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Resum 

El recent moviment del mercat del diòxid de carboni, i l’interès actual per la reducció en 

l'emissió a l’atmosfera de gasos d'efecte hivernacle (relacionats directament amb el Protocol 

de Kyoto i la seva entrada en vigor), està donant lloc a diferents estudis basats en la no 

emissió i/o en la recuperació d'aquest gas procedent dels gasos de combustió. 

L’objectiu d’aquest projecte ha estat realitzar un estudi sobre la viabilitat d’un cicle de 

cogeneració (afectat pel Pla Nacional d’Assignació) el qual utilitza gas natural enriquit amb 

hidrogen com a combustible.  S’ha intentat trobar la relació òptima de gas natural i hidrogen 

per tal d’obtenir la mateixa potència que s’obtindria només amb gas natural com a combustible 

però reduint la quantitat d’emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera. 

Els resultats obtinguts en la simulació el procés de cogeneració amb hidrogen es 

comparen amb els obtinguts per una planta de cogeneració convencional (utilitzant només gas 

natural com a combustible) acompanyada d’una planta d’absorció del diòxid de carboni, CO2, 

amb amines per tal de recuperar el CO2 emès a l’atmosfera. 

Així doncs, en aquest procés es presenten dues parts diferenciades. La primera és la 

simulació del procés de cogeneració (amb diferents composicions de combustible) que s’ha 

efectuat en base a les dades proporcionades per la bibliografia i amb l’ajuda del simulador 

comercial Hysys d’Aspentech. La segona, el plantejament de les diferents alternatives, amb el 

seu estudi econòmic corresponent, que existeixen per fer front al problema de les emissions 

de diòxid de carboni en una planta de cogeneració (situada a l’interior d’una planta química) 

que es planteja una ampliació per tal d’obtenir de 100 MW de potència. 

Finalment, després de realitzar un estudi econòmic de les alternatives plantejades 

inicialment del procés s’arriba la conclusió que, amb l’escenari actual,  no surt econòmicament 

viable utilitzar hidrogen com a combustible. En canvi, a llarg termini i amb un escenari de 

costos diferent ( cost d’adquisició de l‘hidrogen, cost de captura del diòxid de carboni i cost 

dels drets d’emissió) si que existeixen alternatives al gas natural econòmicament viables. 

 

 

 



Pág. 2  Memoria 

 

 



Estudi viabilitat d’una planta cicle combinat utilitzant gas natural enriquit (hidrogen) Pág. 3 

 

Sumari 

RESUM ________________________________________________________ 1 

SUMARI _______________________________________________________ 3 

1. GLOSSARI_________________________________________________ 9 

2. PREFACI _________________________________________________ 11 
2.1. Motivació del projecte..........................................................................................11 
2.2. Origen del projecte ..............................................................................................11 

3. INTRODUCCIÓ ____________________________________________ 12 

3.1. Objectius del projecte..........................................................................................12 
3.2. Abast del projecte................................................................................................12 

4. PROTOCOL DE KYOTO ____________________________________ 13 

4.1. Introducció ............................................................................................................13 
4.2. Entrada en vigor...................................................................................................13 
4.3. Objectius...............................................................................................................13 
4.4. La UE i el Protocol...............................................................................................14 
4.5. El mercat de diòxid de carboni a la Unió Europea...........................................14 
4.6. Participació d’Espanya........................................................................................14 
4.7. Altres països.........................................................................................................15 

5. PLA NACIONAL D’ASSIGNACIÓ DRETS D’EMISSIÓ (PNA) ______ 16 

5.1. Introducció ............................................................................................................16 
5.2. Objectius...............................................................................................................16 
5.3. Principis bàsics del Pla Nacional d’Assignació................................................17 
5.4. Sectors afectats pel PNA....................................................................................17 

5.4.1. Sectors inclosos en la directiva ....................................................................... 17 
5.4.2. Sectors no inclosos en la directiva.................................................................. 18 

5.5. Nous entrants.......................................................................................................18 
5.6. Problemes en el Pla Nacional d’Assignació.....................................................18 

6. COGENERACIÓ ___________________________________________ 19 

6.1. Introducció ............................................................................................................19 
6.2. Objectius de la cogeneració...............................................................................19 
6.3. Tecnologies de cogeneració ..............................................................................19 

6.3.1. Cogeneració amb turbina de gas (cicle simple)............................................... 20 



Pág. 4  Memoria 

 

6.3.2. Cogeneració amb turbina de vapor .................................................................20 
6.3.3. Cogeneració amb cicle combinat.....................................................................21 
6.3.4. Cogeneració amb motor alternatiu de combustió interna................................21 

6.4. Planta de cogeneració.........................................................................................22 
6.4.1. Unitats .............................................................................................................22 

6.5. Avantatges de la cogeneració ............................................................................22 
6.6. Comparació generació energia vs cogeneració...............................................23 
6.7. Aplicacions de la cogeneració............................................................................24 

7. L’HIDROGEN______________________________________________ 25 

7.1. Introducció ............................................................................................................25 
7.2. Ús de l'Hidrogen...................................................................................................25 
7.3. L’hidrogen com a combustible............................................................................25 
7.4. Avantatges............................................................................................................25 
7.5. Desavantatges.....................................................................................................26 
7.6. Mètodes d’obtenció..............................................................................................26 

7.6.1. Procediments actuals ......................................................................................26 
7.6.2. Procediments futurs.........................................................................................26 

7.7. Cost energètic ......................................................................................................27 

8. ABSORCIÓ DEL DIÒXID DE CARBONI________________________ 28 

8.1. Introducció ............................................................................................................28 
8.2. Estratègies per a la reducció d’emissions.........................................................28 
8.3. Absorció química amb amines...........................................................................28 

8.3.1. Absorció...........................................................................................................28 
8.3.2. Absorció química.............................................................................................28 

8.4. Amines: tipus i característiques..........................................................................29 
8.4.1. Monoetanolamina (MEA).................................................................................30 

8.5. Planta recuperació CO2.......................................................................................30 
8.5.1. Pre-tractament.................................................................................................30 
8.5.2. Etapa principal.................................................................................................30 
8.5.3. Post-tractrament..............................................................................................31 

8.6. Conclusions del procés.......................................................................................31 

9. MATÈRIES PRIMES ________________________________________ 32 

9.1. Introducció ............................................................................................................32 
9.2. Combustible..........................................................................................................32 

9.2.1. Gas Natural .....................................................................................................32 
9.2.2. Hidrogen..........................................................................................................34 

9.3. Comburent ............................................................................................................34 



Estudi viabilitat d’una planta cicle combinat utilitzant gas natural enriquit (hidrogen) Pág. 5 

 

9.3.1. Aire.................................................................................................................. 35 
9.3.2. Aigua............................................................................................................... 35 

9.4. Energia d’activació ..............................................................................................35 

10.  PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA___________________________ 36 

10.1. Introducció ............................................................................................................36 
10.2. Funció objectiu.....................................................................................................36 
10.3. Diagrama blocs....................................................................................................36 
10.4. Restriccions..........................................................................................................38 
10.5. Variables...............................................................................................................39 

10.5.1. Límits de les variables..................................................................................... 39 
10.5.2. Variables donades........................................................................................... 40 

10.6. Potències..............................................................................................................42 

11.  SIMULACIÓ DEL PROCÉS CONVENCIONAL __________________ 43 

11.1. Introducció ............................................................................................................43 
11.2. Simulació..............................................................................................................43 

11.2.1. Introducció....................................................................................................... 43 
11.2.2. Hipòtesi........................................................................................................... 44 
11.2.3. Realització de la Simulació.............................................................................. 44 

11.3. Resultats obtinguts ..............................................................................................47 
11.4. Comparació amb els resultats teòrics...............................................................49 

12.  SIMULACIÓ DEL PROCÉS PROPOSAT _______________________ 51 

12.1. Introducció ............................................................................................................51 
12.2. Hipòtesi .................................................................................................................51 
12.3. Simulació A (combustible ric en hidrogen 95%) ..............................................52 

12.3.1. Introducció....................................................................................................... 52 
12.3.2. Realització de la Simulació.............................................................................. 52 
12.3.3. Resultats obtinguts.......................................................................................... 53 
12.3.4. Comparació resultats simulació vs teòrics....................................................... 54 

12.4. Simulació B (combustible 50% hidrogen).........................................................55 
12.4.1. Introducció....................................................................................................... 55 
12.4.2. Realització de la Simulació.............................................................................. 55 
12.4.3. Resultats obtinguts.......................................................................................... 55 
12.4.4. Comparació resultats simulació vs teòrics....................................................... 57 

13.  PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT _____________________________ 58 

13.1. Introducció ............................................................................................................58 
13.2. Introducció de l’hidrogen com a combustible ...................................................58 



Pág. 6  Memoria 

 

13.3. Combustible ric en hidrogen...............................................................................60 

14.  CONSIDERACIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ _________ 62 

14.1. Turbina de gas .....................................................................................................62 
14.1.1. Turbocompressor ............................................................................................62 
14.1.2. Cambra de combustió .....................................................................................62 
14.1.3. Turbina............................................................................................................63 

14.2. Caldera (intercanviador de calor).......................................................................63 
14.3. Compressor d’hidrogen.......................................................................................63 
14.4. Turbina de vapor..................................................................................................64 

14.4.1. Turbina............................................................................................................64 
14.4.2. Condensador...................................................................................................64 
14.4.3. Torre de refrigeració........................................................................................64 
14.4.4. Bomba hidràulica.............................................................................................65 

15.  AVALUACIÓ MEDIAMBIENTAL ______________________________ 66 

15.1. L’efecte hivernacle ...............................................................................................66 
15.1.1. Introducció.......................................................................................................66 
15.1.2. Origen de l’efecte hivernacle ...........................................................................66 
15.1.3. Gasos amb efecte hivernacle..........................................................................66 
15.1.4. El canvi climàtic ...............................................................................................67 
15.1.5. Conseqüències del canvi climàtic ....................................................................68 

15.2. Altres efectes mediambientals ...........................................................................68 

16.  SEGURETAT I MANTENIMENT DEL PROCÉS__________________ 70 

16.1. Introducció ............................................................................................................70 
16.2. Caracterització del risc de les substàncies del procés....................................70 

16.2.1. Hidrogen..........................................................................................................70 
16.2.2. Gas Natural .....................................................................................................71 

16.3. Riscos i elements de seguretat del procés.......................................................71 
16.3.1. Turbina gas......................................................................................................71 
16.3.2. Caldera (intercanviador de calor).....................................................................72 
16.3.3. Turbina vapor ..................................................................................................72 
16.3.4. Bomba.............................................................................................................72 

16.4. Manteniment dels equips i instal·lacions...........................................................72 
16.4.1. Corrosió i erosió...............................................................................................73 
16.4.2. Cavitació..........................................................................................................73 
16.4.3. Legionel·la .......................................................................................................73 

17.  CONTROL DE LA PLANTA__________________________________ 74 

17.1. Introducció ............................................................................................................74 



Estudi viabilitat d’una planta cicle combinat utilitzant gas natural enriquit (hidrogen) Pág. 7 

 

17.2. Sistemes de control.............................................................................................74 
17.2.1. Mesuradors de temperatura............................................................................ 74 
17.2.2. Mesuradors de pressió.................................................................................... 74 
17.2.3. Mesuradors de flux.......................................................................................... 75 
17.2.4. Vàlvules de control.......................................................................................... 75 

18.  ESTUDI ECONÒMIC DEL PROCÉS: PRESSUPOST_____________ 76 

18.1. Introducció ............................................................................................................76 
18.2. Alternatives...........................................................................................................77 

18.2.1. Inversió nova planta de cogeneració............................................................... 77 
18.2.2. Cost combustibles i matèries primes............................................................... 78 
18.2.3. Captura del diòxid de carboni.......................................................................... 78 
18.2.4. Mercat d’emissions.......................................................................................... 78 

18.3. Resultats...............................................................................................................79 
18.3.1. Taules ............................................................................................................. 79 
18.3.2. Gràfiques......................................................................................................... 80 

18.4. Conclusió..............................................................................................................82 

19.  ANÀLISI ECONÒMIC I OPTIMITZACIÓ DE LES ALTERNATIVES__ 83 

19.1. Introducció ............................................................................................................83 
19.2. Cost matèries primes..........................................................................................83 
19.3. Cost drets d’emissió............................................................................................85 
19.4. Cost absorció .......................................................................................................89 
19.5. Absorció vs Comerç emissions..........................................................................89 
19.6. Cogeneració vs Energia de la xarxa elèctrica..................................................90 
19.7. Conclusions de l’optimització.............................................................................92 

CONCLUSIONS ________________________________________________ 93 

AGRAÏMENTS _________________________________________________ 95 

BIBLIOGRAFIA ________________________________________________ 97 

 





Estudi viabilitat d’una planta cicle combinat utilitzant gas natural enriquit (hidrogen) Pág. 9 

 

1. Glossari 

Símbol    Significat                    Unitats (SI) 

CE   Comissió Europea 

CCGN   Cicle combinat de gas natural 

COP   Conference of Parties (coferència de les Parts) 

Cp   Capacitat calorífica específica           kJ/kg·ºC 

EEUU   Estats Units d’Amèrica 

FPT   Free power engine 

FSR   Fuel saving rate 

GEI o GEH  Gasos efecte hivernacle 

GICC   Gasificació integrada de cicle combinat 

ICANE   Institut Català de l’Energia 

IPCC   Informe del Panell Intergovernamental sobre el canvi climàtic  

LHV   Lower heating value      MJ/kg 

ONU   Organització nacions unides 

NHR   Net hate rate     

PNA   Pla Nacional d’assignació 

REE   Rendiment elèctric equivalent 

ReE   Relació calor electricitat 

SCP   Combustió supercrítica de carbó pulveritzat 

TET   Temperatura d’entrada de la turbina                 K 

Tc   Temperatura crítica       K 

Tmàx   Temperatura màxima       K 
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UE   Unió Europea      

?   rati de calor específica 

CH4   Metà 

C2H6   Età 

CO   Monòxid de carboni 

CO2   Diòxid de carboni 

CO2(eq)   CO2  equivalent 

GN   Gas Natural 

H2   Hidrogen 

HCFC   Hidrofluorocarbons 

NOx   Òxids de nitrogen 

N2O   Òxid nitrós 

PFC   Perfluorocarbons 

SF6   Hexafluorur de sofre 
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2.  Prefaci 

2.1. Motivació del projecte 

L’entrada en vigor del Protocol de Kyoto i la imminent necessitat de reduir les emissions 

de gasos d’efecte hivernacle (sobretot diòxid de carboni) a l’atmosfera està obligant a les 

empreses emissores d’aquests gasos afectades pel Pla Nacional d’Assignació a realitzar 

plans d’estratègia  per fer front a aquesta nova situació. 

Les plantes de cogeneració, tot i ésser considerades com a tecnologies eficients i 

sostenibles, tenen l’obligació de no augmentar les seves emissions de diòxid de carboni (que 

es produeixen a causa del procés de combustió del gas natural) durant el primer període de 

vigència del PNA (2005-2007) i de reduir-les en un futur. 

2.2. Origen del projecte 

Una planta de cogeneració (d’una potència aproximada de 70MW) ja existent, està 

ubicada a l’interior d’una planta química subministrant-li energia tèrmica (40% de la potència 

total) i energia elèctrica (el 60% restant).  

Per exigències de la planta química a la qual dóna servei, la planta de cogeneració ha 

d’augmentar la potència que genera fins a obtenir 100MW. Per aquest motiu es planteja 

l’estratègia a seguir per tal de poder donar aquest servei però seguir complint amb el Protocol 

de Kyoto i el PNA (tant l’actual com el del període 2008-2012). 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un estudi de viabilitat econòmica d’un canvi de 

combustible d’una planta de cogeneració, ubicada a l’interior d’una planta química a la qual 

subministra energia elèctrica i tèrmica, que té perspectives d’ampliar la producció de potència. 

El possible canvi de combustible es planteja a partir de l’entrada en vigor del Protocol de 

Kyoto, el Pla Nacional d’Assignació (pel període 2005-2007 i sobretot per la revisió que es 

produirà en el segon període 2008-2012 on encara és incert el que passarà) i la necessitat de 

reduir les emissions de diòxid de carboni generades en el procés de cogeneració. 

Realitzar una simulació del procés en un simulador químic per tal de conèixer el 

comportament de la planta al augmentar la potència i canviar el combustible i, posteriorment 

es plantegen diferents opcions per tal de trobar l’òptim econòmic del projecte. Les diferents 

opcions estudiades tenen en compte la introducció de l’hidrogen com a combustible barrejat 

en diferents proporcions amb el gas natural; les diferents procedències de l’hidrogen; la 

necessitat de canviar d’instal·lacions per poder adaptar el procés al nou combustible i les 

possibles accions a realitzar amb el diòxid de carboni obtingut del procés de cogeneració 

(absorció del diòxid de carboni, comerç dels drets d’emissions, etc.). 

En perspectives de futur, pretén facilitar l’evolució i creixement d’aquests tipus de 

plantes un cop assignades les seves emissions mitjançant el PNA (2005-2007) i també per 

poder preveure una situació futura quan el segon PNA (2008-2012) entri en vigor. 

3.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte és l’estudi econòmic de les condicions òptimes de cogeneració 

utilitzant hidrogen i la viabilitat econòmica del procés; el qual està subjecte a l’aparició de 

noves tecnologies.  

Les alternatives plantejades poden ser base de les solucions per la reducció 

d’emissions de diòxid de carboni a llarg termini a les plantes de cogeneració, a més de ser 

possibles solucions econòmiques quan es revisi el PNA en el seu segon període d’aplicació. 
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4. Protocol de Kyoto 

4.1. Introducció 

 El Protocol de Kyoto és un acord internacional de lluita contra el canvi climàtic, que es 

va signar al desembre de 1997 a la ciutat japonesa de Kyoto [1]. 

 Aquest neix per posar en marxa un pla de salvació mundial que consisteix en reduir  les 

emissions dels gasos que estarien provocant l’escalfament del planeta (gasos d’efecte 

hivernacle). Aquests gasos són tots els components gasosos de l'atmosfera, tant naturals com 

d'origen antropogènic, que absorbeixen i remeten radiació infraroja ( el diòxid de carboni, el 

metà,  l'òxid nitrós, el vapor d'aigua, l'ozó i els anomenats halocarbons).  

 El seu objectiu és que els països industrialitzats redueixin les seves emissions de gasos 

que contribueixen a l’escalfament del globus i en, aproximadament, un 5 % per sota dels nivells 

de l’any 1990 (anomenat any base) per al període 2008-2012 [1]. 

4.2. Entrada en vigor 

 Després de signar-se l’any 1997, l’acord necessitava el recolzament legal de com a 

mínim  55 països; entre ells, països desenvolupats, que les seves emissions sumessin com a 

mínim un 55% del total d’emissions de l’any 1990.  

 Al novembre de 2004, el parlament rus (emissor del 17,4% de les emissions totals dels 

països desenvolupats) ratifica el protocol i es supera el 55% de les emissions. Entra en vigor 

noranta dies després tal i com estableix el protocol [1]. 

4.3. Objectius 

 El protocol de Kyoto obliga als països desenvolupats a arribar a una reducció mundial 

de les emissions del 5,2% entre 2008 i 2012, respecte les de l’any 1990. El protocol preveu 

diferents obligacions de retall o augment de la contaminació, que en conjunt garanteixen 

aquesta reducció.[1] 
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4.4. La UE i el Protocol 

 La UE ha liderat el compromís per a l’adopció internacional del protocol de Kyoto.             

 Algunes de les polítiques que la Unió Europea ha anat adoptant per a limitar les 

emissions de CO2 són:  

• Directiva 2003/87/CE, de comerç d’emissions, on s’estableix un regim per al comerç de 

drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, que regula la compra-venda de drets 

d’emissió. [2]  

• Directiva 2004/101/CE, sobre mecanismes basats en projectes del Protocol de Kyoto, 

per a fer compatibles els instruments de flexibilitat de Kyoto. [2]  

4.5. El mercat de diòxid de carboni a la Unió Europea 

 Cada empresa ha d’ajustar-se a l’assignació de drets d’emissió anual del PNA pel 

període determinat (veure annex B); si les seves emissions la superen, una de les alternatives i 

la més ràpida seria comprar drets d’altres empreses a les quals els hi sobren a través del 

mercat d’emissions.  

 A la UE hi ha 12.000 instal·lacions que poden participar a la borsa europea d’emissions. 

Són les plantes que han rebut drets d’emissions a través dels Plans Nacionals d’Assignació. A 

Espanya hi ha 957 indústries afectades.  

4.6. Participació d’Espanya 

 Espanya ha de limitar a un 15% l’increment dels seus gasos d’efecte hivernacle entre el 

2008 i 2012, respecte a les emissions de 1990. Al 2004  l’augment era ja del 45%. Per a limitar 

les seves emissions i arribar als objectius, Espanya ha aprovat:  

• Reial Decret Llei 5/2004, de 27 d’agost, per el que es regula el regim del comerç de 

drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. [2]  

• Reial Decret 1866/2004, de 6 de setembre, per el que s’aprova el PNA de drets 

d’emissió. [2]  

• Reial Decret 60/2005, de 21 de gener, per el que s’aprova el PNA de drets d’emissió, 
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2005-2007.[2]  

4.7. Altres països 

 La Índia i la Xina, encara que han ratificat el protocol de Kyoto, han estat exclosos en el 

moment d’assumir compromisos vinculants de limitació de les seves emissions, a causa del 

seu menor nivell de desenvolupament. Tots dos països són potents emissors, però el protocol 

de Kyoto estableix, en un dels seus principis inspiradors, que la major part de responsabilitat 

del problema recau fins al moment, en els països desenvolupats. [1] 
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5. Pla nacional d’assignació drets d’emissió (PNA) 

5.1. Introducció 

El Pla Nacional d’Assignació (PNA) determina la quantitat total de drets d’emissió que 

s’assignen als diferents sectors afectats pel protocol de Kyoto durant un període en qüestió així 

com el procediment d’assignació. És una peça central en el sistema comunitari de comerç de 

drets d’emissió i constitueix el marc de referència vigent només per cadascun dels períodes de 

tres i cinc anys establerts per la directiva 2003/87/CE [3], on es determina el nombre total de 

crèdits d’emissió que s’assignaran en cada període. 

Segons l’article 9 de la directiva 2003/87/CE [3] durant el primer període de tres anys que 

comença l’1 de gener del 2005, pel de 5 anys que començarà l’1 de gener del 2008 i per cada 

període de 5 anys següent, cada estat membre elaborarà un PNA [4]. 

5.2. Objectius  

El PNA, tenint en compte les obligacions internacionals de reducció d’emissions 

assumides per l’Estat Espanyol, ha d’establir (per cadascun dels períodes de vigència): 

a) El nombre total de drets d’emissió que es preveuen assignar i el procediment 

d’assignació 

b) La quantitat de reduccions certificades d’emissió i unitats de reducció d’emissions 

que és previsible utilitzar 

c) El percentatge d’assignació a cada instal·lació en el que s’autoritza l’ús d’aquest 

tipus de crèdits al seu titular 

Es fixa com a objectiu inicial que les emissions d’Espanya en el període 2005-2007 

s’estabilitzin en la mitjana de les emissions dels tres últims anys disponibles (2000-2002), amb 

un increment addicional del 3.2% de les emissions de CO2 dels sectors inclosos en la Directiva 

pels nous entrants en el PNA.  Això suposa un objectiu d’emissions globals de 398.1 Mt de CO2 

equivalents/any pel període 2005-2007 amb una reducció del 0.4% respecte les emissions de 

l’any 2002 (399.7 Mt) [4]. L’esforç de reducció addicional tindrà lloc en el període 2008-2012, en 
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el qual les emissions no podran superar en més d’un 24% les emissions de l’any 1990 (15% 

pels gasos d’efecte hivernacle), l’any base.  

5.3. Principis bàsics del Pla Nacional d’Assignació  

Els drets d'emissió en el primer període només afecten a un gas d'efecte hivernacle, el 

diòxid de carboni (CO2), i a alguns dels sectors industrials que emeten més gasos hivernacle, 

per tal d’evitar una alta complexitat difícil d'assumir.  

Pel període comprès entre els anys 2005 i 2007 es proposa el repartiment de 156.25 Mt 

CO2/any pels sectors inclosos en la directiva i una reserva addicional del 3.2% per nous 

entrants. De la suma d’ambdós, en resulta una assignació total de 161.25 Mt CO2/any, amb una 

reducció del 2.7% respecte a les emissions de l’any 2002 per aquests sectors (165.75 Mt) [4]. 

El PNA estableix la metodologia d’assignació individual que haurà de tenir en compte la 

normativa comunitària. El pla no ha de generar diferències injustificades entre sectors 

d’activitats iguals ni entre instal·lacions, ha de ser coherent amb les possibilitats tècniques i 

econòmiques de reducció d’emissions, les mesures de reducció s’hauran d’adoptar abans de 

l’establiment del mercat d’emissions i s’hauran de tenir presents les previsions d’evolució de la 

producció de les instal·lacions. La major part dels drets d'emissió seran assignats gratuïtament 

per cada Estat membre (del 90% al 95% dels drets) i només es podran subhastar del 5% al 

10% dels drets d’emissió restants. No s’admetrà l’arrossegament dels drets d’emissió del 

primer període del PNA (2005-2007) cap al segon període (2008-2012). 

Actualment el mercat d’emissions situa els drets d’emissió a un preu que oscil·la entre 

20 i 25 € la tona de CO2 en funció de l‘oferta i demanda del mercat d’emissions [5]. En el cas 

d’excedir-se dels drets adquirits ( assignats pel PNA i/o comprats en el mercat d’emissions),  la 

multa s’estipula en 40 €/t de CO2 en excés durant el període 2005-2007 i de 100€/t pel perióde 

2008-2012 [3].  

5.4. Sectors afectats pel PNA 

5.4.1. Sectors inclosos en la directiva 

Els sectors implicats són: sector energètic (centrals termoelèc triques, refinament de 

petroli, coqueries i  les instal·lacions de cogeneració); sector siderúrgic ; sector del ciment i calç ; 
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la indústria dels minerals no metàl·lics i les indústries papereres. 

5.4.1.1. Cogeneració 

La cogeneració es defineix com una tecnologia multisectorial [3] la qual transforma 

energia primària en energia final amb un elevat rendiment de transformació i és considerada, 

per les seves avantatges d’estalvi energètic, econòmic i de disminució d’emissions, com una 

tecnologia eficient. És una assignació de drets d’emissió similar a la resta d’instal·lacions 

industrials però, per aquest tipus d’instal·lacions, es tracta d’una assignació suficient ja que se li 

atorguen tants drets com emissions es preveuen (es tracta d’una multiplicació entre les 

emissions del període de referència i el factor d’evolució d’aquestes emissions). 

5.4.2. Sectors no inclosos en la directiva 

Els principals sectors i activitats no cobertes per la Directiva 2003/87/CE [3] són: sector 

del transport; sector residencial, comercial i institucional (R&C&I); sector agrari i sectors 

associats a la gestió de residus. 

5.5. Nous entrants 

En el cas de la incorporació de noves empreses les quals necessitin disposar de drets 

d’emissió, la Comissió Europea (CE) estableix diferents modalitats per tal de regular aquesta 

entrada. L’estat espanyol ha optat per l’establiment d’una reserva gratuïta pels nous entrants 

garantint l’accés als drets i la igualtat de tractament. 

5.6. Problemes en el Pla Nacional d’Assignació  

El greu problema del PNA és fer compatible el compliment del protocol de Kyoto i el 

respecte al medi ambient amb el manteniment i la creació d'ocupació, l'activitat econòmica i la 

convergència dels nivells de renda amb la Unió Europea, respectant la legislació espanyola i 

comunitària (competència, no discriminació entre sectors i ajuts públics). 
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6. Cogeneració 

6.1. Introducció 

La cogeneració és la producció simultània d’energia elèctrica (o mecànica) i d’energia 

calorífica (producció de vapor) a partir d’un sol combustible (que pot ser gas natural o diesel). 

És un sistema tecnològic que incorpora diferents principis com són la competitivitat, la reducció 

d’emissions de substàncies contaminants i l’ús racional d’energia.  

La seva eficiència es basa en l'aprofitament de la calor residual d'un procés de producció 

d'electricitat. Aquesta calor residual s'aprofita per a produir energia tèrmica útil (vapor, aigua 

calenta, oli tèrmic, aigua freda per a refrigeració, etc.). A més, si es produeix més electricitat de 

la que s’utilitza, es pot plantejar la possibilitat d’abocar l’electricitat sobrant a la xarxa i vendre-

la, amb un profit econòmic [6]. 

6.2. Objectius de la cogeneració 

El  procés de cogeneració té dos objectius bàsics molt concrets. D’una banda, l’estalvi de 

l’energia primària en la generació d’electricitat i aprofitament del calor residual. De l’altra la 

reducció de la contaminació ambiental amb un màxim aprofitament dels combustibles. 

Els beneficis de la cogeneració es tradueixen en un millor aprofitament de l’energia i del 

combustible. Això implica un estalvi en els costos de producció obtenint una eficiència global de 

fins a un 40 % més que en la generació d’electricitat i energia tèrmica per separat. L’estalvi en 

costos dependrà de l’ús que se li doni a l’equip. [7] 

6.3.  Tecnologies de cogeneració 

La forma més comú de classificar els sistemes de cogeneració és segons la tecnologia 

que s’utilitza per obtenir energia elèctrica, és a dir, segons el motor principal que es fa servir. 

Les tecnologies de cogeneració considerades per la Directiva 2004/8/CE [6] són : 

turbines de gas (de cicle combinat amb recuperació de calor,  de contrapressió,  amb extracció 

de vapor i de gas amb recuperació de calor), motor de combustió interna, motors Stirling, 
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motors de vapor, etc. 

  Per a la selecció de la tecnologia més adequada, existeixen alguns criteris orientatius 

com són la potència elèctrica que produeix el grup, la relació entre la demanda elèctrica i la 

demanda tèrmica, la pressió del vapor produït, etc. De totes aquestes tecnologies en 

destaquen 4 de principals: 

6.3.1. Cogeneració amb turbina de gas (cicle simple) 

En la cogeneració amb turbina de gas, un compressor alimenta aire a alta pressió a una 

cambra de combustió en la qual s'injecta el combustible (gas natural) que al cremar-se 

generarà gasos a alta temperatura i pressió, que a la vegada, alimenten a la turbina on 

s'expandeixen els gasos generant energia mecànica que es transforma en energia elèctrica a 

través d'un generador acoblat mecànicament a la turbina. 

La reacció, en condicions d’igualtat estequiomètrica, que es produeix dins  la cambra de 

combustió és la següent: 

                               CH4 (g) + 2 O2(g)         CO2(g) + 2 H2O(l)         

Els gasos que es produeixen a la cambra de combustió són introduïts en una turbina, on 

l’energia que s’obté es converteix en energia mecànica, i posteriorment elèctrica. L’energia 

residual, obtinguda en forma de flux de gasos calents, pot ser utilitzada per cobrir, total o 

parcialment, la demanda tèrmica del procés industrial. Aquest flux també pot ser utilitzat per 

produir vapor d’aigua en un generador de vapor. 

 

6.3.2. Cogeneració amb turbina de vapor  

En els sistemes amb turbina de vapor, l'energia mecànica es produeix per l'expansió del 

vapor d'alta pressió procedent d'una caldera convencional. En aquest tipus de configuració, 

l'energia mecànica és produïda en una turbina, acoblada a un generador elèctric, mitjançant 

l'expansió de vapor d'alta pressió generat en una caldera convencional.  

Tot i que la  turbina de vapor fou la primera en utilitzar-se per la cogeneració, la seva 

aplicació actualment ha quedat limitada complement per a cicles combinats. Les turbines de 

vapor es divideixen en tres tipus: a) a contrapressió, b) a extracció i c) a condensació.  
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6.3.3. Cogeneració amb cicle combinat 

 El cicle combinat consta d'una turbina de gas i una turbina de vapor per obtenir energia. 

En aquest sistema els gasos produïts en la combustió de la turbina de gas, s'empren per a 

produir vapor a alta pressió mitjançant una caldera de recuperació, per a posteriorment, 

alimentar la turbina de vapor i produir per segona vegada energia elèctrica. 

La tecnologia del cicle combinat amb turbina de gas és la que té més alt rendiment 

d'entre les tecnologies basades en combustibles fòssils disponibles per a generació 

d'electricitat. L'atractiu d'aquesta  tecnologia resideix en la seva capacitat d'utilitzar calor, que 

d'altra forma s'hagués perdut per a generar energia elèctrica addicional. El procés del vapor en 

un cicle combinat és essencial per a l'eficiència del mateix. La selecció de la pressió i 

temperatura del vapor viu es fa en funció de les turbines de gas i vapor seleccionades, però al 

seu torn aquesta selecció s’ha de realitzar amb criteris econòmics i d'eficiència. 

                                     

 

6.3.4. Cogeneració amb motor alternatiu de combustió interna 

En els sistemes basats en motors alternatius, l'element motriu és un motor d'explosió, 

mentre que la calor recuperable es troba en forma de gasos calents i aigua calenta ( circuit de 

refrigeració ).        

Fig. 5.1 Esquema procés cogeneració 
amb cicle combinat [7] 
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6.4. Planta de cogeneració 

Existeixen quatre categories bàsiques d'operació: instal·lació de cogeneració a petita 

escala, basades en motors de combustió interna de cicle Otto; instal·lacions de cogeneració a 

gran escala, associades a grans necessitats de vapor per al sector industrial i basat en motors 

de combustió interna de cicle Diesel, turbines de vapor o turbines de gas; instal·lacions de 

cogeneració a gran escala per a la distribució local de calor associades a centrals tèrmiques o 

plantes incineradores d'escombraries; instal·lacions cogeneradores que utilitzen fonts 

d'energies renovables com combustible, normalment a petita escala. 

6.4.1. Unitats 

 Una planta de cogeneració té 4 elements bàsics: un motor, un generador elèctric,  un 

sistema de recuperació de calor i un sistema de control. 

 La planta de cogeneració està formada per diferents unitats, entre elles hi ha la turbina 

de gas (la qual inclou un turbocompressor, una cambra de combustió i la turbina on 

s’expansionen els fums i  s’obté energia elèctrica), una caldera o intercanviador de calor i una 

turbina de vapor on el vapor d’aigua s’expansiona per obtenir energia tèrmica.  

Actualment el procés de cogeneració incorpora aspectes més innovadors com és 

l’expansió multietapa del vapor procedent de la turbina de vapor. Aquesta expansió genera 3 o 

4 línies de pressió. La línia d’alta pressió formarà part de la planta donant l’energia elèctrica que 

prové d’aquesta turbina. La línia de mitja pressió ajudarà a funcionar a altres elements de la 

planta i, finalment, la línia de baixa pressió és la que proporciona l’energia tèrmica. 

  

6.5. Avantatges de la cogeneració 

Ø Estalvi econòmic. Es produeix una gran diferència econòmica entre el cost de l’electricitat 

obtinguda de la xarxa i l’energia elèctrica obtinguda a partir de la cogeneració. A més, el 

cost de l’energia tèrmica obtinguda que es produeix simultàniament a l’energia elèctrica 

en la cogeneració també té un cost molt inferior a altres sistemes d’obtenció.  

Ø Disminució de pèrdues en el sistema elèctric i inversions en transport i distribució 
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Ø Independència, estabilitat i seguretat del subministrament.  

Ø Augment de la competitivitat industrial i de la competència en el sistema elèctric. 

Ø Estalvi d’energia prima del país  

Ø Disminució de les importacions de combustible. 

Ø Menor impacte mediambiental i reducció de les emissions de CO2. 

Ø És una tecnologia àmpliament difosa en el sector industrial. 

Ø Millor adequació entre l’oferta i la demanda energètica que porta a una reducció de 

costos de l’energia. 

6.6. Comparació generació energia vs cogeneració 

En el camí energètic convencional, l’energia primària (gas natural o petroli) es converteix 

en combustible i part d’aquesta energia arriba a l’usuari però l’altra part la reutilitza el sector 

energètic per convertir-la en electricitat en les seves centrals. 

 En canvi, en la cogeneració s’empren altres tecnologies, també conegudes i 

experimentades, però seguint altre camí que li permet arribar a rendiments molt més elevats. 

En la cogeneració l'usuari adquireix combustible amb el qual produeix simultàniament 

electricitat i calor en el seu propi centre i equilibra els excessos o defectes mitjançant intercanvi 

amb la companyia del subministrament elèctric  

En els sistemes de cogeneració el combustible emprat per a generar l'energia elèctrica i 

tèrmica és molt menor que l'utilitzat en els sistemes convencionals de generació d'energia 

elèctrica i tèrmica per separat, és a dir, que del 100% d'energia continguda en el combustible, 

en una termoelèctrica convencional només 33% es converteix en energia elèctrica, la resta es 

perd a través del condensador, els gasos d'escapament, les pèrdues mecàniques, les pèrdues 

elèctriques per transmissió i distribució entre unes altres. 

Pel que fa als costos; en una planta de cicle combinat, la inversió necessària per a 

instal·lar un mòdul és de l'ordre de 50% en relació a la inversió en una planta amb carbó 

importat; el temps de construcció és, aproximadament, un 30 % menor.  
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6.7. Aplicacions de la cogeneració 

La cogeneració pot aplicar-se a qualsevol tipus d'instal·lació, n'hi ha prou amb que l'usuari 

tingui necessitats tèrmiques (vapor, aigua calenta, gasos calents, fred, etc.) mitjanes/altes 

durant un període de temps prolongat (aproximadament més de 5000 hores/any), o bé que 

produeixi combustibles residuals o afluents tèrmics de suficient nivell. En resum, es pot aplicar 

a diferents sectors, però l'industrial és el que compte amb majors oportunitats per a implantar 

aquesta tecnologia d'indústries.   
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7. L’hidrogen  

7.1. Introducció 

 L'hidrogen és l'element químic més comú en el planeta però no existeix a la naturalesa 

en la seva forma pura, ha de ser generat o produït separant-lo de compostos químics. Es pot 

produir per electròlisi, per steam reforming o cracking tèrmic o per altres processos químics.  

 L’hidrogen és el més lleuger dels gasos coneguts a causa del seu baix pes específic en 

relació amb aire. Per aquesta raó, la seva manipulació requereix cures especials per evitar 

accidents. És propens a fuites a causa de la seva baixa viscositat i del seu baix pes molecular.  

7.2. Ús de l'Hidrogen  

 Les utilitats principals o més importants de l’hidrogen són, entre altres, la 

hidrogenització d'olis, processos especials de soldadura i tall, laboratoris, forns de sinterització, 

formació d'atmosferes reductores (indústria del vidre), forns per a reducció de certs metalls 

(eliminació d'oxigen), fabricació de semiconductors.  

7.3. L’hidrogen com a combustible 

 Actualment moltes investigacions realitzades exploren la possibilitat d'utilitzar l’hidrogen 

com a combustible per a la generació d'energia. És abundant i el seu ús, no tindria un impacte 

negatiu en l'ambient. Aquesta abundància, que contrasta amb la limitada existència dels 

combustibles fòssils utilitzats en l'actualitat, i les seves qualitats ambientals, generen un gran 

entusiasme per l'hidrogen. [12] A més, s’ha de tenir present que no produeix contaminació ni 

consumeix recursos naturals i no hi ha productes secundaris ni tòxics de cap tipus que puguin 

produir-se en aquest procés. [12] 

7.4. Avantatges 

 Les propietats favorables de l'hidrogen per a ser utilitzat com a combustible són 

conegudes: reserves pràcticament il·limitades, facilitat de combustió completa, nivell baix de 

contaminants atmosfèrics. En aquests moments, amb especial atenció a l'absència de CO2 
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entre els productes de combustió.  

7.5. Desavantatges 

 Simultàniament, alguns aspectes desfavorables han impedit la difusió del seu ús: no es 

troba lliure a la naturalesa, la seva obtenció en forma líquida requereix d'un procés altament 

consumidor d'energia (alt cost de producció), el transport en forma de gas per conductes és 

menys eficient que per a altres gasos, els contenidors per al seu magatzematge són grans i 

encara representa un problema significatiu, la seva densitat energètica per unitat de volum com 

a gas o com a líquid és escassa i això dificulta i encareix la seva manipulació. 

7.6. Mètodes d’obtenció 

 L'hidrogen no existeix a la naturalesa en el seu estat pur, ha de ser produït de fonts com 

l'aigua i el gas natural. La síntesi de l'hidrogen requereix energia i s'associa sempre a pèrdues 

d'energia. [13] 

7.6.1. Procediments actuals 

 La generació prèvia del gas de síntesi (el gas de síntesi són les diverses mescles de 

monòxid de carboni i hidrogen que s’utilitzen per produir productes químics), seguida de 

l'eliminació del monòxid de carboni format, que proporciona més hidrogen a la reacció de 

desplaçament és el fonament de tots els processos d'obtenció. El gas de síntesi pot obtenir-se 

per mitjà de dos procediments principals el reformat amb vapor d’aigua i l’oxidació parcial. 

7.6.2. Procediments futurs 

 Són aquells que no s'apliquen per falta de competitivitat econòmica enfront dels 

tradicionals, i els quals es troben en qualsevol fase d'experimentació o desenvolupament.  

 Es classifiquen en dos grups, tecnologies conegudes (descomposició electrolítica de 

l'aigua, gasificació de la biomassa) i tecnologies emergents (pila de combustible inversa, 

producció biològica, cicles termoquímics).  
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7.7. Cost energètic 

 L'hidrogen és un portador d'energia sintètic. L'energia d'alt grau s’ha d’invertir per a 

produir, per a comprimir, per a liquar, per a transportar, per a transferir o per a emmagatzemar 

l'hidrogen. En la majoria dels casos aquesta energia es podia també distribuir directament a 

l'usuari. 

 Però no només és important el cost de l’hidrogen; també ho és el cost energètic de 

sintetitzar-lo i de portar-lo a l'usuari. L'economia de l'hidrogen serà significativa només si 

l'energia consumida per a produir, per a empaquetar, per a emmagatzemar i per a distribuir 

l'hidrogen és tan baixa com sigui possible comparat amb el contingut en energia del gas de 

combustible lliurat. [15]  

 A causa de les característiques físiques del gas lleuger, l'economia de l'hidrogen es 

diferencia perceptiblement de l'economia del gas natural. L'energia invertida per a extreure i per 

a netejar el gas natural és petita comparada amb el seu contingut en energia. Però no per 

l’hidrogen. La transició a una nova economia de l'energia afectarà la font d'energia i el sistema 

sencer de la distribució. [15] 
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8. Absorció del diòxid de carboni 

8.1. Introducció 

Per aconseguir importants reduccions en les emissions de CO2 a curt i llarg termini, 

l’estratègia més adequada és la captura de CO2 a la seva font. 

En el cas d’aquest projecte, l’opció d’absorbir el CO2 es té en compte per comparar 

(econòmicament i complint sempre el protocol de Kyoto) el cas de la cogeneració amb gas 

natural amb posterior captació del CO2, amb la cogeneració utilitzant H2 com a combustible o 

una mescla dels dos combustibles també seguit de l’absorció de CO2. 

8.2. Estratègies per a la reducció d’emissions 

La reducció de les emissions del CO2 pot realitzar-se segons dues estratègies, la 

reducció en la producció del mateix o capturar-lo a la font una vegada hagi estat produït.  

La producció de CO2 pot ser reduïda o bé per la substitució d’energies fòssils per 

energies alternatives o per la introducció de modificacions a les energies fòssils. La 

problemàtica principal d’aquest tipus d’energia és que en gran part depenen d’un fenomen 

natural i en el cas de l’energia nuclear, els inconvenients es deriven de la producció de residus 

tòxics i perillosos. 

8.3. Absorció química amb amines 

8.3.1. Absorció 

La selecció de la tecnologia per a la recuperació de CO2 depèn de molts factors, com 

són: pressió parcial del CO2 en el corrent de gas, percentatge de recuperació de CO2 necessari, 

sensibilitat a les impureses, puresa desitjada del producte, costos de capital i d'operació 

necessaris en el procés, cost d'additius necessaris per a evitar l’escumació i/o la corrosió, etc.  

8.3.2. Absorció química 

La majoria dels solvents químics són orgànics i basats en amines. La manipulació 
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estereoquímica d'aquest grup ha donat lloc al desenvolupament de les amines amb impediment 

estèric, les quals milloren la capacitat d'absorció del solvent. L'alternativa que 

es troba per als solvents orgànics són els sistemes de carbonat de potassi i 

catalitzadors. 

         

8.4. Amines: tipus i característiques 

Les amines que tenen un major interès comercial per ésser usades en la purificació de 

gasos són la monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) i la metildietanolamina 

(MDEA). La trietanolamina (TEA) ha estat desplaçada a causa, principalment, de la seva baixa 

capacitat d'absorció (pel seu elevat pes molecular), la seva baixa reactivitat (com a amina 

terciària), i la seva poca estabilitat.  

Per a la selecció del tipus d'amina adequada per al procés, són fonamentals les 

condicions d'operació com la pressió, els rangs de temperatures d'operació, la 

composició del gas a tractar i finalment la puresa del gas desitjat. En molts casos els 

requeriments finals del procés poden ser aconseguits per més d'una solució 

tècnicament viable, pel que es requereix una posterior avaluació econòmica.  

         Pre-tractament
del gas

Etapa
principal

Post-tractament del gas
àcid

CO2

Alimentació

Absorció Stripping

Regeneració de l'amina

gas dolç

Fig. 7.1  – Diagrama flux de l’absorció química de CO2 amb amines 
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8.4.1. Monoetanolamina (MEA) 

La monoetanolamina (MEA) és el solvent preferit per al tractament de corrents de gas 

que contenen baixes concentracions d’àcid sulfhídric (H2S) i diòxid de carboni (CO2), i 

especialment pocs contaminants minoritaris com al CO2 i CS2. També és el solvent que es 

considera més adequat per capturar el CO2. Això és especialment cert quan el gas ha de ser 

tractat a baixa pressió, i s'exigeix una eliminació màxima dels gasos àcids.  

Avantatges principals: baix pes molecular ; alta capacitat d'absorció a baixes 

concentracions; alta alcalinitat i facilitat de recuperació. 

El desavantatge principal que presenta aquest tipus de solvent és que dóna lloc a 

productes (amb COS i CS2) procedents de reaccions irreversibles, donant lloc a importants 

pèrdues si el gas conté quantitats significants d'aquests components. A més, les solucions de 

monoetanolamina són més corrosives que altres solucions d'amines, especialment quan la 

concentració és superior al 20% (en pes) i les solucions absorbeixen grans quantitats de gasos 

àcids. Tanmateix, i especialment per a l'absorció de CO2, s'han desenvolupat inhibidors que 

permeten la utilització de solucions de MEA fins i tot un 30%.  

8.5. Planta recuperació CO2 

En el procés de recuperació del CO2  captat per les amines es defineixen 3 etapes: el 

pre-tractament dels fums de combustió, l'etapa principal (absorció, stripping i regeneració de 

l’amina) i l'etapa de post-tractament, on es portarà a terme el procés de liquació del CO2 pel 

seu posterior emmagatzematge en tancs [17]. 

8.5.1. Pre-tractament 

Els gasos de combustió necessiten ser tractats abans d'entrar a la columna d'absorció 

a causa de l’elevada temperatura a la qual es troben.  

8.5.2. Etapa principal 

L’etapa principal està formada pels processos d'absorció, stripping i l'etapa de 

regeneració de l’amina (en aquest cas es tracta d’un procés de regeneració tèrmica, ja que 

és la més estesa comercialment).  
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Els gasos de combustió entren per la part baixa a la columna d'absorció a una 

temperatura de 50º C (després d'haver passat l'etapa de pre-tractament). Mentre pugen per 

la torre d'absorció, entren en contacte a contra corrent amb la solució d’amina pobra que 

baixa des de la part alta de la columna.. Dins de la columna es produeix l'absorció del CO2 

mitjançant reacció química amb l’amina.  

El corrent de gas dolç que surt per la part superior de l’absorbidor té una concentració 

molar de CO2 inferior al 1%. A continuació, el corrent d’amina rica és bombejada a un 

intercanviador de calor. Aquest corrent és el que entrarà al stripper per la part alta, però 

previ a aquest pas és necessari escalfar aquest corrent fins a uns 100º C. Per a això ens 

ajudem del corrent d’amina pobre que surt del stripper una vegada regenerada l’amina (en 

aquest cas, entengui's per regenerar el trencar els enllaços entre l’amina i el CO2 i alliberar 

aquest gas àcid, procés que es porta a terme en el stripper). L’amina rica que entra per la 

part superior al stripper és tractada de manera que per la part superior s'aconsegueix 

extreure el gas àcid (amb una concentració molar superior al 99,95% en base seca). Per la 

part baixa del stripper s'extreu el corrent d’amina pobre. 

8.5.3. Post-tractrament 

Una vegada extret el gas àcid per la part superior del stripper s’aplica un tractament que  

permet emmagatzemar-lo. La manera de fer-ho és en tancs o cilindres condicionats; per a això 

el CO2 ha d'estar o bé liquat o en forma de gel sec (estat sòlid). 

8.6. Conclusions del procés 

En una planta d'absorció química amb amines es suposa una reducció del 10% de les 

emissions de CO2 (en toneladas/hora). També seria necessari trobar el lloc adequat per 

enterrar el CO2  [18]. 

Amb la planta d’absorció química s’aconsegueix reduir les emissions i en conseqüència, 

es planteja la possibilitat de no assolir la quota d’emissions assignades a aquesta instal·lació 

pel PNA. Això provoca que la instal·lació en qüestió es pugui vendre aquests drets sobrants en 

el comerç d’emissions i obtenir benefici econòmic del procés d’absorció i captura del CO2. 



Pág. 32  Memòria 

 

9. Matèries primes 

9.1. Introducció 

Per tal de realitzar el procés de cogeneració es necessita, principalment, com a 

matèries primeres, combustible, aire i aigua per tal poder realitzar la reacció de combustió. 

9.2. Combustible 

El combustible es defineix com una substància que, en presència d'oxigen i aportant-li 

una certa energia d'activació, és capaç de cremar. Poden classificar-se en: 

Ø Combustibles sòlids: carbó mineral, fusta, plàstic, tèxtils ,etc.  

Ø Combustibles líquids: productes de procedents de la  destil·lació del petroli (gasolina, gas-

oil, fuel-oil, olis, etc.), alcohols, dissolvents, etc.  

Ø Combustibles gasosos: gas natural, gas ciutat, metà, propà, butà, etilè, hidrogen, etc. 

9.2.1. Gas Natural 

El combustible utilitzat actualment per la cogeneració és el gas natural. El gas natural 

(GN) és un combustible d'origen fòssil, que es troba normalment en el subsòl continental o 

marí. Es pot trobar en jaciments juntament amb petroli (forma associada) o en jaciments 

exclusius de gas natural (forma no associada). 

La seva composició inclou diversos hidrocarburs gasosos i pot variar en funció del 

jaciment, amb predomini del metà, per sobre el 90%, i en proporcions menors età, propà, butà, 

pentà i petites proporcions de gasos inerts com diòxid de carboni i nitrogen. Composició típica 

gas natural:  
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Els avantatges del gas natural són: comoditat (sempre està disponible en la quantitat i en 

el moment que se’n necessiti),  neteja (és menys contaminant que els combustibles sòlids i 

líquids), produeix menys diòxid de carboni (reduint així l'efecte hivernacle), menys impureses, 

com per exemple sofre (disminueix la pluja àcida), no genera fums, la seguretat (a diferència 

d'altres gasos combustibles, és més lleuger que l'aire en el cas de produir-se alguna fuita, es 

dissipa ràpidament en l'atmosfera i únicament es requereix tenir bona ventilació) i l’aspecte 

econòmic (és l'energia de subministrament continu més barata). 

9.2.1.1. Transport 

El gas natural es transporta principalment a través de gasoductes i com a gas natural 

liquat (GNL). També es pot transportar en cilindres d'alta pressió (com a gas natural comprimit).  

9.2.1.2. Gas natural per la cogeneració 

Els majors avantatges de la tecnologia del gas natural s'obtenen quan la producció de 

calor i electricitat s'efectua de forma combinada. El gas natural s'ha convertit en el combustible 

mes econòmic per a la generació d'electricitat, ofereix les millors oportunitats en termes 

econòmics, augmenta el rendiment i produeix una reducció de l'impacte ambiental. Aquests 

avantatges poden aconseguir-se tant en les grans centrals termoelèctriques així com en les 

petites. 

Perquè això sigui tècnica i econòmicament viable es requereix l'existència d'una 

demanda simultània de calor i electricitat prop de la central. Utilitzant la calor residual 

           Taula 8.1- Composició Gas Natural 

Hidrocarbur
Composició 

química
% (volum)

Metà CH4 91-95

Età C2H6 2-6

Diòxid de 
carboni

CO2 0-2

Propà C3H8 0-2

Nitrogen N2 0-2
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malgastada tradicionalment en la generació d'energia elèctrica a gran escala, la cogeneració 

arriba a rendiments molt majors que les formes convencionals de generació d'energia elèctrica. 

En una planta de cogeneració com la que es planteja en aquest projecte, el gas natural 

arriba directament a la planta per gasoducte (la planta està connectada al gasoducte que està a 

més a prop del seu punt de consum), sense necessitat d’emmagatzemar-se. 

La pressió mínima d’operació del gasoducte és de 30 bar i la màxima de 60 bar. La 

planta de cogeneració que es tracta treballa amb una cambra de combustió a 30 bar i per això 

s’afegeix una vàlvula reguladora de pressió per assegurar una pressió de 30 bar en el procés. 

Pel que fa a la temperatura de subministrament, aquesta pot oscil·lar entre diferents 

temperatures (en funció de l’ època de l’any) però s’assumeix una temperatura mitjana de 15ºC. 

9.2.2. Hidrogen 

S’estudia la possibilitat d’introduir l’hidrogen com a combustible, juntament amb el gas 

natural, per tal d’aconseguir una potència de 100MW reduint el contingut de gas natural i, en 

conseqüència, les emissions de CO2. 

L'hidrogen és un combustible altament inflamable. No és tòxic però, però pot produir 

asfíxia per desplaçament de l'aire (classificat com asfixiant simple). És un gas fortament 

reductor i ha d’evitar-se el seu contacte amb matèries oxidants. La seva expansió a 

temperatura ambient produeix, al contrari que en els altres gasos l'escalfament del gas. La seva 

flama és de color blau molt pàl·lid i pràcticament invis ible.  

Es parteix de la hipòtesi que, al costat de la planta de cogeneració, es troba una planta  

d’on s’obté l’hidrogen (a través de canonades) necessari pel procés estudiat. També s’estudia 

la hipòtesi de produir in situ l’hidrogen per tal d’estudiar les diferents opcions econòmiques. En 

definitiva, l’hidrogen s’introdueix al procés a una temperatura ambient (variable en funció de 

l’època de l’any, es fixa una temperatura mitjana de 15ºC) i a una pressió de 4.5 bar (després, 

amb l’ajuda d’un compressor, s ’augmentarà la pressió desitjada pel procés de cogeneració). 

 

9.3. Comburent 

Un comburent és una substància que, en la seva presència, el combustible pot cremar. 
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De forma general, es considera a l'oxigen com el comburent típic. Es troba en l'aire en una 

concentració del 21% en volum. Existeixen, però, altres comburents com l'àcid perclàric, l'ozó, 

el peròxid d'hidrogen, etc. Els combustibles que presenten un alt nombre d'àtoms d'oxigen en la 

seva molècula no necessiten comburent per a cremar com per exemple els peròxids orgànics. 

9.3.1. Aire 

 Com a comburent es fa servir aire comprimit. Mitjançant un turbocompressor, s’agafa 

aire, en condicions ambientals, i s’injecta a la cambra de combustió a la pressió adequada. En 

una turbina de gas, el turbocompressor i la cambra de combustió formen part d’una mateixa 

unitat. 

En el procés que es simularà a continuació, l’aire serà comprimit en una relació de 30 

respecte la pressió ambiental. L’aire es comprimeix per tal de poder introduir-se a  la cambra de 

combustió de 30 bar; que és la pressió a la qual es realitzarà la combustió. 

9.3.2. Aigua 

Pel procés de cogeneració és necessari un cabal determinat d’aigua per tal de poder 

refredar els fums de combustió i generar el vapor. Aquesta aigua s’obté de la xarxa 

directament. 

9.4. Energia d’activació 

És l'energia necessària perquè la reacció de combustió s'iniciï. Les fonts d’ignició que 

proporcionen aquesta energia poden ser :sobrecàrregues o curtcircuits elèctrics, fregaments 

entre parts metàl·liques, equips de soldadura, estufes, reaccions químiques, espurnes, etc. 

En aquest cas, l’energia d’activació serà la pròpia reacció de combustió. 
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10. Plantejament del problema 

10.1. Introducció 

Abans de començar a realitzar la simulació de la planta de cogeneració amb gas natural i 

hidrogen de combustibles, és necessari determinar les variables (i els seus límits), les 

restriccions i la funció objectiu del problema. 

La resta de valors que no s’especifiquen en aquest apartat és perquè ja vénen donats 

quan es fixen els altres valors. És a dir, estan en funció d’altres variables i per això quan es 

determina el primer valor (independent) el segon (valor dependent) queda fixat 

automàticament. 

10.2. Funció objectiu  

La funció objectiu que es defineix pel problema plantejat en aquest projecte és 

aconseguir el mínim d’emissions de diòxid de carboni (CO2) que proporcionin l’òptim econòmic 

de la planta de cogeneració tenint en compte els drets d’emissió assignats a la planta de 

cogeneració (pel PNA 2005-2007) així com la possible venda dels drets sobrants a través del 

comerç de drets d’emissions. 

Per poder estudiar si l’opció de l’hidrogen surt a compte econòmicament, també es 

simularà un procés d’absorció del CO2 emès, posterior al procés de cogeneració, amb amines. 

10.3. Diagrama blocs 

Per tal de poder estudiar amb més facilitat totes les variables i determinar quines són 

independents, quines són donades (dependents) i quines restriccions hi ha, es representa un 

diagrama de blocs del procés així com les corrents numerades. 
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10.4. Restriccions  

Les restriccions del problema són: 

Ø Aire: la pressió (P1) i la temperatura (T1) vénen imposades per l’ambient ja que obtenim 

l’aire directament de l’exterior en condicions ambientals. Per tant, el valor de P1 serà de 

4,5 atm i la temperatura de 15ºC (tot i que, segons l’estació de l’any, aquesta pot variar, 

es fixa la temperatura en 15ºC). L’aire s’introdueix al procés de cogeneració a través 

d’un turbocompressor. 

Ø Gas Natural: la pressió (P2) i la temperatura (T2) vénen imposades per les condicions en 

què es trobi el gas dins el gasoducte. Es fixa que ens arriba el gas natural a una pressió 

de 30 atm (tot i que pot succeir que el subministrament sigui variable entre 30 i la 

pressió màxima de 60 bar) i es posa una vàlvula posteriorment per tal de poder tenir la 

pressió constant que interessa per la cambra de combustió. La temperatura a la qual 

arriba el gas és a la temperatura ambient (s’assumeix una temperatura mitjana de 

15ºC).  

Ø Hidrogen: la pressió (P3) i la temperatura (T3) vénen imposades per les condicions 

d’entrada de l’hidrogen a la planta. És a dir, segons el subministrament d’hidrogen que 

tingui la planta. L’hidrogen que es fa servir pel procés es suposa que es produeix en 

una planta annexa a la planta de cogeneració (per tant, no hi ha problemes 

d’emmagatzement) i es suposen les condicions d’arribada iguals les del gas natural (4.5 

atm i 15ºC). S’estudiaran diferents alternatives d’obtenció d’hidrogen com excedent, per 

steam reforming i electròlisi.  

Ø Potència total de la planta: Es fixa una planta de cogeneració que generi energia de 

l’ordre de 100MW aproximadament. A més, es determina la proporció amb la que s’han 

d’aconseguir aquests 100MW (40MW seran de potència tèrmica i els 60MW restants, 

de potència elèctrica). Per tant, les pressions de les turbines i la del compressor, es 

veuran afectades per aquesta restricció. 

Ø Rendiments turbines: Els rendiments de les turbines (de gas i de vapor) vindran 

determinats i fixats per les turbines instal·lades a la planta.  Els rendiments van en 

funció de les turbines escollides pel procés; en aquest cas es fixa un rendiment del 85% 

per la turbina de gas i un rendiment del 70% per la turbina de vapor. 
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Ø Rendiment compressor: El rendiment del compressor d’aire també ve determinat pel 

compressor escollit a la planta i no es pot variar. El mateix passa amb el compressor de 

la mescla de combustibles (aquest compressor es posa per assegurar una pressió dels 

combustibles d’entrada a la cambra de combustió constant a part de fer la funció de 

comprimir aquesta mescla augmentant la seva pressió). El rendiment del compressor 

està en funció del compressor escollit; en aquest cas, es fixa un rendiment del 80%. 

 

10.5. Variables 

Ø Cabal d’aire (Q1) 

Ø Cabal de gas natural (Q2) 

Ø Cabal d’hidrogen (Q3) 

Ø Pressió de sortida del  compressor d’aire (P5) 

Ø Pressió de sortida de la turbina de gas (P7) 

Ø Temperatura del vapor d’aigua obtingut en la caldera (T10) 

Ø Cabal d’aigua del circuit tancat de refrigeració (Q9). 

 

 

10.5.1. Límits de les variables 

Algunes de les variables tenen uns límits dins els quals han d’oscil·lar ja sigui per raons 

físiques, termodinàmiques, de seguretat, etc. 

Aquests límits són: 
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variable unitats Límit inferior Límit 

superior 

Raó del límit 

Q1 kg/s 0 504,88 Es vol un excés d’aire del 400%. 

Q2 kg/s 1,15 7,15 Valors mínims i màxims per acnseguir 100MW 

en finció de les proporcions de GN-H2 

Q3 kg/s 0 2,58 Valors mínims i màxims per acnseguir 100MW 

en finció de les proporcions de GN-H2 

P7 atm 1 30 Pressió sortida turbina gas 

P7 – P8 atm 0 0 No hi ha canvi de fase en la caldera 

P9 – P10 atm 0 0 No hi ha canvi de fase en la caldera provocat 

per un canvi de pressió 

Q9 kg/s 0 22,51 Cabal aigua necessari per obtenir vapor desitjat 

 

10.5.2. Variables donades  

En aquest apartat es fa referència a aquells paràmetre (o variables) que ja vénen 

determinades al fixar les restriccions i les variables anomenades lliures (és a dir, els paràmetres 

que es poden anar variant lliurement per tal d’obtenir els resultats desitjats). 

En el següent quadre es fa referència a aquestes variables (o paràmetres) donades així 

com les variables lliures o independents a les quals estan lligades. 

 

 

     Taula  10.1.Límits de les variables independents 
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                   Taula 10.2 Variables donades 

Variables Observacions

P4 Vé determinada per les pressions P2 i P3

T4 Vé donada per les temperatures T2 i T3

Q4 És la suma dels cabals dels combustibles Q2 i Q3

P5a Vé determinada per la pressió que volem a la cambra de combustió

T5a És la temperatura del cabal d’aire ja comprimit i està en funció de la P de 
compressió (P5a) i de la temperatura de l’aire d’entrada (T1)

Q5a És el mateix cabal que Q1 

P5b Vé determinada per la pressió que volem a la cambra de combustió

T5B És la temperatura del cabal de combustibles a pressió adequada i està en funció 
de P5b i de la temperatura de la mescla de combustibles (T4)

Q5b És el mateix cabal que Q4

E5 L’energia requerida als compressors, que està en funció de P5a i P5b

P5a Vé determinada per la prssió que volem a la cambra de combustió

P6

Q6 T6

T7 Temperatura dels productes de les reaccions de combustió expansionats. Està en 
funció de la P d'expansió (P7) i de la Tª dels productes d’entrada (T6)

Q7 És el mateix cabal que Q6

E7 És l'energia obtinguda per la turbina de gas

P8 Vé determinada per l'intercanviador de calor i les variables que fixem

Q8 És el mateix cabal que Q7 (=Q6)

P10 Vé determinada per l'intercanviador de calor i les variables que fixem

Q10 És el mateix cabal que Q9

E10 És l'energia obtinguda per la turbina de vapor. Aquest valor sumat a E7 ha de ser 
superior a E5a+E5b. L'energia neta ha de ser d'uns 60MW.

Q11 Q12 Q13 

Q14

Són tot iguals entre sí i iguals a Q9

P11 Pressió de sortida de la turbina de vapor. Vé donada per l'energia que volem 
obtenir a la turbina de gas i part de l'energia elèctrica ja obtinguda.

T11 Temperatura del vapor d'aigua expansionat. Està en funció de la P d'expansió 
(P11) i de la Tª del vapor d'aigua productes d’entrada (T10)

E11 És l'energia tèrmica obtigunda al condensar l'aigua.

P12 És igual que P11

T12 És la temperatura de condensació del vapor d'aigua a la pressió P11.                 
Determina l'energia tèrmica.

P13 És igual que P12 (=P11)

T13 És igual a T9

P14 És igual a P9

T14 És igual a T9

Aquests 3 paràmetres estan en funció de les reaccions de la cambra de combustió 
així com la conversió assolida.
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Nota: a partir del cabal Q8 ( i del procés amb amines si s’escau) es determina la quantitat de 

CO2 emès. La composició de CO2 en al corrent dels fums ja queda determinada per les 

reaccions de combustió. 

 

10.6. Potències 

En el problema plantejat és necessari obtenir 100 MW de potència repartits en 60 MW de 

potència elèctrica i 40 MW de potència  tèrmica. 

L’energia per unitat de temps (és a dir, la potència) elèctrica s’obté de les turbines de gas 

(E7) i vapor (E10) i restant-li l’energia requerida pel compressor d’aire i dels combustibles (E5), ja 

sigui només gas natural, mescla de combustibles o 95% d’hidrogen. Respecte l’energia tèrmica 

(també anomenada calor de procés), és l’obtinguda en el condensador del vapor expandit (E11) 

És per això que, els valors que es volen obtenir en cada unitat energètica ja vénen 

predeterminats per l’objectiu del problema. Només hi ha una certa flexibilitat en els valors de la 

potència elèctrica ja que es necessita obtenir 60 MW sumant les potències obtingudes en les 

turbines i restant les requerides pels compressors  (aquestes últimes vénen fixades per la 

pressió d’operació en la cambra de combustió) tot i que, quan es fixa la potència obtinguda en 

una de les 2 turbines, l’altra queda automàticament determinada. 
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11. Simulació del procés convencional 

11.1. Introducció 

 La tecnologia del cicle combinat en centrals de generació està basada en la combinació 

de turbines de gas i turbines de vapor, amb la finalitat d’augmentar el rendiment de la 

instal·lació. 

 La combinació de la turbina de gas i la turbina de vapor, fa que s’aprofiti la temperatura 

dels gasos d’escapament de la turbina de gas, que mou un generador elèctric, per generar el 

vapor que acciona la turbina de vapor. La turbina de vapor acciona un altre generador elèctric 

connectat en paral·lel amb el de la turbina de gas, obtenint a la sortida vapor a baixa pressió 

amb una energia tèrmica també reutilitzable. D’aquesta manera s’aconsegueix una utilització 

integral de l’energia i un augment el rendiment tèrmic global. 

11.2. Simulació 

11.2.1. Introducció 

En aquest apartat s’explica  com s’ha dut a terme la simulació del procés de la planta de 

cogeneració convencional a partir de les diverses matèries primes. La simulació s’ha realitzat 

amb el simulador comercial Hysys 2.2 d’Aspentech ( programa per a la simulació de plantes 

químiques i refineries de petroli) i totes les dades han estat trobades en bibliografia. 

Cal recordar que aquest apartat només és una simulació de la planta de cogeneració i no 

és possible descriure tot el procés real amb exactitud. En termes generals la simulació que es 

planteja en aquest projecte conté quatre parts ben diferenciades : 

Ø Mescla i compressió dels combustibles amb l’aire  

Ø Simulació de la turbina de gas 

Ø Simulació de la caldera convectiva 

Ø Simulació de la  turbina de vapor i extracció del calor del procés 
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L’objectiu de la simulació és comparar els resultats del procés convencional inicial                

( 70 MW) amb els d’altres simulacions ( 100MW) variant el tipus de combustible. 

11.2.2. Hipòtesi 

Les matèries primes del procés són el combustibles (gas natural), l’aigua i l’aire. Els 

compostos essencials que cal considerar al iniciar la simulació amb Hysys són, doncs: el 

carboni (C) en forma de metà (CH4) i età (C2H6), oxigen (O2), aire ( 21% molar de O2 i 71% N2); 

el diòxid de carboni (CO2) i l’aigua (H2O). 

L’aire que es necessita per la combustió és l’aire atmosfèric i es considera el gas natural 

com una barreja del 92% molar de metà pur i el 8% restant d’età (veure apartat 8).  

S’assumeix que la reacció de combustió del gas natural amb un excés d’aire i en les 

condicions de temperatura i pressió que hi ha, és completa (amb una conversió del 100%) i els 

productes de reacció seran gasos.  

El model termodinàmic escollit per realitzar la simulació ha estat el model SRK (Soave-

Redlich-Kwong). El model està basat en l’equació d’estat Redlich-Kwong (RK) però amb una 

modificació que va proposar Soave (1972) per tal de solucionar la incapacitat del model RK per 

calcular amb precisió les pressions de vapor dels components purs d’una mescla ja donada.  

Les reaccions que intervenen en el procés són les dues reaccions relatives a la reacció 

de combustió completa del gas natural (92 %metà i 8% età):     

CH4 (g) + 2O2 (g)    --------->  CO2 (g) + 2H2O (l) 

C2H6 (g) + 7/2O2 (g)    --------->  2CO2 (g) + 3H2O (l) 

Les  reaccions de conversió del Hysys no exigeixen tenir cap tipus de coneixement 

termodinàmic. Només cal determinar els coeficients estequiòmetrics i la conversió desitjada del 

reactant de base. 

 

11.2.3. Realització de la Simulació 

Els equips que s’han fet servir en la simulació del procés convencional són: 
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Equip Hysys Unitats 

Compressor 1 

Vàlvula 1 

Reactor conversió 1 

Turbina 2 

Intercanviador calor 1 

“Cooler” 2 

Bomba hidràulica 1 

Recicle 1 

 

La utilització de totes aquestes unitats per fer la simulació no implica necessàriament 

que siguin equips reals de la planta. Per exemple, els mescladors com a tals no existeixen 

sinó que son confluències de canonades. 

 

A continuació es presenta un esquema del flowsheet simplificat en entorn Hysys. 

 

Taula 11.1 – Unitats utilitzades a la 

Fig. 11.1  – Flowsheet simplificat de la simulació del procés convencional 
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 En el simulador es representen per separat el compressor d’aire, la cambra de 

combustió (la qual s’assimila a un reactor) i la turbina de gas. Tot i que, en la realitat els tres 

elements estan junts i configuren una sola unitat, ,en el simulador s’han de representar per 

separat. 

El turbocompressor que capta l’aire de l’exterior i l’introdueix en el procés de cogeneració 

es simula mitjançant un compressor convencional. Aquest compressor té un rendiment del 80% 

i té la funció de comprimir l’aire exterior (a 1 bar de pressió) fins a la pressió a la qual es 

produeix la combustió (30 bar). En definitiva, el compressor té una relació de compressió de 

30:1. En la realitat, caldran 2 compressors per poder complir amb aquesta relació de 

compressió tan elevada. 

A la cambra de combustió de la turbina de gas hi tenen lloc les reaccions de combustió 

dels combustibles amb l’aire. En el simulador, cal un reactor (de conversió ja que les reaccions 

de combustió s’han definit com a reaccions de conversió) que simuli aquesta cambra. En 

aquest reactor no hi ha la possibilitat d’introduir una pressió d’operació; per això, si per tenir un 

bon procés de cogeneració calen reaccions a 30 bar, caldrà introduir els reactants a aquesta 

pressió. Amb aquesta finalitat, es posa una vàlvula reguladora de pressió per tal d’assegurar 

que la pressió a l’entrada de la cambra de combustió és constant a 30 bar i no superior. 

Els fums de combustió procedents de la combustió són introduïts a la turbina de gas per 

ser expansionats i obtenir així energia elèctrica (a partir d’un alternador i un transformador). En 

el Hysys només cal introduir la pressió final dels fums un cop expansionats i la resta queda 

definida. La turbina real té un rendiment isoentròpic del 85% i es té en compte en el simulador. 

A realitat, caldran dues turbines en sèrie per expansionar els fums de combustió tot i que en el 

Hysys es representa tota l’expansió en una sola turbina.  

Pel que fa a la simulació de la caldera, es representa un intercanviador de calor on els 

fums de combustió expansionats són refredats a partir de l’escalfament (i canvi de fase) d’una 

corrent d’aigua líquida a una pressió de 30 bar. Se suposa que només es transfereix calor per 

convecció i no per radiació. 

Al igual que la turbina de gas, la turbina de vapor és representada per diferents unitats 

però que, en la realitat, totes elles constitueixen una sola unitat. Aquesta part de la simulació és 

la que més difereix del procés real. En la planta real, es realitza una expansió en 3 etapes del 

vapor d’aigua. La primera expansió es produeix a la mateixa planta de cogeneració per produir 

energia elèctrica i és la línia d’alta de pressió (P>50 bar), però les altres dues es realitzen en 
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altres parts de la fàbrica (planta química) per les necessitats de vapor que pugui haver 

(moviment de bombes, etc). Així doncs, la única potència que es comptabilitza alhora de 

calcular la potència de cogeneració, és l’obtinguda en la primera expansió. La última expansió 

(fins a una pressió d’aproximadament 2-3 bar) serà la que donarà la línia de baixa pressió la 

qual proporcionarà la potència tèrmica del procés. 

Per simular la turbina de vapor, s’utilitza la turbina de vapor del Hysys i es posa un 

rendiment del 70%. Aquesta energia mecànica és convertida en energia elèctrica gràcies a un 

alternador. Només cal fixar en el simulador, a part del rendiment isoentròpic, la pressió de la 

corrent de vapor de sortida i la resta de variables ja queden fixades automàticament. En el 

procés real, es necessitaran dues turbines de vapor pel cas que una de les dues no funcionés o 

es necessités més producció de vapor per la planta. 

Quan el vapor està expansionat, s’utilitza per fer funcionar altres equips de la instal·lació. 

Es simula el calor de procés com el calor que s’obté de condensar el vapor en un cooler ja que 

el Hysys no disposa d’un condensador i només interessa conèixer el valor d’aquesta calor de 

procés i no el funcionament exacte del condensador.  

La torre de refrigeració, com el condensador, s’ha de simular amb el Hysys amb l’ajuda 

d’un cooler ja que no existeix cap altre unitat que es pugui assimilar.  

Finalment, es fa servir una bomba hidràulica per augmentar la pressió de la corrent 

d’aigua (ja a temperatura ambient) fins a la pressió inicial de l’aigua al entrar a la caldera 

convectiva. 

 

11.3. Resultats obtinguts 

Acabada la simulació, es poden fer tots els balanços de matèria i energia així com la 

matriu de corrents. Els resultats es presenten sobre els plànols corresponents (en l’annex F) a 

més de mostrar-los simplificats en aquest apartat. 

 Com es pot observar en la taula 11.2, la potència neta total de planta de cogeneració, 

que utilitza únicament gas natural com a combustible, és de 100MW. 
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Algunes de les dades principals de les corrents de la simulació es mostren en la taula 11.3: 

 

El cabal d’aire fixat és el necessari per tal de tenir un excés d’oxigen d’aproximadament el 

400% en relació amb la quantitat estequiomètrica per la combustió. Amb aquests resultats es 

pot calcular el cabal d’emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera a partir del cabal de fums i 

del percentatge (molar) de CO2 en els fums. Així doncs, la quantitat de diòxid de carboni que 

s’obté és de: 

64560 kmol/h * (2.51%) = 1620 kmol CO2 /h           45268 kg CO2/h  

 

Taula 11.2  – Resultats energètics del 
procés convencional (100 MW) 

Resultats
% 100 GN 
excés aire

en.turbina (kW) 350.100
en.turbina vapor (kW) 7.471
en.compressor (kW) 298.400
en.elèctrica real 59.171
en.tèrmica real 40.856
EN.TOTAL (MW) 100,03

Taula 11.3  – Resultats bàsics de les corrents del procés convencional convencional 

Aire Gas natural Hidrogen Combustibles Aire compr. Comb.comp. fums combustió fums expandits
Q (kg/h) 1.817.600,00 25.748,00 0,00 25.748,00 1.817.600,00 25.748,00 1.843.348,00 1.843.348,00
Q (kmole/h) 63.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 63.000,00 1.500,00 64.560,00 64.560,00
T (ºC) 15,00 15,00 15,00 15,00 567,36 15,00 1.120,00 553,90
P (atm) 1,00 30,00 4,50 30,00 30,00 30,00 30,00 1,60
fracció vapor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
% CO2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 2,51% 2,51%

fums freds aigua vapor aigua vapor expandit aigua 2 aigua freda aigua (P ok)
Q (kg/h) 1.843.348,00 81.068,00 81.068,00 81.068,00 81.068,00 81.068,00 81.068,00
Q (kmole/h) 64.560,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
T (ºC) 429,90 20,00 420,00 241,70 159,00 20,00 20,00
P (atm) 1,60 30,00 30,00 6,00 6,00 6,00 30,00
fracció vapor 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
% CO2 2,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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11.4. Comparació amb els resultats teòrics 

Amb l’objectiu de conèixer si els resultats obtinguts pel simulador Hysys són correctes, es 

realitza una comparació dels resultats obtinguts amb el que s’obtindrien fent els càlculs teòrics 

del procés de cogeneració amb les mateixes dades inicials.  

L’esquema a seguir pels càlculs del procés teòric és el següent: 

 

 Les condicions inicials per començar els càlculs del procés convencional (només gas 

natural) són: 

 

 

Fig 11.2  – Esquema procés cogeneració teòric 

Taula 11.4 – Dades inicials procés convencional 

Q1 (kg/s) 505,00 Q6 (kg/s) 22,52
P1 (bar) 1,00 P6 (bar) 30,00
T1 (K) 288,15 T6 (K) 293,28
Q2 (kg/s) 505,00 P7 (bar) 30,00
P2 (bar) 30,00 T7(K) 693,15
Q3 (kg/s) 512,15 Q8 (kg/s) 22,52
P3 (bar) 30,00 P8 (bar) 6,00
T3 (K) 1393,15 Q9 (kg/s) 7,15
P4 (bar) 1,60 P9 (bar) 30,00
P5 (bar) 1,60 T9 (K) 288,15

Dades inicials
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Els valors de les entalpies h7 i h8 (h7 = 3275 kJ/kg·ºC i  h8= 2940 kJ/kg·ºC) s’obtenen per 

mitjà de les taules termodinàmiques i el gràfic de Mollier. Aquests valors són iguals per les 3 

simulacions. Els paràmetres k i Cp se suposen constants i iguals durant tot el procés. 

Amb aquestes dades, ja es poden calcular (a través de les equacions) la resta de 

variables del problema plantejat. Els resultats obtinguts són els següents:  

 

  

Aquests resultats es comparen amb els obtinguts amb el simulador i s’observa que 

discrepen molt poc dels obtinguts mitjançant els càlculs teòrics. És per aquest motiu que la 

simulació es dóna per vàlida. 

Taula 11.5  – Resultats procés teòric 100% gas natural  

TURBINA T2S (K) 727,58 h6 84,14
T2 (K) 837,44 T5 (K) 689,04
T2 (ºC) 564,29 T5 (ºC) 415,89
T4S (K) 708,32 En.turbina vapor (kW) 7.543,83
T4 (K) 811,04 Calor procés 56.792,64
T4 (ºC) 537,89 Calor net: pèrdues 20% 45.434,11
Ef.cicle.Tgas 0,12 rend.TOTAL 0,27
Calor entrada (kW) 368.906,14 T8S 447,17
Treball net (kW)/tgas 46.618,37 T8 (K) 520,97
Ef.tèrmica 0,13 T8 (ºC) 247,82

POTÈNCIA TOTAL (MW) 99,60

INTERCANVIADOR 
CALOR
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12.  Simulació del procés proposat 

12.1. Introducció 

En aquest apartat s’analitzen els casos alternatius proposats els quals introdueixen 

l‘opció de l’hidrogen com a combustible. Relacionat amb la quantitat d’hidrogen utilitzat en la 

mescla, es calcula la proporció de CO2 en els fums de combustió.  

Cal recordar que aquest apartat només és una simulació (amb l’ajuda del simulador 

Hysys d’Aspentech, versió 2.2) d’una planta de cogeneració que utilitza hidrogen, a més de 

gas natural, com a combustible i que no és possible descriure tot el procés amb exactitud. 

12.2. Hipòtesi 

Es considera el gas natural com una barreja del 92% molar de metà pur i el 8% restant 

d’età (veure apartat 8). L’hidrogen s’introdueix en el procés a través de canonades i es 

considera que és hidrogen pur o amb un mínim de puresa del 95%. 

El model termodinàmic escollit per realitzar la simulació ha estat, igual que en el procés 

convencional (apartat 10), el model SRK (Soave-Redlich-Kwong).  

S’assumeix que les reaccions de combustió del gas natural i de l’hidrogen, amb un excés 

d’aire i en les condicions de temperatura i pressió que hi ha, són completes (amb una conversió 

del 100%) i els productes de reacció seran gasos. 

En el procés hi intervenen 3 reaccions: 

a) Reacció de combustió completa del gas natural (92 %metà i 8% età):     

CH4 (g) + 2O2 (g)    --------->  CO2 (g) + 2H2O (l) 

C2H6 (g) + 7/2O2 (g)    --------->  2CO2 (g) + 3H2O (l) 

b) Reacció de combustió de l’hidrogen : H2 + (1/2) O2    -------->   H2O 
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12.3. Simulació A (combustible ric en hidrogen 95%) 

12.3.1. Introducció 

 L’adaptació de l’existència de turbines de gas per cremar combustible ric en hidrogen 

no és nova, però no és molt utilitzada i encara necessita un desenvolupament considerable. El 

funcionament i el canvi de materials, relatiu al procés convencional, es discuteixen a 

continuació (veure apartat 12). No obstant, el canvi principal dels elements del motor per 

utilitzar un combustible ric en hidrogen es produiria bàsicament a la cambra de combustió. 

Utilitzant un combustible del 95% H2 a la mescla, patirà algunes petites però significatives 

millores de funcionament.  [20] 

12.3.2. Realització de la Simulació 

Els equips que s’han fet servir en la simulació del procés alternatiu [A] són: 

 

Equip Hysys Unitats 

Compressor 2 

Vàlvula 1 

Reactor conversió 1 

Turbina 2 

Intercanviador calor 1 

“Cooler” 2 

Bomba hidràulica 1 

Recicle 1 

 

El flowsheet per les simulacions A i B és molt similar al del cas de cogeneració 

convencional (figura 11.1). Les úniques modificacions que es fan, tenen a veure amb la 

introducció de l’hidrogen com a combustible. Només cal canviar el cabal de la corrent de  gas 

natural i afegir la corrent d’hidrogen (incorporar-la al procés) fent que la corrent de combustibles 

(mescla de gas natural i hidrogen) tingui una composició d’hidrogen d’un 95% molar.  

Es simula un compressor que s’encarrega de comprimir l’hidrogen (que s’obté a una 

Taula 12.1  – Unitats utilitzades a la simulació A 
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pressió inicial de 4.5 bar) fins a la pressió d’operació de la cambra de combustió (de 30 bar). El 

rendiment del compressor és del 80%.L’energia que es necessita per comprimir l’hidrogen es té 

en compte per tal de calcular la potència total obtinguda a la planta.  

Un cop es mesclen els combustibles (el mesclador només representa el punt d’unió de 

les dues corrents de gas natural i hidrogen i ,en realitat, la mescla té lloc a la cambra) es posa 

una vàlvula reguladora de pressió per tal d’assegurar que la pressió a l’entrada de la cambra de 

combustió és constant a 30 bar (temperatura d’operació dins la cambra de combustió tot i el 

canvi de composició del combustible). 

12.3.3. Resultats obtinguts 

Acabada la simulació del procés ric en hidrogen, es fan els balanços de matèria i energia 

així com la matriu de corrents. Els resultats es presentaran sobre els plànols corresponents a 

més de mostrar-los simplificats en aquest apartat 

Pel que fa les corrents implicades en el procés així com els seus cabals, temperatures i 

pressions, els resultats obtinguts es mostren també a la taula 12.3: 

nom arxiu
% 5 GN 

excés aire
en.turbina (kW) 360.700
en.turbina vapor (kW) 7.471
en.compressor (kW) 308.082
en.elèctrica real 60.089
en.tèrmica real 40.856
EN.TOTAL (MW) 100,95

Taula 12.2  – Resultats energètics del 
procés ric en hidrogen 
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Amb aquests resultats es calcula el cabal d’emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera 

que en aquest cas és: 

65560 kmol/h * (0.40%) = 262 kmol CO2 /h           7324 kg CO2/h 

Com és evident, la quantitat de diòxid de carboni per hora ha disminuït molt respecte la 

quantitat obtinguda pel procés convencional (el qual utilitzava un 100% de gas natural). 

12.3.4. Comparació resultats simulació vs teòrics 

Procedint de la mateixa forma i amb les mateixes equacions utilitzades pel procés de 

cogeneració convencional (veure apartat 11) es calculen els resultats teòrics del procés de 

cogeneració. Les dades inicials per aquest procés són: 

Taula 12.3  – Resultats bàsics de les corrents del procés ric en hidrogen 

Taula 12.4  – Dades inicials procés ric en hidrogen 

Q1 (kg/s) 505,00 Q6 (kg/s) 22,52
P1 (bar) 1,00 P6 (bar) 30,00
T1 (K) 288,15 T6 (K) 293,28
Q2 (kg/s) 505,00 P7 (bar) 30,00
P2 (bar) 30,00 T7(K) 693,15
Q3 (kg/s) 508,74 Q8 (kg/s) 22,52
P3 (bar) 30,00 P8 (bar) 6,00
T3 (K) 1415,15 Q9 (kg/s) 3,74
P4 (bar) 1,60 P9 (bar) 30,00
P5 (bar) 1,60 T9 (K) 529,85

Dades inicials

Aire Gas natural Hidrogen Combustibles Aire compr. Comb.comp. fums combustió fums expandits
Q (kg/h) 1.817.600,00 4.163,00 9.289,00 13.452,00 1.817.600,00 13.452,00 1.831.052,00 1.831.052,00
Q (kmole/h) 63.000,00 242,50 4.608,00 4.850,50 63.000,00 4.850,50 65.560,00 65.560,00
T (ºC) 15,00 15,00 15,00 15,00 567,36 256,70 1.142,00 565,70
P (atm) 1,00 30,00 4,50 30,00 30,00 30,00 30,00 1,60
fracció vapor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
% CO2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,40% 0,40%

fums freds aigua vapor aigua vapor expandit aigua 2 aigua freda aigua (P ok)
Q (kg/h) 1.831.052,00 81.068,00 81.068,00 81.068,00 81.068,00 81.068,00 81.068,00
Q (kmole/h) 65.560,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
T (ºC) 443,20 20,00 420,00 241,70 159,00 20,00 20,00
P (atm) 1,60 30,00 30,00 6,00 6,00 6,00 30,00
fracció vapor 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
% CO2 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Taula 12.5  – Resultats procés teòric 5% gas natural  

 Els valors de les entalpies h7 i h8 (h7 = 3275 kJ/kg·ºC i   h8= 2940 kJ/kg·ºC) s’obtenen 

per mitjà de les taules termodinàmiques i el gràfic de Mollier. Els paràmetres k i Cp se suposen 

constants i iguals durant tot el procés. A partir d’aquestes dades, s’obtenen els valors finals: 

 

Al comparar-los amb els obtinguts en el simulador, s’observa que els resultats són molt 

similars i per aquest motiu es dóna com a vàlida la simulació del procés alternatiu ric en 

hidrogen (simulació A). 

12.4. Simulació B (combustible 50% hidrogen) 

12.4.1. Introducció 

 De la mateixa manera que per la simulació A, s’estudia el cas intermig d’un combustible 

amb una mescla de gas natural i hidrogen però en aquest cas la proporció és d’un 50% 

hidrogen 50% gas natural.  

12.4.2. Realització de la Simulació 

La única variació, en tota la simulació, respecte el procés ric en hidrogen és la composició 

de la mescla de combustibles. És a dir, només es canvien els cabals de gas natural i hidrogen. 

12.4.3. Resultats obtinguts 

Acabada la simulació del procés equimolar es poden fer tots els balanços de matèria i 

energia així com la matriu de corrents. Els resultats es presenten sobre els plànols 

corresponents a més de mostrar-los simplificats en aquest apartat. 

TURBINA T2S (K) 727,58 h6 84,14
T2 (K) 837,44 T5 (K) 701,03
T2 (ºC) 564,29 T5 (ºC) 427,88
T4S (K) 719,50 En.turbina vapor (kW) 7.543,83
T4 (K) 823,85 Calor procés 56.792,64
T4 (ºC) 550,70 Calor net: pèrdues 20% 45.434,11
Ef.cicle.Tgas 0,13 rend.TOTAL 0,30
Calor entrada (kW) 376.304,59 T8S 447,17
Treball net (kW)/tgas 49.709,70 T8 (K) 520,97
Ef.tèrmica 0,13 T8 (ºC) 247,82

POTÈNCIA TOTAL (MW) 102,69

INTERCANVIADOR 
CALOR
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 Com es pot observar en la taula 12.6, la potència neta total de planta de cogeneració, 

que utilitza gas natural i hidrogen (al 50% molar cadascun) com a combustibles, és de 100MW.  

En la taula 12.7 es mostren les principals característiques de les corrents implicades en el 

procés: 

 

El cabal d’aire és el mateix que en el procés convencional i l’excés d’aire continua sent 

del 400% (aproximadament). Amb aquests resultats es calcula el cabal d’emissions de diòxid 

de carboni a l’atmosfera que en aquest cas és: 

64820 kmol/h * (1.97%) = 1277 kmol CO2 /h           36252.5 kg CO2/h 

Com és evident, la quantitat de diòxid de carboni per hora ha augmentat respecte el 

procés de cogeneració ric en hidrogen però ha disminuït respecte el procés convencional. 

Taula 12.6  – Resultats energètics del 
procés equimolar  

Resultats
% 50 GN 
excés aire

en.turbina (kW) 353.000
en.turbina vapor (kW) 7.471
en.compressor (kW) 300.880
en.elèctrica real 59.591
en.tèrmica real 40.856
EN.TOTAL (MW) 100,45

Taula 12.7  – Resultats bàsics de les corrents del procés equimolar 

Aire Gas natural Hidrogen Combustibles Aire compr. Comb.comp. fums combustió fums expandits
Q (kg/h) 1.817.600,00 20.250,00 2.379,00 22.629,00 1.817.600,00 22.629,00 1.840.229,00 1.840.229,00
Q (kmole/h) 63.000,00 1.180,00 1.180,00 2.360,00 63.000,00 2.360,00 64.820,00 64.820,00
T (ºC) 15,00 15,00 15,00 15,00 567,36 119,10 1.126,00 557,40
P (atm) 1,00 30,00 4,50 30,00 30,00 30,00 30,00 1,60
fracció vapor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
% CO2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 1,97% 1,97%

fums freds aigua vapor aigua vapor expandit aigua 2 aigua freda aigua (P ok)
Q (kg/h) 1.840.229,00 81.068,00 81.068,00 81.068,00 81.068,00 81.068,00 81.068,00
Q (kmole/h) 64.820,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
T (ºC) 433,80 20,00 420,00 241,70 159,00 20,00 20,00
P (atm) 1,60 30,00 30,00 6,00 6,00 6,00 30,00
fracció vapor 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
% CO2 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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12.4.4. Comparació resultats simulació vs teòrics 

Per poder comparar els resultats, es procedeix tal i com s’ha fet pel procés convencional i 

el procés ric en hidrogen. Les dades inicials pel procés alternatiu de mescla equimolar són: 

Amb aquestes dades,les equacions i hipotesi presentades pel procés convencional i la 

mescla rica en H2 ja es poden realitzar la resta de càlculs. Els resultats obtinguts són: 

 

Finalment es comparen el resultats teòrics amb els obtinguts a partir del simulador per tal 

de verificar si són correctes. Es comprova que els resultats són molt semblants i per això, els 

resultats obtinguts en el simulador es consideren vàlids.  

Taula 12.9  – Dades inicials procés equimolar 

TURBINA T2S (K) 727,58 h6 84,14
T2 (K) 837,44 T5 (K) 692,33
T2 (ºC) 564,29 T5 (ºC) 419,18
T4S (K) 711,37 En.turbina vapor (kW) 7.543,83
T4 (K) 814,54 Calor procés 56.792,64
T4 (ºC) 541,39 Calor net: pèrdues 20% 45.434,11
Ef.cicle.Tgas 0,12 rend.TOTAL 0,30
Calor entrada (kW) 371.048,19 T8S 447,17
Treball net (kW)/tgas 47.513,39 T8 (K) 520,97
Ef.tèrmica 0,13 T8 (ºC) 247,82

POTÈNCIA TOTAL (MW) 100,49

INTERCANVIADOR 
CALOR

Taula 12.10  – Resultats procés teòric 50% gas natural  

Q1 (kg/s) 505,00 Q6 (kg/s) 22,52
P1 (bar) 1,00 P6 (bar) 30,00
T1 (K) 288,15 T6 (K) 293,28
Q2 (kg/s) 505,00 P7 (bar) 30,00
P2 (bar) 30,00 T7(K) 693,15
Q3 (kg/s) 511,29 Q8 (kg/s) 22,52
P3 (bar) 30,00 P8 (bar) 6,00
T3 (K) 1399,15 Q9 (kg/s) 6,29
P4 (bar) 1,60 P9 (bar) 30,00
P5 (bar) 1,60 T9 (K) 392,30

Dades inicials
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13.  Principis de funcionament 

13.1. Introducció  

Quan es canvia el combustible d’una planta de cogeneració i s’introdueix un nou 

combustible, s’han de tenir en compte diversos aspectes a més de valorar si es podrà continuar 

utilitzant la mateixa maquinària. Per això, primer de tot cal recordar l’estructura i funcionament 

de la planta de cogeneració que s’està utilitzant com a base del projecte. 

Es tracta d’una planta de cogeneració de 70MW, està ubicada en una planta química, 

que subministra a la resta de la planta energia elèctrica (aproximadament 42MW) i energia 

tèrmica (28MW). Aquesta planta de cogeneració utilitza gas natural com a combustible i les 

necessitats de la  indústria fan que sigui necessari ampliar la potència produïda per la 

cogeneració en un 40% i aquest fet planteja la necessitat de modificar la planta de cogeneració 

ja existent. 

La turbina de vapor té 3 expansions donant lloc a tres línies de vapor: una línia d’alta 

pressió (P>50 bar) la qual està dins la planta de cogeneració i d’on s’obté energia elèctrica; una 

línia de pressió mitja (amb una pressió  entre 30-40 bar) la qual proporciona energia a diferents 

equips i processos de la planta química; i la línia de vapor de baixa pressió (pressió aproximada 

de 2-4 bar) que s’encarrega de produir l’energia tèrmica (aproximadament 40MW) que s’utilitza 

per escalfar, pel procés de destil·lació, per moure petits motors, etc. 

13.2. Introducció de l’hidrogen com a combustible 

Al canviar el combustible i substituir i/o combinar el gas natural amb l’hidrogen, s’han 

de vigilar una sèrie de paràmetres per tal d’assegurar-nos que es podran utilitzar les 

mateixes turbines sense cap tipus de problema aparent. 

Respecte al turbocompressor, no es modifica ni canvia ni tampoc no són necessàries les 

etapes extra ni el reajust de les etapes existents requerides. En el cas que es planteja el 

compressor operarà al voltant del 2.4% més ràpid, sense variar la TET (temperatura d’entrada 

a la turbina), i això pot requerir que el rotor sigui enfortit. Aquest efecte té lloc perquè la 

capacitat de flux i l’àrea final de la tovera s’han mantingut constants i els mecanismes en una 

circulació d’aire més alta i un número de Mach lleugerament més alt. 
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Així, canviar de combustible de gas natural a un combustible ric en hidrogen es pot 

aconseguir sense canvis al turbocompressor. El canvi principal que s’ha de realitzar és a la 

cambra de combustió i el sistema de carburant haurà de ser reajustat [20]. 

Per això, un moment especialment complicat és l’entrada dels fums de combustió (és a 

dir, un cop s’ha produït la combustió i s’està fora de la cambra de combustió) a la turbina de 

gas. El fet d’utilitzar hidrogen enlloc de gas natural podria fer augmentar la temperatura 

d’aquests gasos perjudicant el funcionament de la turbina de gas.  

Amb l’ajuda del simulador Hysys i simulant 10 mescles amb diferent composició del 

combustible, s’ha calculat la temperatura dels fums de combustió a l’entrada de la turbina en 

cada cas. També s’ha calculat la temperatura que tindrien els gasos a la sortida de la turbina 

de gas (un cop expandits) i a la sortida de la caldera (un cop refredats). 

Es representen gràficament els resultats obtinguts en les diferents simulacions per tal 

de veure-ho més fàcilment: 

 

Es pot observar (en la figura 13.1) que les temperatures són pràcticament constants tot 
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i la presència d’hidrogen a la mescla de combustibles. 

A part de vigilar que la temperatura no augmenti massa, cal saber si les turbines de 

gas de les quals es disposa (així com la cambra de combustió de la que es disposa) podran 

absorbir tot el cabal que es vol expandir. Al variar proporció de gas natural i hidrogen del 

combustible i mantenint la potència neta total de la planta en 100 MW, es produeix una 

variació en el cabal de combustible. Això es deu a què l’hidrogen té una calor específica 

major que el gas natural i se’n necessita menys quantitat per proporcionar la mateixa 

energia. Es mostren també els mateixos resultats gràficament (fig.13.2): 

 Així doncs, en les diferents simulacions es pot observar que la quantitat de 

combustible (expressat en unitats de cabal màssic, kg/h) utilitzat per tenir els 100 MW de 

potència disminueix al augmentar la presència d’hidrogen en el combustible. 

 

13.3. Combustible ric en hidrogen 

L’hidrogen pur té un LHV (capacitat calorífica inferior) de 120 MJ/kg. Aquest valor és 

bastant elevat sobretot si es compara amb els 48.2 MJ/kg del gas natural. La mescla 
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considerada del 95% en hidrogen té un valor aproximat de LHV màssic de 92.2 MJ/kg  [20]. 

 Si es carrega aquesta mescla en una cambra de combustió modificada, la turbina de 

gas MRE (convencional) pot operar amb el combustible ric en hidrogen a les temperatures per 

les quals ha estat dissenyada. Termodinàmicament, qualsevol motor dissenyat per cremar gas 

natural es comportaria molt similar quan el combustible fos hidrogen o una barreja rica en 

hidrogen[20]. Aquesta configuració dóna un millor funcionament amb combustible ric en 

hidrogen que amb gas natural, quan opera a la mateixa TET.  

La millora es deu als canvis en les propietats de la turbina de gas a causa del 

combustible ric en hidrogen. L’hidrogen té una capacitat calorífica 10 vegades superior que la 

de l’aire i el seu rati de calor específica, ?, és molt similar al de l’aire.  

A part de les petites quantitats d’hidrogen present, just per sobre de l’1% del flux d’aire 

del motor en pes, la temperatura disminuïda a la turbina de gas per a moure el compressor és 

menor amb el combustible ric en hidrogen, a causa principalment a la diferència de Cp. A part 

de la reducció del flux de gas a la turbina (aproximadament un 1.5 % menys que amb gas 

natural), el rati d’expansió requerit per la turbina per moure el compressor és menor i per això el 

rati de pressió i el treball de la turbina disponible per produir la força és major. Cal notar que la 

pressió total dels gasos d’escapament és mínima (4-5 %) per sobre de l’atmosfèrica en tota la 

producció de potència de la planta. La millora per a la versió FPT (free power turbine o turbina 

de vapor) és més gran, la necessitat d’igualar la capacitat de la turbina FPT, amb la TET fixada, 

requereix al motor igualar-se ell mateix al 2.4% més alt que la velocitat del compressor i per tant 

una millor corrent d’entrada i sobretot rati de pressió.  

Per aquest mecanisme l’augment de la potència és d’un 8.7% i l’eficiència tèrmica és de 

1.4 punts superior en percentatge. La pressió dels components rotatius del mecanisme a la 

màxima velocitat i rati de pressió requeriran un controlen el cas real. Alternativament, a una 

menor temperatura d’entrada, aproximadament uns 1510K-1550K, la velocitat del mecanisme 

pot reduir-se a la seva velocitat original. Si el mecanisme fos desaccelerat a aquesta velocitat hi 

hauria una petita reducció de potència a 246.6 MW (-1.35%),  millor dit el guany de potència de 

8.7% i el guany d’eficiència tèrmica seria reduït de 1.4 a 1.2 punts en percentatge. Això reduiria 

la potència però allargaria la vida del mecanisme [20]. 
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14. Consideracions tècniques de la instal·lació 

La instal·lació de cogeneració (de cicle combinat) consta de diferents equips que fan 

possible el cicle. Bàsicament hi ha la turbina de gas i la turbina de vapor. Aquests equips 

han de ser estudiats per tal de conèixer si poden assimilar amb garanties el canvi de 

combustible que es planteja en el projecte i passar de gas natural a hidrogen o bé a una 

mescla d’aquests dos. 

14.1. Turbina de gas 

 La turbina a gas representa un mecanisme de transformació d'energia, on s'utilitza 

l'energia cinètica d'algun fluid per a la realització de treball mecànic, sent un dispositiu cíclic 

generador de potència mitjançant sistemes d'àleps que es mouen a causa del moviment del 

fluid. El fluid de treball a utilitzar en aquest cas serà un gas. 

14.1.1. Turbocompressor 

Comprimeix l’aire a l’entrada de la cambra de combustió. Els turbocompressors són 

màquines tèrmiques que comprimeixen gasos amb relacions de compressió majors amb l’ajuda 

d’una turbina [22]. Segons la disposició i la forma d’interaccionar amb el flux d’aire poden ser 

radials o centrífugs, diagonals (semiaxials o de flux mixte) i axials, sent els primers i els últims 

els més importants. Tot i que, en el camp de les pressions elevades, el compressor alternatiu 

és insubstituïble, l'evolució dels turbocompressors fa possible la seva aplicació a pressions 

cada vegada més elevades, amb grans cabals, assolint màquines de major potènc ia unitària i 

de millor rendiment.  

14.1.2. Cambra de combustió 

 És la part del procés on s’aporta calor al cicle termodinàmic. El funcionament més comú 

és el de combustió interna, on el fluid de treball (aire), que serà el comburent de la reacció de 

combustió, es pren de l’atmosfera i es comprimeix al compressor. L’aire comprimit s’injecta a la 

cambra de combustió on s’injecta també el combustible, en el nostre cas en estat gasós [23] 

Els principals factors a tenir en compte en el disseny de la cambra de combustió d'una 

turbina de gas, depenen de les seves condicions operatives: la combustió ha de ser estable i la 

velocitat del fluid ha de ser l’adequada. 
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14.1.3. Turbina 

L’energia de la turbina ha de ser prou gran per poder comprimir l’aire i donar, sumant-li 

l’energia obtinguda en la turbina de vapor, una potència elèctrica de 60MW. A més, tenint en 

compte que l’hidrogen té una capacitat calorífica major que el gas natural, la turbina que s’utilitzi 

ha de poder suportar les possibles temperatures més elevades dels fums de combustió. 

El factor limitant per a la quantitat de combustible utilitzat és la temperatura dels gasos 

calents creats per la combustió (gasos de combustió), a causa de l’existència de restriccions a 

les temperatures que poden suportar els lleis de la turbina i altres parts de la mateixa. 

Les turbines utilitzades seran dues, una de 43.7 MW (LM6000 de Siemens) i l’altra de 18 

MW (LM2000 també de Siemens). [24] 

14.2. Caldera (intercanviador de calor) 

 La caldera de recuperació de calor està dissenyada per poder generar el vapor i 

optimitzar el funcionament del cicle combinat.  La caldera de recuperació és un 

generador de vapor amb tres nivells de pressió amb circulació natural dels gasos d’escapament 

de la turbina en sentit horitzontal a través dels tubs verticals de circulació de l’aigua 

d’alimentació de la caldera.  

 Les seccions de transferència de calor estan configurades en la direcció del flux dels 

gasos per obtenir la transmissió de calor òptima.  

14.3. Compressor d’hidrogen 

 El compressor d’hidrogen és l’encarregat de comprimir l’hidrogen (el qual s’obté a 
través de canonades) fins la pressió òptima per la combustió. 

El compressor proposat pertany a l’empresa G.E. Energy (General Electric)  i és del tipus 

Horizontally Split Centrifugal (x2)[25]. Com a característiques de disseny destaca que 

horitzontalment parteixi embolcalls i està dissenyat per cabals de volum alts [25] 

Funciona a baixes pressions i fins a pressions de 40 bars. El procés el realitza en una 

etapa de compressió i té capacitat de flux dobles. Disposa d’un sistema de compressió complet 

incloent-hi conductor, auxiliars i d'instrumentació muntada Pot assimilar fins a un cabal de 



Pág. 64  Memòria 

 

500,000 m³/h (17,658,000 ft³/h) , té una alta eficiència i la capacitat de tractar gran varietat de 

gasos. 

14.4. Turbina de vapor 

14.4.1. Turbina 

La turbina de vapor és una turbomàquina que transforma l'energia d'un flux de vapor 

d'aigua en energia mecànica. Aquest vapor es genera en una caldera, de la qual surt en unes 

condicions d'elevada temperatura i pressió. A la turbina es transforma l'energia interna del 

vapor en energia mecànica que s’aprofita per un generador per a produir electricitat. Al passar 

per les toveres de la turbina, es redueix la pressió del vapor (s'expandeix) augmentant així la 

seva velocitat. Aquest vapor a alta velocitat és el que fa que els àleps mòbils de la turbina girin 

al voltant del seu eix al incidir sobre ells [26] 

 El model de la turbina utilitzada és SST-100 [27] i és tracta d’una turbina de vapor 

multietapa de carcassa única, amb una  velocitat entre 1500 i 1800 rpm. Cobreix aplicacions 

industrials com impuls mecànic o de generador; cogeneració i centrals elèctriques industrials . 

Per la planta de cogeneració de 100MW de potència se’n necessitaran dues. 

14.4.2. Condensador 

En el condensador, el vapor procedent de les turbines es condensa abans de tornar a 

entrar a la caldera per tal de repetir el cicle. En una turbina de gas, el condensador està dins la 

turbina; és a dir, no existeix separació entre la turbina i el condensador (formen part del mateix 

equip).Els condensadors són intercanviadors de calor que utilitzen aigua freda (d'una corrent 

natural o refredada en una torre de refredament) per a refredar i condensar el vapor procedent 

d’una turbina de vapor.  

En la planta de cogeneració que es tracta, la pressió del condensador serà la pressió 

atmosfèrica, evitant així, els possibles problemes d’erosió en els àleps i la disminució de 

l’eficiència de la turbina. 

14.4.3. Torre de refrigeració 

Una torre de refrigeració és un intercanviador de calor l'objecte de la qual és l'eliminació 

d'una quantitat de calor d'un sistema hidràulic [28]. Aquesta calor es transmet a l'atmosfera, 
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sent l'aigua retornada a una temperatura inferior. L'aire s'utilitza com un mitjà de refrigeració per 

mitjà del fenomen físic de l'evaporació (el refredament sofert per l'aigua en una torre de 

refrigeració es basa en la transmissió combinada de massa i calor a l'aire que circula per 

l'interior de la torre). La transferència de calor des de l'aigua a l'aire es porta a terme per 

convecció i per evaporació.  

14.4.4. Bomba hidràulica 

En la bomba s’impulsa el flux d’aigua per assolir la pressió necessària per entrar a la 

caldera (intercanviador de calor) i tornar a començar el circuit  de la turbina de vapor (en el cas 

de la línia de pressió de menor pressió; les altres dues línies de vapor no es recirculen).  

En aquest cas, es necessita una bomba capaç d’impulsar 64m 3/h (aproximats) d’aigua a 1 atm 
fins a 10 atm. 

 La bomba escollida per la planta de 100 MW ha de tenir una potència de 23.75 KW i ha 

de ser capaç d’impulsar 64 m 3/h. Amb aquestes dades i els gràfics G.13 i G.14 es dedueix que 

la bomba més adequada serà la LEWA G3R. [29] 

 

 



Pág. 66  Memòria 

 

15.  Avaluació mediambiental 

15.1. L’efecte hivernacle 

15.1.1. Introducció 

La Terra rep la calor del sol i alguns gasos de l’atmosfera, sobretot el vapor d'aigua i el 

diòxid de carboni, absorbeixen i tornen a emetre la radiació infraroja impedint que part 

d'aquesta escapi de la terra i contribuint a que la temperatura mitjana de l'aire superficial 

sigui apta per a la vida. Aquest fenomen s’anomena efecte hivernacle. [32] 

Actualment el problema és la gran quantitat de gasos (naturals i també no presents de 

forma natural a l'atmosfera) amb efecte hivernacle que hi ha a l'atmosfera.  

15.1.2. Origen de l’efecte hivernacle 

L’efecte hivernacle s’origina perquè l’energia que arriba del sol està formada per ones de 

freqüències elevades que traspassen l’atmosfera amb gran facilitat. L’energia remesa cap a 

l’exterior des de la Terra, està en forma d’ones de freqüències més baixes, i és absorbida pels 

gasos amb efecte hivernacle. 

Aquesta retenció de l’energia fa que la temperatura sigui més alta però, en condicions 

normals, és igual la quantitat d’energia que arriba a la Terra que la que s’emet. Si no fos així, la 

temperatura del planeta Terra hagués augmentat contínuament. 

15.1.3.  Gasos amb efecte hivernacle 

15.1.3.1. Diòxid de carboni (CO2) 

 Es genera en oxidar-se el carboni o qualsevol compost que en contingui.  A causa de la 

seva elevada concentrac ió és el gas amb major efecte d'hivernacle contribuint en un 55% al 

canvi climàtic. Quan es crema gas natural en la planta de cogeneració, es produeix CO2. 

15.1.3.2. Metà (CH4)  

El metà sorgeix, fonamentalment, de la descomposició de la matèria orgànica en 

ambients pobres d’oxigen. La reducció del metà fruit de les activitats humanes és més factible 
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que la d'altres gasos perquè la seva supervivència a l'atmosfera és curta, d’aproximadament 

dotze anys, i pot ser utilitzat com a font alternativa d'energia.  

15.1.3.3. L’òxid nitrós (N2O)  

 L'òxid nitrós és alliberat a l’atmosfera en la degradació de fertilitzants nitrogenats i 

deixalles de bestiar. La seva concentració a l'atmosfera és baixa, però una molècula de N2O té 

un poder d'escalfament global 230 vegades superior a una molècula de CO2.  

15.1.3.4. Halocarbons 

 Els halocarbons considerats a efectes d’aplicació del Protocol de Kyoto són els 

hidrofluorocarburs (HCFC), els perfluorocarburs (PFC) i l'hexafluorur de sofre (SF6). Tots 

d'origen industrial. 

  

15.1.4.  El canvi climàtic 

El Canvi Global Climàtic és un canvi de clima que s’atribueix directa o indirectament a les 

activitats humanes que alteren la composició global atmosfèrica. Tot i que el clima canvia per 

raons naturals, la causa fonamental d’aquest canvi climàtic és l’anomenat efecte hivernacle 

[34].  

El canvi climàtic es refereix a una variació estadísticament significativa de l'estat global 

Fig.  3.1 - Repartiment de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle durant l’any 2004 [33] 
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SO3 + H2O    H2SO4 

del clima o de la seva variabilitat durant un llarg període de temps (generalment, dècades o 

més). Pot tenir lloc per processos naturals interns, a pressions externes o a canvis 

antropogènics persistents en la composició de l'atmosfera o en l'ús de la terra.  

15.1.5.  Conseqüències del canvi climàtic 

 De les conseqüències derivades del canvi climàtic cal remarcar que no és possible 

predir amb exactitud el que passaria en els diferents llocs, però es poden preveure diferents 

situacioins. Són les següents: que els deserts es facin més càlids però no més humits, fet que 

tindria greus conseqüències en l'Orient  Mitjà i a l’Àfrica on l'aigua és escassa; entre un terç i la 

meitat de totes les glaceres del món i gran part dels casquets polars es fondrien, posant en 

perill les ciutats i camps situats en les valls que es troben per sota de la glacera; grans 

superfícies costaneres podrien desaparèixer inundades per les aigües que ascendirien de 0,5 a 

2 m., segons diferents estimacions i terres agrícoles es convertirien en deserts i, en general, es 

produirien grans canvis en els ecosistemes terrestres.  

En conclusió, s’espera que els canvis previstos en el clima tinguin efectes positius i 

negatius sobre els recursos d'aigua, l'agricultura, els ecosistemes naturals i la salut humana. Si 

bé, com més grans siguin els canvis climàtics, més significatius seran els efectes negatius.[34] 

 

15.2. Altres efectes mediambientals 

 Un dels efectes més importants i més comú de la combustió de gas natural és la 

contaminació de l'aire. A part de lla producció de diòxid de carboni, també es produeix un altre 

tipus de contaminació al realitzar la combustió.  

Els òxids de sofre, SO2 i SO3, són els agents contaminants més habituals en l'aire. 

Procedeixen de la combustió dels combustibles utilitzats en la indústrial i el principal perill que 

comporten són les reaccions químiques que es produeixen en condicions d'humitat:  

     

 Amb l’objectiu de reduir aquestes emissions, cal eliminar el sofre present en els 
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N2O5 + H2O    HNO3 

N2O3 + H2O    HNO2 

SO2 + H2O   H2SO3 

combustibles abans de arribar a la seva combustió. Si ja s'ha produït, cal reduir, en els gasos 

d'emissió els òxids, de sofre a sofre, el qual pot ser comercialitzat posteriorment.   

 Igual que els òxids de sofre, els òxids de nitrogen reaccionen amb l'aigua que existeix 

en l'atmosfera i donen lloc a dues substàncies àcides: 

  Aquest tipus d’òxids es formen essencialment en les zones d'alta temperatura. En les 

condicions de funcionament d'un turborreactor, les reaccions d'oxidació són més lentes que les 

de combustió del carburant per això les concentracions resultants estan lluny de l'equilibri 

químic, sent pràcticament proporcionals al temps de permanència. S'observa que els òxids de 

nitrogen es produeixen sobretot en condicions de gran càrrega. La riquesa de funcionament de 

la cambra de combustió és un paràmetre important del qual depenen les emissions 

contaminants. Les riqueses i temperatures locals de la barreja (combustible-aire) que es 

realitza en la zona primària són les que controlen els processos químics; si es millora la barreja 

o es fa una premescla, es pot reduir el nivell dels NOx emesos. Quan s’utilitza hidrogen, el 

principal inconvenient de la reacció de combustió és la possible alta temperatura 

desenvolupada en la zona de la flama, fet que podria implicar problemes per la generació de 

NOx. 

 Totes aquestes substàncies àcides formen el que s'ha denominat “pluja àcida”, que 
destrueix boscos, llacs d'escassa profunditat i monuments: 

   

 Es troben també productes intermedis de la reacció combustió del gas natural com 

poden ser el CO i els hidrocarburs no cremats (HC), l'oxidació completa del qual dóna lloc al 

CO2. En canvi, l’hidrogen no produeix emissions nocives de CO2 al cremar-se i els seus únics 

subproductes són vapor d'aigua, estant exempt de NOx, si es controla la temperatura per a 

inhibir la reacció entre el nitrogen i l'oxigen atmosfèric, i de CO2, evitant la contribució a 

l'escalfament global. 
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16. Seguretat i manteniment del procés 

16.1. Introducció 

En una planta de cogeneració que utilitza gas natural i/o hidrogen com a combustible, 

existeixen els riscos típics d’una planta de cogeneració i a més els que s’hi puguin afegir pel 

canvi ( o la mescla) de combustible. 

Les planta de cogeneració disposen de moderns sistemes de control i seguretat que 

impedeixen l'aparició d'accidents greus. De tota manera, és convenient la contractació 

d'assegurances d'accidents i d'incompliment per cobrir aquestes eventualitats [36]. 

16.2. Caracterització del risc de les substàncies del procés 

16.2.1.  Hidrogen 

- Aspectes generals 

L'hidrogen és una substància molt inflamable, la seva temperatura d’autoignició és de 

500 ºC i els límits inferior i superior d’inflamabilitat en aire del 4% i 75% respectivament 

(percentatge en volum). 

Efectes de l'exposició a l'hidrogen: l’hidrogen és extremadament inflamable (sobretot a 

altes pressions), moltes reaccions poden causar foc o explosió (els catalitzadors metàl·lics, com 

platí i níquel, augmenten enormement aquestes reaccions); la barreja del gas amb l'aire és 

fàcilment explosiva i la flama és invisible; l’hidrogen pot ser absorbit pel cos humà per inhalació 

i altes concentracions d'aquest gas poden causar un ambient deficient d'oxigen convertint 

l’hidrogen en un gas asfixiant per desplaçament de l’oxigen [36]. 

- Incendis 

Si s’inicia un incendi produït per hidrogen gasós, cal tallar el subministrament d'hidrogen 

(els sistemes d'hidrogen han d’estar dissenyats per a interrompre el flux de gas en cas 

d'emergència). Per a controlar els petits incendis es poden utilitzar extintors químics de pols 

seca, diòxid de carboni, nitrogen i vapor i, en els casos que sigui necessari protegir equips i 

instal·lacions pròximes, s'utilitzaran sistemes d'aigua pulveritzada. 



Estudi viabilitat d’una planta cicle combinat utilitzant gas natural enriquit (hidrogen) Pág. 71 

 

- Principis bàsics de seguretat. 

Pel que fa a la instal·lació (la planta de cogeneració) cal que l’edifici tingui un sostre amb 

pendent per a forçar una ventilació positiva; l’edifici ha de ser de materials lleugers i no 

combustibles.  

16.2.2. Gas Natural 

Els avantatges de seguretat sobre altres combustible són: el gas natural té un rang 

d'inflamabilitat molt limitat, en concentracions en l'aire per sota del 4% i per dalt 

d'aproximadament el 14%  no s'encendrà; la temperatura d’ignició és alta i, com que el rang 

d'inflamabilitat és limitat, es redueix la possibilitat d'un incendi o explosió accidental [31].  

La seguretat en les instal·lacions de gas natural depenen de diversos factors: un òptim 

manteniment, una adequada utilització i ús de sistemes automàtics de detecció de fugues i 

condicions de explosivitat. Les instal·lacions industrials s’han de revisar, almenys, cada quatre 

anys. Cal tenir presents unes normes de seguretat per a la seva manipulació i per al 

manteniment d'instal·lacions i equips. 

16.3. Riscos i elements de seguretat del procés 

 Qualsevol element que forma part d’una instal·lació pot fallar sota unes condicions de 

treball determinades, descontrolant l’operació i podent-se produir algun tipus d’accident. En  els 

equips principals, les errades més comuns són la corrosió interna, el desgast, les esquerdes o 

la ruptura de soldadures i la sobrepresió. En les canonades, les errades es produeixen 

generalment per connexions defectuoses, corrosió (tant interna com externa), obstruccions, 

ruptures o debilitament, ja sigui per vibracions o per tensions cícliques [40].  

 Els elements específics de seguretat poden originar un accident si essent necessària la 

seva actuació no porten a terme la funció per a la que han estat dissenyats o si al realitzar-la es 

produeix una errada i no pot completar-se satisfactòriament. 

 

16.3.1. Turbina gas 

Un dels factors que cal tenir més controlat en una turbina de gas, és l’entrada dels gasos. 

La temperatura de sortida dels gasos de la cambra de combustió (que entren directament a la 
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turbina de gas) ve limitada per la resistència mecànica dels àleps de la turbina, que han de 

suportar elevades temperatures de treball, de l'ordre de 850°C per a les turbines industrials 

(sense àleps refrigerats), podent arribar a arribar a els 1000°C en les turbines modernes. 

16.3.2.  Caldera (intercanviador de calor) 

Aquestes instal·lacions s’han de mantenir netes, perquè la brutícia provoca pèrdues de 

càrrega i redueix la transferència de calor. Són recipients a pressió i per tant legalment és 

obligatori que portin vàlvules de seguretat entre les dues zones (la dels tubs i la de la 

carcassa) segons el Reglament (BOE núm. 128) d’aparells a pressió [39]. 

16.3.3.  Turbina vapor 

Caldrà tenir instal·lada una línia de seguretat per la turbina de vapor. Una línia de 

seguretat d’una turbina de vapor en general consta de un o diversos òrgans de detecció de les 

anomalies de funcionament; òrgans de transmissió de les ordres  i òrgans de tancament  

Els grups importants porten una doble línia de seguretat, sent indispensable que les dues 

cadenes d'òrgans que les constitueixen siguin independents. També és necessari que cada 

línia de seguretat es pugui comprovar periòdicament, fins i tot amb l’equip en funcionament; 

també és necessari que tota avaria d'un sistema de transmissió d'ordres o de potència com la 

falta de pressió d'oli, doni lloc al tancament dels òrgans.  

16.3.4.  Bomba 

Les bombes utilitzen motors antideflagrants. Aquests motors estan totalment aïllats de 

l’exterior i és impossible que una espurna del motor pugui sortir fora d’aquest. A més, l’aigua 

i la pols no poden entrar dins d’aquest motor. 

A part, la bomba disposa de vàlvules de seguretat per evitar sobrecàrregues. 
 

16.4. Manteniment dels equips i instal·lacions 

En les plantes de cogeneració existeix un manteniment molt especialitzat el qual s'ha de 

realitzar en determines àrees dels equips principals: motors, turbina de gas i de vapor. La resta 

d'equips (calderes, equips elèctrics, etc.), no requereixen atencions especials. Lescentrals són 

completament automàtiques i requereixen molt poca atenció [36].  
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16.4.1. Corrosió i erosió 

Els combustibles utilitzats en el procés de cogeneració han d’estar lliures de partícules i 

impureses sòlides per evitar qualsevol tipus d’erosió, sobretot en els àleps de la turbina de gas. 

Si no s'utilitzen els anticorrosius adequats, el clor ataca a la instal·lació podent-se produir 

corrosió en els circuits, escurçant el temps de vida dels mateixos. 

16.4.2. Cavitació 

La cavitació és un efecte hidrodinàmic que es produeix quan l'aigua o qualsevol altre fluid 

passa a gran velocitat per un àlep de superfície determinada, produint una descompresió del 

fluid en la zona de l'àlep. Una pressió baixa del fluid es converteix en la formació de bombolles 

prop de la superfície del rotor. Quan aquestes bombolles es desfan, forces relativament 

llargues es transmeten al rotor i aquest pot causar picades en la superfície. La cavitació es 

produeix sobretot en bombes, quan la pressió d'entrada és massa baixa.  

La millor forma d'evitar-la és mitjançant un bon disseny per evitar baixes pressions; però 

on no sigui possible a causa de factors externs fora d’abast es poden introduir petites quantitats 

d'aire injectades en la zona on es produeix el fenomen o bé utilitzar la protecció catòdica. 

16.4.3.  Legionel·la 

La legionel·la és un bacteri gram negatiu, sent la més important la legionel·la 

pneumophila que produeix la malaltia de la legionel·losi.. La malaltia es transmet per aerosols 

en els quals es troben implicats aparells d'aire condicionat i conduccions d'aigua (i també per 

aspiració) [41]. 

En una instal·lació que conté equips de condensació i torres de refrigeració, s’han de 

realitzar els processos adequats de desinfecció, adaptats a la normativa vigent, per a la 

prevenció de la legionel·la en les instal·lacions que es consideren de risc.  
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17. Control de la planta 

17.1. Introducció 

 El control de totes les variables implicades en el procés com són les temperatures, 

les pressions, les composicions, etc. requereix la utilització d’un important número 

d’instruments per a la seva mesura.  

  Resumint, l’equip escollit ha de ser segur i senzill, de fàcil ajust, manteniment i 

neteja.  

17.2. Sistemes de control 

17.2.1. Mesuradors de temperatura 

 A la planta s’utilitzen termopars del tipus T. Estan fets de coure (Cu) i d’una aleació 

de coure i níquel (Cu i Ni).  

Les seves característiques principals són: 

•  precisió de ± 1ºC o ± 0.75%;  

• aguanten condicions d’atmosfera oxidant, reductora, condicions de buit, temperatures 

criogèniques i vapors metàl·lics.  

Els intercanviadors de calor es controlen mitjançant indicadors i controladors de 

temperatura a la sortida de l’intercanviador. D’aquesta manera s’assegura un control correcte 

de la temperatura. 

17.2.2.  Mesuradors de pressió 

 Els mesuradors de pressió es consideren com una instrumentació addicional a la 

necessària en els llaços de control i es col·loquen en els punts següents del procés:  

• aspiració i la impulsió de totes les bombes per tal de comprovar el seu correcte 

funcionament. Van connectades a una vàlvula de regulació en by-pass per controlar el 

flux del fluid impulsat per la bomba.  
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• A les entrades i sortides dels intercanviadors de calor per tal de controlar la brutícia i les 

pèrdues de càrrega.  

• A l’entrada i sortida de les turbines i compressors. 

17.2.3.  Mesuradors de flux 

 Els mesuradors de flux depenen de la naturalesa del fluid. Aquests mesuradors 

seran diferents per fluids nets o per fluids amb sòlids. En aquest cas el mesurador utilitzat és 

el rotàmetre ja que el fluid no conté sòlids, es considera un fluid net. 

17.2.4.  Vàlvules de control 

 Les vàlvules de seguretat es col·loquen just després de les bombes o compressors 

perquè en el cas d’una pujada brusca de la pressió aquesta es pugui alliberar a l’exterior de la 

línia principal. També es col·loquen vàlvules de seguretat a la cambra de combustió com a 

mesura de precaució davant d’un augment inesperat de la pressió. Les vàlvules de control 

necessàries com a instrumentació addicional, són: 

• Vàlvules de seguretat en els cossos de les bombes, que permetin l’evacuació de 

fluids en cas de ruptures o fuites.  

• Vàlvules per a la desconnexió del procés de les bombes o d’altres equips, en cas de 

reparació o avaria.  

• Vàlvules anti-retrocés que evitin el flux invers en la descàrrega de les bombes.  

• Vàlvules manuals en by-pass per a les vàlvules de regulació automàtiques, que 

permetin continuar l’operació de la planta en cas de que les vàlvules de regulació 

automàtiques fallin, o hagin de reparar-se o canviar-se. Durant l’operació normal 

aquestes vàlvules estaran tancades. 
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18. Estudi econòmic del procés: pressupost 

18.1. Introducció 

En aquest apartat es realitza l’estudi econòmic de l’ampliació d’una planta de cogeneració 

de 70MW a una de 100MW. Es calcula l’increment de cost respecte la situació inicial (planta de 

cogeneració de 70MW que utlitza gas natural com a combustible) de cada alternativa 

proposada per aquest augment de potència i es determina si seria econòmicament viable la 

introducció de l’hidrogen com a combustible per aquest tipus d’instal·lacions. 

Les alternatives que es proposen per l’augment de potència de la planta (veure annex J 

respecte l’avaluació econòmica) s’aconsegueixen a partir de diferents variables com són: la 

possible inversió per l’adapatació de planta actual, el tipus de combustible utilitzat, el preu de 

l’hidrogen, el preu dels drets d’emissió i la possible absorció del CO2 amb amines.  

Per tal de calcular la opció més econòmica de totes les alternatives proposades,  

s’utilitzarà la funció increment de cost. Aquesta funció es defineix com la diferència de cost de 

cada alternativa respecte el cas de cogeneració de la planta de 70MW.  Per tant, la funció 

d’increment  del cost que s’utilitzarà és la següent: 

 

∆Cost anual(€)=Inversió+costH2+cost incrementGN+cost absorció CO2+cost drets  
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18.2. Alternatives 

18.2.1. Inversió nova planta de cogeneració 

La inversió per una nova planta de cogeneració, es planteja en el moment que la planta 

actual no pugui proporcionar aquest augment de potència i  sigui necessari contruir-ne una de 

nova que sigui capaç de generar els 100MW de potència que requereix la planta química.  

Els costos directes associats a la construcció d’una nova planta de cogeneració, són els 

següents (veure annex J per tenir més detall): 

 

 

Un altra situació, seria la de tenir una planta en mot bon estat i relativament nova que, 

sense ser capaç de donar els 100MW, si que ho pogués fer a partir d’una ampliació de la planta 

actual. La inversió per aquest cas se suposa d’un 50% respecta la inversió per la nova planta. 

Finalment es planteja el cas hipotètic que la planta de 70MW ja hagués estat construida 

pensant en una possible ampliació en el futur i que es pogués aprofitar sense cap tipus de 

problema per la generació de 100MW. 

Cost total equips 26,9805 M€
Cost lliurament d’equips 2,6980 M€
Cost instal·lació d’equips 11,8714 M€
Cost elements de control 10,6843 M€
Cost canonades i vàlvules 20,1814 M€
Cost sistema elèctric 3,2646 M€
Cost adaptació de la planta 2,9679 M€
TOTAL COSTOS DIRECTES 78,6481 M€
Cost enginyeria i supervisió 9,7939 M€
Despeses de construcció 12,1682 M€
Despeses legals 1,1871 M€
Honoraris del contratista 6,5293 M€
Cost contingències 13,0585 M€
TOTAL COSTOS INDIRECTES 42,7371 M€
CAPITAL FIX D’INVERSIÓ 121,3851M€
CAPITAL DE TREBALL 24,2770 M€
CAPITAL TOTAL INVERTIT 145,6622 M€

Taula 18.1 – Total inversió per nova planta (milions €) 
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Se suposa que la inversió de la nova planta o de l’ampliació s’amortitza en els deu 

primers anys de funcionament de la planta. 

Cal remarcar que tot i l’augment de generació de potència de la planta, no serà necessari 

contractar més personal dels ja existens a la planta actual. 

18.2.2. Cost combustibles i matèries primes 

Segons la proporció d’oxigen-hidrogen dins el combustible, el cost anual de les matèries 

primes per la planta de cogeneració serà diferent. També variarà en funció de la procedència 

de l’hidrogen el qual es planteja que pot tenir a origens ben diferenciats: hidrogen excedent de 

la planta química a la qual la cogeneració dóna el seu servei, hidrogen excedent d’una planta 

exterior, hidrogen generat per steam reforming i hidrogen produït per electrolisi. Pel que fa a 

l’augment del cost de l’aigua del procés (a causa de la necessitat de més cabal), no s’estudia ja 

que és el mateix per totes les alternatives proposades. 

18.2.3. Captura del diòxid de carboni 

L’absorció del diòxid de carboni emès per la planta de cogeneració es realitza amb una 

absorció química amb amines (veure apartat 7). El cost d’absorbir el diòxid de carboni amb 

amines es fixa, per aquest projecte en un cost  de 41.5 €/t CO2. S’estima que aquest cost 

baixarà a causa de les continues investigacions i nous mètodes de captura d’aquest gas. 

Aquest cost està en funció de la mescla de combustible utilitzada així com de la quantitat 

de CO2 que es decideixi absorbir (ja que potser no s’absorbeix tot el CO2 produït en el procés 

de cogeneració sinó només el que s’excedeix de les emissions assignades pel PNA). 

18.2.4. Mercat d’emissions 

El preu de venda i compra dels drets d’emissió varia segons el mercat d’emissions en 

funció de l’oferta i la demanda (mateix sistema que la borsa). Altres variables que poden afectar 

el preu dels drets d’emissió, i que indirectament afecten l’oferta i la demanda, són: producció 

d’energia alternativa, cost del petroli, del gas i de l’electricitat  (si aquests costos baixen el preu 

dels drets d’emissió també baixa), activitat venedora de les entitats financeres, nombre de 

participants en el mercat (en determinades èpoques de l’any en disminueix la participació), etc. 

 Per tal de poder realitzar l’estudi econòmic i segons els valors assolits en el dos últims 

mesos, es fixa el preu mitjà dels drets d’emissió en 22.5 €/t CO2 [43]. 
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18.3. Resultats 

Per presentar els resultat obtinguts en les diferents alternatives plantejades es presenten 

3 taules diferents (en funció del combustible) per cada opció d’inversió en la nova planta. 

També es diferencia, dins de cada taula, el cost de l’hidrogen utilitzat (1a: excedent propi, 1b: 

excedent extern, 2: steam reforming i 3:electrolisi) i el tractament per les emissions de diòxid de 

carboni (Aparcial: absorció del CO2 emès de més o de menys respecte la situació base de la 

planta de cogeneració de 70MW, V: venda o compra de drets d’emissió, A+V: combinació 

d’ambdues accions). 

18.3.1. Taules 

  

Alternativa
Cost total 10er 
any (milions€)

Cost total resta 
anys(milions€) Alternativa

Cost total 
10er any 

(milions€)

Cost total resta 
anys(milions€) Alternativa

Cost total 
10er any 
(milions€)

Cost total resta 
anys(milions€)

1a.A  parcial 70,62 € 56,05 € 1a.A  parcial 41,49 € 26,92 € A parcial 34,44 € 19,87 €
1a.V 65,68 € 51,12 € 1a.V 40,84 € 26,28 € V 32,13 € 17,56 €
1a.A+V 66,90 € 52,34 € 1a.A+V 46,88 € 32,31 € A+V 39,83 € 25,26 €
1b.A parcial 65,01 € 50,44 € 1b.A parcial 40,05 € 25,48 €
1b.V 60,07 € 45,50 € 1b.V 39,41 € 24,84 €
1b.A+V 61,29 € 46,72 € 1b.A+V 45,44 € 30,87 €
2.A parcial 111,31 € 96,74 € 2.A parcial 51,91 € 37,34 €
2.V 106,37 € 91,80 € 2.V 51,26 € 36,70 €
2.A+V+V 107,59 € 93,02 € 2.A+V+V 57,30 € 42,73 €
3.A parcial 170,79 € 156,22 € 3.A parcial 67,14 € 52,58 €
3.V 165,85 € 151,29 € 3.V 66,50 € 51,93 €
3.A+V 167,07 € 152,50 € 3.A+V 72,53 € 57,96 €

a) Mescla rica en hidrogen
I.Construcció planta nova

b) Mescla equimolar c) 100% Gas natural

Alternativa
Cost total 10er 
any (milions€)

Cost total resta 
anys(milions€) Alternativa

Cost total 
10er any 

(milions€)

Cost total resta 
anys(milions€) Alternativa

Cost total 
10er any 
(milions€)

Cost total resta 
anys(milions€)

1a.A  parcial 63,34 € 56,05 € 1a.A  parcial 34,21 € 26,92 € A parcial 27,16 € 19,87 €
1a.V 58,40 € 51,12 € 1a.V 33,56 € 26,28 € V 24,84 € 17,56 €
1a.A+V 59,62 € 52,34 € 1a.A+V 39,59 € 32,31 € A+V 32,55 € 25,26 €
1b.A parcial 57,72 € 50,44 € 1b.A parcial 32,77 € 25,48 €
1b.V 52,79 € 45,50 € 1b.V 32,12 € 24,84 €
1b.A+V 54,00 € 46,72 € 1b.A+V 38,16 € 30,87 €
2.A parcial 104,02 € 96,74 € 2.A parcial 44,63 € 37,34 €
2.V 99,09 € 91,80 € 2.V 43,98 € 36,70 €
2.A+V+V 100,30 € 93,02 € 2.A+V+V 50,01 € 42,73 €
3.A parcial 163,51 € 156,22 € 3.A parcial 59,86 € 52,58 €
3.V 158,57 € 151,29 € 3.V 59,21 € 51,93 €
3.A+V 159,79 € 152,50 € 3.A+V 66,01 € 58,73 €

a) Mescla rica en hidrogen b) Mescla equimolar c) 100% Gas natural
II.Ampliació planta actual

Taula 18.2 – Increment costos anuals (milions €) per les alternatives amb construcció de nova planta 

Taula 18.3 – Increment costos anuals (milions €) per les alternatives amb ampliació de planta 
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18.3.2. Gràfiques 

Amb l’objectiu de veure i comparar millor els resultats presentats (veure annex J), es 

presenten diferents gràfics per comparar, en cada cas, quina alternativa és millor i és més 

òptima econòmicament. 

En la primera gràfica (Fig. 18.1) s’observa com el tipus de combustible utilitzat i la forma 

d’obtenció d’aquest (en el cas de l’hidrogen) pot afectar al cost associat a l’augment de 

potència. 

Increment cost anual de les matèries primes 

0 €

20 €

40 €

60 €

80 €

100 €

120 €

140 €

160 €

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%H2

In
cr

em
en

t 
co

st
 [

M
€/

an
y]

excedent1
a
excedent1
b
steam
reforming
electròlisi

GN

 

Alternativa Cost total resta 
anys(milions€) Alternativa Cost total resta 

anys(milions€) Alternativa Cost total resta 
anys(milions€)

1a.A  parcial 56,05 € 1a.A  parcial 26,92 € A parcial 19,87 €
1a.V 51,12 € 1a.V 26,28 € V 17,56 €
1a.A+V 52,34 € 1a.A+V 32,31 € A+V 25,26 €
1b.A parcial 50,44 € 1b.A parcial 25,48 €
1b.V 45,50 € 1b.V 24,84 €
1b.A+V 46,72 € 1b.A+V 30,87 €
2.A parcial 96,74 € 2.A parcial 37,34 €
2.V 91,80 € 2.V 36,70 €
2.A+V+V 93,02 € 2.A+V+V 42,73 €
3.A parcial 156,22 € 3.A parcial 52,58 €
3.V 151,29 € 3.V 51,93 €
3.A+V 152,50 € 3.A+V 57,96 €

a) Mescla rica en hidrogen b) Mescla equimolar c) 100% Gas natural
III.Aprofitament planta actual

Fig 18.1 – Cost anual (milions€/any) de les matèries primes   

Taula 18.4 – Increment costos anuals (milions €) per les alternatives amb aprofitament de planta 
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En la segona gràfica (Fig. 18.2) s’observa com l’alternativa més econòmica és la de 

seguir utilitzant gas natural i, en les condicions actuals que es presenten en aquest projecte, 

comprar els drets d’emissió necessaris per poder augmentar la potència de la planta.   

                 

Alternativa Num.
Excedent 1a. Absorció total 1
Excedent 1a. Absorció parcial 2
Excedent 1a. Comerç drets 3
Excedent 1a.Abs+Comerç 4
Excedent 1b. Absorció total 5
Excedent 1b. Absorció parcial 6
Excedent 1b. Comerç drets 7
Excedent 1b.Abs+Comerç 8
Steam reforming. Absorció total 9
Steam reforming. Absorció parcial 10
Steam reforming. Comerç drets 11
Steam reforming.Abs+Comerç 12
Electrolisi. Absorció total 13
Electrolisi. Absorció parcial 14
Electrolis. Comerç drets 15
Electrolisi.Abs+Comerç 16

Increment cost total anual  (M€) vs alternatives

0,00 €

20,00 €

40,00 €

60,00 €

80,00 €

100,00 €

120,00 €

140,00 €

160,00 €

180,00 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Alternatives

Ic
re

m
en

t 
co

st
 a

n
u

al
 (

M
€/

an
y)

Cost
95%
H2

Cost
50%
H2

Cost
0%H
2

Fig 18.2 – Cost anual (milions €/any) de les diferents alternatives del projecte 

Taula 18.5 – Resum alternatives 
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18.4. Conclusió 

La conclusió d’aquest estudi econòmic és que, en les condicions actuals del problema 

plantejat, és més econòmic seguir utilitzant el gas natural com a únic combustible i que les 

emissions que es generin en excés respecte les assignades en el PNA (2005-2007), s’emetin i 

es comprin els drets necessaris per poder emetre-les complint amb el PNA i protocol de Kyoto. 

Aquest fet és causat per l’alt preu dels processos d’absorció i captura del CO2 comparant-

lo amb el preu dels drets d’emissió durant aquest primer període d’aplicació del PNA. En el 

moment que el preu d’absorció baixés i/o el preu dels drets augmentés, s’hauria de replantejar 

l’opció més econòmica pel cas plantejat. 

En el cas d’haver de construir la nova planta, durant els 10 primers anys, en els quals 

s’amortitza la inversió, sortiria més econòmica l’opció de comprar l’energia elèctrica restant a la 

xarxa elèctrica però a per la resta d’anys seria més barata la cogeneració. Si s’optés per 

aquesta opció, el beneficis per utilitzar la cogeneració enlloc d’obtenir l’electricitat a través de la 

xarxa, començarien a partir dels 20 anys de funcionament de la planta. 
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19.  Anàlisi econòmic i optimització de les 

alternatives 

19.1. Introducció 

A causa del baix preu en el qual es situen actualment els drets d’emissió respecte el cost 

d’absorció del CO2 i l’alt cost de l’hidrogen respecte el gas natural, els resultats econòmics són 

favorables a seguir utilitzant gas natural per la planta de cogeneració de 100MW, emetre més 

diòxid de carboni del permès i comprar els drets d’emissió necessaris per seguir complint el 

Protocol de Kyoto i el PNA. 

El cas plantejat en aquest projecte sobre un possible canvi de combustible podria ser 

viable econòmicament si el preu d’obtenció de l’hidrogen o el cost d’absorció del CO2 fossin 

més baixos i/o el preu dels drets d’emissió augmentés respecte el de captura del diòxid de 

carboni. A llarg termini, aquests fets s’han de produir ja que si es continua contaminant, moltes 

empreses hauran de comprar més drets d’emissió per poder complir el protocol de Kyoto i això 

farà augmentar-ne el seu cost (a causa del gran augment de demanda). Si aquest cost 

augmenta, indirectament s’afavorirà a la introducció de nous combustibles que no emetin gasos 

d’efecte hivernacle. 

Per això, s’estudien diferents situacions d’obtenció d’hidrogen i diferents preus dels drets 

d’emissió que facin canviar la situació 

19.2. Cost matèries primes 

El fet d’introduir un nou combustible per substituir o mesclar-se amb el gas natural té un 

gran impacte en el cost total del procés ( en aquest cas l’impacte es produeix sobre l’increment 

de cost respecte la situació anterior) ja que el cost de les matèries primes representa 

aproximadament entre un 50 i un 80% (en funció del cas i del cost de la matèria prima) de 

l’increment de cost associat a l’augment de potència de la planta. 

En la gràfica següent (figura 19.1) s’observa el cost anual de les matèries primes per 

diferents preus de l’hidrogen (expressats en €/kg d’hidrogen i amb valors situats entre 0 €/kg i 

1.95 €/kg H2). 
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Increment cost Matèries primes
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En la figura 19.1 es pot observar que només en els casos que el preu unitari de compra 

de l’hidrogen és menor a 0.2 €/kg H2 l’increment de cost de la matèria prima utilitzant hidrogen 

com a combustible és més econòmic que el del gas natural.  

En canvi, quan es mira el l’increment de cost total anual s’observa (figura 19.2) que per 

costos de l‘hidrogen majors de 0.2 €/kg i menors de 0.3 €/kg, hi ha alternatives més 

econòmiques que continuar utilitzant només gas natural com a combustible. Aquestes 

alternatives són les d’utilitzar una mescla rica en hidrogen (i poder vendre els drets sobrants al 

seu preu actual de 22.5 €/t CO2) o bé la d’utilitzar una mescla equimolar i comprar els drets 

necessaris al seu preu actual. 

Fig. 19-1 – Increment de cost (milions €) de les matèries primes en funció del cost de l’hidrogen 
(€/kg) respecte la proporció d’hidrogen en el combustible 
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Increment cost total vs cost H2
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19.3. Cost drets d’emissió 

 En aquest apartat s’estudia com evoluciona el cost final de les diferents alternatives en 
funció dels costos dels drets d’emissió. Variant i ampliant el cost d’aquests drets es pretén fixar 
a partir de quin preu, qualsevol de les alternatives plantejades, és econòmica. Per realitzar 
aquest estudi s’ha mantingut constant el preu de l’absorció en 41,5 € per tona de CO2 . 

 Per realitzar els gràfics el preu dels drets s’ha variat de 0 a 50 €/t CO2 i s’han dividit per 

tipus de mescla, sense tenir en compte la inversió inicial de les alternatives que la necessiten 

(la codificació de les alternatives dels gràfics que segueixen equival a la taula 18.5). 

 

 

 

Fig 19.2 – Cost anual (milions €/any) de l’augment de potència en funció del tipus de 
mescla i el tractament posterior respecte el cost de l’H2 
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Ø Mescla rica en H2 
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 Segons la figura 19.3 es pot concloure que totes aquelles alternatives que no tenen en 

compte el comerç d’emissions (ni la compra ni la venda de drets) no varien el seu cost total en 

variar el cost dels drets. 

 De les que sí permeten el comerç d’emissions es pot observar que si augmenta el cost 

del dret totes disminueixen el cost total anual. 

 Fixant-se en el cost del dret es pot deduir que quan el cost del dret supera el cost de 

l’absorció del CO2 és millor absorbir el CO2 que no pas comprar els drets d’emissió. 

 

Fig 19.3 – Increment del cost total (milions €/any) de les alternatives proposades per la mescla 
rica en H2 respecte el cost dels drets d’emissions 
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Ø Mescla equimolar 
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 Com es pot veure a la figura 19.4, de la mateixa manera que a la mescla anterior, totes 

aquelles alternatives que no contemplen la compra o la venda de drets d’emissions no varien el 

seu cost total si es varia el cost d’aquests. 

 Es pot dir a partir d’aquest gràfic, que aquelles alternatives que permeten la compra-

venda de drets d’emissió sense realitzar absorció, augmenten lleugerament el seu cost final en 

augmentar el cost dels drets, en canvi, les que permeten l’absorció del CO2, disminueixen d’una 

manera considerable el seu cost total en augmentar el cost dels drets. 

 En el moment que el preu del dret supera el preu de l’absorció de CO2, serà més 

econòmic realitzar l’absorció i vendre els drets. 

 

Fig 19.4 – Increment del cost total (milions €/any) de les alternatives proposades per la mescla 
equimolar respecte el cost dels drets d’emissions 
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Ø Mescla 100% gas natural 

MESCLA 100%GN

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Cost drets (€/t CO2)

C
o

st
 to

ta
l (

M
€/

an
y)

1

2

3

4

 

 Com a les mescles anteriors els casos que no consideren el comerç d’emissions no 

varien el seu cost total amb el cost de les emissions.  

 Si es considera únicament el comerç de drets sense absorció, el cost total augmenta 

considerablement amb el cost dels drets. En canvi, si s’absorbeix el CO2 i es comercialitza amb 

els drets d’emissió el cost total disminueix quan augmenta el cost dels drets. 

 En funció del cost del dret es pot dir que si aquest és inferior al cost de l’absorció del 

CO2 serà més econòmic no absorbir-lo. Per sobre d’aquest cost de drets, el que és més 

econòmic és absorbir i vendre els drets. 

 

 

 

Fig 19.5 – Increment del cost total (milions €/any) de les alternatives proposades per 
gas natural respecte el cost dels drets d’emissions (€/t CO2) 
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19.4. Cost absorció 

 En aquest cas, per realitzar aquest estudi, es manté constant el preu dels drets (en 22.5 

€/t CO2) i el que es varia és el preu de l’absorció. L’Estudi es realitza pels tres tipus de mescles 

(rica en hidrogen, equimolar i 100% gas natural). 

 Si la mescla és rica en hidrogen, el cost total no varia pràcticament amb el cost de 
l’absorció, ja que el CO2 que pot ser absorbit és mínim i pràcticament no afecta al cost total. 

 Si la mescla és equimolar s’observa que 4 de les alternatives no varien el cost total amb 

el cost de l’absorció, aquestes alternatives són les que no consideren l’absorció del CO2.La 

resta augmenten el cost total amb el cost de l’absorció unes d’una manera més considerable i 

d’altres, les que permeten només una absorció parcial, ho fan d’una manera més discreta. En 

funció del cost de l’absorció es pot veure que l’alternativa més econòmica quan l’absorció te un 

cost inferior al del dret d’emissió és la que utilitza l’hidrogen d’excedent 1b i té en compte 

l’absorció i el comerç dels drets. Quan el cost de l’absorció supera el cost del dret, l’alternativa 

més econòmica serà la que no realitzi l’absorció i utilitzant l’hidrogen excedent 1b i el comerç de 

drets. 

 A la mescla 100% gas natural l’alternativa que no considera l’absorció no varia el cost 

total amb el cost de l’absorció com ja s’ha explicat per els altres tipus de mescla. En els casos 

on sí es considera, l’increment del cost total augmenta amb el cost de l’absorció. En funció del 

cost de l’absorció es pot veure que per sota del preu del dret, l’alternativa més econòmica és la 

que considera tant l’absorció com el comerç de drets (és a dir, absorbir tot el diòxid de carboni i 

vendre els drets d’emissió no utilitzats), però per sobre d’aquest cost, la millor alternativa és no 

absorbir. 

 

19.5. Absorció vs Comerç emissions  

Com ja s’ha pogut comprovar al llarg de tot l’estudi econòmic, el cost de l’absorció del 

diòxid de carboni i els cost de compra/venda dels drets d’emissió estan íntimament relacionats 

en la funció increment de cost. La quantitat de diòxid de carboni emesa a l’atmosfera no 

assignada pel PNA és un factor en comú pels dos costos, que es veuen diferenciats pel cost 

unitari de cadascun: el cost de l’absorció, està en funció de la millora de les tècniques existents 

o bé de l’aparició de noves tècniques i el cost dels drets, està marcat pel comerç d’emissions 
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(mecanisme flexible del protocol de Kyoto).  

Es poden identificar tres situacions diferenciades on, en funció del cost de l’hidrogen, 

s’identifica una alternativa (absorció o comerç), amb un determinat combustible, més 

econòmica: 

 

19.6. Cogeneració vs Energia de la xarxa elèctrica 

Al realitzar l‘estudi del cost associat a l’ampliació de potència de la planta (a causa de les 

necessitats de la planta química de tenir més energia elèctrica) també es calcula el que costaria 

obtenir aquesta energia a través de la xarxa enlloc d’ampliar la producció de la planta de 

cogeneració. Així doncs, es calcula el cost anual de l’energia elèctrica de la xarxa segons les 

tarifes del 2005 ([44]) i s’obté un cost anual de 24.871 milions d’euros (veure annex J). 

En la  figura 19.8 es compara el cost anual (expressat en milions d’euros per MW 

d’energia elèctrica produït) de l’energia elèctrica obtinguda a través de la xarxa elèctrica amb 

l’obtinguda a la planta de cogeneració (quan hi ha aprofitament de planta o a partir de l’any 10 

quan ja s’ha amortitzat la inversió) en funció de diferents costos de l‘hidrogen (€/kg).  

Cost dret>>cost absorció Mescla rica (comerç)

Cost dret>cost absorció 100% Gas natural (absorció)

Cost drets<cost absorció 100% Gas natural (comerç) 100% Gas natural (comerç) 100% Gas natural (comerç)

Drets vs Abs/Cost H2 (€/kg H2) 0                 <0,29 >0,29                        <0,34 >0,34                          <0,42 >0,42                            1,95                  

100% Gas natural (absorció)

Absorció vs Drets

Mescla rica 
(comerç)

Mescla rica (comerç)

Fig 19. 1 –   Alternativa m és econòmica (comerç d ’ emissions o absroció amb amines)   
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Per tant, en les condicions inicials plantejades i la situació actual de mercat de drets 

d’emissió, seria més econòmic utilitzar la cogeneració amb gas natural i, en el cas d’introduir 

hidrogen en el combustible, només seria beneficiosa una mescla de combustibles equimolar 

sempre que el cost de l’hidrogen fos menor de 0.65€/kg CO2 . Per la resta de situacions, 

sempre seria més econòmic comprar l’electricitat a través de la xarxa elèctrica . 

 

 Ampliant el rang de preus de l’hidrogen, es pot dir que en el cas de tenir un combustible 

ric en hidrogen, quan el cost de l’hidrogen sigui més elevat que  0.42 €/kg H2 i amb costos de 

drets inferiors de 50 €/t CO2 sortirà més econòmic utilitzar energia elèctrica de la xarxa enlloc 

d’autoproduir-la. En canvi, en una mescla equimolar, surt a compte utilitzar la cogeneració 

sempre que el cost de l’hidrogen sigui menor de 0.60 €/kg H2. Finalment, si es planteja l’opció 

de tenir només gas natural com a combustible (situació en la qual és indiferent el cost de 

l’hidrogen), en el rang d’alternatives plantejat, sempre serà més econòmica la cogeneració. 

Si es necessita una inversió inicial, durant els deu primers anys que s’amortitza només 

surt més econòmica la cogeneració quan s’utilitza gas natural o una mescla rica en hidrogen 
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Fig 19.9 – Cost anual unitari (M€/MW) de l’energia (xarxa elèctrica vs cogeneració) en 
funció del cost de l’H2, l’acció posterior amb el CO2 i el tipus de combustible 
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(amb un cost de l’hidrogen inferior a 0.39 €/kg). En aquests casos cal realitzar un estudi acurat 

per saber quan es començaria a obtenir benefici respecte el cost de la xarxa elèctrica i en 

resulta que es començaria a recuperar cap als 20 anys de funcionament de la planta. 

19.7. Conclusions de l’optimització 

 Una conclusió principal que se’n pot deduir d’aquests estudis és que la relació entre el 

cost dels drets i el cost dels mètodes d’absorció de CO2 és directa i molt important. 

Independentment de l’alternativa d’inversió escollida (construcció nova planta, ampliació o 

aprofitament de la planta actual) i de la mescla de combustible utilitzada (mescla rica en 

hidrogen, equimolar o 100%gas natural) l’elecció d’absorbir el CO2, comprar els drets i fins i tot 

pagar les multes d’emissions depèn únicament del cost unitari d’aquests. Sempre que el preu 

del dret estigui per sota del preu de l’absorció serà més econòmic comprar drets que absorbir el 

CO2 ; i sempre que les multes per emissions de CO2 siguin inferiors als costos dels mètodes 

d’absorció serà més econòmic emetre i pagar la multa. 

 Però aquest no és l’objectiu del Protocol de Kyoto ni del PNA els quals intenten frenar 

l’emissió del CO2 a l’atmosfera. Els mètodes d’absorció actualment varien entre 50 i 90 €/t CO2 

absorbida i s’espera que, en un futur, aquests mètodes siguin més econòmics; a part, s’estima 

que el cost dels drets de la borsa d’emissions augmentaran en els pròxims anys. Tots aquests 

canvis obligaran a les plantes emissores de CO2 a disminuir de forma considerable les 

emissions, plantejant-se la utilització de mètodes d’absorció o la participació de H2 en el 

combustible. 

 Respecte l’alternativa de canviar de combustible i utilitzar hidrogen ( o mescles amb H2) 

enlloc de gas natural per la cogeneració, actualment sembla econòmicament inviable a causa 

del seu elevat cost d’adquisició i/o producció respecte el gas natural. La única opció que  ara fa 

l’hidrogen viable és la de comprar-lo a una empresa externa que tingui hidrogen com a 

excedent i el seu cost d’adquisició sigui més baix que l’hidrogen normal. Finalment, tot i que el 

cost de l’hidrogen sigui major que el que seria el cost del gas natural, existeix la possibilitat que, 

quan els drets d’emissió siguin més elevats, els ingressos generats per la venta de drets no 

utilitzats compensin l’augment de cost dels combustibles, convertint així l’hidrogen com una 

solució econòmica i mediambientalment adequada per fer front a l’efecte hivernacle. 
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Conclusions 

L’augment constant de l’emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle (principalment 

diòxid de carboni) i la preocupació mundial existent pel canvi climàtic que aquestes emissions 

provoquen, han desencadenat una sèrie d’actuacions per part dels governs per tal d’evitar 

l‘emissió d’aquests gasos a l’atmosfera i frenar-ne la seva evolució. 

El protocol de Kyoto, amb l’objectiu de reduir al 2012 en un 5% les emissions mundials de 

gasos d’efecte hivernacle respecte l’any 1990, i els Plans Nacionals d’assignació, 

desenvolupats per cada país que ha ratificat el Protocol, són les bases que marquen el camí a 

seguir. L’estat Espanyol té  l’objectiu de no augmentar en més d’un 15% les emissions de l’any 

base (1990). 

Les instal·lacions de cogeneració, tot i ésser considerades com a tecnologies eficients i 

netes, estan obligades a no augmentar les seves emissions durant el període 2005-2007 i a 

reduir-les en el període 2008-20012. Per tal de complir amb l’objectiu, es plantegen diferents 

opcions: per una banda, les opcions de no emissió i/o recuperació del CO2 les quals estan en 

col·laboració amb el medi ambient i per l’altre, les opcions que es limiten a complir amb el PNA 

tot i continuar emetent CO2 a l’atmosfera. 

Al llarg del projecte s’ha plantejat utilitzar l’hidrogen o bé una mescla de combustible gas 

natural-hidrogen per fer funcionar la planta de cogeneració (d’una potència de 100MW) 

estudiada amb la finalitat d’avaluar la seva viabilitat econòmica. 

En l’escenari plantejat, a causa dels costos d’adquisició de l’hidrogen (més elevats 

respecte el gas natural) i de l’elevat cost de recuperació del CO2 comparat amb el cost dels 

drets d’emissió, la situació més econòmica (amb un increment de cost inferior) és la de seguir 

utilitzant gas natural com a combustible i participar en el mercat d’emissions per tal de comprar 

els crèdits no assignats a la planta de cogeneració pel PNA (en el període 2005-2007). En el 

moment que el cost de captura del CO2 sigui inferior al del dret d’emissió, serà més econòmic 

capturar aquest gas i vendre’s el drets assignats pel PNA no utilitzats. 

La situació però canvia quan el cost de l‘hidrogen només supera en un 40% el cost del 

gas natural necessari per ampliar la potència de la planta ja que, utilitzant una mescla rica en 

hidrogen (on quasi no s’emet CO2) es poden vendre els drets no utilitzats i obtenir-ne un 

benefici que compensi la despesa en matèries primeres. Quan el cost de les matèries primes 
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és el doble del cost del gas natural necessari per l’ampliació, la única opció viable 

econòmicament és la de seguir amb el gas natural i emetent diòxid de carboni a l’atmosfera. 

En conclusió, en funció del cost de l’hidrogen i la seva forma d’obtenció i del cost relatiu 

dels mètodes de captura del CO2 respecte els drets d’emissió, serà viable utilitzar un tipus de 

mescla i realitzar una opció posterior diferent. Des del punt de vista mediambiental, la millor 

solució és la de seguir desenvolupant mètodes de captura del CO2 fins que els cost de 

l’hidrogen sigui suficientment baix com per utilitzar-lo de combustible sense comportar grans 

costos. 

En el futur i en funció del PNA vigent, caldrà saber si el comerç d’emissions continua en 

funcionament ja que si no ho fa, la única opció de les empreses serà la de capturar el diòxid de 

carboni emès o la d’utilitzar altres combustibles per la cogeneració que no emetin CO2 en la 

seva combustió com per exemple l’hidrogen.  
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