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G.1. Introducció 

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. Cadascuna està 

formada, a més, per altres equips. 

 

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. 

Fig. G.1 – Esquema cicle de cogeneració  
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G.2. 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.  

És un motor tèrmic rotatiu de flux continu que es caracteritza per presentar una baixa 

relació pes-potència i una velocitat de gir molt elevada [2]. 

Les turbines de gas operen en base el cicle Brayton (cicle ideal) en el qual l’aire 

comprimit és barrejat amb combustible i cremat sota condicions de pressió constant. El gas 

calent produït per la combustió s’expandeix a través de la turbina de gas fent-la girar per a 

produir treball. En una turbina de gas amb una eficiència del 33%, aproximadament 2/3 del 

treball produït s'utilitza per comprimir l'aire. L'altre 1/3 està disponible per a generar 

electricitat. 

La turbina de gas opera, en aquest cas, en cicle obert; on es troben tres elements 

principals: compressor, cambra de combustió i turbina.  

 

 

 

 

Fig. G.2 – Esquema cicle de Brayton [1] 
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En la següent figura es mostra l’interior d’una turbina de gas: 

 

Els diagrames de P-v (pressió versus volum específic) i T-S (temperatura versus 

entropia) del cicle Brayton són: 

 

 

Fig. G.3 – Esquema de l’interior d’una turbina de gas  [1] 

Fig. G.4 – Diagrames P-v i T-S cicle de Brayton [1] 
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El cicle Brayton consta de quatre processos internament reversibles: [2] 

Ø Procés 1-2: compressió isoentròpica (en un compressor), on el treball de 

compressió s’expressa com: 

( ) ( )1221 TTCmhhm pC −××=−×=ω      (Eq. G.1) 

Ø Procés 2-3:  addició de calor a pressió constant.  

( )23 hhmQH −×=         (Eq. G.2) 

Ø Procés 3-4: expansió isoentròpica (en una turbina), on el fluid cedeix el treball: 

( )4343 )( TTCmhhm PT −××=−×=ω      (Eq. G.3) 

Ø Procés 4-1:  extracció de calor a pressió constant. 

( )41 hhmQC −×=         (Eq. G.4) 

L’expressió del rendiment del cicle teòric és, en funció de la temperatura i la pressió: 







 −

−=−==
r

r
H

NET
T

r
T
T

Q 1
2

1 1
11

ω
η       (Eq. G.5) 

On:   CTNET ωωω −=              (Eq. G.6) 

  
( ) 








−⋅









=

12

1

3
γ
γ

T
T

ròptim           (Eq. G.7) 

On γ  és el coeficient de calors específics a pressió i volum constant i la r  és la 

relació de compressió 
minP

Pmàx .Com a conseqüència el rendiment teòric del cicle 

augmenta si: 

- Augmenta la relació de compressió, encara que existeix una relació de 

compressió òptima que fa màxim el rendiment. 
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- Augmenta la temperatura màxima del cicle. 

- Es redueix la temperatura d’entrada al compressor. 

- Augmenta el quocient de calors específics del fluid motor. 

Cal recordar que, en el procés de cogeneració que es tracta en aquest projecte, no és 
un procés ideal i per tant, cal tenir present que ni la turbina ni el compressor són isoentròpics. 

La turbina de gas real, difereix principalment del cicle ideal a causa de les 

irreversibilitats en el compressor i en la turbina i a causa del descens de pressió en els 

passos del fluid i en la cambra de combustió. Els rendiments del compressor i de la turbina 

estan definits en relació als processos isoentròpics. En general l’eficiència de les turbines 

gas està en funció de la temperatura d’entrada dels fums i de la seva pressió [[11], pag6]. 

En les turbines de gas de circuit obert es compleixen una sèrie de requisits [1]:  

Ø No existeixen peces en moviment alternatiu, motiu pel qual és molt fàcil realitzar 

l'equilibrat 

Ø Tenen gran velocitat de rotació, entre 3.000 i 30.000 rpm  

Ø Tenen un parell regular sense necessitat de volant  

Ø Tenen una bona adaptació a les grans expansions, i per tant, als grans volums 

de fluid  

Ø Produeixen grans potències en poc espai 

Ø El consum d'aigua és molt petit, ja que tan sols s'utilitza per a la refrigeració 

dels coixinets 

Ø Funcionament fàcil i  el manteniment comporta poques despeses. 

Per altra banda, el funcionament d'una turbina de gas exigeix que: 

Ø La relació P2/P1 sigui elevada, la qual cosa implica que T2/T1 també ho sigui.  

Ø Una gran diferència de temperatures (T3 - T2) la qual cosa suposa que T3 sigui 

molt elevada, i en conseqüència sorgeix el problema que els àleps de la turbina 
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puguin resistir altes temperatures 

Ø El temps perquè l'eix adquireixi la velocitat necessària és d'uns 3 minuts, 

mentre que el temps total per a la posada en velocitat i la presa de càrrega és 

de 10 a 20 minuts segons la potència del grup.  

Ø El seu principal desavantatge radica en la necessitat d'utilitzar un combustible 

relativament car. 

Ø Manteniment adequat dels àleps per tal d’evitar-ne la corrosió. Per evitar 

corrosió als àleps de la turbina gas cal posar níquel i crom. 
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G.2.1  Turbocompressor 

S’encarrega de comprimir 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 [4]. Segons la disposició i la forma 

d’interaccionar amb el flux d’aire poden ser radials o centrífugs, diagonals (semiaxials o de 

flux mixt) 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 potència unitària i de millor rendiment.  

Els paràmetres més importants per caracteritzar-lo són el cabal d’aire, el rendiment 

intern o isoentròpic, la velocitat de rotació i la relació de compressió.  

Les turbines de gas es construeixen amb turbocompressors axials, centrífugs o una 

combinació d’una o més etapes de flux axial seguides per un compressor radial [2]. 

Un dels factors que més han influït en la millora dels rendiments en els 

turbocompressors ha estat el desenvolupament de la turbina de gas en els últims anys, ja 

que el turbocompressor forma part integral d'aquesta màquina [1] i per això, la millora del 

rendiment del turbocompressor és de gran influència en el desenvolupament de la turbina de 

gas.  

Els avantatges dels turbocompressors en comparació dels compressors alternatius 

són: construcció compacta, volum reduït, seguretat de funcionament, manteniment 

pràcticament nul, poc desgast, muntatge senzill, falta de vibracions en els conductes de gas, 

poc consum de corrent elèctric en l'arrencada, falta de problemes de barreja de l'oli de 

Fig. G.5 – Turbocompressors: a)radial b)diagonal c)axial  [1] 
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lubricació amb el gas, etc. Per evitar soroll (per vibracions) cal assegurar una velocitat 

d’entrada de l’aire baixa i posar silenciadors [[11], pag8] 

En la planta de cogeneració estudiada, el turbocompressor és l’encarregat de 

comprimir l’aire aspirat (en condicions de pressió i temperatura ambient) necessari per la 

combustió fins a la pressió òptima de la reacció de combustió. L’energia necessària per 

poder comprimir l’aire, s’obté de la turbina de gas que està acoblada mecànicament amb el 

turbocompressor.  

Si la pressió a la qual es vol comprimir l’aire és molt elevada, pot succeir que el 

turbocompressor no sigui adequat pel procés. Llavors, s’ha d’estudiar la possibilitat de posar-

ne més d’un. 

El rendiment intern d’un compressor és l’anomenat rendiment isoentròpic. El procés 

ideal de compressió es realitza mitjançant un procés adiabàtic sense pèrdues i sense fricció 

assegurant un procés reversible. El procés ideal és el procés isoentròpic [2]. El procés de 

compressió real només realitza el procés adiabàticament. El rendiment isoentròpic és llavors 

el quocient del treball realitzat per cada procés d’un compressor. 

El rendiment per un compressor, ja sigui radial o axial, s’expressa de la següent forma: 
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on les h representen les entalpies i T les temperatures  

Es pot apreciar que el rendiment només depèn de la temperatura final de l’etapa de 

compressió, més elevada en el procés real que en l’ideal. [2] 
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G.2.2  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 [2]. 

Una cambra de combustió d’una turbina de gas consta de:  

Ø Una armadura exterior que resisteix les pressions dels gasos i que pot ser 

d'acer ferrític.  

Ø Una armadura interior sotmesa a temperatures elevades que, almenys en la 

seva part superior en les verticals, o on van els cremadors en les horitzontals, 

s’ha de construir d'acer austenític o de material refractari.  

Ø La sustentació de l'armadura interior ha de permetre la llibertat de les 

dilatacions. 

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. 

Perquè la combustió tingui lloc totalment dins la cambra de combustió, és necessari 

que tots els processos es realitzin amb suficient rapidesa, ja que s'han d'efectuar en un 

corrent d'aire a una velocitat determinada. Per aquesta raó, la combustió en aquestes 

cambres només és possible quan la velocitat de propagació de la flama sigui del mateix 

ordre que la velocitat del corrent [1]. 

És necessari que l'aire subministrat pel compressor s'introdueixi progressivament en la 

cambra de combustió. En el procés d'injecció d'aire es poden distingir tres fases que donen 

lloc al que es coneix com aire primari, aire secundari i aire terciari.  

1. Aire primari: correspon aproximadament amb un 15% a 20% de l'aire total i 

s'introdueix creant una barreja d'aire-combustible relativament rica amb l'objectiu 



Pág. 12  Annex G .Consideracions tècniques 

  

d'obtenir una temperatura elevada, necessària per a una combustió ràpida. 

2. Aire secundari: correspon aproximadament amb un 30% de l'aire total; s'introdueix a 

través d'orificis practicats en el tub de flama per a completar la combustió; perquè el 

rendiment sigui elevat, cal injectar l'aire en els punts adequats per tal d'evitar que la 

flama es refredi localment donant lloc a una dràstica disminució de la velocitat de 

combustió en aquesta zona. 

3.  Aire terciari: l'aire restant, 50% a 55%, es barreja amb els productes de la combustió 

en la zona de dilució, amb l'objecte de reduir la seva temperatura fins a la requerida a 

l'entrada de la turbina.  

El procés de la combustió ha de tenir lloc, dins de la cambra de combustió, també 

per evitar que els àleps de la turbina estiguin sotmesos a les elevades temperatures de 

les flames. Les turbines de gas funcionen amb un elevat excés d'aire perquè la 

temperatura dels productes de combustió,  al posar-se en contacte amb els àleps, no 

sigui excessiva i no es produeixin excessius problemes de corrosió o fatiga en els 

mateixos.  

L'índex d'excés d'aire amb el qual s’acostuma a treballa estar comprès entre 2,75 i 

5. Les turbines de gas poden utilitzar dos tipus de combustibles: gasosos i líquids. Els 

combustibles utilitzats han d'estar lliures de partícules i impureses sòlides per a evitar 

qualsevol tipus d'erosions en els àleps de la turbina. L'absència de sofre en la 

composició del combustible permet un nivell de recuperació de la calor dels gasos 

d'escapament superior al que es pot aconseguir amb altres combustibles. Per aquest 

motiu i per raons econòmiques, el gas natural és un combustible molt adequat en 

l'actualitat per a les turbines de gas.  

Les pèrdues de càrrega en la cambra de combustió d'una turbina de gas han de 

ser mínimes, ja que afecten al consum específic i a la potència específica de la turbina. 

S’ha d’evitar la formació de dipòsits de carbó ja que es poden erosionar els àleps de la 

turbina, bloquejar i distorsionar el flux d'aire provocant sobrescalfaments locals que 

disminueixen el temps de vida de la cambra; a part, cal tenir en compte que el carbó 

dipositat a les parets es pot desprendre a causa de les vibracions i pot causar seriosos 

desperfectes en els àleps de la turbina.  
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G.2.3  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 de 100MW. 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. 

Quan s'acoblen una turbina i un compressor, només es recupera la diferència entre els 

treballs de les dues màquines, és a dir, el treball útil, el treball obtingut per la turbina de gas 

menys el que es necessita pel compressor (W turbina – Wcompressor = Wútil) , mentre que s'ha 

realitzat una doble inversió (compressor i turbina).  

També cal tenir en compte els aspectes relacionats amb la contaminació. Cal vigilar ja 

que no interessa tenir òxids de nitrogen (NOx) a la sortida de la turbina de gas. 

Per la planta de cogeneració plantejada, es proposa utilitzar dues turbines de gas .La 

primera turbina (d’aproximadament 40 MW de potència) pot ser perfectament la turbina de la 

qual es disposa a la planta abans de realitzar la simulació. A continuació s’anomenen i es 

detallen part de les seves característiques i els avantatges i desavantatges de cadascuna:  

• La turbina de LM6000 (43.7 MW de potència) consta d'un compressor de pressió baixa 

de cinc etapes; un compressor de pressió alta de 14 etapes, una cambra de combustió 

anular amb 30 blocs de combustible individualment substituïbles; una turbina d’alta 

pressió refredada d'aire de dues etapes i una turbina de baixa pressió de cinc etapes. La 

relació de compressió global és de 29 a 1. Aquesta turbina és un rotor doble que aprofita 

el seu rotor de baixa pressió per operar a una velocitat d'aproximada de 3,600 rpm [13].  
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Avantatges de la turbina de LM6000 de 43.7 MW (60,000 shp): 

1. Posada en funcionament ràpida i compacta. Pot operar a plena càrrega només en 10 

minuts. 

2. Excel·lent per a aplicacions de cogeneració 

3. Capacitat de condensador sincrònic 

4. Velocitat variable  

5. Possibilitat d’augmentar la potència a 50 MW.  

Cal tenir present (al intentar adaptar la turbina ja existent al nou combustible) que la 

principal limitació de la turbina de gas és la temperatura d’entrada (temperatura dels fums de 

combustió) a la turbina [[11],pàg 5].  

          

• La turbina LM2000 deriva de la turbina LM2500. Les característiques principals d’aquest 

model són: una potència de 18 MW, eficiència d'un 36.4% i un motor central . La LM2000 

té una base d'experiència demostrada amb més de 24 milions d'hores de funcionament i 

600 unitats en servei a un 98.2 per cent les quals documentaven disponibilitat i fiabilitat 

Fig. G.6. Turbina de gas (model LM 6000) [12] 
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d'un 99.7 per cent. Aquesta turbina està constituïda per una turbina de gas de rotor únic i 

una turbina de potència aerodinàmicament ajuntada. Consta d'unes sis etapes, 

compressor de disseny de flux axial, una cambra de combustió anular amb 30 blocs de 

combustible individualment substituïbles, turbina d’alta pressió i una turbina de potència 

d'alta eficiència. El compressor de gas opera a una relació de compressió de les 18 a 1 

[13]. 

    

 

Avantatges de la turbina LM 2000 ( 17.6 MW, 24 shp) : 

1. Les seves emissions de NOx es poden reduir utilitzant sistemes d'injecció d'aigua o 

vapor damunt motor o incorporant maquinària de sistema de combustió seca 

d’emissions baixes. 

2. Alta eficiència  

3. Capacitat de posada en funcionament ràpida, s’aconsegueix un funcionament 

complet en 10 minuts. 

4. Accionament directe per a generació de potència 

5. Velocitat variable  

Fig. G.7. Turbina de gas (model LM 2000) [12] 
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G.3. Caldera (intercanviador de calor) 

 La caldera de recuperació de calor està dissenyada per poder generar el vapor i 

optimitzar el funcionament del cicle combinat.  

 Les característiques principals de la caldera són: 

• Període d’instal·lació curt 

• Gran capacitat de parada o posada en funcionament molt ràpida 

• Flexibilitat operacional 

• Alta fiabilitat i disponibilitat 

• Flexibilitat de combustible en turbines de gas. 

  

 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.  

 

 La caldera de recuperació de calor està formada per: 

• Seccions de l’economitzador 

• Evaporador (desairejador, calderí de vapor i evaporador) 

• Secció de sobrescalfament 

• Secció de rescalfament 

• Conductes de captació, direccionament i descàrrega de gasos d’escapament de la 
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turbina de gas 

• Estructures suport 

• Canonades 

• Instrumentació, control i vàlvules. 
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G.4. 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. A continuació es detallen les 

característiques del compressor d’hidrogen que es proposa utilitzar per la  a la planta de cicle 

combinat. 

El compressor proposat pertany a l’empresa G.E. Energy (General Electric)  i és del 

tipus Horizontally Split Centrifugal (x2) [16]. Com a característiques de disseny destaca que 

horitzontalment parteixi embolcalls i està dissenyat per cabals de volum alts [16] 

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 500,000 m³/h (17,658,000 ft³/h) , té una alta eficiència i 

la capacitat de tractar gran varietat de gasos. 

Els seus components han estat estandarditzats amb predisseny. El camí del gas ha 

estat optimitzat incloent-hi succió i descàrrega. 

L’anàlisi d'enginyeria dinàmica de rotors està detallada i les instal·lacions de prova 

extenses fins a 80 MW  

     

    Fig. G.8. Compressor d’hidrogen  [16] 
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G.5. Turbina vapor 

El cicle ideal teòric entre 2 focus (calent i fred) és el cicle de Carnot (en el qual 

s’assoleix el màxim rendiment possible): dos processos isotèrmics d'intercanvi de calor amb 

els focus, i dos processos adiabàtics per canviar de temperatura. En cicles de potència, 

interessa tenir  Tf (temperatura focus fred) baixa i Tc (temperatura focus calent) alta. 

El valor del focus calent ha de complir Tc < Tmáx (màxima temperatura que suporten els 

materials; pels acers al carboni és de 540 °C i pels acers inoxidables austenítics és de 600 

°C). Per tant, cal assegurar que la temperatura del vapor d’aigua no superi els 540ºC; és a 

dir, els fums de combustió no han de cedir més calor a l’aigua que la suficient per arribar als 

500ºC de temperatura. 

En la següent figura es mostra el cicle ideal de Carnot amb les principals dificultats que 

presenta:  

 

 

El cicle ideal pràctic del vapor és l’anomenat cicle Rankine (figura G.9). En aquest cicle, 

es substitueixen el processos isotèrmics d’absorció o cessió de calor (del cicle de Carnot) 

per etapes isobàriques (les quals també seran isotèrmiques) 

 

Fig. G.9 – Diagrama del cicle de Carnot ideal (teòric) amb un gas o un vapor [1] 
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En un cicle de potència de vapor les etapes són les següents: 

Ø Etapa 1–2: expansió adiabàtica a la turbina. Hi ha un límit pràctic en la fracció de 

vapor de l'estat 2 (per erosió dels àleps de turbina, causada per la presència de 

gotes de líquid; cal que x2 > 0,85). En aquesta etapa es produeix la gran part del 

treball del cicle. 

Ø Etapa 2–3: condensació isobàrica en el condensador. La calor retirada s'aboca 

al focus fred (refrigerant). Per raons pràctiques, la condensació s'efectua fins al 

final (líquid saturat). 

Ø Etapa 3–4: compressió adiabàtica a la bomba. El fluid comprimit és un líquid i el 

treball consumit és molt petit, comparat amb l'obtingut a la turbina. 

Ø Etapa 4–1: evaporació isobàrica a la caldera. La calor es pren del focus calent 

(els fums de combustió).  

Les irreversibilitats d’un cicle real versus un cicle ideal són [5]: 

Ø Turbina i bomba presenten processos no isoentròpics 

Ø Caldera: pèrdues de pressió  

Ø Condensador: petites pèrdues de pressió  

Fig. G.10–Diagrama del cicle ideal pràctic de Rankine amb un vapor-cicle de potència  
[1] 
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Caldrà tenir certs elements de seguretat i de regulació per la turbina de vapor. Una línia 

de seguretat consta, en general, de: a) un o diversos aparells de detecció de les anomalies 

de funcionament b) aparells de transmissió de les ordres c) aparells de tancament. És 

necessari que cada línia de seguretat es pugui comprovar periòdicament, fins i tot amb el 

grup en marxa; 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 de parada [1].  
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G.5.1  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 [4]. 

Cal vigilar que el vapor, al expansionar-se, no canviï de fase. És a dir, que la fracció de 

vapor sigui sent de 1 quan el fluid està expansionat. Si això no fos així, es produirien 

problemes d’erosió i/o corrosió. 

La turbina de vapor està construïda amb acer amb aleacions de níquel, crom o 

molibdè. Cal tenir present que les característiques mecàniques dels metalls (i de l’acer) es 

modifiquen amb la temperatura; en els acers, a partir dels 400°C apareix el fenomen de la 

fluència (afecta als mecanismes que es troben a temperatures elevades i estan sotmesos a 

esforços de tracció perllongats) que modifica la seva resistència mecànica i la seva 

resiliència, disminuint el mòdul d'elasticitat. Respecte a les característiques físiques i 

químiques del material de la turbina de vapor, cal tenir present que els materials han de 

presentar, a temperatures elevades, una bona estabilitat estructural durant un espai de 

temps molt perllongat i també cal que tinguin una bona resistència a l'oxidació i a la corrosió 

soldadura.  

 Per al disseny de la planta de cicle combinat que es planteja es selecciona la turbina 

de vapor que es descriu a continuació: 

 El model de la turbina utilitzada és SST-100 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. 
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 Les característiques de disseny de la turbina són les següents:  

• està predissenyada per alta estandardització i temps de lliurament immediat 

• la utilització de components demostrats seleccionats assegura fiabilitat alta i 

manteniment fàcil 

• el rotor està fet de forja sòlida o amb discs forjats, és curt i rígid, resultant en 

funcionament per sota de la primera velocitat crítica, utilitzant coixinets del tipus 

corredissos coberts per assegurar un funcionament llis i ben humitejat. 

La flexibilitat operacional de la turbina es basa en que el cos senzill està dissenyada per 

a la termoflexibilitat alta, permetent temps de començament curts (posada en funcionament 

ràpida) i canvis de càrrega ràpids. 

 Els beneficis de la turbina SST-100 derivats de les característiques de disseny són: 

1. disseny altament predefinit 

2. sistema d’oli integrat  

3. separació d’oli i vapor 

4. disseny compacte 

Fig. G.11 – Turbina de vapor SST-100 [13] 
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Però també es destaquen els beneficis dels clients:  

1. ràpida i fàcil fabricació 

2. compacta 

3. seguretat augmentada, cap fuita cap a les canonades calentes 

4. costos de manteniment baixos 

5. alta fiabilitat  
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G.5.2 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.  

Es transfereix calor des del vapor que es condensa cap a l'aigua de refredament o l'aire 

de l'atmosfera. La temperatura de l'aigua de refredament o de l'aire en general fluctua en un 

interval molt reduït (oscil·la entre 15 a 30°C). Entre els costats de la superfície de 

transferència de calor ha d’existir un diferencial de temperatura de 10 a 15°C a fi que la 

transferència de calor sigui suficientment ràpida. Per tant, la mínima temperatura de 

condensació per al vapor va des dels 25 als 45°C. Així, en alguns condensadors de les 

plantes modernes de potència de vapor és possible trobar pressions bastants baixes, molt 

inferiors de la pressió atmosfèrica. No obstant això, aquestes pressions fluctuen en un 

interval extremadament petit.  

Tot i que l'efecte de disminuir la pressió de condensació és avantatjós (perquè fa que 

augmenti l'eficiència tèrmica) té la gran desavantatge de fer augmentar el contingut d'humitat 

(disminuint la qualitat ) del fluid que abandona la turbina. Aquest major contingut d'humitat en 

la turbina fa que decreixi l'eficiència d'una turbina real. A més, l'impacte de les gotes de líquid 

sobre els àleps de la turbina pot generar un greu problema d'erosió. A la pràctica és 

desitjable que el contingut d'humitat es mantingui per sota del 10% en l'extrem de baixa 

pressió de la turbina. a pressió constant.  

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. 
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G.5.3  Torre refrigeració 

Els sistemes de refrigeració industrial de centrals tèrmiques, refineries de petroli i 

plantes petroquímiques; i d'acondicionament d'aire en hospitals i/o centres comercials; 

necessiten evacuar la calor residual dels seus processos, utilitzant un flux d'aigua a baixa 

temperatura a través d’intercanviadors de calor. Aquest flux d'aigua es pot recircular i 

reincorporar al procés amb la qual cosa els costos d'operació disminueixen 

considerablement.  

La forma més eficient de refrigerar aquest flux d'aigua recirculada és mitjançant una 

torre de refrigeració evaporativa de cicle obert.  

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 [7]. Aquesta calor es transmet a l'atmosfera, 

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.  
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Fig. G.12 - Esquema d’una torre de refrigeració 

 

En una torre de refrigeració, l'aigua entra per la part superior i és distribuïda de forma 

que estableix el millor contacte possible amb l'aire atmosfèric que ascendeix procedent de la 

part inferior de la torre. Per a assolir aquest efecte l'aigua es reparteix uniformement, amb 

ajuda generalment d'uns pulveritzadors; sobre un rebliment el qual augmenta el temps i la 

superfície de contacte entre ambdós fluids.  

 

la calor d'evaporació de l'aigua a la pressió atmosfèrica es transfereix de l'aigua de 

refrigeració a l'aire atmosfèric (calor latent). La resta de la calor transmesa es deu a la 

diferència de temperatura entre els dos fluids (calor sensible). La calor latent suposa, 

freqüentment, més del 90% de la calor total transmesa.  

només el 10 - 15 % de la calor s'elimina per convecció. L'evaporació és el fenomen 

predominant, la seva eficiència està directament lligada al disseny de les superfícies 

d'intercanvi.  

El limiti teòric de refrigeració és la temperatura de bulb humit de l'aire entrant (aquesta 

temperatura es pot determinar en el diagrama de Mollier si es coneixen la temperatura de 
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l'aire i la humitat relativa).  Hi ha dos factors principals que determinen una torre de 

refrigeració: 

Ø La quantitat d'aire utilitzada 

Ø La superfície d'intercanvi  

El rendiment d'una torre de refrigeració depèn, principalment, de la superfície 

d'intercanvi de calor que s'hagi instal·lat, de la bona distribució de l'aigua, de la quantitat d'aire 

aspirat i de les condicions de l'aire exterior. La diferència entre la temperatura de l'aigua freda 

que es precisa i la temperatura del termòmetre humit, és significativa per a determinar la 

grandària de la torre. Com més gran sigui la distància, més petita serà la torre i, per tant, 

més econòmica. La diferència de temperatures mínima ha de ser, almenys, de 3-4ºC [9]. En 

una torre de tipus tir natural, el rendiment està afectat per la densitat i la temperatura del bulb 

humit i sec de l'aire entrant en la unitat. 

La superfície d'intercanvi de la torre consisteix en una pel·lícula d'aigua sobre el 

rebliment. El càlcul tèrmic dóna la quantitat d'aire necessari i la superfície que cal utilitzar, 

això permet determinar les dimensions de la torre de refrigeració. La pèrdua de càrrega 

també s'avalua quan es dissenya una torre de refrigeració. La seva grandària varia d'acord a 

la seva aproximació al límit de refredament.  

. 
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G.5.4  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 64m3/h (aproximats) d’aigua 

a 1 atm fins a 10 atm. Per tant, ens cal una bomba amb suficient potència (suposant una 

eficiència del 75%)  per poder impulsar aquesta quantitat d’aigua: 

Ø Potència de la bomba: 1.67x [ 64/60(m3/min)] x [10 (bar)] / 0.75 = 23.75 kW  

Per escollir la bomba que necessita la planta de cogeneració, és bàsic considerar les 

corbes de les bombes de la marca LEWA [10]: 

 

 

 Fig. G.13.- Gràfic de procés de les bombes LEWA [10] 
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  Fig. G.14 – Gràfic funcionament bombes LEWA [10]  

 

Cal vigilar, sobretot que no hi hagi problemes de cavitació. La cavitació és un fenomen 

que es produeix sempre que la pressió en algun punt o zona del corrent d'un líquid 

descendeix per sota d'un cert valor mínim admissible. Quan un líquid flueix a través d'una 

regió on la pressió és menor que la seva pressió de vapor, el líquid bull i forma bombolles de 

vapor. Aquestes bombolles són transportades pel líquid fins a arribar a una regió de major 

pressió, on el vapor retorna a l'estat líquid de manera sobtada. (veure annex I sobre la 

seguretat i manteniment del procés). El fenomen generalment va acompanyat de soroll i 

vibracions [6]. 

El fenomen pot produir-se en estructures hidràuliques estàtiques (canonades, venturis, 

etc.), i/o en màquines hidràuliques (bombes, hèlixs, turbines) [6].  

 

 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 m3/h. Amb aquestes dades i els gràfics G.13 i G.14 es 

dedueix que la bomba més adequada serà la LEWA G3R. 
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