovables fent que el preu del combustible 
s’incrementi donant lloc a un nou mínim global de ben segur més proper a les configuracions 
amb un alt nivell de participació per part tant de l’emmagatzemament com del camp solar. Així 
doncs queda demostrat la gran influència que té el preu del combustible seleccionat ja que 
serà fonamental a l’hora d’establir l’equilibri entre el bloc no renovable i el bloc renovable 
(comprès pel camp solar i el sistema d’emmagatzemament). 

Una altra circumstància a estudiar són els factors d’escala que afecten les configuracions amb 
poca energia destinada al sistema d’emmagatzemament. Aquest factor que correspon 
bàsicament a la incapacitat d’adaptar els elements mecànics presents a les sol·licitacions 
exactes de la central. Així doncs a les configuracions intermèdies els correspondria un valor 
inferior ja que per exemple tant en relació a les bombes com a l’ intercanviador el valor 
corresponent a aquestes unitats afegit al pressupost és superior al que correspondria si fos 
una unitat per cada potència requerida i no pas una fixada pel fabricant. 
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Per últim també cal destacar la influència de la ponderació introduïda per tal de tenir en 
compte els diferents valors de l’energia segons la franja horària. Així doncs si augmentem força 
l’energia total produïda, bàsicament augmentant el camp solar ja que és el que té un major 
pes un cop assolit l’estat estacionari de la caldera,  al mantenir constant la potència nominal, 
l’excedent d’electricitat acaba sent utilitzat en franges no favorables fet que justifica 
l’increment de l’indicador LEC en grans superfícies. 

Tenint en compte els dos primers motius i sobretot sense deixar de pensar en les necessitats 
energètiques específiques del nostre emplaçament, on no s’ha d’imposar una condició de 
contorn sobre l’energia mínima si no més aviat al contrari, ja que novament a partir de la 
ponderació anteriorment efectuada hem aconseguit perjudicar un possible excedent 
d’energia. D’aquesta manera s’ha decidit establir com a configuració òptima aquella on 
l’aportació per part del combustible no sigui superior a l’energia provinent del camp solar 
sabent que el mínim global real i l’escollit són molt propers si considerem els factors d’escala ja 
mencionats. 

4.3. CONFIGURACIÓ FINAL 

Un cop realitzada la optimització de l’indicador LEC i per tant ha estat trobada la configuració 
adient per tal d’obtenir una rendibilitat més elevada del recursos invertits. Aquesta 
configuració correspon a cent vint-i-vuit llaços amb cinc-cents dotze col·lectors amb un 
funcionament que contempla la instal·lació d’un sistema d’emmagatzemament tèrmic 
indirecte de dos tancs amb l’aprofitament del corresponent al 75% de la màxima energia extra 
anual disponible i la cogeneració a partir d’una caldera auxiliar de 10 Mw de potència. 

Un cop establerts els paràmetres que defineixen els quatre blocs que conformen la central 
solar la modelització plasmada al full de càlcul ens proporciona el dimensionament de tots els 
elements explicats anteriorment i el perfil de funcionament de la central. A continuació 
procedirem a exposar els resultats obtinguts que defineixen el disseny final de la central. 

Començant per l’energia  solar neta disponible obtinguda a partir de les dades de DNI de 
sortida proporcionades pel JRC EIT i seguint tota la formulació exposada anteriorment als 
apartats corresponents del dimensionament obtenim el perfil següent. L’energia mostrada 
correspon a aquella present a la sortida de la central si aprofitéssim tota la potència provinent 
del camp solar. Com ja hem vist que per restriccions de la turbina no és possible, veure límit 
horitzontal corresponent a potència màxima de sortida, s’ha procedit a obtenir el perfil real 
aplicant totes les hipòtesis i formulacions desenvolupades al llarg del treball.  
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Figura 4.1:Perfil d’energia solar neta a la sortida de la central per a cent vint-i-vuit llaços. Font: 
Elaboració pròpia. 

 

Figura 4.2: Perfil d’energia neta real a la sortida de la central per a cent vint-i-vuit llaços. Font: 
Elaboració pròpia. 

De la configuració obtinguda i on cop disposem dels perfils anteriors cal fer els comentaris 
sobre els conceptes que s’han anat descrivint al llarg del treball. Primerament veiem que la 
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potència nominal és assolida en algun moment al llarg de l’any a excepció de tres mesos, així 
doncs gran part de l’any s’utilitzarà el bloc d’emmagatzemament tèrmic mentre que pel 
contrari, la caldera tindrà una presència notable ja que durant els mesos amb unes radiacions 
solars insuficients serà l’encarregada d’aportar la potència necessària per funcionar amb un 
perfil més homogeni i proper a la potència nominal. Tot i la seva presència, la superfície de 
col·lectors solars instal·lada és insuficient per a garantir la producció a potència nominal al llarg 
de l’any.  

Vist que la configuració anterior no compleix la condició de contorn de la potència nominal 
mínima s’ha decidit estudiar el següent mínim que correspon a cent cinquanta-dos llaços (sis-
cents vuit col·lectors) amb un sistema d’emmagatzematge tèrmic que aprofita el 75% de 
l’energia solar excedent i una caldera auxiliar de 10 MW de potència.  

 

Figura 4.3: Perfil d’energia solar neta a la sortida de la central per a cent cinquanta-dos llaços. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 4.4:Perfil d’energia neta real a la sortida de la central per a cent cinquanta-dos llaços. 
Font: Elaboració pròpia. 

Idènticament al cas anterior obtenim els perfils corresponents on ara si veiem que la central 
funciona sota les condicions de contorn desitjades, és a dir a potència nominal gran part del 
dia i sobretot durant les hores punta on la demanda és elevada. 

L’equilibri entre el camp solar i el sistema d’emmagatzemament i sobretot la anisotropia de 
l’energia solar, fet que suposa un desavantatge en front altres fonts d’energia. Aquesta idea és 
veu reflectida perfectament en el múltiple solar màxim tal i com es pot veure a la taula 
mostrada a continuació.  

MÚLTIPLE SOLAR 
Configuració GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC 
Cent vint-i-
vuit llaços 

1,10 1,24 1,42 1,54 1,54 1,41 0,94 0,79 0,99 1,19 1,17 1,03 

Cent 
cinquanta-
dos llaços 

                               
1,30    

                                  
1,48    

             
1,68    

             
1,83    

             
1,83    

             
1,68    

             
1,11    

             
0,93    

             
1,18    

             
1,42    

             
1,39    

             
1,22    

Taula 4.2: Múltiple solar màxim mensual per cada configuració estudiada. Font: Elaboració 
pròpia. 

A continuació procedirem amb els resultats del perfil de funcionament de manera que tots els 
paràmetres i resultats quedin ben definits per tal de poder analitzar amb propietat l’energia 
generada, la seva font i com es relacionen els diferents elements de la central. 
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Primer estudiarem com evoluciona l’energia des de que és rebuda als col·lectors fins que 
finalment és transformada en electricitat. Com hem anat veient al llarg del treball l’energia es 
va reduint ja sigui pel rendiment que presenten els diferents elements de transformació com 
ara els intercanviadors, la turbina, etc o bé per les pèrdues tèrmiques que van apareixent al 
llarg del circuit.  

 

Figura 4.5: Nomenclatura de la potència al llarg del procés de transformació de la central 
termosolar. Font: Elaboració pròpia. 

A partir del model generat al full de càlcul és possible obtenir per a cada moment del procés de 
transformació i també per a cada instant de temps al llarg de l’any el valor de l’energia. A partir 
d’aquestes dades discontinues, les quals ens han permès anteriorment plasmar el perfil de 
funcionament, podem finalment obtenir els valors anuals obtinguts a partir de l’extrapolació 
d’un dia tipus de cada mes. 

ENERGIA ANUAL [GWh] 
Energia tèrmica solar 650 
Energia tèrmica CS útil  572 
Energia CS útil 209 
Energia útil vinguda directa del camp solar 
 (Qútil BP-QTES X% útil) 

164 

Energia tèrmica TES 126 
Energia tèrmica TES útil 120 
Energia TES útil 100% 43 
Energia TES útil 75% 39 
Energia caldera útil 8 
Electricitat neta 210 

Taula 4.3: Resum anual d’energies al llarg del cicle. Font: Elaboració pròpia. 
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Una apreciació important de la nomenclatura utilitzada a tot el treball és el fet de la utilització 
de la paraula tèrmica per indicar si l’energia corresponent ha estat transferida del fluid tèrmic 
al sistema d’aigua-vapor pertinent al bloc de potència. Partint del fet que aquest últim s’ha 
tractat com a una unitat, a la qual li correspon un rendiment global, és indiferent tractar 
l’energia a l’entrada o sortida d’aquest element ja que la diferència serà el rendiment aplicat. 
Així doncs independentment de l’origen de l’energia s’ha treballat amb ambdós valors, tèrmic i 
no. Un últim punt a comentar és el fet que al ser un producte les energies de diferents 
procedències són directament sumables sempre i quan es trobin en un mateix tram en relació 
a la posició del bloc de potència. 

ENERGIA DIA TIPUS 

 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC 

Energia tèrmica 
solar [GWh] 1,58 1,86 2,14 2,22 2,37 2,19 1,49 1,26 1,45 1,67 1,66 1,51 

Energia tèrmica 
CS útil [GWh] 1,36 1,65 1,93 2,00 2,16 1,98 1,28 1,05 1,23 1,46 1,45 1,29 

Energia  CS útil 
[MWh] 

497 605 706 724 780 714 464 382 450 534 533 473 

Energia útil 
vinguda directa 
del camp solar 
 (Qútil BP-QTES 
X% útil) [MWh] 

424 460 482 475 507 501 446 382 418 432 432 421 

Energia tèrmica 
TES [MWh] 

206 409 627 699 768 597 50,6 0,0 90,0 288 283 144 

Energia tèrmica 
TES útil [MWh] 

194 387 597 667 733 568 44,1 0,0 82,0 272 267 134 

Energia TES útil 
100% [MWh] 

69,0 138 213 238 261 202 15,7 0,0 29,2 96,8 95,3 47,7 

Energia TES útil 
75% [MWh] 

69,0 138 195 195 195 195 15,7 0,0 29,2 96,8 95,3 47,7 

Energia caldera 
útil [MWh] 

18,0 10,0 9,4 12,5 10,1 11,8 34,9 84,1 31,4 17,3 15,4 11,4 

Electricitat neta 
[MWh] 

511 608 687 683 712 708 497 466 478 546 543 480 

Taula 4.4: Resum desglossat energies al llarg del dia per un dia tipus. Font: Elaboració pròpia. 

En relació al perfil de funcionament és rellevant saber les hores de funcionament al llarg de 
l’any tipus i la producció energètica a més de l’origen d’aquesta.  
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PERFIL DE FUNCIONAMENT D’UN DIA TIPUS 
 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC 
Hores de 
funcionament 
dels 
col·lectors [h] 

10,25 10,00 10,50 10,75 11,00 11,25 11,00 11,00 10,75 10,00 10,00 10,25 

 
Hores de 
càrrega del 
TES [h] 

 
 

6,50 

 
 

7,75 

 
 

8,50 

 
 

8,25 

 
 

9,00 

 
 

8,50 

 
 

7,75 

 
 
- 

 
 

5,25 

 
 

7,00 

 
 

7,00 

 
 

6,25 

Hores de 
descàrrega 
del TES [h] 

1,74 3,35 4,22 4,28 4,24 4,47 2,00 - 1,75 2,43 2,30 1,75 

Hores de 
funcionament 
a 50MWe [h] 

8,24 11,10 12,72 12,53 13,24 12,97 6,75 - 7,00 9,43 9,30 8,00 

Hores de 
funcionament 
de la caldera 
[h] 

2,25 1,25 1,25 1,50 1,25 1,50 4,25 11,00 3,75 2,00 2,00 1,75 

Taula 4.5: Resum del perfil de funcionament per un dia tipus. Font: Elaboració pròpia. 

Finalment queden per definir els elements presents als diferents blocs que són funció del cabal 
màssic necessari per transportar l’energia disponible. Així doncs a partir de l’energia tèrmica 
obtinguda als col·lectors podem determinar la xarxa de canonades a instal·lar.  Seguidament 
podem establir també les dimensions del sistema d’emmagatzemament a partir de les 
hipòtesis imposades i la formulació utilitzada descrita als apartats corresponents.  

 

CAMP SOLAR 
COL·LECTORS 

Número col·lectors 608  
Número col·lectors per llaç 152  
Superfície col·lectors [m2] 497.000  
Dimensions parcel·la [m2] 2.910.000  

XARXA DE CANONADES 

Tram 
Longitud [m] 

Diàmetre[m] Canonada freda Canonada 
calenta 

Tram accés camp solar (CS) 62,5 59,0 0,76 
Tram bloc potència (BP)  108 0,56 
Tram bloc emmagatzemament 
(TES) 

168 
0,56 

1 359 357 0,54 
2 69,2 23,1 0,38 
3 46,1 46,1 0,37 
4 46,1 46,1 0,36 
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5 46,1 46,1 0,35 
6 46,1 46,1 0,34 
7 46,1 46,1 0,33 
8 46,1 46,1 0,32 
9 46,1 46,1 0,31 

10 46,1 46,1 0,29 
11 46,1 46,1 0,28 
12 46,1 46,1 0,27 
13 46,1 46,1 0,25 
14 46,1 46,1 0,24 
15 46,1 46,1 0,22 
16 46,1 46,1 0,21 
17 46,1 46,1 0,19 
18 46,1 46,1 0,17 
19 46,1 46,1 0,14 
20 46,1 46,1 0,11 
21 46,1 46,1 0,08 

TANC D’EXPANSIÓ 
Volum [m3] 1.230   

FLUID TÈRMIC 
Volum a 343ºC [m3] 2.110   

BOMBES D’IMPULSIÓ 

 Primàries 
Puntuals 
màximes 

Puntuals mitjanes 

Pèrdues de càrrega [m] 225 230 80,4 
Potència [MW] 3,9   

SISTEMA D’EMMAGATZEMAMENT TÈRMIC 
Volum tancs [m3] 7.840   
Diàmetre tancs [m] 32,2   
Altura tancs [m] 9,65   
Sals [Kt] 15,1   
Intercanviador [m2] 12.800   
Taula 4.6: Resum dels paràmetres i característiques de la configuració estudiada a partir de la 
modelització feta. Font: Elaboració pròpia. 

Els valors obtinguts corresponen al model matemàtic generat a partir de les equacions vistes a 
la fase de disseny. Aquests valor però tenien una precisió que no s’adeqüen  a la realitat així 
doncs de cara al disseny final de la central termosolar s’han d’adaptar els valors obtinguts als 
models disponibles pels diferents fabricants. Aquest concepte va associat al fet que, sobretot 
en relació a la xarxa de canonades, les mides estandarditzades són altament utilitzades per 
aquest motiu, de cara a la possible realització del projecte estudiat seria necessari redefinir la 
xarxa de canonades a partir de les dimensions disponibles al mercat i obtenir novament el 
perfil de funcionament pel que fa a la velocitat i al cabal màssic circulant per cada dia tipus al 
llarg de l’any. 
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5. ESTUDI AMBIENTAL 

L'energia solar forma part de la branca d'energies renovables que són aquelles que tenen la 
capacitat de generar energia no només a partir d'un recurs natural inesgotable sinó que a més, 
en els casos no mixtes, tenen una contribució reduïda pel que fa a la contaminació.  

Primerament cal tenir en compte que la major part dels processos de generació d’energia 
actuals consisteixen en la combustió de material. Aquesta combustió de combustibles fòssils 
com serien el carbó o el fuel generen cendres i gasos com els òxids de carboni, els òxids de 
sofre i els òxids de nitrogen que un cop deslliurats a l'ambient són difícils d'eliminar. Així 
mateix, veiem que les energies renovables tenen un primer valor afegit envers les fonts 
d'energia tradicionals ja que no alliberen substàncies químiques i partícules a l'atmosfera que 
no només tenen efectes locals sinó que contribueixen al desequilibri global com és el cas de la 
pluja àcida o de l'escalfament global fets que preocupen greument les institucions mundials. 

D'altra banda, tal i com hem dit, les central termosolars simples no emeten les partícules 
anteriorment esmentades durant el seu funcionament. És cert però que si que poden arribar a 
tenir un impacte negatiu o contaminar el medi al llarg de la seva vida.  

En un primer instant, durant la fase de construcció, la utilització de maquinària, la fabricació 
dels materials i estructures i la destrucció del medi natural per tal de situar-hi la planta 
termosolar si que col·laboren en la contaminació i alliberament d'aquestes partícules a 
l'ambient juntament amb una varietat ampla de residus.  

Pel que fa a l’aigua utilitzada, per a una central com la dissenyada es necessiten grans volums 
d’aigua tant pel sistema de refrigeració com per les operacions de manteniment i neteja. A 
causa de les condicions climatològiques necessàries per aconseguir una bona eficiència dels 
col·lectors la situació d’aquestes es troba en zones semi àrides de manera que pot ser car 
disposar d’una bassa per a abastar-se’n. Tot i això, amb la proximitat del riu Gambia no suposa 
un problema ambiental de cara a l’estudi sempre i quan el sistema de refrigeració sigui eficient 
i, en el cas que es tractés d'un sistema obert, també hauríem de tenir en compte la 
contaminació tèrmica de l'aigua que té una importància rellevant pel que fa a l'ecosistema. 

Un altre impacte a considerar és l’ús del sòl i l’impacte visual. Per ús del sòl entenem la 
superfície ocupada directament per la central mentre que l’estudi sobre l’impacte ambiental 
realitzat per l’EASAC inclou l’àrea sobre la qual la central n’obstaculitza la vista. Evidentment, 
la superfície requerida és molt superior a la que presenten les centrals convencionals ja que és 
necessari disposar d’una gran superfície extra ocupada pels miralls a part del bloc de potència 
comú a gran part de les tecnologies presents a la taula.   
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Taula 5.1: Comparació dels requeriments de superfície típics per a diferents tipus de centrals. 
Font: EASAC. 

Les centrals termosolar a causa de les necessitats climatològiques s’instal·len a zones àrides on 
podríem pensar que el valor ambiental és més baix que en altres zones amb un ecosistema 
més dens. Tot i aquest fet, al ser zones singulars, sobretot si son zones llunyanes a les grans 
poblacions, tenen un gran valor que és necessari preservar.  La mateixa EASAC ha realitzat 
estudis sobre les afectacions sobre la fauna i la flora. Els resultats d’aquest estudi indiquen que 
és durant la construcció de la central quan tenen lloc els danys sobre els essers vius presents al 
sistema ja que de cara a la mortalitat dels vertebrats, principal preocupació envers l’impacte 
mediambiental local, s’ha observat un valor molt baix. Aquestes dades s’han extret a partir de 
l’experiència de les diferents plantes en funcionament on les més afectades han sigut les aus ja 
que juntament a l’índex de mortalitat, tot i ser el més rellevant continua sent molt baix, cal 
tenir en compte la variació de les rutes migratòries. 

Consegüentment, a l'hora d'establir la comparativa considerarem rellevant les emissions de 
gasos i partícules a l'ambient ja que assumim un funcionament eficient del sistema de 
refrigeració a més de menysprear els efectes que puguin tenir lloc durant la posada en marxa 
de la central ja que seran comuns a totes les tecnologies productores d'energia.  

Entre els diferents compostos tòxics anteriors veiem que el que es produeix en major quantitat 
amb varis ordres de magnitud superior és el diòxid de carboni. Per aquest motiu procedirem a 
comparar la quantitat d'aquest òxid que es produeixen tant a les diferents fonts d'energia com 
a les diferents hipòtesis de funcionament de la central.   
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Taula 5.2: Emissions dels principals gasos contaminants per a diferents tipologies de central. 
Font: EASAC. 

Amb les dades proporcionades anteriorment per l’EASAC obtenim les emissions de CO2 a 
l'ambient següents segons la tecnologia d’on prové l’energia. Per tal d’establir comparació 
amb la tecnologia solar hem introduït diferents configuracions de centrals, entre les quals hi ha 
la configuració final escollida, ja que segons l’a contribució dels diferents blocs a la 
configuració final l’impacte ambiental corresponent a la quantitat de CO2 lliurada a l’ambient 
per cada MWh generat variarà. 

 

Figura 5.1: Emissions acumulades per les diferents configuracions. Font: Elaboració pròpia. 

En efecte, al gràfic anterior es pot apreciar el salt que hi hauria entre una central tèrmica 
funcionant amb els diferents combustibles i la central proposada, on la configuració escollida 
correspondria a 12,41 g/KWh. Aquesta diferència creix considerablement quan parlem de 
centrals sense caldera auxiliar ja que aquesta és la font de la contaminació generada, tot i això 
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s’ha vist que és imprescindible de cara al funcionament autònom i sobretot homogeni que es 
desitja per a la central. Vistos els diferents avantatges podem considerar l’energia termosolar 
com una energia sostenible i respectuosa amb el medi ambient.  

És per aquest motiu que els governs i institucions mundials intenten promocionar-ne la seva 
construcció i implantació  malgrat que econòmicament no siguin la millor opció. Per afavorir-
les davant les altres tecnologies és habitual la implantació de subvencions que els permetin ser 
competitives ja que el benefici social que aporten, difícilment quantificable a causa de la no 
existència d’un mercat de valors,  no es pot incloure dins l’anàlisi de rendibilitat que realitzaria 
l’impulsor del projecte, en el cas que fos un agent privat.  
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6. ANÀLISIS ECONÒMIC I FINANCER 

Un dels principals objectius de l’estudi és analitzar la viabilitat econòmica i financera del 
projecte. En la primera part de l’estudi compararem la tecnologia utilitzada per a la producció 
d’energia amb altres més presents en l’actualitat mentre que seguidament estudiarem la 
rendibilitat financera del projecte per veure si és viable la seva implantació.  

6.1. INVERSIÓ  

Ambdós estudis es basen fonamentalment en la inversió necessària per a posar en 
funcionament la central termoelèctrica atès que els costos d’operació i manteniment són molt 
inferior gràcies al fet que el sol és un recurs natural i gratuït. 

Així doncs entenem per inversió els costos associats a la construcció i per tant inclou tot tipus 
de materials i béns utilitzats, mà d’obra i maquinària necessària per a la instal·lació i 
construcció, serveis temporals i marges de maniobra. 

El conjunt de l’efectiu necessari ha estat desglossat en diferents partides que a l’hora han estat 
agrupades en relació al caràcter de les funcions en que hi participen. Aquests grups són: camp 
solar, obra civil, bloc de potència, sistema d’emmagatzemament, infraestructura elèctrica i 
gestió de projecte. 

Dins de cada grup hi trobarem partides fixes i invariants segons la configuració de la central 
termosolar instal·lada mentre que alhora, gran part d’aquestes estaran en funció dels diferents 
paràmetres dimensionats amb anterioritat.  

Els preus utilitzats han estat extrets de diferents fonts segons la naturalesa de la partida. D’una 
banda s’ha utilitzat el banc de preus de GISA pel 2008 majoritàriament en els elements 
relacionats amb l’obra civil. Pels elements característics de la tecnologia termosolar s’han 
utilitzat la informació proporcionada pel fabricant i el banc de preus del NREL pel 2003, ja que 
les projeccions futures de cara al 2015 s’han considerat massa optimistes pel fet de suposar 
una reducció del 50% dels costos associats al camp solar. 

6.1.1. CAMP SOLAR 

Els elements del camp solar contribueixen a la captació de l’energia solar i a la transferència 
d’aquesta energia mitjançant el fluid tèrmic. 

Els preus unitaris del components dels col·lectors han estat extrets del banc de preus del NREL 
realitzat a partir de les dades de projectes ja en funcionament com el SEGS VI i estan en funció 
de la superfície solar instal·lada. 

En canvi, pel que fa al sistema de fluid tèrmic cada unitat d’obra s’ha depèn de la dimensió de 
la pròpia partida ja que per aquests elements no és gens interessant definir-ho a través de la 
superfície de mirall instal·lada ja que no permet apreciar bé la informació.  
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CAMP SOLAR €/unitat  d'obra Unitat d’obra Preu 
COL·LECTORS 

Estructura m2 43,6 497.000          21.7.429 €  

Miralls m2 30,1 497.000          14.948.571 €  

Tub receptor m2 32,3 497.000          16.069.714 €  

Accionament i control m2 35,3 497.000          17.564.571 €  

SISTEMA HTF 

Therminol VP-1 kg 
4,51         1.742.000            7.860.000€  

Canonades m 
53,7                 9.026                485.200 €  

Aïllament m 
64,5                 9.026                581.900 €  

Bombes MW 
3,53 3,9 3.553.000€ 

Tanc d'expansió m3 
230                 1.228                282.500 €  

Aïllament m3 
38,0                 1.228                   46.670 €  

 
    Total 83.050.000 € 

Taula 6.1: Pressupost  corresponent al camp solar. Font: Elaboració pròpia. 

En la figura següent podem observar la distribució dels costos segons el caràcter i veiem 
clarament que el conjunt dels col·lectors pren un pes molt important del conjunt. Per finalitzar, 
s’ha contrastat els percentatges obtinguts amb la bibliografia [21] per tal de verificar les 
magnituds obtingudes. 

 

Figura 6.1: Distribució de la inversió sobre el camp solar. Font: Elaboració pròpia. 
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6.1.2. OBRA CIVIL 

Inclou les diferents actuacions sobre el terreny a fi d’adequar-lo i condicionar-lo, els fonaments 
dels diferents elements presents a la central, la urbanització de la parcel·la i la construcció de 
les naus i edificacions corresponents. 

És a dir que en aquest grup s’hi disposen partides alçades i unitats d’obra que intervenen a tots 
els diferents components i blocs que conformen la central termosolar. Per aquest motiu, les 
partides corresponents estan directament relacionades amb la superfície de la parcel·la on 
s’instal·larà la central. 

OBRA CIVIL   €/unitat  d'obra Unitat d’obra  Preu  

MOVIMENT DE TERRES       

Desbrossada m2 0,33         2.585.000               852.900 €  

Moviment de terres m3 3,46         1.292.000             4.471. 000 €  

IMPLANTACIÓ 
   

Bassa: adaptació 
superfície i 
impermeabilització 
amb geotèxtil 

m2 27,75 3.000 83.250 € 

Xarxa pluvial m2 1,29 2.912.000 3.756.000 € 

Xarxa de terra m2 0,42 2.912.000 1.223.000 € 

Vials m2 0,87 2.912.000 2.533.000 € 

Tancament m 17,53 6.880 120.600 € 

Nau de muntatge pa 
  

2.000.000 € 

FONAMENTACIÓ    

Fonaments tancs m2 850 3.066 2.606.000 € 

Pila un. 1.240 7.904 9.801.000 € 

BLOC DE POTÈNCIA    
Urbanització bloc de 
potència 

pa 
  

884.500 € 

Nau turbina pa 
  

2.000.000 € 

Edificació de control i 
oficines 

pa 
  

800.000 € 

Nau de tractament 
d'aigües i efluents 

pa 
  

550.000 € 

Bancades principals pa 
  

2.118.000 € 

 
     Total           33.800.000 €  

Taula 6.2: Pressupost  corresponent a l’obra civil. Font: Elaboració pròpia. 
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6.1.3. BLOC DE POTÈNCIA 

El bloc de potència consta de tots aquells elements mecànics, intercanviadors i sistemes 
auxiliars que permeten en una primera fase canviar de medi l’energia tèrmica i seguidament 
transformar-la en electricitat. El preu d’aquest bloc depèn de la potència nominal de la turbina 
i per tant, suposant un valor fix a tot l’estudi igual a 50MWe, de cara a la realització dels 
diferents anàlisis econòmics el preu d’aquest conjunt es mantindrà constant. 

El preu unitari utilitzat prové del banc de preus del NREL  on s’inclouen tots els elements a 
instal·lar per un circuit aigua-vapor que operi en una central d’aquestes característiques.  

BLOC DE POTÈNCIA €/unitat  d'obra Unitat d’obra  Preu  

ELEMENTS MECÀNICS       

Grup turbo-generador: 
turbina, generador, 
sistema d'extraccions, 
condensador. 

MWe 278.200 
                            

50,00    
                   

13.910.000 €  

Generador de vapor: 
preescalfador, 
evaporador, 
sobreescalfador i 
sistemes auxiliars 
associats a aquests. 

MWe 55.640 
                            

50,00    
                     

2.782.000  €  

Caldera auxiliar MWe 230.000 
                        

10,00  
                     

2.300.000 €  

SISEMES AUXILIARS       

Equipament general, 
sistema de refrigeració, 
protecció davant del foc, 
sistema de tractament 
d'aigues, sistema d'aire 
comprimit, canonades, 
equipament elèctric i 
sistema de control. 

MWe 157.900 50,00 7.895.000 €  

 
     Total 26.890.000 € 

Taula 6.3: Pressupost  corresponent al bloc de potència. Font: Elaboració pròpia. 

6.1.4. SISTEMA D’EMMAGATZEMAMENT 

Aquest grup és d’especial interès  perquè té un paper important a l’hora de realitzar la 
optimització de la configuració de la central ja que és el component juntament amb la caldera, 
que permet la discussió entre diferents les hipòtesis de funcionament. 
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Els preus han estat extrets tant del NREL com dels diferents articles científics ja esmentats al 
dimensionament que tracten sobre aquesta nova tecnologia. 

SISTEMA EMMAGATZEMAMMENT 
TÈRMIC €/unitat  d'obra Unitat d'obra  Preu  

Tanc m3 230,0 
                    

15.030 
                     

3.457.000 €  

Aïllament m3 38,00 
                    

15.030 
                         

571.200 €  

Sal solar kg 0,40 
            

15.120.000  
                     

6.049.000 €  

Intercanviador de calor m2 110,0 
                    

12.750  
                     

1.403.000 €  

Bombes MW 2,17 1,54 2.170.000 € 

 
    

 Total     13.650.000 €  

Taula 6.4: Pressupost  corresponent al sistema d’emmagatzemament. Font: Elaboració pròpia. 

La influència d’aquest grup dins del global de la planta ja ha estat estudiada durant la fase 
d’optimització per tal de trobar l’equilibri entre els diferents components entre els quals 
destaca el present. Consegüentment, la dimensió del sistema, que serà directament 
proporcional a la inversió requerida del sistema, ve determinada per la quantitat d’energia 
emmagatzemada que s’ha establert al voltant d’una prolongació del funcionament a potència 
nominal entre 1,5 i 4,5 hores. 

6.1.5. INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA 

Al ser un element concorregut a tot l’àmbit de la central s’ha decidit pressupostar-lo com a 
partida alçada. S’hi ha inclòs tant el sistema que dota energia a tota la planta, les necessitats 
específiques de cada instal·lació i a més una infraestructura a la sortida del generador que és 
l’encarregada d’adaptar l’energia generada per poder ser transportada a partir de la connexió 
amb la xarxa estatal. 

INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA €/unitat  d'obra Unitat d'obra  Preu  
 Infraestructura, 
instal·lacions d’enllaç, 
elements de protecció i 
control.  

pa 

  
           9.000.000 € 

 
     Total            9.000.000 €  

Taula 6.5: Pressupost  corresponent a l’infraestructura elèctrica. Font: Elaboració pròpia. 
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6.1.6. GESTIÓ DE PROJECTE 

A part dels elements constructius també s’han tingut en compte els processos previs a la 
construcció és a dir, els serveis i  treballs realitzats per l’empresa d’enginyeria responsable de 
desenvolupar el projecte. També s’ha inclòs la gestió del projecte que tindrà lloc des del 
moment en que el promotor decideix posar en marxa el projecte fins a l’entrega d’aquest un 
cop finalitzades totes les actuacions. Així doncs és necessari un equip per tal de coordinar els 
diferents participants al projecte de manera que sigui possible establir una bona comunicació 
entre els diferents interventors: client, projectista i constructor. A més, dins d’aquesta partida 
alçada també s’hi ha inclòs les diferents assegurances vigents durant l’execució de les obres. 

GESTIÓ DE PROJECTE €/unitat  d'obra Unitat d'obra  Preu  
 
Activitats relacionades amb la 
concepció del projecte per part de 
l’empresa d’enginyeria, la gestió 
del propi i assegurances de la 
posada en obra. 

 pa 

    

 14.500.000 € 

 
     Total          14.500.000 €  

Taula 6.6: Pressupost  corresponent a la gestió del projecte. Font: Elaboració pròpia. 

6.1.7. CONTINGÈNCIES 

A més tindrem en compte els diferents imprevistos que acostumen aparèixer durant la 
construcció i que incrementen la inversió total requerida. Aquests poden ser deterioraments 
accidentals de part del material o bé la variacions del planejament a seguir per dificultats i 
escenaris no previstos que apareixen a l’hora de la posada en obra que normalment impliquen 
tècniques més cares o també un increment del temps necessitat que es tradueix en diners. 
S’ha establert el cost de la partida alçada com al 10% de la inversió ja que és difícilment 
previsible al variar en cada escenari. 

6.1.8. INVERSIÓ TOTAL 

A continuació es mostra un resum de la inversió desglossada en els set grans grups que la 
formen. Els valors mostrats són els utilitzats en la optimització de la configuració ja que 
corresponen a un paràmetre d’especial rellevància dins de l’indicador LEC ja que en aquest 
tipus de centrals la inversió a realitzar pren un paper important en comparació amb els costs 
d’operació i manteniment. 

A part de les partides pròpies de la central també hem d’englobar dins del pressupost aquells 
aspectes més generals que són indirectament induïts per fet de desenvolupar una activitat. 
Així doncs seguint aquesta línia s’han d’incloure les despeses generals que inclouen el lloguer 
d’instal·lacions, l’electricitat, l’aigua, els sous dels directius i altres despeses imprescindibles 
per dur a terme l’obra però que no estan directament relacionades amb els material i la ma 
d’obra. Tampoc podem oblidar el benefici industrial o marge que s’emportarà l’empresa 
constructora pel fet de realitzar l’obra.  
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Aquests valors al ser difícilment calculables s’estableixen com a un percentatge del total 
d’execució material. Per aquest tipus de projecte i tenint en compte la localització s’han 
suposat valors del 13% i 8% respectivament. Així doncs a continuació s’ha efectuat un resum 
del pressupost per a la configuració escollida. 

         Camp solar           83.050.000 €  

Col·lectors  

 

       70.260.000 €  

Sistema HTF 

 

       12.790.000 €  

         Obra civil           33.800.000 €  

Moviment de terres 

 

          5.324.000 €  

Implantació 

 

          9.716.000 €  

Fonamentació 

 

       12.410.000 €  

Bloc de potència 

 

          6.352.000 €  

         Bloc de potència           26.890.000 €  

Elements mecànics 

 

       18.990.000 €  

Sistemes auxiliars 

 

          7.895.000 €  

         Sistema d'emmagatzemament tèrmic           13.650. 000 €  

         Infraestructura elèctrica              9.000.000 €  

         Gestió de projecte           14.500.000 €  

         Contingències  10%        18.090.000 €  

Total execució material        198.970.000 €  

        Despeses generals 13%        25.870.000 €  

        Benefici industrial 8%        15.920.000 €  

Total execució per contracte        240.760.000 €  

Taula 6.7: Resum de pressupost. Font: Elaboració pròpia. 
6.2. ANÀLISI ECONÒMIC 

En aquest apartat ens disposem a realitzar una comparativa, des del punt de vista econòmic, 
entre les diferents fonts d’energia a fi d’analitzar la viabilitat d’aquesta tecnologia en front les 
tecnologies tradicionals que tal i com hem vist o bé tenen una disponibilitat limitada o bé no 
són tan sostenibles principalment a causa de les emissions de gasos causants de l’efecte 
hivernacle que tant afany posen els governs en radicar. 

En el sector de l’energia és difícil establir els costos de l’electricitat ja que molts cops no 
podem quantificar tots els agents o impactes d’aquest. D’aquesta manera una aproximació a 
aquest concepte usat àmpliament dins del sector per establir comparatives és l’indicador LEC 
el qual ha estat definit i utilitzat durant l’estudi. Aquest posa de manifest el costos associats a 
la producció i a la inversió requerida per  a la producció anual se la planta. Així doncs, 
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s’utilitzarà el valor trobat mitjançant la optimització de la configuració per a realitzar aquesta 
part de l’estudi. 

La taula mostrada a continuació correspon als  LEC proposat per l’IER per a diferents tipologies 
de centrals en els quals basarem la comparativa. 

Tipologia de planta LEC total del sistema [$/MWh] 
Carbó: convencional 100 
Carbó: avançada  123 
Gas natural: cicle combinat convencional 67 
Gas natural: combustió 130 
Nuclear 108 
Hidroelèctrica 110 
Geotèrmica 90 
Biomassa 111 

Taula 6.9: Indicador LEC per a diferents tipologies de central. Font: IER. 

És fàcil veure que el resultat obtingut a la nostra central hipotètica queda lluny d’aquest valors 
(0,77€/kWh), motiu pel qual en un instant inicial podria considerar-se una alternativa no 
vàlida. Malgrat aquests valors, si desglossem segons l’origen el cost total veiem que la major 
part d’aquest ve associada la inversió inicial de posada en funcionament, que és elevada en 
comparació amb les altres tipologies. En canvi, veiem que un cop feta aquesta inversió el cost 
d’operació i manteniment anual és significativament més baix gràcies a la gratuïtat de l’energia 
solar. D’aquesta manera a llarg termini, tenint en compte que la vida útil de la central se situa 
entorn els trenta anys, pot ésser que el negoci de la venda d’electricitat resulti rendible 
(fenomen que mirarem amb més detall a l’anàlisi financer).  

Així doncs el gràfic següent resumeix els dos principals desavantatges front a altres tecnologies 
convencionals pel que fa a aspectes econòmics. Primerament veiem que per a les centrals de 
tipus solar l’indicador LEC és significativament superior a la resta, fet que indica un cost elevat 
de producció de l’energia. D’altra banda també veiem que la distribució dels costos associats a 
la producció venen distribuïts de manera que la inversió inicial necessària és molt superior a la 
que correspondria si comparem entre tecnologies. Per aquest motiu, malgrat el fet de tenir un 
costos d’operació i manteniment baixos al ser necessària una aportació de capital inicial alta fa 
que a hores d’ara no sigui una opció competitiva.   
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Figura 6.2: LEC estimat per al 2016 en relació a diferents tecnologies . Font: IER. 

D’altra banda, si quantifiquem els avantatges socials que tenen les energies renovables gràcies 
al fet d’obtenir l’energia a partir d’una font neta veurem que els valors anteriors s’acosten 
significativament. 

La introducció d’aquest concepte s’ha de realitzar per part del govern a partir d’incentius 
monetitzables. Les actuacions que s’estan prenent actualment venen en dues direccions 
principals. La primera és a traves de subvencions que es fan arribar a les iniciatives que duguin 
a terme la construcció d’aquest tipus de centrals. Amb la subvenció el que es permet és 
disminuir el capital requerit per la inversió. 
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Un altre enfocament és el de penalitzar les emissions generades durant la producció. 
Novament, segons els valor que donem a la quantitat de CO2 alliberada a l’ambient la 
tecnologia termosolar serà més o menys viable. L’escenari actual d’aquesta actuació per part 
de les institucions continua sent insuficient per apropar les diferents tipologies. Diferents 
estudis realitzats per l'EASAC afirmen que el cost social, que a l'hora garanteix la competitivitat 
de la tipologia analitzada, varia dels 80-120€/tCO2 quan el preu europeu de la tona de CO2 
emesa està al voltant dels 15€. Aquests resultats però, queden obsolets avui en dia ja que el 
mercat ha variat notablement arribant a uns valors de 0,38€/tCO2 tal com veurem més tard 
durant l'anàlisi financer. A més, el cas concret a estudiar presenta una particularitat que és 
molt favorable ja que la tarifa elèctrica a Gambia és de les més elevades a nivell mundial.  

Així doncs tot i que les distàncies entre energies renovables i no renovables es van escurçant 
actualment la seva viabilitat depèn de les condicions polítiques i econòmiques del país fent 
que en molts casos siguin imprescindibles les actuacions de les institucions. Per aquest motiu 
pel que fa a Gambia, al ser un país en vies de desenvolupament i en un moment de crisi com 
l'actual, l'opció anterior no seria una alternativa donat que les diferents institucions 
interestatals no tenen interès en realitzar inversions d’embargadora elevada. 

Tot i això, les previsions futures calculen que gràcies a les aportacions tecnològiques a realitzar 
l’escenari és propens a canviar a curt termini tenint en compte tant la disminució dels costos 
associats als diferents elements del sistema com a la millora de l’eficiència d’aquest enfocada a 
l’ús de nous materials o tècniques. 

6.3. ANÀLISI FINANCER 

Per acabar l’estudi realitzarem un breu anàlisi financer per saber sota quines condicions seria 
viable la implantació de la central dissenyada. Així doncs ens proposem analitzar les possibles 
vies de finançament i determinar fins a quin nivell seria vàlid per a una empresa plantejar-se la 
possibilitat d’invertir en un actiu com el proposat. Pels motius que ja s’han anat exposant, una 
central termosolar aporta diversos beneficis socials, no només de cara al desenvolupament 
econòmic i tecnològic directament lligat a les localitats pròximes si no que a més, té una 
contribució global de cara a l’impacte ambiental produït durant la generació d’energia que es 
tradueix bàsicament en elements contaminants lliurats a l’ambient (veure en més detall els 
beneficis ambientals a l’apartat 5). Consegüentment l’objectiu final és avaluar si a part del 
benefici solar seria possible obtenir-ne un benefici monetari de manera que fos possible la 
seva implantació. 

Per a la realització de l’estudi s’ha utilitzat un model establert en un full de càlcul [34] de 
manera que contempla més aspectes i té un grau de refinament més elevat que un possible 
model creat exclusivament pel treball.  

Les dades de partida són doncs d’una banda els fluxos propis a la central on s’hi inclou inversió 
requerida (239,84 M€), els costos anuals d’operació i manteniment (2,91 M€), el cost anual del 
combustible destinat a la caldera auxiliar (1,75 M€) i els ingressos anuals. Aquest últim 
s’obtindrà seguint la mateixa ponderació ja explicada per l’indicador LEC a partir d’un valor 
mitjà monetari de l’electricitat que anirem variant. Per a la descripció de la situació actual del 



Estudi de viabilitat d'una central termosolar 

 
 

95 Pàgina Marina Monserrat Amat 
 

país a nivell econòmic és necessària la introducció de la taxa nominal (0,12) i de la inflació 
(4,3% anual). Aquesta última dada, establerta al 2012 pel banc mundial, s'ha suposat invariant 
ja que en els diferents registres disponibles mostren una estabilitat entorn aquesta xifra [37]. A 
més a més, per tal de simplificar les hipòtesis i a falta de dades mes precises, s'ha considerat 
constant en tots els àmbits que intervenen al projecte, en altres paraules, afecta tant les 
entrades (venda d'energia) com les sortides (construcció, operació i manteniment). D’altra 
banda també cal saber que s’ha suposat una vida útil de la central igual a vint-i-cinc anys un 
cop finalitzada la seva construcció. Aquesta s’ha suposat que es duu a terme durant els dos 
primers anys, un 40% durant el primer i el 60% restant durant l’any següent,  de manera que 
durant aquest primer període no hi correspon cap altre valor d’entrada i sortida a l’hora de 
realitzar el flux de caixa del projecte. 

Un cop definides les hipòtesis podem començar l’estudi amb la introducció dels diferents 
preus de l’energia per cada quilowatt hora de manera que el model utilitzat genera el Valor 
Actual Net (VAN) i la Taxa Interna de Rendibilitat (TIR) del projecte. 

Els resultats obtinguts en efectuant els passos descrits anteriorment són els següents tant pel 
que fa a la rendibilitat del projecte com : 

Preu energia 
[€/kWh] 

Rendibilitat del projecte 
VAN [M€] TIR [-] 

0,045 -140 0,037 
0,055 -110 0,059 
0,065 -76 0,079 
0,075 -46 0,096 
0,085 -15 0,112 
0,095 15 0,127 
0,105 45 0,142 
0,115 76 0,155 
0,125 110 0,168 
0,135 140 0,181 
0,145 170 0,193 
0,155 200 0,205 
0,165 230 0,217 
0,175 260 0,228 
0,185 290 0,240 
0,195 320 0,251 
0,205 350 0,262 

Taula 6.10: Rendibilitat del projecte i de la inversió per a diversos preus d’energia. Font: 
elaboració pròpia. 

Amb els resultats obtinguts és possible estudiar la viabilitat de la proposta sempre tenint en 
compte la situació de l'emplaçament i en aquest cas l'estat dels mercats d'energia. Seguint 
aquest concepte, cal remarcar que el mateix projecte pot ser o no interessant segon el país al 
qual es desitja implantar. Per relacionar aquestes dues idees hi intervé el valor dels indicadors 
dinàmics i la competitivitat del preu corresponent. En altres paraules de cara a l'avaluació de 



Anàlisis econòmic i financer 

 
 

 96 Pàgina 
 

projectes, per tal de gestionar correctament els recursos públics és recomanable que la TIR del 
projecte sigui superior a un cert llindar, establert per a cada país, que estableix doncs la 
necessitat projecte de cara a una comparació amb d'altres del mateix àmbit.  

D'una banda si fem una primera comparativa amb el mercat espanyol vigent, el qual està 
gestionat per l'Operador del Mercado Ibérico, Polo Español (OMIE), treballarem amb un preu 
mitjà ponderat anual del mercat diari establert en 44,33 €/MWh és a dir 0,044 €/KWh. S'ha 
considerat adequat utilitzar la mitjana anual del passat 2013 [38]. Ràpidament podem veure 
que aquest valor és inacceptable ja que correspon a un VAN negatiu. Així doncs a partir dels 
resultats numèrics extrets podem afirmar que el model estudiat, definit a partir de totes les 
hipòtesis efectuades, no és competitiu front als altres models vigents.  

D'altra banda, el cas a estudiar té unes conseqüències ben diferents. El context de Gambia 
consisteix en un dels països amb un cost de l'electricitat dels més alt la qual el cent per cent 
prové de combustibles fòssils [39]. En aquest emplaçament trobem que el mercat de l'energia 
està lligat a l'empresa pública National Water and Electricity Company (NAWEC) qui és 
l'encarregada de tot el procés de producció i transport. Utilitzant la tarifa pública disponible 
[40] i el canvi de moneda mitjà dels últims cent dies [41] calculem el preu equivalent en euros. 
Amb aquest canvi arribem a un preu orientatiu de 0,170 €/KWh prenent com a valors de 
sortida 9,10 GMD/kWh i l'equivalència d'un euro a  53,67 dalasis. El resultats trobats en 
aquesta nova situació, una rendibilitat del 22.2%, queden lluny de la hipòtesi anterior fent que 
el projecte sigui més favorable i fins i tot interessant. 

Per establir el rang a partir del qual es podria considerar adequat, s'ha trobat escaient utilitzar 
la rendibilitat d'altres projectes energètics del continent. En són exemples els estudis on es 
presenta una central de tipus hidroelèctric a Uganda amb un 19% [43] o una proposta a base 
de biomassa amb un 16% [44]. Aquests valors confirmen els valors relativament atractius que 
mostra la configuració escollida. Tot i això el fet de presentar uns riscos elevats donat 
l'emplaçament, s'ha de realitzar un estudi amb més profunditat des d'un àmbit financer, ja que 
cada situació o proposta que pugui presentar una empresa privada oferirà unes condicions 
particulars. 

Un cop vist que el projecte és viable en un país com Gambia podem ampliar l'estudi veient 
diferents models de finançament i la rendibilitat de la inversió. Per dur a terme aquest 
desenvolupament és necessari la introducció de nous paràmetres que defineixin el model i les 
condicions. Aquest consisteixen en el percentatge de capital provinent dels fons propis i dels 
fons aliens, tipus d'interès del crèdit i el període de retorn d'aquest. Amb aquests nous valors a 
més dels anteriorment definits podem ampliar el model fins a obtenir els indicadors VAN i TIR 
[34]. Per fer-ho establim la caixa i els beneficis anuals que consistiran en els fluxos financers és 
a dir, la suma de les entrades, les sortides i ara sí, els costos financers. Aquests últims, propis 
del model financer equivalen a la suma del interessos i l'amortització. Aquesta diferenciació és 
utilitzada ja que d'una banda els indicadors de la inversió es calcularan sobre els beneficis 
anual altrament, el valor de la caixa va directament lligat al període de retorn. Així doncs per a 
definir els anys de crèdit mínims es procedeix a anar variant el valor fins a obtenir un valor de 
caixa positiu en tots els anys. De no ser així el model no tindria sentit ja que ens trobaríem en 
una situació de dèficit de líquid. Amb els nous indicadors de rendibilitat podríem realitzar una 
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comparativa entre els resultats associats a cada preu amb el mínim requerit. A grans trets, per 
tenir en compte els riscos, és habitual demanar una rendibilitat mínima igual al cost de 
finançament més una prima de risc. Si prenem valors orientatius del 6% i el 15% 
respectivament observem que el llindar, entorn el 21%, correspon a preus lleugerament 
inferiors al de mercat de l'estudi precedent. Cal fer èmfasi en el fet d'entrada hi ha una 
infinitat de possibilitats de models de finançaments ja que el grau d'apalancament va d'acord a 
la disposició dels interessats. Així doncs, l'estudi no prendrà sentit fins a disposar de dades 
realistes sobre la disposició de capital disponible per a la empresa inversora. Es deixen obertes 
les reflexions i anàlisis, ja més enfocades a futurs projectes.      

Entre els punts forts d’una central termosolar que s’han anat exposant cal remarcar 
bàsicament el fet que al tractar-se d’una font renovable l’impacte ambiental és quasi nul fet 
que comporti un benefici social elevat i per tant una opció interessant de cara al futur sobretot 
tenint en compte les previsions actual pel que fa al mercat de l’energia. A més també és 
avantatjós el fet que els costos fixes anuals d’operació i manteniment resulten baixos de 
manera que un cop hem fet la inversió disposem d’un actiu d’un pes important amb una vida 
útil relativament alta en comparació als altres models actuals. D’altra banda el nivell d’inversió 
requerit a causa del encara poc desenvolupament de la tecnologia solar fa que actualment 
sigui poc interessant la seva implantació des d’un punt de vista econòmic tal i com acabem de 
veure.  

A fi d’imposar l’equilibri que normalment no s’assoleix en el mercat lliure grans potències com 
és el cas d’Europa estan duent a terme intervencions per tal de fer possible un increment de la 
producció d’energia a partir de fonts renovables com la proposada. Aquestes actuacions 
segueixen dos enfocament principals: la investigació i la subvenció. El primer consisteix en 
desenvolupar una línia de projectes d’investigació per tal de desenvolupar la tecnologia fins al 
punt de fer possible la disminució dels costos associats al camp solar que com ja hem vist 
contribueixen a una de les majors partides del pressupost. Aquesta actuació al permetre 
resultats en un temps vista de com a mínim deu anys fa que sigui necessària una alternativa 
que permeti resultats a curt termini. D’aquesta manera actualment s’ha establert un sistema 
de subvencions per part de les institucions per tal de trobar un equilibri que comenci a 
permetre la instal·lació. Així doncs aquest sistema consisteix en finançar part de la inversió 
inicial o bé finançar la diferència entre el preu del mercat energètic espanyol amb el preu 
mínim necessari per a la introducció del model estudiat.  

La primera opció fa variar les hipòtesis de partida de manera que permet la competitivitat del 
model sota unes condicions estàndard reduint la alta inversió inicial requerida mentre que la 
segona opció, que representa una subvenció menor però durant la vida útil de la central  
creant però una incertesa per causes polítiques desfavorable per a la empresa que duu a 
terme el projecte. Així doncs amb aquestes actuacions aconseguim els principals inconvenients 
de les centrals termosolars que impedeixen la seva instal·lació en el mercat actual. Aquestes 
dues últimes hipòtesis no serien necessàries al país estudiat perquè tal i com hem vist el preu 
de mercat s'adiu a les exigències de rendibilitat. Tal i com s'ha esmentat, segons la rendibilitat 
requerida pels inversors fins i tot seria possible una lleugera reducció de la tarifa, 0,160 
€/KWh, per tal d'assegurar la competitivitat.  
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D'altra banda també és possible monetitzar els principals avantatge que consisteixen en estalvi 
de combustible fòssil i en la reducció d'emissions de CO2.  

L'obtenció de la quantitat de combustible estalviat és directe a partir del model Excel creat. 
Sabent el poder calorífic, el preu del combustible i el rendiment dels diferents elements 
presents al circuit podem transformar l'energia útil en tones de combustible necessàries. Així 
doncs els dos valors a comparar seran d'una banda l'energia provinent de la caldera sota la 
hipòtesi de funcionament escollida (8GWh) i d'altra banda l'energia útil produïda per la central 
termosolar (210 GWh). Aquest últim valor el tractarem com si hagués estat generat a partir de 
la combustió total del carbó amb un sistema de característiques similars al disponible a la 
central termosolar. Amb aquest procediment arribem als valors següents: 

Estalvi anual en la producció de 
210 GWh  

[t] [M€] 

Combustible fòssil 63.340 25,34 
Taula 6.11: Estalvi anual en combustible. Font: elaboració pròpia. 

Pel que fa a les emissions, anteriorment ja hem vist que la tecnologia termosolar redueix 
notablement la quantitat de grams de CO2 produïts per cada quilowatt hora generat. Si 
utilitzem els valors citats a l'estudi ambiental, 994 g/KWh front als 12,41 g/KWh de la 
configuració escollida, obtenim les tones que s'han deixat d'emetre a l'ambient si aquesta 
quantitat d'energia hagués estat generada a partir d'un sistema tradicional de combustió de 
carbó. Aquesta quantitat té un valor elevat tenint en compte la implantació del protocol de 
Kyoto on es limita l'emissió dels sis principals gasos que produeixen l'efecte hivernacle, entre 
els quals hi destaca el diòxid de carboni. Així doncs a partir del moment en que s'estableix un 
acord internacional de tal envergadura apareix un mercat que converteix les emissions en 
producte de manera que es regula el seu valor monetari. El preu de mercat, 0,38€/t, s'ha 
extret mitjançant la mitjana de les dades dels últims dotze mesos a partir de la plataforma 
sendeCO2 [42]. Novament és interessant tenir en compte l'estalvi anual tant en massa com en 
estalvi monetari. 

Estalvi anual en la producció de 
210 GWh  

[t] [€] 

Emissions CO2 206.400 78.420 
Taula 6.12: Estalvi anual en emissions de CO2. Font: elaboració pròpia. 

Donats els resultat anteriors, veiem doncs que amb les hipòtesis utilitzades, que són una 
primera simplificació del problema, podem començar a obtenir un odre de magnitud a tenir en 
compte a l’hora d’estudiar amb més profunditat la proposta. Així doncs, un cop vist els valors 
obtinguts, es proposa desenvolupar un anàlisi financer detallat de cara a la realització i 
planificació del projecte un cop s’ha verificat que els actius tangibles ja podrien ser 
interessants i justificar la inversió. D’altra banda també cal tenir present que, encara que és de 
difícil quantificació, el fet de disposar d’un element que permeti disposar d’un recurs de vital 
necessitat com és l’energia durant la vida útil d’aquest (uns vint-i-cinc anys) és ja un actiu 
important a considerar sobretot tenint en compte les previsions futures vigents sobre l’energia 
i el seu mercat. 
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CONCLUSIONS 

L'estudi present té com a objectiu analitzar la viabilitat d'una central termosolar a Gambia a 
partir del seu disseny i càlcul utilitzant un fitxer Excel com a eina per a la modelització.  

D'aquesta manera, un primer resultat és el model en si mateix utilitzat en totes les discussions 
futures. A aquest model s'han anat introduint tots els elements que influeixen en el procés de 
generació d'electricitat, passant també pel disseny d'aquests, fins a aconseguir un prototip 
variable amb els paràmetres següents: camp solar, sistema d'emmagatzemament tèrmic, 
caldera auxiliar i bloc de potència. Als apartats corresponents al dimensionament es mostra la 
formulació i com s'ha aconseguit relacionar els diferents elements de cada bloc, ja que formen 
part d'un conjunt o circuit. Destaquem doncs el fet d'obtenir paràmetres com les dimensions 
del tanc d'emmagatzemament tèrmic, la quantitat de sal solar, les dimensions de cada tram de 
canonada, la potència del sistema de bombament, el número de panells per cada llaç, les 
dimensions del tanc d'expansió, etc. Finalment, i el que és més important, el model permet 
mostrar el perfil de sortida de la central a més de desglossar aquest en qualsevol moment al 
llarg de l'any segons l'origen de l'energia.  

Seguidament s'ha dut a terme un procés d'optimització de la central d'especial importància ja 
que determina la configuració en la qual es basarà l'estudi de viabilitat. Mitjançant una iteració 
d'un total de cent cinc configuracions diferents, s'han comparat els valors de l'indicador LEC 
escollint el més favorable, és a dir, el que presenta un valor mínim ja que posa en relació els 
costos associats a una producció. Per fer-ho també s'hi inclou una secció on apareixen el preu 
per a cada unitat d'obra, el valor de la qual és variable amb les dimensions de la configuració 
introduïda.  Així doncs escollim el resultat de la optimització que correspon a cent cinquanta-
dos llaços (sis-cents vuit col·lectors) amb un sistema d’emmagatzematge tèrmic que aprofita el 
75% de l’energia solar excedent i una caldera auxiliar de 10 MW de potència. Un cop 
seleccionat, s'han exposat detalladament les seves característiques (veure pàgines 77-80). 

Finalment, amb els resultats obtinguts s'han quantificat els avantatges i inconvenients. En 
primer lloc, destaca el fet de ser una font renovable i per tant, mediambientalment més 
sostenible. A l'hora de realitzar l'anàlisi ambiental s'ha posat èmfasi en la gran disminució 
d'emissions de gasos contribuents a l'efecte hivernacle, com és el cas del CO2 , reduït a 
12,41g/KWh. Una reflexió important extreta mitjançant els valors de l'indicador LEC és el fet 
que la tecnologia termosolar queda encara lluny de esdevenir competitiva davant altres 
tecnologies. El motiu principal és l'elevada inversió requerida, de 240,76 M€, tot i que també 
cal incloure com a desavantatges uns rendiments globals no gaire satisfactoris sobretot tenint 
en compte la poca homogeneïtat i el fet d'estar condicionat a circumstàncies naturals i 
meteorològiques. 

Ja per acabar, malgrat la poca competitivitat actual de la central s'ha desitjat avaluar si tot i 
aquest fet seria possible la seva implantació en un país com Gambia. Per fer-ho s'ha procedit a 
realitzar un anàlisi financer on s'ha determinat el VAN i la TIR del projecte, indiferentment del 
model de finançament, per diferents preus del quilowatt hora. Tenint en compte la singularitat 
de l'emplaçament, on a causa de l'escassetat de recursos i xarxa elèctrica la tarifa es troba al 
voltant dels 0,170 €/KWh, s'ha obtingut un valor de 22,2% que es podria considerar com 
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atractiu. Per últim, es deixa obert a futurs treballs l'estudi de la rendibilitat de diferents models 
de finançament on a part de les despeses financeres també s'hi recomanaria incloure els alts 
riscos que comporta una inversió en un país en vies de desenvolupament.  
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