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E.1. Introducció 

La producció de CO2 pot disminuir-se mitjançant la substitució d’energies fòssils per 

energies alternatives o introduint modificacions en els sistemes de generació elèctrica a 

partir de combustibles fòssils. 

Així com les substitucions d’energies fòssils per energies alternatives permeten una 

dràstica reducció en les emissions de CO2, les modificacions en els sistemes basats en 

combustibles fòssils condueixen a reduccions molt menors però viables a curt termini. Però 

pel canvi de l’energia convencional a l’alternativa, és necessari un període de transició des 

de l’energia fòssil fins les energies alternatives, l’aplicació de les quals sembla ser que serà 

viable a llarg termini. 

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, que pot realitzar-se en pre-

combustió, post-combustió o mitjançant conversió oxy-fuel [1]. 

El terme efecte hivernacle es refereix al possible escalfament global de la superfície 

terrestre a causa de l’acumulació dels gasos d’efecte hivernacle provocada per l’activitat 

humana (veure annex H). D’entre tots aquest gasos, el CO2 és el que presenta una major 

contribució a l’escalfament global per la seva elevada concentració i persistència a la 

troposfera. A més, la concentració d’aquest gas presenta una tendència creixent amb el 

temps, cosa que fa imprescindible limitar emissions. 
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E.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. Moltes d’aquestes tecnologies presenten com a desavantatges 

addicionals l’escassa experiència operativa i la baixa rentabilitat a causa de l’alt cost de 

producció del kilowatt-hora (kWh), per la qual cosa el seu ús en substitució de combustibles 

fòssils no és viable a mig termini. 

Per reduir la producció de CO2 en la generació d’electricitat a partir d’energies fòssils 

poden introduir-se millores en les tecnologies existents o bé implantar noves tecnologies de 

producció. Aquestes millores s’orienten cap a l’augment de l’eficiència energètica, a la 

substitució parcial o total del combustible utilitzat, per un altre de menor contingut en 

carboni, evitant o minimitzant les seves emissions com a CO2. 

Les noves tecnologies de producció d’electricitat a partir de combustibles fòssils són 

la gasificació de carbó integrada de cicle combinat (GICC), el cicle combinat de gas natural 

(CCGN) i la combustió supercrítica de carbó pulveritzat (SCP).  

La substitució del combustible fòssil per un altre de menor contingut en carboni té 

com a inconvenient fonamental la volatilitat de preus del gas natural. La substitució parcial 

del combustible fòssil per un combustible verd (biomassa) no és una opció atractiva 

actualment perquè existeix una baixa disponibilitat de biomassa i absència de legislació 

específica a Espanya [1]. 

Les noves tecnologies de producció a partir de combustibles fòssils i la introducció de 

millores tecnològiques existents són opcions amb una aplicació factible i rentable a curt i 

llarg termini, però condueixen a una reducció insuficient de les emissions de CO2 i per tant 

es fan necessaris mètodes de captació del CO2 a la font en el procés de producció [1]. 
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Aquesta estratègia permet aconseguir tasses de reducció superiors al 80% amb tres 

conseqüències importants, com són la necessitat de realitzar importants inversions 

econòmiques, la incorporació d’un procés de confinament estable del CO2 després de la 

seva captura i la disminució en l’eficiència global de la planta. En funció del model en que es 

realitzi la captació, es distingeixen tres mètodes: pre-combustió, conversió oxy-fuel i post-

combustió. 

En la post-combustió, el CO2, es separa dels gasos d’escapament (es realitza per 

l’absorció mitjançant dissolvents químics) del procés de producció de l’electricitat. Els 

principals inconvenients es deriven de les propietats del corrent de gasos d’escapament, 

que, al presentar un gran volum, baixa la pressió i la presencia d’impureses i contaminants, 

requereix una elevada inversió econòmica [1]. D’altra banda, la baixa concentració de CO2 

en aquests gasos fa imprescindible l’ús de sistemes de separació d’alta eficiència, amb la 

qual cosa el requeriment energètic és elevat. 

La conversió oxy-fuel consisteix en realitzar la combustió amb oxigen pur o enriquit 

enlloc d’aire. Per tant, els gasos d’escapament contenen fonamentalment CO2 i aigua, 

lliures de nitrogen i per això es facilita la separació del CO2. Els inconvenients d’aquest 

mètode són principalment l’alt cost de producció d’oxigen i la necessitat de recircular grans 

quantitats de gasos d’escapament per a mantenir la temperatura de combustió. 

L’etapa de processament del combustible és el principal inconvenient d’aquest 

mètode que és el més econòmic, condueix a una menor disminució en l’eficiència global de 

la planta i pot fer-se mitjançant diversos processos, industrialment provats en la seva 

majoria, com l’absorció, l’adsorció, separació criogènica  i separació mitjançant membranes 

[1]. 
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E.3. Mètodes de captura en pre-combustió 

 En la captació mitjançant absorció, depenent de la naturalesa del procés de retenció 

del CO2, es distingeixen l’absorció química (retenció per reacció reversible amb el líquid 

absorbent, formant un nou compost químic d’enllaç dèbil), l’absorció física (retenció per 

dilució en l’absorbent) i l’absorció híbrida (combinació de les dues). En cada cas, el mètode 

de regeneració de l’absorbent es diferent: aplicació de calor en el cas d’absorció química, 

(consumint gran quantitat d’energia), reducció de pressió en el procés físic (més econòmic) 

o combinant els dos mètodes en l’absorció híbrida.  

Quan s’aplica un procés d’adsorció, el CO2 es reté en els centres actius de la 

superfície d’un adsorbent sòlid. Posteriorment, es porta a terme la regeneració de 

l’adsorbent, que pot aconseguir-se mitjançant la disminució de la pressió, augment de la 

temperatura o aplicació de corrent elèctrica. La problemàtica principal d’aquests mètodes 

és la baixa capacitat i selectivitat cap al CO2 i selectivitat cap al CO2 dels absorbents 

disponibles. Per això actualment l’adsorció no es considera adequada per a la separació de 

CO2 a gran escala, i és necessària la combinació d’aquest procés amb una altra tecnologia 

de captació. 

La separació criogénica del CO2 suposa el refredament de la corrent gasosa que 

conté el CO2 i la separació d’aquest mitjançant destil·lació, aconseguint la producció directa 

de CO2 líquid necessari  per a un transport econòmic. El consum energètic requerit per a la 

refrigeració és elevat i l’aplicació d’aquest mètode està restringida a corrents amb un 

contingut de CO2 superior al 90%. 

El CO2 també pot retenir-se mitjançant membranes de separació de gas en base a la 

selectivitat de la membrana al pas de d’aquesta molècula a través. Els equips són més 

petits, es redueix el cost de manteniment, però la baixa selectivitat, que impedeix 

aconseguir la puresa desitjada del producte, fa necessària l’operació en múltiples etapes, 

incrementant la complexitat, el consum energètic i el cost. Es tracta d’una tecnologia en 

desenvolupament, no optimitzada. 
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E.3.1 Conclusions 

La forma més adequada de capturar el CO2 en una central és en pre-combustió, ja 

que tant el cost com la disminució d’eficiència és inferior.  

A aquest fet s’uneix l’avantatge d’incorporar la producció d’hidrogen com alternativa a 

la generació elèctrica, ja que mitjançant la reacció gas-aigua del gas de síntesi net, es 

produeix una quantitat d’hidrogen addicional. Posteriorment a la reacció, es porta a terme la 

captació del CO2 en pre-combustió.  

El millor mètode per aquesta captació és l’absorció química, que permet la separació 

del CO2 i l’hidrogen brut, que posteriorment es sotmet a una etapa de purificació [1]. 

La purificació de l’hidrogen brut es porta a terme mitjançant l’adsorció en una unitat 

PSA (puresa superior al 99.9%), permeació en un sistema de polímers o membranes 

(puresa no superior al 98%) o destil·lació criogénica (ultrapuresa). 
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E.4. Absorció  

Els processos d'absorció química i física són extensament utilitzats en les indústries 

del petroli, químiques i de gas natural per a la separació del CO2. La capacitat d'absorció 

d'un solvent està en  funció de la pressió parcial del gas en la unitat d'absorció.  

En l'absorció física, la capacitat d’absorbir del solvent, que inicialment segueix la llei 

d'Henry, assumeix una dependència gairebé lineal amb la pressió parcial del gas. En canvi, 

en l'absorció química, la capacitat és no lineal amb la pressió parcial, i ve determinada per 

l'equilibri químic. El principal mètode de regeneració en l'absorció física pot ser simplement 

una reducció de la pressió en el sistema, el que disminueix els costos. En l'absorció 

química en canvi, és necessari escalfar per aconseguir la regeneració del solvent; això 

implica una important despesa en consum de vapor, que ha de ser analitzada per a 

comprovar la viabilitat econòmica del sistema. Mentre major sigui la capacitat d'absorció del 

solvent menor serà la quantitat requerida, el que implica despeses considerablement 

menors. 

Entre els processos químics es distingeixen els basats en dissolvents orgànics com 

les amines i els que utilitzen dissolvents inorgànics com el carbonat potàssic o sòdic i 

l’amoníac aquós. Els processos físics utilitzen dissolvents com el metanol fred (rectisol), 

metil-pirrolidona (purisol), éteres dimetiletílics de polietilenglicol (selexol) o propileno 

carbonato (fluor solvent). Els absorbents híbrids (sulfinol, amisol) consisteixen en mescles 

d’amines i tetrahidrotiofè o metanol. 

El problema principal dels dissolvents inorgànics és l’erosió i la corrosió dels equips 

pel sodi o potassi alliberat al gas producte. La majoria d’absorbents químics d’origen orgànic 

necessiten l’addició d’inhibidors de corrosió, originada per la presència de compostos àcids 

com el H2S o de productes de degradació tèrmica del propi dissolvent. En alguns casos, 

l’absorció necessita accelerar-se mitjançant activadors. Els absorbents físics són més 

estables i menys susceptibles a la presència d’impureses al gas, però menys eficients de 

cara a la captació, on els mètodes químics aconsegueixen l’eliminació d’entre un 85% i un 

98% del CO2. 

Per a cada procés, les condicions d’operació són diferents. L’absorció química es 
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realitza a temperatura ambient (40ºC per dissolvents orgànics) i pressió baixa o moderada 

(generalment a pressió atmosfèrica) , ja que en aquestes condicions la capacitat de 

retenció de l’absorbent és més gran. En el cas de l’absorció física el corrent de partida ha 

d’estar concentrat en CO2 (>15% en volum). L’Absorció química admet corrents diluïts (5-

15 % en volum) [1]. 
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E.5. Absorció química amb amines 

La majoria dels solvents químics són orgànics i basats en amines. La manipulació 

estereoquímica de les amines ha donat lloc al desenvolupament de les amines amb 

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

hi ha per als solvents orgànics són els sistemes de carbonat de potassi i 

catalitzadors. 

         

 

A la figura E.1 es pot apreciar un esquema estàndard de l'absorció química de diòxid 

de carboni. El gas d'alimentació (raw gas) entra per la part baixa de la columna d’absorció 

(absorber), on entra en contacte en contracorrent amb la solució aquosa d’amina pobra en 

contingut de CO2. El gas d'alimentació surt per la part superior de la columna amb un 

menor percentatge de CO2 (clean gas), que dependrà de les condicions del procés i del 

tipus iquantitat de solvent utilitzat; és l'anomenat gas dolç ja que se li ha extret la major part 

de gas àcid que contenia, i s'expulsarà directament a l'exterior. Per la part baixa de la 

columna sortirà la solució aquosa d'amina rica en CO2, ja que haurà absorbit la major part 

del CO2 present en el gas d'alimentació (els mols de CO2 que transporta el corrent d'amina 

rica dividit entre els mols d'amina que hi ha en aquest corrent, és el que es coneix com a 

Fig. E.1  – Procés d’absorció química de gasos àcids [2] 
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índex d’absorció). 

L'amina rica és bombejada fins un intercanviador de calor, on és preescalfada abans 

de ser enviada al stripper. El corrent líquid entra per la part superior d'aquesta columna i 

entra en contacte contracorrent amb vapor d'aigua (el consum de vapor és un dels punts 

clau del procés, ja que en dependrà la viabilitat econòmica). El stripper produeix gas àcid 

per la part superior, ja que s'ha produït una desorció. 

En la part inferior, en canvi, s’obté una corrent d'amina pobra (baixa concentració de 

CO2) a temperatura elevada. Aquesta calor es recuperarà fent circular aquest corrent fins a 

l'intercanviador de calor; així aconseguirem preescalfar el corrent d'amina rica, i prerefredar 

el corrent d'amina pobra, que a continuació serà recirculada cap a la columna d'absorció, 

on tornarà a començar el cicle.  

La concentració d'equilibri del CO2 en la solució àcida és proporcional a la seva 

pressió parcial en la fase gasosa (Llei de Henry). L'equilibri de la reacció és sensible a la 

temperatura, fent que la pressió de vapor dels gasos àcids absorbits creixi 

ràpidament en augmentar la temperatura. Com a conseqüència, és possible una separació 

de 

els gasos absorbits amb la solució aquosa d'amines mitjançant l'aplicació de calor (és 

el procés que es duu a terme al stripper). A més, i com a característica important, 

l’efectivitat de qualsevol tipus d'amina en l'absorció de CO2 es deu principalment a la seva  

alcalinitat  [3] [Kohl, A. 5 th Ed., pàg.46]. 

 

           Pre-tractament
del gas

Etapa
principal Post-tractament del gas

àcid

CO2

Alimentació

Absorció Stripping

Regeneració de l'amina

gas dolç

Fig. E.2  – Diagrama flux de l’absorció química de CO2 amb amines  
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E.6. Amines: tipus i característiques 

Les amines que tenen un major interès comercial per ésser utilitzades en la 

purificació de gasos són la monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) i la 

metildietanolamina (MDEA). La trietanolamina (TEA) ha estat desplaçada a causa 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.  

A part de les solucions aquoses simples d'aquestes amines, altres formulacions 

consistents en mescles de les amines abans esmentades o de l'addició d'alguns tipus 

d'inhibidors són utilitzades comercialment. 

Cada tipus d'amina té almenys un grup hidroxil i un grup amino. Generalment es pot 

considerar que el grup hidroxil serveix per reduir la pressió de vapor i incrementar la 

solubilitat de l'aigua, mentre que el grup amino proporciona l'alcalinitat necessària en 

solucions aquoses per donar lloc a l'absorció de gasos àcids. 

Per a la selecció del tipus d'amina adequada per al procés, és fonamental conèixer 

les condicions d'operació com la pressió, el rang de temperatures d'operació, la 

composició del gas a tractar i 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.  

a. Monoetanolamina (MEA) 

La monoetanolamina (MEA) és encara 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 COS i CS2. 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 
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productes 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%. Un últim 

desavantatge que presenta el tipus d’amina MEA és la seva elevada calor de reacció amb el 

CO2 i el H2S (un 30% superior a la dietanolamina per a ambdós gasos). Això dóna lloc a la 

necessitat d'una major despesa energètica en l'etapa d'esgotament o stripping. 

b. Dietanolamina (DEA) 

Les solucions aquoses de dietanolamina han estat utilitzades durant molts anys per al 

tractament de gasos de refineria que contenen quantitats apreciables de COS i CS2, a més 

de H2S i CO2. Les amines secundàries són molt menys reactives amb COS i CS2 que les 

amines primàries, i és per això que els productes de reacció no són excessivament 

corrosius.  

Aquest tipus d’amina té dos desavantatges importants: la recuperació de les 

solucions contaminades s'ha de fer per destil·lació al buit i dóna lloc a moltes reaccions 

irreversibles amb el CO2, formant productes corrosius. Per això no és recomanable per al 

tractament de gasos amb alt contingut d'aquest gas àcid. 

La seva aplicació en el tractament del gas natural va començar l'any 1959 a França. 

Es va poder observar que una solució aquosa de DEA  amb una concentració important (25 

a 30% en pes) podia absorbir gasos àcids per sobre de proporció estequiomètrica, tant com 

0,7 fins a 1 mol de gas àcid per mol de DEA (tenint en compte una pressió parcial del gas 

àcid en el corrent d'alimentació prou elevat). 

c. Diglicolamina (DGA) 

Aquest solvent és, en molts aspectes, similar a la monoetanolamina, excepte que la 

seva baixa pressió de vapor permet el seu ús en altes concentracions (50 a un 70% en 

pes), donant com a resultat una baixa proporció de circulació (es necessita menys quantitat 

de corrent per a absorbir el gas àcid) i un baix consum de vapor quan ho comparem amb 

les solucions típiques de monoetanolamina. 
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  La DGA ha estat provada amb èxit en la purificació de grans volums de gas a 

pressions mitjanes (entre 7 i 15 bars). L'avantatge és que pot operar a elevada temperatura 

i produir gas dolç (baixa concentració dels gasos àcids) a pressions moderades, tal com 

acabem d'explicar. 

d. Metildietanolamina (MDEA) 

  La MDEA s'utilitza normalment en un rang del 20 al 50% en pes. Baixes 

concentracions són utilitzades generalment en pressions molt baixes. A causa dels pocs 

problemes amb la  corrosió, uns índexs d'absorció entre 0,7 i 0,8 mol CO2 per mol de 

MDEA són possibles en equips d'acer al carboni.  

La MDEA té bastants avantatges davant les amines primàries i secundàries, com: 

baixa pressió de vapor, baixes calors de reacció amb els gasos àcids, alta resistència a la 

degradació, baixos problemes de corrosió, i sobretot, selectivitat en l'absorció de H2S en 

presència de CO2. Actualment l'avantatge més important que presenta la MDEA sobre la 

resta d'amines és la  selectivitat en l'absorció de H2S en presència de CO2. 

E.6.1 Conclusions 

Considerant varis aspectes econòmics així com de bona capturació del CO2 l’amina 

més adequada pel procés és la MEA amb inhibidor. 
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E.7. Planta recuperació CO2 

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

pretractament dels fums de combustió, l'etapa principal (absorció, stripping i regeneració de 

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

seu posterior emmagatzematge en tancs. 

E.7.1 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. Aquesta etapa es coneix 

com a etapa de pre-tractament.  

Generalment, a més de realitzar-se el procés de refredament dels gasos, en aquesta 

etapa solen tenir lloc altres tractaments com la minimització de contaminants que puguin 

dur de la corrent d'alimentació (partícules, altres gasos àcids, etc.). 

En aquest procés els gasos d'alimentació es tracten una torre de refredament amb 

aigua la qual refreda els gasos fins a temperatures aproximades de 50ºC. 

E.7.2 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).  

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.  

Es produeix un despreniment important de calor, ja que la reacció és exotèrmica, el 
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que fa que els corrents d’amina rica en CO2 i la de gas dolç (o purificat) tinguin unes 

temperatures superiors als 50º C . 

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, la corrent d’amina rica és bombejada a un 

intercanviador de calor. Aquesta corrent és la 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 ’lamina 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 pobra. 

E.7.3 Post-tractrament 

Una cop 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). 
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                                  Fig.  F.3  – Diagrama de flux  real del procés d’absorció de CO2 amb amines [4] 
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E.8. Conclusions del procés 

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

emissions de CO2 (en tones/hora). 

Segons estudis realitzats el cost de capturar el CO2 està aproximadament els 40 i 90 

euros per tona de diòxid de carboni [7].  

També és necessari trobar el lloc adequat per enterrar el CO2  [5]. Actualment l’estat 

Espanyol ha iniciat un projecte per emmagatzemar CO2 sota terra  [6]. 

A causa del Protocol de Kyoto (veure annex A) i del Pla Nacional d’Assignació de drets 

d’emissió (veure annex B), cada planta que emet CO2 ha de pagar per la quantitat de diòxid 

de carboni que emet. En el cas que se li assignin un drets d’emissió, la indústria només 

haurà de pagar una multa en el cas que s’excedeixi de la quota d’emissió que se li ha 

assignat. 

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 (i 

permeses) 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 (veure annex B) i obtenir 

benefici econòmic del procés d’absorció i captura del diòxid de carboni. 
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