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1. Resum
En aquests projecte es fa l’estudi d’implementació d’una planta de cogeneració en una
empresa lletera.
L’objectiu principal és estudiar la viabilitat tant tècnica com econòmica d’incorporar un
sistema de cogeneració amb motor de gas natural que aporti estalvi a l’empresa per tal de
fer-la més competitiva dins el seu sector i a la vegada sigui més respectuosa amb el medi
ambient.
Durant la finalització del projecte s’ha publicat el Real Decret Llei 1/2012. Aquest Real
Decret suspèn amb caràcter temporal el registre d’assignació de noves instal·lacions en el
Règim Especial, on la cogeneració està emmarcada. Degut a aquesta novetat legislativa,
s’afegeix com a objectiu, l’estudi de viabilitat de la planta sense estar dins el Règim Especial.
D’altra banda i degut a que en pocs dies es publicarà un nou marc legislatiu per a la
cogeneració, es fa l’estudi de quina hauria de ser la bonificació que hauria de percebre la
cogeneració per tal que el projecte fos rentable.
Per a arribar a aquests objectius es desenvolupa un procediment que s’inicia en conèixer
l’estat actual de la cogeneració amb motors de gas, tant a nivell de prestacions com del
marc legal que envolta aquesta tecnologia.
D’altra banda, es fa un estudi la demanda tèrmica del client, ja sigui en forma de vapor,
d’aigua calenta o de aire calent. Aquesta demanda és indispensable a l’hora de triar la millor
solució tècnica que s’adapti a les seves necessitats. Mitjançant un algoritme, es simula com
s’haurien comportat els equips de cogeneració amb aquesta demanda tèrmica. Amb aquest
algoritme s’obté un balanç energètic on estant representades totes les formes d’energia de
la planta lletera.
L’estudi econòmic es realitza mitjançant el balanç energètic obtingut de l’algoritme. Del
resultat d’aquest estudi econòmic s’obté que el millor motor per a instal·lar és un motor
Jenbacher de 5 MW de potencia elèctrica. La viabilitat de la planta es realitza a 3 nivells:
anterior a la publicació del RDL 1/2012, amb el RDL 1/2012 en vigor i posterior a la nova
publicació per a la cogeneració. D’aquesta manera, en el primer cas la planta és rentable
mentre que en el segon no. En el tercer cas, el preu que hauria de percebre aquesta
cogeneració per l’energia elèctrica per què fos rentable és d’un total de 91 €/MWh.
Finalment es realitza un anàlisi ambiental a la instal·lació per a per a garantir que és
respectuosa amb el medi ambient degut a la seva alta eficiència.
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3. Glossari
ACS
Aigua calenta sanitària és aigua destinada al consum humà (potable) que ha estat
escalfada. S’utilitza per a dutxar-se, netejar-se...
CIP
Els sistemes Clean in Place són sistemes de neteja dissenyats per netejar i desinfectar
automàticament sense importants maniobres de desmuntatge d’equipament.
CNE
Comissió Nacional d’Energia
ESE
Empresa de serveis energètics.
EUA
Emision Unit Allowance. Dret d’emissió d’una tona CO2.
GEI
Gasos d’efecte hivernacle
PCI
Poder calorífic inferior. Es mesura en energia per unitat de volum.
PCS
Poder calorífic superior. Es mesura en energia per unitat de volum.
Pool
Preu de mercat de l’energia elèctrica.
REE
Rendiment elèctric equivalent. Nivell de compliment per a les cogeneracions.
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4. Prefaci
4.1. Origen i motivació del projecte
La motivació per a realitzar aquest projecte neix a partir de la realització d’unes pràctiques a
l’empresa Cofely GDF Suez, empresa de serveis energètics que porta a terme solucions
energètiques globals i innovadores que s’adapten a les necessitats dels clients a fi de
garantir el màxim rendiment de les seves instal·lacions, assegurar la producció i distribució
d’energia i reduir l’impacte ambiental.
A l’actualitat, Europa s’enfronta a la pujada de preus del petroli i del gas, que amenacen a la
seguretat de subministrament d’energia i a la pobresa energètica, tenint en compte, també,
les conseqüències ja perceptibles del canvi climàtic.
La major exigència social de respecte al medi ambient, la necessitat de reduir l’alt nivell de
dependència energètica de la nostra economia, i les polítiques energètiques establertes per
la Unió Europea, ha provocat a Espanya la penetració de les energies renovables de
manera més que significativa.
Els objectius marcats a 2020 per la política energètica comunitària venen determinats,
principalment per la Directiva 2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’Abril
de 2009, referents a potenciar les energies renovables i l’eficiència energètica. Aquests
objectius són: incrementar la penetració d’energies renovables fins a un 20% pel que fa al
consum final brut d’energia, reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un
20% respecte les de 1990 i tenir un 20% d’estalvi de consum energètic comunitari respecte
de 1990.
Avui dia, ningú dubta dels avantatges innegables de la cogeneració tant en termes d’estalvi
en energia primària i en d’altres infraestructures, en termes de garantia de subministrament
o en termes de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
El reconeixement, per part de l’Administració, de tots els avantatges que ofereix aquesta
tecnologia ha donat lloc a l’aprovació de diferents règims econòmics amb el fi d’incentivar la
instal·lació aquest tipus d’instal·lacions.
En aquest context, és on neix la mentalitat de potenciar i incentivar la tecnologia de la
cogeneració d’alta eficiència.
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4.2. Requeriments previs
Per a poder realitzar aquest estudi, serà necessari conèixer l’estat actual i el grau de
desenvolupament de la tecnologia existent, conèixer l’origen de les demandes energètiques
del client, així com tots els processos que duen a terme i estar informat de les últimes
normatives tant energètiques com mediambientals a nivell comunitari, estatal i autonomic.
A nivell de projecte, el plantejament que es farà serà el d’una ESE (Empresa de Serveis
Energètics).
Les ESEs són empreses de serveis energètics que desenvolupen, dissenyen, instal·len i
financen projectes d’eficiència energètica o aprofitament d’energies renovables amb l’objecte
de reduir costos operatius i de manteniment i millorant la qualitat de servei al client.
Assumeixen els riscos tècnics i econòmics associats al projecte. Típicament, els serveis
oferts per aquestes empreses són:
‐

Desenvolupament, disseny i finançament de projectes.

‐

Instal·lació i manteniment dels equips eficients.

‐

Medició i verificació dels estalvis generats pel projecte.

‐

Assumpció dels riscos del projecte.

L’esquema d’una ESE permet que els consumidors d’energia continuïn enfocant els seus
recursos a la seva activitat principal, mentre l’ESE s’encarrega de la modernització dels
equips i instal·lacions, mitjançant la integració de projectes amb estalvis energètics i
econòmics garantits.
La ESE, per altra banda, s’aprofita de la seva capacitat de finançament per a realitzar una
inversió en un consumidor d’energia a fi que li retorni amb rendibilitat.
La relació de la ESE amb el client ha de ser equitativa (win-win) i s’ha de controlar el risc de
llarga duració. El flux d’informació i la col·laboració durant la vigència del contracte ha de ser
fluida par a assegurar la confiança i millorar els resultats.
El contracte d’una ESE i el seu client és un matrimoni per a molts anys, no s’ha de veure
com una solució puntual a un problema, pel que la decisió ha de ser calculada i meditada ja
que d’altra manera no donarà els fruits esperats.
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5. Introducció
5.1. Objectius i abast del projecte
El client objecte d’estudi serà l’empresa CABESA. Aquesta empresa és una planta lletera del
nord d’Espanya que es dedica al tractament de llet per a produir diversos tipus de productes
làctics.
L’objectiu principal del projecte és dissenyar un equip de cogeneració que permeti
subministrar a l’empresa CABESA totes les necessitats energètiques dels seus processos
industrials d’una manera més eficient, sostenible i econòmica que la que utilitzava fins ara, a
més a més de ser molt més respectuosa amb el medi ambient.
El projecte estudiarà l’estat actual de la tecnologia de la cogeneració per a poder triar la
solució tècnica que millor s’adapti a les necessitats del client.
Per aquest motiu, l’estudi dels processos de CABESA serà indispensable. Caldrà conèixer
totes les demandes energètiques al llarg de l’any i la forma en què es presenten. L’objectiu
serà trobar un balanç energètic d’un any tipus que inclogui totes les seves necessitats.
Aquest balanç energètic serà utilitzat per a dissenyar les possibles solucions capaces i
viables tant econòmicament com tecnològicament.
Posteriorment, es faran estudis de viabilitat de les possibles solucions per a poder
determinar quines solucions són viables econòmicament, i en tot cas, determinar quina és la
opció més rentable.
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6. Consideracions relatives al marc legislatiu
6.1. Modificació reglamentaria. RDL 1/2012
El 27 de Gener de 2012 es va publicar de manera sobtada el Real Decret Llei 1/2012 per la
que es suspèn amb caràcter temporal el registre d’assignació de noves instal·lacions en el
Règim Especial per a la percepció dels incentius econòmics per a la generació d’energia
elèctrica. A continuació s’explica perquè s’ha produït aquest canvi tant brusc, quina és la
nova situació actual i quins canvis ha introduït aquest Real Decret Llei al projecte.

6.1.1.

Dèficit de tarifa

Des de fa uns anys que a España s’ha impulsat la producció d’energia elèctrica a partir de
fonts renovables. Els incentius que es van incorporar per a promoure aquestes energies ha
donat peu a que inversors, a l’empara d’una llei, inverteixen capital en potència instal·lada
renovable que els hi dona una rendibilitat fixa i molt més alta que a molts altres llocs i a més
a més, a partir de recursos il·limitats.
Durant els últims anys hi ha hagut un augment desmesurat de noves instal·lacions dins el
Règim Especial, especialment instal·lacions fotovoltaiques on s’ha vist sobrepassat l’objectiu
del Pla de les Energies Renovables (PER) 10 vegades degut a un excés d’incentivació.
Aquest excés ha donat lloc a que en l’actualitat la potencia instal·lada a España sigui
superior al doble de la potencia màxima demanda. Aquesta potencia, però, no és ferma ja
que molta és d’origen renovable, que fa que sigui impredictible el moment en que serà
disponible.
El preu de mercat de l’energia elèctrica, el pool, està sotmès a l’oferta i la demanda. La
demanda és la demanda elèctrica del país, mentre que l’oferta és realitzada per totes les
instal·lacions de generació elèctrica. Cada instal·lació oferta una energia a un preu que
hauria de ser el preu de cost de producció d’aquella energia, de manera que l’ordre de les
instal·lacions que entren a cobrir la demanda va de les més barates a les més cares. El preu
final del pool el marca la última tecnologia que entra a cobrir la demanda.
Les instal·lacions del Règim Especial, oferten la seva energia a 0 €/MWh ja que elles ja
perceben per la seva energia la bonificació corresponent. D’aquesta manera, al no incloure
els seus costos de producció a la oferta diària, són les primeres que entren a cobrir la
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demanda i fan que el preu del pool sigui molt baix. S’han donat casos on el preu del pool ha
estat 0 €/MWh.
Aquest excés de potencia instal·lada en Règim Especial fa que l’Estat pagui molt cara
l’energia renovable. Dit d’una altra manera, el govern està finançant el sobrecost de
generació d’aquestes energies renovables i com que el pool no contempla els costos de
generació d’aquestes renovables, es crea un dèficit que cada any és més gran.
Les energies renovables són netes i imprescindibles per a un desenvolupament sostenible
però tenen un cost. Cal prendre mesura de quanta energia renovable el sistema és capaç de
suportar i d’altra banda revisar les tarifes i primes per què no es creïn bombolles per a
inversors. De la mateixa manera, cal revisar la potencia instal·lada al país. Hi ha moltes
instal·lacions que no són eficients i generen més cost que benefici al sistema elèctric. D’altra
banda s’haurien de revisar les normes del mercat elèctric i fer que cada tecnologia ofertes
en base als seus costos de generació.

6.1.2.

Real Decret Llei 1/2012

El 27 de Gener de 2012 va entrar en vigor el Real Decret Llei 1/2012 on es diu que no
s’admetran més instal·lacions en Règim Especial. És a dir, tanca les portes a nous entrants
o noves instal·lacions dins el RD 661/2007.
Aquesta mesura ha estat un cop d’efecte per a tallar en sec l’augment de liquidacions de
primes del Règim Especial i intentar que el dèficit del que s’ha parlat abans no vagi
augmentant més. De totes maneres, totes les instal·lacions que ja eren dins el règim
continuaran perceben les primes i tarifes i per tant continuaran generant dèficit a menys que
no es prenguin més mesures.
Com s’indica al RDL 1/2012 és de caràcter temporal. En els últims dies ja s’estan tirant
endavant propostes per a incentivar la generació d’electricitat amb cogeneració d’alta
eficiència per a continuar potenciant la competitivitat industrial. El passat 28 de Març es va
aprovar per unanimitat de tots els grups polítics del Parlament una Proposta No de Llei del
relativa al impuls de la competitivitat industrial i la cogeneració.
Aquestes propostes tenen un doble sentit ja que s’està parlant d’incentivar la cogeneració en
particular. No s’està agrupant a totes les tecnologies del Règim Especial. Si hi hagués hagut
una Llei per a cada tecnologia, segurament moltes tecnologies no s’haurien vist immerses
dins del Real Decret Llei 1/2012.
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De fet el punt 3 de l’article 3 del mateix Real Decret Llei diu el següent:
“Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo, el Gobierno podrá
establecer reglamentariamente regímenes económicos específicos para determinadas
instalaciones de régimen especial, así como el derecho a la percepción de un régimen
económico específico y, en su caso, determinadas obligaciones y derechos de los regulados
en los apartados 1 y 2 del artículo 30 de la Ley 54/1997, de 23 de noviembre, del Sector
Eléctrico, para aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica de cogeneración.”
Des de fora aquest Real Decret Llei 1/2012 ha fet molt de mal per què ha fet més alta una
barrera que va en contra de promoure la cogeneració. La seguritat jurídica i estabilitat
regulatòria que hi havia al país amb el RD 661/2007 s’ha vist molt malmesa i trigarà un
temps en recuperar-se i fer que les empreses i industries apostin per a invertir en projectes
de cogeneració.

6.1.3.

Quins canvis incorpora

Aquest Real Decret Llei ha estat publicat en la fase final de redacció del projecte i ha obligat
a incorporar certes modificacions donat que la proposta d’incorporar una planta de
cogeneració per a percebre la prima per a la generació elèctrica no és possible.
Tot i això, en aquest projecte es realitza l’estudi d’implementació d’una planta de
cogeneració, tal i com estava planejat des d’un principi, i com a proposta final, i tenint en
compte que a curt termini ha de sortir alguna normativa per a la cogeneració, es fa un estudi
de quina prima hauria de percebre l’energia generada en cogeneració per fer que, aquest
projecte almenys, sigui viable.
Aleshores, els objectius marcats al punt 5.1 es mantenen i s’incorporen els següents
objectius:
‐

Estudiar la possibilitat d’implementar una planta de cogeneració amb el marc
regulatori posterior al RDL 1/2012.

‐

Determinar quina bonificació hauria de percebre la cogeneració per què el projecte
fos rentable.
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7. Estat de l’art de la cogeneració
7.1. Introducció a la cogeneració
Per a conèixer una mica com es desenvoluparà el projecte, primer s’explicaran alguns
termes i conceptes per a centrar el treball.
El primer que cal entendre és què vol dir cogeneració. Cogenerar significa produir dos o més
tipus d’energia simultàniament en una mateixa instal·lació i a partir d’una mateixa font
d’energia. Normalment aquestes dues energies generades són electricitat i calor, encara
que aquestes també poden ser energia mecànica i calor (i/o fred). En el nostre cas,
generarem energia elèctrica i energia tèrmica en forma de calor (vapor d’aigua i aigua
calenta).
La cogeneració permet estalviar energia primària mitjançant la producció combinada, enlloc
de separada, de calor i electricitat.

7.2. Potencial i barreres de la cogeneració
La cogeneració pot jugar un paper clau a les estratègies energètiques europees i nacionals
ja que aquesta tecnologia madura de producció d’electricitat i calor contribueix directament
als tres pilars fonamentals de la política europea: el canvi climàtic, la seguretat de
subministrament i la competitivitat.

7.2.1.

Avantatges de la cogeneració

S’ha comentat que la cogeneració ofereix diversos avantatges creant una sèrie de
beneficis. A continuació s’enumeraran i s’explicaran per a conèixer quin és el potencial
que ofereix la cogeneració i les respostes que s’obtenen amb la seva utilització. A mode
de resum es pot dir que aquests avantatges són:
‐

Instrument clau per a la reducció d’emissions i foment de l’eficiència energètica.

‐

Competitivitat a la industria

‐

Motor d’inversió. Motivació en desenvolupament econòmic i creació d’ocupació.

‐

Aporta seguretat de subministrament i reducció de dependència energètica.
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Canvi climàtic
Amb 6.200 MW instal·lats a principis de 2009, la cogeneració cobreix el 12% de la demanda
elèctrica total d’Espanya i representa un 6,5% de la capacitat de producció elèctrica. La
producció simultània d’electricitat i calor implica la proximitat de la planta generadora als
consums, això suposa un estalvi de 1.300 GWh/any de pèrdues del sistema al connectar-se
al nivell de distribució. La cogeneració estalvia energia primària, estimada en 20.000
GWh/any, el que suposa menor importació de combustible i conseqüentment un estalvi
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, estimat al voltant de 5 Millons tCO2/any, que
es tradueixen en 167 M€ (amb un promig del preu de dret d’emissió de 18,6 €/tCO2 durant el
PNA II).
Aquesta important reducció d’emissions de gasos aportada per la cogeneració suggereix
que s’ha de promocionar aquesta tecnologia sempre que s’hagi de recórrer a combustibles
fòssils per a poder salvar les diferencies que hi ha entre les emissions actuals i les emissions
objectiu acordades a Kioto.
Seguretat de subministrament
A diferencia d’altres tecnologies renovables, la cogeneració no sols aporta producció
d’energia elèctrica sinó també seguretat de subministrament, oferint garantia de potencia. El
parc de cogeneració és equivalent a 15 cicles combinats a gas, i la inversió efectuada és
equivalent a uns 5.600 M€ a 2008, estimant que el 50% de les inversions han estat
aportacions espanyoles, inversió que a la vegada ha ajudat a la creació de treball a
Espanya.
D’aquesta manera l’aportació de garantia de potencia per part de la cogeneració permet
evitar la construcció de plantes en règim ordinari necessàries per cobrir la potencia de
plantes renovables en els moments que no poden funcionar.
La cogeneració incrementa la fiabilitat de subministrament d’energia al estar connectada
directament a la xarxa elèctrica i a la industria. Garanteix el funcionament ininterromput de
la industria en cas de caure la xarxa o parada de la planta.
Competitivitat a la industria
Respecte d’altres tecnologies renovables del règim especial, la cogeneració produeix calor
útil que no està directament retribuït pel sistema elèctric però que permet rebaixar el cost
energètic total als usuaris que l’utilitzen, permetent així millorar la seva competitivitat.
L’energia és estratègica per a la indústria manufacturera que té cogeneració. Es tracta
d’indústries en què el cost energètic pesa com a mínim un 5% i en la majoria de casos
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més d’un 10% i fins a un 30%. La competitivitat de la indústria, que competeix a escala
europea i internacional, depèn de forma significativa d’aquest cost energètic i Espanya és
el cinquè país més car d’Europa en quant a cost d’energia per a consumidors industrials
es refereix.
Efectivament la cogeneració ha fet més competitiva la industria nacional reduint el seu cost
energètic entre un 20%-30%, i així evitar la deslocalització de moltes industries.
Millora de la intensitat energètica
Per la seva alta eficiència, l’ús de la cogeneració és una oportunitat única per millorar la
intensitat energètica de la nostra economia. Al produir simultàniament electricitat i calor, fa
que aquesta tecnologia sigui molt més eficient que si es produïssin aquestes energies per
separat. Així les centrals tèrmiques convencionals tenen eficiències del 40 % al 55%
dissipant a l’ambient entre el 45% i el 60% de l’energia del combustible, mentre la
cogeneració d’alta eficiència pot assolir rendiments globals del 75% i 80%, dissipant entre el
20% i 25% i amb rendiments elèctrics equivalents – directament comparables amb les
centrals convencionals – de l’ordre del 75%.

7.2.2.

Barreres de la cogeneració

Observant els resultats aconseguits de potencia instal·lada anys enrere, es pot arribar a
pensar que potser la cogeneració no és realment una bona solució tecnològica per a
generar energia a la industria.
Aquest motiu és degut a una sèrie de barreres que van en contra el desenvolupament de
la cogeneració. Aquestes barreres s’enumeren i expliquen a continuació.
Barreres de finançament
En el context actual de crisis econòmica ha propiciat dificultats d’accés i encariment del
finançament, tant per companyies industrials com als promotors, que veuen com es
redueixen la rendibilitat dels nous projectes.
Barreres mediambientals
L’any 2005 es va crear el règim de comerç de drets d’emissió amb la Llei 1/2005 que va
ser modificada per la Llei13/2010. Amb aquest règim de comerç es fa entrega de drets
d’emissió a les instal·lacions que emeten gasos amb efecte contaminant. Aquesta
assignació es feia a nivell nacional i per períodes. El primer pla d’assignació va ser el Pla
Nacional d’Assignació (PNI) 2005-2007, actualment està en vigor el PNII 2008-2012. El
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tercer pla d’assignació PNIII incorpora la novetat que es farà a nivell europeu i que les
emissions generades com a conseqüència de generació d’electricitat no tindran
assignació gratuïta, a més a més, que el sostre de drets otorgats serà decreixent
anualment amb el fi d’incentivar la reducció d’emissions. Per tant, es tendeix a la
desaparició sobre les assignacions futures de drets d’emissió de CO2 fet que no ajuda a
promoure la cogeneració ja que fa més difícil que els projectes siguin rentables.
Falta un coneixement adequat de la cogeneració
Essent un sector amb resultats contrastats i amb maduresa en els seus actors principals,
tant en empreses d’enginyeria, tecnologia com operadors, que avala la seva vocació de
permanència al mercat a llarg termini, crida l’atenció els dubtes encara existents dels
beneficis que aporta al conjunt del sistema. Possiblement cal eliminar prejudicis provinents
de les etapes inicials d’aquesta tecnologia i la baixa visibilitat per estar enfocat al sector
industrial.
Eliminació dels límits de potencia
Aquestes plantes tenen un nivell de risc elevat i específic, que es reflexa tant en els
requisits de taxes de retorn com en les exigències de pay-back que no es reflecteixen en
la retribució. Quant més grans són les plantes cogeneradores, major estalvi d’energia
primària aporten al sistema. Aquesta és una avantatge competitiva per al país que no es
pot desaprofitar. La inclusió d’aquesta tecnologia en el règim especial es pot entendre
donat que una planta gran que no cogeneri té més llibertat en un sistema de mercat
competitiu que una que està obligada a subministrar calor de forma obligatòria, amb
independència del preu del mercat elèctric. Per aquets motius, no té sentit limitar la
potencia de cogeneració a 50 MW. La inexistència d’incentius per cogeneracions de més
de 50 MW impedeix la realització d’un potencial amb un impacte positiu per a la millora de
l’eficiència energètica.
Falta de transparència dels beneficis de la cogeneració
La situació actual és que es disposa d’estadístiques completes per a la cogeneració a
España i les que existeixen no són consistents. Aquestes estadístiques tenen un valor
nacional i també internacional de cara a emetre informes a la Comissió Europea. En moltes
ocasions les energies que no s’aboquen a la xarxa (calor i electricitat autoconsumida) no es
tenen en consideració per a avaluar l’aportació de la cogeneració i això fa que la
cogeneració no pugui presumir de tots els seus avantatges.
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Revisió del sistema d’exclusió del Règim Especial
El rendiment elèctric equivalent (REE) mínim és la base per a la retribució del complement
d’eficiència i per a la inclusió dins el Règim Especial. A l’actualitat, si una planta no compleix
amb el REE mínim exigit, deuria ser exclosa del Règim Especial segons el RD 661/2007.
Tot i això, el REE és un indicador de l’eficiència de la planta de cogeneració, on no
s’integren correccions com les pèrdues de càrrega evitades a la xarxa elèctrica. No té sentit
excloure a instal·lacions que no compleixen el REE mínim exigit però que segueixen
aportant estalvi d’energia primària al sistema. D’altra banda, es podria proposar que les
instal·lacions que no compleixin el REE mínim exigit, percebin el complement per eficiència
només de la part elèctrica que compleixi el REE mínim. D’aquesta manera seguirien
aportant benefici al sistema i només s’estaria retribuint pels excessos d’electricitat. Seguint
amb la mateixa línia, es podria proposar d’excloure a les instal·lacions que no aportin un
estalvi d’energia primària.
Seguritat jurídica i estabilitat regulatòria
Com s’ha dit anteriorment, la barrera principal que té la cogeneració actualment és l’entrada
en vigor del Real Decret Llei 1/2012. Aquest Real Decret ha alterat de manera significativa
l’estabilitat regulatòria i seguretat jurídica. Tot apunta que en poc temps apareixi alguna Llei
que torni a tirant endavant projectes de cogeneració com es va demostrar el passat 28 de
Març al Parlament quan tots els grups parlamentaris van aprovar per unanimitat una
Proposta de No Llei per a impulsar la competitivitat industrial i la cogeneració.

7.2.3.

Potencial de la cogeneració

L’Anàlisi del potencial de la cogeneració d’alta eficiència a Espanya 2010-2015-2020 (IDAE,
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, Octubre 2007) va identificar un
potencial de cogeneració de 12.250 MW al 2020 assumint un escenari optimista amb
polítiques d’impuls.
L’estudi va constatar que els sectors amb major participació en termes de potencia
instal·lada eren l’alimentari, el químic i el del paper i cartró, suposant aproximadament la
meitat de la potencia instal·lada a nivell nacional. Això és lògic ja que aquests subsectors
industrials requereixen d’una alta demanda tèrmica i troben en la cogeneració una manera
de reduir el seu consum energètic.
Tot i els òptims beneficis que ofereix la cogeneració, gairebé no es va desenvolupar i no va
assolir els objectius marcats.
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Degut al pobre desenvolupament del parc de la cogeneració que hi va haver fins l’any 2007,
el RD 661/2007 va dur al Pla d’Acció 2008-2012 a rebaixar l’objectiu original de 9.215 MW al
2012, anunciat al Pla d’Acció 2005-2007, a 8.400 MW.
L’any 2007 la cogeneració va rebre un fort impuls amb la publicació del RD 661/2007 amb la
posterior modificació RD 1565/2010 i la transposició de la Directiva Europea per a promoure
la cogeneració al RD 616/2007. Aquest impuls, s’ha vist atenuat per la situació de recessió
econòmica que ha tingut implicacions en dos sentits: ha repercutit en el sector industrial
espanyol, que ha agreujat el risc client i ha endurit les condicions de finançament dels
projectes, que han impedit en molts casos que no es duguessin a terme.
La creació del Règim Especial de generació elèctrica va ser un fet molt important en la
política energètica del país. El RD va marcar els objectius relatius al foment de les
energies renovables i la cogeneració. Aquests objectius es van recollir al Pla d’Energies
Renovables (PER) 2005-2010 i al Pla d’Acció Nacional de les Energies Renovables
(PANER).
Els resultats obtinguts han estat evidents, la potencia de generació en règim especial ha
sofert un fort creixement. Malgrat tot, aquest creixement no ha estat el mateix per a totes
les tecnologies. Mentre algunes tecnologies han vist superat l’objectiu de llarg, d’altres
simplement l’han assolit i d’altres s’han quedat lluny de l’objectiu marcat.
Actualment, el Pla de les Energies Renovables 2011-2020 ja està realitzat. En ell es
marquen els nous objectius de potencia amb tecnologies considerades dins el Règim
Especial per a l’any 2020.

7.3. Marc legal
Les plantes de cogeneració no es poden dissenyar per a generar en cada moment els
consums energètics, tant tèrmics com elèctrics que tingui el client, sinó que són projectats
per a treballar dins d’uns rangs molt estrets. És a dir, les corbes de demanda energètica
del client i de producció de la instal·lació pateixen desviaments, per tant, és normal que
en determinats moments es produeixin, o bé excedents, o bé dèficits d’energia elèctrica
que obliguen a la cogeneració a connectar-se a la xarxa, tant per a vendre a la xarxa o
comprar de la xarxa.
Aquesta situació pot provocar conflictes, i per evita’ls és necessari una legislació que
reguli les relacions entre cogeneradors (o generadors en general) i sector elèctric. D’altra
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banda, la legislació vigent és una eina important per afavorir o no des del govern la
instal·lació de plantes de cogeneració.
Les instal·lacions cogeneradores van començar a regular-se des del punt de vista legal,
l’any 1980, amb la promulgació de la Llei 82/1980, “Llei de Conservació de l’Energia”, on
en el capítol II disposa d’una sèrie de mesures per a fomentar la autogeneració.
El 9 de Desembre de 1984 es publica al BOE el “RD 2366/94 sobre producció d’energia
elèctrica per instal·lacions hidràuliques, de cogeneració i d’altres proveïdes per fonts
d’energia renovable”. En el RD es desenvolupa la Llei 40/1994 d’ordenació del sistema
elèctric nacional, definint al capítol I el terme “Instal·lacions en règim especial” que
engloba aquelles instal·lacions de producció d’energia amb potencia instal·lada igual o
inferior a 100 MVA.
El dia 1 de Gener de 1998 va entrar en vigor la Llei 54/97 del Sector Elèctric per la que
s’aprova la liberalització del mercat elèctric, el que suposa la creació d’un mercat
competitiu de generació d’energia elèctrica, la possibilitat d’accés a tercers a xarxes de
transport i distribució i suposa l’establiment, amb caràcter progressiu, de la facultat per als
consumidors d’adquirir lliurement energia al mercat de producció o mitjançant contractes.
En funcionament del mercat es basa en el sistema de cassació d’ofertes d’energia
elèctrica realitzades pels productors i un sistema de demandes formulat pels consumidors
qualificats, els distribuïdors i els comercialitzadors. L’energia elèctrica es retribueix en
funció del preu marginal corresponent a la oferta realitzada per la última unitat de
producció, la qual és necessària per atendre la demanda elèctrica. Respecte a la figura
del productor es distingeixen dues opcions pel que fa a cogeneració: auto-productors i
productors en règim especial.
Les instal·lacions en règim especial continuen essent bàsicament definides al RD
2366/94, encara que la potencia màxima d’aquestes es rebaixa de 100 MW a 50 MW. Per
sobre de 50 MW entren dins el rang d’auto-productor.
El 12 de Març de 2004 es va publicar el Real Decret 436/2004 amb el que es va establir
la metodologia per actualitzar i puntualitzar el règim jurídic i econòmic de l’activitat de
producció d’energia elèctrica en règim especial. Aquest Real Decret es va publicar poc
temps després de publicar-se la Directiva 2004/8/CE relativa al foment de la cogeneració
sobre la base de la demanda de calor útil. En el RD 436/2004 es comença a parlar de
desenvolupament sostenible pel país. En aquest RD es tracta d’impulsar les energies
renovables degut a la conscienciació social que hi va començar a haver i també degut a
progrés tecnològic i al grau de desenvolupament que aquestes tecnologies començaven
a tenir.
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El 11 de Maig de 2007 es va publicar el RD 616/2007 sobre el foment de la cogeneració.
En aquest Real Decret es parteix de la Directiva 2004/8/CE per fer un anàlisis i avaluació
del potencial de la cogeneració així com les barreres que presenta. De la mateixa manera
que la Directiva, pretén fomentar la cogeneració d’alta eficiència de calor i electricitat en
base a la demanda de calor útil i l’estalvi d’energia primària.
El 25 de Maig de 2007 entra en vigor el Real Decret 661/2007 pel que es regula l’activitat
de producció d’energia elèctrica en Règim Especial. Actualment la societat demana cada
vegada més la utilització d’energies renovables i eficients per a generar electricitat, per
aconseguir un desenvolupament sostenible des d’un punt de vista econòmic, social i
ambiental. La política energètica estatal ha de buscar la reducció d’emissió de gasos amb
efecte d’hivernacle d’acord amb els compromisos del protocol de Kyoto mitjançant
l’eficiència energètica en la generació d’electricitat i la utilització de fonts d’energia
renovable.
L’any 2010 va entrar en vigor el Real Decret 1565/2010 pel qual es regula i modifica
alguns aspectes del RD 661/2007 sobre producció d’energia elèctrica en Règim Especial.
Com s’ha mencionat en varies ocasions, un dels punts forts de la cogeneració, és l’estalvi
energètic i per tant, l’estalvi d’emissió de gasos amb efecte contaminant. De totes maneres,
la cogeneració no es lliura d’estar catalogada com a activitat de combustió de combustió. A
nivell europeu la directiva del règim de comerç està publicada a la Directiva 2009/29/CE que
modifica l’anterior 2003/87/CE. A nivell espanyol existeix la Llei 1/2005 per la que es regula
el Règim de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte contaminant. En aquesta lleies
fa una classificació de les activitats que estant sotmeses al règim de comerç de drets
d’emissió i quines estan exemptes. Addicionalment estableix els criteris d’assignació
nacional de drets d’emissió pel període 2008-2012, així com els procediments a seguir per
les instal·lacions emissores. Posteriorment, l’any 2010 es va publicar la Llei 13/2010, on es
regula de nou el règim de comerç de drets d’emissió i es mencionava que l’assignació pel
període 2013-2020 seria a nivell comunitari en base a unes normes harmonitzades.
Aquestes normes s’han publicat a la Decisió de la Comissió 2011/278/UE, on es determinen
les normes transitòries de la Unió per a l’harmonització de l’assignació gratuïta de drets
d’emissió. El canvi més important a destacar en aquest tercer període d’assignació i que
tindrà més repercussió és que l’assignació es farà en base a la calor, de tal manera que les
emissions generades per la producció elèctrica no rebran assignació gratuïta i, per tant,
hauran de comprar els drets d’emissió, fet que provocarà un encariment dels costos de
producció.
Cal mencionar també, que la Llei 13/2010, deixa la nova possibilitat, a les instal·lacions
considerades com a petits emissors, de quedar excloses del règim de comerç de drets
d’emissió. Per ser considerats com a petits emissors, les instal·lacions han de complir que:
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emetre menys de 25.000 tones de CO2 i tenir una potencia tèrmica inferior a 35 MW o ser
hospitals. Per a poder estar excloses, les instal·lacions han de complir certes mesures
equivalents que estan detallades al RD 301/2011.
Els objectius marcats per la política energètica comunitària venen determinats, principalment
per la Directiva 2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’Abril de 2009
referents a potenciar les energies renovables i l’eficiència energètica, incrementar la
penetració d’energies renovables fins a un 20% l’any 2020 pel que fa al consum final brut
d’energia, reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 20% l’any 2020
respecte les de 1990 i tenir un 20% d’estalvi de consum energètic comunitari l’any 2020
respecte de 1990.
La UE estableix pel nou període 2013-2020 un règim de comerç de drets d’emissió de gasos
amb efecte hivernacle amb vistes a reduir dites emissions a la Comunitat de forma
econòmicament avantatjosa. Amb l’ajuda d’aquest règim, la Comunitat i els Estats membres
pretenen respectar els compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte
hivernacle contrets en el marc del Protocol de Kioto.
Malauradament, degut al dèficit de tarifa al qual s’està enfrontant el país, el 27 de gener
d’aquest any 2012 va entrar en vigor el Real Decret Llei 1/2012 que suspèn temporalment la
incorporació de noves instal·lacions en el global de tecnologies dins el Règim Especial per
tal que el dèficit de tarifa no es faci més gran.
Com que la tecnologia en cogeneració és imprescindible per a la industria, el passat 28 de
Maig tots els grups polítics del Parlament han aprovat per unanimitat una Proposta No de
Llei relativa al impuls de la competitivitat industrial i la cogeneració. Això augura que la
cogeneració no s’englobi en el marc de les energies renovables com fins ara i es determinin
unes directrius pròpies que no facin d’aquesta tecnologia una font d’inversió sinó una eina
que ajudi a la industria del país.

7.4. Cogeneració amb motors de combustió interna
Les plantes de cogeneració es poden classificar segons l’equip principal que utilitzin.
D’aquesta manera, es pot dir que existeixen diferents tipus de plantes de cogeneració. Les
més habituals són les que utilitzen motor de combustió interna o turbina de gas. Encara que
també poden utilitzar una turbina de vapor (aprofitant el vapor d’una caldera de gas) o inclús
poden ser cicles combinats si la turbina de vapor aprofita el vapor procedent d’un motor o
d’una turbina.
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En el nostre projecte utilitzarem un motor alternatiu de combustió interna degut a que amb
rang de potencia que treballarem, els motors són els que donen millors resultats.
Els motors alternatius de combustió interna poden utilitzar gas, gasoil o fuel-oil com a
combustible. Els motors que donen millors prestacions són els que utilitzen gas natural
degut a que els fabricants s’estan especialitzant cada vegada més amb aquest combustible.
Com s’ha dit, els motors són les màquines tèrmiques que millor rendiment elèctric tenen, tot i
això, és convenient utilitzar-los amb potencies baixes (fins a 15 MW), en projectes on la
generació elèctrica és un pes important del pla de negoci.
Els motors de gas van penetrar amb força en el mercat de la cogeneració als anys 80 i 90
quan aquests ja aconseguien, per motors de l’ordre de MW, rendiments entre el 35% i 40%,
i al mateix temps un baix nivell d’emissions.
Amb el pas dels anys, els motors de gas han evolucionat considerablement millorant les
prestacions i disminuint el nivell d’emissions.

7.4.1.

Prestacions dels motors de cogeneració

El motor és l’equip principal que composa la planta de cogeneració i al voltant del qual es
desenvolupa la resta de la planta.
Per a escollir l’equip que més s’ajusta a les necessitats d’un client s’han de contemplar varis
paràmetres. Un criteri de selecció pot ser la potencia elèctrica nominal del motor i un altra la
demanda tèrmica capaç d’aportar. Més endavant es veurà que el criteri que es seguirà serà
que el motor sigui capaç de suplir totes les necessitats energètiques a més a més de complir
amb els nivells de compliment establerts.
Existeixen altres paràmetres a tenir en compte en la selecció del motor com són la velocitat
de gir, la fiabilitat demostrada entre d’altres.
En definitiva, per a realitzar aquesta elecció s’haurà de realitzar una comparació entre
diferents motors. Per a poder fer aquesta comparació s’han de tenir clar quines són les
prestacions que ofereixen els equips que seran en cor de la nostra planta de cogeneració.
Les prestacions són tots aquells paràmetres que definiran als equips. Per tant, han d’estar
contemplats la potencia final generada així com les calors entregades dels diferents circuits.
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Rendiment elèctric
El rendiment elèctric és un dels paràmetres més importants que indica la quantitat d’energia
elèctrica que serà capaç de generar per unitat de combustible. La importància d’aquest
paràmetre radica en que, una vegada realitzat l’acoblament a la xarxa elèctrica, tot
combustible que es consumeix es tradueix immediatament en una generació d’energia
elèctrica altament remunerada, és a dir, que rep una compensació econòmica.
Aquest rendiment elèctric es calcula dividint l’energia elèctrica generada pel motor entre el
consum d’energia primària mesurada amb el poder calorífic inferior, és a dir, multiplicant el
volum en metres cúbics de combustible pel poder calorífic inferior.
(Ec. 7.1)
On:
: Rendiment elèctric del motor.
: Energia elèctrica generada.
: Consum d’energia primària, mesurada amb el poder calorífic inferior.

Rendiment tèrmic
El rendiment tèrmic de la instal·lació dependrà de les prestacions tèrmiques del motor així
com del disseny de la recuperació dels calors disponibles.
El rendiment tèrmic indica la quantitat d’energia tèrmica recuperada per la instal·lació per
unitat de combustible.
Les instal·lacions de cogeneració amb motors a gas poden recuperar calor en forma de
vapor i en forma d’aigua calenta. El sistema de recuperació de calor del motor de combustió
interna sol estar format per 3 circuits diferents:
‐

Circuit de recuperació de baixa temperatura (LT).

‐

Circuit de recuperació d’alta temperatura (HT).

‐

Circuit de recuperació dels gasos d’escapament.

Com és lògic, a major temperatura del focus de calor, més fàcil serà la seva transformació
en energia tèrmica útil. Per això, l’energia continguda en els gasos d’escapament és la més
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important degut a la facilitat d’ús en diferents aplicacions: directament a procés, vapor, oli
tèrmic o aigua calenta.
El circuit de recuperació d’alta temperatura s’aprofita de la calor del circuit de refrigeració de
les camises del motor i la part d’alta temperatura del aftercooler. Amb aquest circuit es pot
aconseguir aigua calenta propera a 100 ºC.
El circuit de recuperació de baixa temperatura poques vegades surt rentable degut al petit
salt tèrmic que es disposa. Aquest circuit aprofita la calor del circuit de refrigeració del
lubricant i de la calor de refrigeració de refredament de l’aire d’admissió.
Aquest rendiment tèrmic es calcula dividint l’energia tèrmica recuperada per la instal·lació
entre el consum d’energia primària mesurada amb el poder calorífic inferior, és a dir,
multiplicant el volum en metres cúbics de combustible pel poder calorífic inferior.
(Ec. 7.2)
On:
: Rendiment tèrmic del motor.
: Energia tèrmica recuperada per la instal·lació.
: Consum d’energia primària, mesurada amb el poder calorífic inferior.

Rendiment global
El rendiment global de la instal·lació és un altra paràmetre que es pot observar a partir dels
altres dos rendiments.
(Ec. 7.3)
També es pot calcular més ràpidament a partir dels rendiments elèctric i tèrmic:
(Ec. 7.4)
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Rendiment elèctric equivalent (REE)

El REE és un paràmetre d’exigència indispensable que els equips hauran de complir per a
poder ser candidats, ja que si no fos així, aquests deixarien de ser considerats com a
tecnologia dins del Règim Especial.
Qualsevol instal·lació de cogeneració que li sigui exigible el compliment d’un REE mínim,
haurà de calcular i acreditar a final d’any el rendiment elèctric equivalent real obtingut a la
seva instal·lació. Per a poder fer-ho, també haurà d’acreditar i justificar el calor útil produït
per la planta i efectivament aprofitat per la instal·lació client consumidora.
L’administració General de l’Estat, a través de la Comissió Nacional d’Energia (CNE) i amb
col·laboració amb els òrgans competents de les Comunitats Autònomes corresponents
realitzaran les inspeccions periòdiques anuals a les instal·lacions de cogeneració.
El procediment per a calcular i justificar el calor útil es descriu a la Guia Tècnica per a la
Mesura i Determinació del Calor Útil. Aquest càlcul és d’obligació per a poder justificar
posteriorment el REE.
Respecte al rendiment elèctric equivalent es calcula segons la formula que apareix a l’Annex
del RD 661/2007 [1]:
(Ec. 7.5)

On:
: Energia elèctrica generada.
: Consum d’energia primària, mesurada amb el poder calorífic inferior.
: Energia tèrmica útil.
: Valor de referència del rendiment per a la producció separada de calor.
Aquest REE per a les plantes de cogeneració amb motors a gas ha de ser superior a 55%.
Per al cas de plantes amb una potencia elèctrica instal·lada total inferior a 1000 kW, aquests
límits legals de REE baixen un 10%, és a dir, per al cas dels motors de gas fins a 49,5%.
A la següent taula es poden observar els valors exigibles de REE per a cada tipus de
tecnologia i combustible que s’imposen a l’Annex I del RD 661/2007 [1].
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Taula. 7.1.

Rendiments elèctrics equivalents mínims exigits [1].

Els valor de referència de l’eficiència per a la producció separada de calor (
producció separada d’electricitat (

, i de

, són utilitzats per a diferents càlculs com el de REE

com s’ha vist anteriorment. Aquests valors estan publicats a l’Annex I de la Guia Tècnica per
a la Mesura i Determinació de la Calor Útil [2].
A la següent taula es pot observar el valor de referència per a la producció separada de
calor:

Taula. 7.2.

Valors de referència per a la producció separada de calor [2]
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A la següent taula es pot observar el valor de referència per a la producció separada de
d’electricitat:

Taula. 7.3.

Valors de referència per a la producció separada d’electricitat [2].

Al valor anterior de referència per producció separada d’electricitat s’ha de corregir segons el
nivell de tensió de connexió.
A la taula següent de la Guia Tècnica per a la Mesura i Determinació de la Calor Útil [2] es
mostren els factors de correcció per tensió segons si es tracta d’energia elèctrica exportada
o autoconsumida.
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Taula. 7.4.

7.4.3.

Factors de correcció per nivell de tensió [2].

Estalvi d’energia primària (PES)

L’estalvi percentual d’energia primària és la relació que hi ha entre l’estalvi d’energia primària
i l’energia primària que s’hauria consumit en generació separada de calor i electricitat.
L’equació que permet calcular el PES està definida a la Guia Tècnica per a la Mesura i
Determinació de la Calor Útil [2] d’acord amb la Directiva 2004/8/CE.
1

100

(Ec. 7.6)

On:
: Estalvi percentual d’energia primària, en %.
: Rendiment elèctric de la instal·lació.
: Rendiment tèrmic de recuperació de la instal·lació.
: Rendiment elèctric de referència.
: Rendiment tèrmic de referència.

7.5. Aplicacions de la cogeneració amb motors de gas
La cogeneració es pot aplicar a tota industria on es requereixi una demanda energètica en
forma de calor.
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La calor es pot aportar de diferents maneres, considerant que el focus de major temperatura
són els gasos d’escapament, amb uns valors entre 380 ºC i 450 ºC. Aquesta calor pot ser
subministrada de diferents formes:
‐

Aigua calenta

‐

Vapor

‐

Oli tèrmic

‐

Aire calent

‐

Fums directes

Els sectors industrials on la cogeneració pot introduir-se són, per un costat, el sector de la
industria i, per altre costat, el sector terciari, residencial o comercial.
Entre les diferents aplicacions industrials, que per les seves demandes tèrmiques poden fer
ús de la cogeneració, es troben:
‐

Papereres

‐

Ceràmiques

‐

Alimentació

‐

Fusta

‐

Granges i hivernacles

‐

Deshidratants

‐

Tèxtils

‐

Vidres i plàstics

‐

Farmacèutiques

‐

Tractaments de residus i aigües residuals

Concretament, dins el sector alimentari de productes làctics i derivats, és habitual que
existeixin tant necessitats de calor per a processos d’esterilització i pasteurització, com de
fred per a mantenir les condicions de conservació d’aliments. En el cas de les necessitats de
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calor, les fàbriques de llet requereixen tant vapor com aigua calenta. Aquestes necessitats
acostumen a ser elevades. El vapor que consumeixen acostuma a estar comprès entre 8 y
15 bar, mentre que l’aigua calenta acostuma a estar entre 80 ºC i 90 ºC.
A les instal·lacions amb motors de cogeneració, serà important utilitzar l’aigua calenta
preferiblement per aconseguir un bon rendiment tèrmic a la instal·lació. En el cas de grans
demandes d’aigua calenta, es pot utilitzar l’aigua calenta del circuit HT del motor per a
procés i els gasos calents d’escapament per a produir vapor o aigua sobreescalfada.
Pel que fa al sector terciari, existeix un important potencial que ja comença a desenvoluparse.
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8. Descripció de necessitats tèrmiques
8.1. Descripció dels processos de CABESA
8.1.1.

Enginyeria de processos

L’enginyeria de processos de la llet exigeix processos perfectament sincronitzats, els quals
en casos ideals, també tenen en compte els processos d’embotellament dins l’estructura del
sistema. Un concepte integral facilita, a més a més aspectes com l’estalvi d’energia,
reducció de consum d’aigua, minimització de les aigües residuals i disminució dels costos
d’operació mitjançant la implementació de sistemes automatitzats
De tots el processos que l’empresa CABESA realitza, ens centrarem en els processos de
tractament tèrmic i els processos de neteja amb CIPs, que seran els que haurem de tenir
més en compte per a poder dissenyar la cogeneració per què seran els que es podran
satisfer íntegrament amb aigua calenta.

8.1.2.

Tractaments tèrmics

El tractament tèrmic és, probablement, el procés que més directament afecta al seu
producte. De la seva eficiència i estabilitat depenen des de la quantitat de matèries primes
necessàries, fins la sempre temuda pèrdua de lot de producte.
El coneixement de la reologia del producte, així com el seu comportament hidràulic i tèrmic
són factors fonamentals per a projectar i optimitzar convenientment una planta de tractament
tèrmic. Un simple desajust d’unes dècimes de grau, un increment de temperatura excessiu o
una pèrdua de càrrega incontrolada poden provocar danys irreversible al seu producte.
Pasteurització
La pasteurització és el tractament tèrmic més comú a la industria làctea per a aconseguir
una reducció d’un 99,99% de microorganismes vius. Encara que el procés estàndard per a
la llet consisteix en tractar-la a 71,7ºC durant uns 15 a 20 segons, són freqüents els
processos “d’alta pasteurització” per a determinats derivats làctics, amb tractaments entre 90
a 95 ºC i temps de residencia de fins a varis minuts.
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Homogeneïtzació
L’homogeneïtzació habitualment va lligada als processos de tractament tèrmic i es realitza a
pressions que poden arribar fins a 300 bar i temperatures de l’ordre de 70ºC.
Esterilització
El procés d’esterilització té com a finalitat l’eliminació completa de qualsevol
microorganisme, amb una probabilitat inferior a una unitat viva per milió després del
tractament. Aquest procés també és típic de les industries làctees.
De la mateixa manera que amb la pasteurització, encara que el procés estàndard és d’una
fracció de segon a 138ºC, es dimensiona i ajusta en cada cas segons les necessitats del
producte.
Al estar la temperatura per sobre del punt d’ebullició, el control de les pressions en cada
punt de l’equip cobra vital importància, així com un disseny molt precís del bescanviador per
a reduir al màxim la precipitació de proteïnes i altres ingredients a la superfície d’intercanvi,
millorar l’autonomia i facilitar el CIP.

8.1.3.

Sistemes de neteja CIP (Clean in Place)

Els alts nivells de neteja exigits a la industria lactea fan dels sistemes CIP (Clean in Place)
una part essencial a tota instal·lació.
Per a poder aconseguir aliments segurs, és imprescindible una bona neteja i desinfecció de
les superfícies de contacte i instal·lacions.
El manteniment d’unes condicions adequades i segures per a manipulació industrial de la llet
exigeix, a més a més de controls en punts crítics del sistema de producció, la implementació
de mecanismes que assegurin la higiene total de les superfícies, equipaments i mecanismes
de treball. Les impureses es queden fixades de manera molt complexa a la superfície. Per
norma general poden quedar tancades mecànicament en porositats, forats o d’altres
irregularitats. Eliminar les impureses d’aquests llocs tenint en compte que es produeix un flux
continu, resulta fonamental per prevenir contaminacions i, per tant, risc d’infeccions
alimentaries.
Els sistemes integrats CIPs permeten barrejar en proporcions adequades l’aigua i productes
químics, a la temperatura ideal per al procés de neteja i asseguren la màxima eficiència.
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Els CIPs són sistemes de neteja dissenyats per netejar i desinfectar automàticament sense
importants maniobres de desmuntatge d’equipament.
A més a més, el CIP pot netejar una part de la planta mentre que d’altres àrees continuen
operant permetent una utilització molt alta de la planta de producció i estalvis significatius de
neteja, aigua i hores de treball.
Els sistemes CIP són vitals en industries com CABESA, on els seus processos han de
realitzar-se en un ambient higiènic i asèptic.
Els dissenys CIP s’han d’adaptar a les necessitats pròpies de cada planta amb el fi
d’optimitzar les neteges i en conseqüència, millorar la producció.
La millora en la productivitat es troba entre els objectius prioritaris de qualsevol industria. En
el cas de CABESA, aquesta millora passa per la reducció dels temps no productius, entre
ells, els dedicats a la neteja de la instal·lació. Per aquest motiu, els CIPs prenen tanta
importància a la planta lletera, ja que amb aquests sistemes s’aconsegueix optimitzar les
neteges garantint la seguretat alimentaria dels productes i l’operació de la planta sense risc
pel personal.
A CABESA, els contenidors són netejats mitjançant sistemes CIP. Amb els CIP els
processos de neteja són automàtics i efectuats en circuit tancat sense necessitat de
desmuntar la línia o components de la línia a l’interior de la planta de producció.
Els sistemes de neteja CIP consisteixen en una bateria de tancs i varies línies de distribució.
Les solucions de neteja es preparen i mantenen preparades per a utilitzar-se als tancs,
controlant en tot moment el nivell, la temperatura i la concentració. Altres variables
controlables i parametritzables són el cabal, la pressió, la temperatura de retorn o el temps
efectiu, que permeten optimitzar cadascuna de les neteges.
En síntesi, alguns dels avantatges d’aquest procés de neteja són:
-

Tractament uniforme de totes les superfícies en contacte amb el producte.

-

Evitar danys mecànics dels components constructius de la línia durant el
desmuntatge.

-

Evitar la contaminació ocasionada per l’obertura de la línia o per l’ús d’equips de
neteja.

-

Desenvolupament automàtic de la neteja.
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8.2. Demanda energètica de CABESA
El procés d’obtenció de la demanda energètica de CABESA ha de ser rigorós i fiable ja que
d’ella dependrà la resta de decisions. Un petit error o variació en algun valor podria fer
modificar tota la planta i fer que la decisió final no fos la correcta.
Per aquest motiu, s’intentarà no fer hipòtesis i prendre les decisions amb fonament,
justificant i qüestionant cada valor.

8.2.1.

Dades de partida

Les dades de les quals es partirà seran les 12 factures mensuals de gas que va rebre
l’empresa per al total de les seves necessitats energètiques (Annex A). En concret, seran les
factures de l’any 2009. Actualment, CABESA cobreix totes les demandes de calor amb
vapor provinent de calderes de gas, per tant, queda clar que no hi ha més consum tèrmic
que el que va poder ser subministrat per les calderes.
Les dades que apareixen a les factures mensuals de gas són lectures diàries de m3 de gas
convertides a kWhPCS una vegada s’ha multiplicat pel poder calorífic superior. Aquest càlcul
es fa a la pròpia Estació de Regulació i Mesura (ERM).
El primer pas que cal fer és passar aquests kWhPCS a kWhPCI. Per fer-ho s’aplica que:
1 kWhPCS

0,902 kWhPCI

(Ec. 8.1)

Del total d’aquest gas, cal conèixer quina part va anar a calderes per donar vapor i quina
part va ser utilitzada pel cremador per escalfar aire. D’aquesta manera es podrà conèixer la
forma d’energia del total de consum de CABESA.
Per a identificar la fracció de gas que va servir per escalfar aire, CABESA proporciona les
dades de consum del cremador gràcies a un comptador que té instal·lat. Al final de l’any,
observant les lectures mensuals d’aquest comptador i comparant-les amb les lectures de
factures, s’observa que el 13% del total del gas de factures és consumit pel cremador. El
consum del cremador és proporcional al consum de les calderes, ja que tots els equips
treballen a la vegada, per tant, fer un balanç anual per trobar aquesta fracció de consum i
aplicar-lo a tots els dies de l’any és totalment vàlid.
Amb aquestes dades es poden trobar les necessitats de calor ja que només cal aplicar el
rendiment del cremador i el rendiment de les calderes. El rendiment d’un cremador de gas
que escalfa aire és de 100%. Per conèixer el rendiment de les calderes de gas ens basem
amb les dades d’unes calderes idèntiques que la mateixa empresa CABESA té en una
planta de llet a Catalunya. El rendiment de calderes observat és del 83%.
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Per tant, ara ja coneixem per a cada dia de l’any la demanda de calor. A la taula següent es
mostra mensualment la demanda de calor de CABESA.

Consum
Consum total gas
Mes

Calor útil

Cremador

Caldera

Cremador

Caldera

Total

[kWhPCS]

[kWhPCI]

[kWhPCI]

[kWhPCI]

[kWhT]

[kWhT]

[kWhT]

Gener

4.531.983

4.087.849

531.420

3.556.428

531.420

2.951.836

3.483.256

Febrer

4.771.560

4.303.947

559.513

3.744.434

559.513

3.107.880

3.667.393

Març

5.412.147

4.881.757

634.628

4.247.128

634.628

3.525.116

4.159.745

Abril

4.986.234

4.497.583

584.686

3.912.897

584.686

3.247.705

3.832.391

Maig

5.168.881

4.662.331

606.103

4.056.228

606.103

3.366.669

3.972.772

Juny

5.260.493

4.744.965

616.845

4.128.119

616.845

3.426.339

4.043.184

Julio

5.860.259

5.285.954

687.174

4.598.780

687.174

3.816.987

4.504.161

Agost

5.708.661

5.149.212

669.398

4.479.815

669.398

3.718.246

4.387.644

Setembre

4.704.640

4.243.585

551.666

3.691.919

551.666

3.064.293

3.615.959

Octubre

4.375.106

3.946.346

513.025

3.433.321

513.025

2.849.656

3.362.681

Novembre

3.896.852

3.514.961

456.945

3.058.016

456.945

2.538.153

2.995.098

Desembre

4.957.191

4.471.386

581.280

3.890.106

581.280

3.228.788

3.810.068

Total

59.634.007 53.789.874

6.992.684

46.797.191

6.992.684

Taula. 8.1.

38.841.668 45.834.352

Demanda energètica mensual de CABESA.

A mode d’anàlisis de la demanda, si s’estudia l’evolució temporal al llarg de l’any, s’observa
que a més de no patir grans fluctuacions, durant tot l’any manté un nivell elevat de demanda
tèrmica. Aquest fet corrobora que l’elecció d’aquesta planta lletera sigui molt bona, ja que
farà que la planta de cogeneració pugui funcionar tot l’any sense haver de parar per falta de
demanda de calor.
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MWh

Evolució de la demanda de calor

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Fig. 8.1. Evolució mensual de la demanda energètica de CABESA.

8.2.2.

Distinció de demandes

Per fer l’estudi de la planta de cogeneració utilitzant un motor cal distingir entre la calor en
forma de vapor i la calor en forma de aigua calenta. Fins ara, CABESA només utilitzava el
vapor provinent de les calderes de gas, però ara, fer què la cogeneració sigui viable, part
dels consums que fins ara es subministraven amb vapor, s’hauran de subministrar amb
aigua calenta.
Analitzant els consums de CABESA, s’observa que els processos que es podrien
subministrar amb aigua calenta són el de pasteurització i els equips de neteja CIPs. La resta
s’hauran de continuar fent amb vapor.
Es pot dir per tant, que el total de calor en forma de vapor que s’obtenia de calderes, és ara
la suma d’una calor en forma de vapor més una calor en forma d’aigua calenta. Això és
important perquè per a poder instal·lar una planta de cogeneració i que aquesta sigui viable,
cal aconseguir recuperar el màxim de calor del equips.
Per tant, per a què aquesta tecnologia sigui eficient, caldrà aprofitar el màxim de vapor però
també el màxim d’aigua calenta. Per tant, caldrà trobar consums de la planta lletera que
actualment es fan amb vapor, que es puguin passar a satisfer amb aigua calenta.
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Els consums tèrmics de la planta lletera que es poden satisfer amb aigua calenta són la
calor necessària per pasteuritzar la llet que arriba a la planta i aigua calenta per les
instal·lacions de Clean in Place (CIPs).
També es pot aprofitar aigua calenta per preescalfar l’aire que el cremador calenta de 15ºC
a 290ºC. D’aquesta manera amb aigua calenta es pot escalfar l’aire de 15ºC a 80ºC, sempre
que la cogeneració funcioni i sigui capaç de satisfer més demanda, i el cremador acaba de
portar l’aire fins a 290ºC.
Tota la demanda tèrmica que no es pugui satisfer amb els motors de cogeneració, es suplirà
mitjançant les calderes de gas existents.

8.2.3.

Demanda AC

Ara que es coneixen els processos que es poden satisfer amb aigua calenta i coneixent la
demanda tèrmica total de CABESA, cal quantificar la part d’aquesta calor que es podria
haver satisfet amb aigua calenta. Per fer-ho s’analitza cadascun dels 3 processos
mencionats al punt anterior:
‐

Procés de pasteurització

Per a tal de calcular la calor necessària per pasteuritzar, CABESA proporciona les dades
necessàries. Concretament, proporciona els kilograms mensuals de llet que va pasteuritzar
durant tot l’any 2009. Llavors, aplicant:
∆

(Ec. 8.2)

On:
: Calor necessària per pasteuritzar.
: Massa de llet pasteuritzada.
: Calor específica de la llet, 3,93 KJ/Kg·ºC.
∆ : Increment de temperatura en el procés de pasteurització, 15 ºC.
La taula següent mostra mes a mes la calor necessària per a pasteuritzar tota la llet que va
arribar a la planta. A més a més, mostra el percentatge que representa respecte al total de
calor que va provenir de les calderes de gas.
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Pasteurització

Taula. 8.2.

Mes

Total llet [kg]

Calor [kWh]

% reducció

Gener

17.903.320

293.167

9,93%

Febrer

17.284.020

283.026

9,11%

Març

20.290.000

332.249

9,43%

Abril

20.058.850

328.464

10,11%

Maig

20.988.500

343.687

10,21%

Juny

20.894.960

342.155

9,99%

Juliol

22.550.140

369.259

9,67%

Agost

22.669.876

371.219

9,98%

Setembre

18.714.719

306.454

10,00%

Octubre

17.815.400

291.727

10,24%

Novembre

16.802.190

275.136

10,84%

Desembre

20.590.704

337.173

10,44%

TOTAL

236.562.679

3.873.714

9,97%

Demanda AC per a pasteurització.

De la mateixa manera que la demanda total de calor, s’observa que quantitat de kilograms
de llet que es tracten no pateixen grans oscil·lacions al llarg de l’any i mantenen un nivell alt.
A més a més, s’observa que el percentatge de calor que representa sobre el total de
demanda satisfeta per les calderes de gas, es manté gairebé constant al voltant del 10%.
‐

Equips de neteja (CIPs)

Per a poder distingir la quantitat de calor que correspon als equips de neteja es pren com a
referència l’estudi Energy Performance Indicator Report: Fluid Milk Plants [3], on s’inclouen
les empreses lleteres més grans de Canada i s’analitzen diferents processos, entre d’ells,
els equips de neteja CIPs. En aquest estudi en concret, senyalen que la quantitat de calor
que les plantes destinen a CIPs és en mitjana d’un 10% de la demanda total de calor. Així
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doncs, agafant aquest 10% de la demanda de calor total de CABESA, els equips de neteja
consumeixen 3,8841 GWh de calor.
‐

Calor per preescalfar aire

CABESA té addicionalment un consum d’aire calent a 290 ºC que actualment està suplint
amb un cremador de gas. Per aconseguir treure el màxim rendiment de recuperació tèrmica
al motor, es podrà aprofitar aigua calenta per preescalfat aquest aire en un bescanviador
aire-aigua fins a la temperatura de 80 ºC. D’aquesta manera, l’aire que es pugui preescalfar
entrarà al cremador a una temperatura de 80 ºC i aquest l’acabarà d’escalfar fins a 290 ºC.
Per calcular la part de calor que representa preescalfar l’aire de 15ºC a 80ºC respecte del
total de calor satisfeta pel cremador, s’utilitzarà un sistema lineal utilitzant les entalpies de
l’aire.
Per trobar les entalpies de l’aire, s’ha utilitzat la següent fórmula:
0,9952

92,1 10

(Ec. 8.3)

Essent:
T [ºC]

h [kJ/kg]

Punt 1

15

14,9

Punt 2

80

80,2

Punt 3

290

296,4

Tau. 8.3. Taula amb entalpies de l’aire.

D’aquesta manera es pot calcular quin percentatge de la calor que subministrava inicialment
el cremador podrà ser suplerta amb aigua calenta.

%

23,2%

(Ec. 8.4)

Cal remarcar que aquesta calor només es satisfarà amb aigua calenta si en sobra, sempre
es prioritzarà satisfer primer les demandes tèrmiques per pasteurització i CIPs. El motiu és
que el cremador té un rendiment de 100%, en canvi les calderes del 83%.
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Per tant, convé distingir entre l’aigua calenta pels processos de pasteurització i CIPs i la
potencial demanda d’aigua calenta pel cremador. Com s’ha observat, el percentatge de
demanda en forma d’aigua pels dos primers processos respecte del total és cada mes d’un
20%. Com que la planta funciona cada dia per igual, s’imposa que aquest percentatge
també es manté diàriament.
A mode de resum, i observant les dades de partida, es pot dir que el 20% de la calor de
calderes es podrà satisfer amb aigua calenta i el 80%, es continuarà satisfent amb vapor.
D’igual manera, el 23,2% de la calor del cremador es podrà satisfer amb aigua calenta i la
resta amb el cremador.
A continuació es mostra una taula resum on s’observa la demanda energètica de CABESA
diferenciant entre les diferents formes d’energia tèrmica i també una corba on es s’observa
l’evolució de les diferents demandes tèrmiques al llarg de l’any:

Taula. 8.4.

Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Vapor
[MWhT]
2.363
2.514
2.840
2.594
2.686
2.742
3.066
2.975
2.451
2.273
2.009
2.569

AC
[MWhT]
588
594
685
653
680
685
751
743
613
577
529
660

Aire calent
[MWhT]
531
560
635
585
606
617
687
669
552
513
457
581

Total

31.084

7.758

6.993

Taula resum de la demanda energètica per tipus d’energia.

Es pot comprovar que la suma del total de les tres formes d’energia tèrmica, donen el valor
de l’energia tèrmica de partida a l’apartat 8.2.1., obtinguda de les factures tèrmiques.
é

31.084

7.758

6.993

45.835

(Ec. 8.5)
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Demanada energètica

MWhT
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Demanda Vapor

Demanda AC

Demanda Aire Calent

Fig. 8.2. Demanda energètica de CABESA per tipus d’energia.

8.2.4.

Corba horària

Per a poder fer un anàlisis més detallat i no mal interpretar dades, a partir de les demandes
energètiques diàries es calcularan les demandes energètiques horàries. Aquestes s’obtenen
a partir d’una corba que l’empresa CABESA ens proporciona i que ha obtingut
experimentalment amb l’experiència acumulada en els darrers anys.
Aquesta corba és un percentatge de la calor mitjana de cada hora respecte de la calor total
del dia. Aquesta corba s’aplicarà a cada dia per igual per a totes les demandes
energètiques, és a dir, la demanda de vapor, la d’aigua calenta i la d’aire calent.
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HORA

Taula. 8.5.

% CALOR

HORA

% CALOR

0

3,37%

12

4,43%

1

3,11%

13

4,85%

2

3,87%

14

4,25%

3

4,36%

15

3,80%

4

3,85%

16

3,37%

5

3,84%

17

4,06%

6

4,36%

18

3,80%

7

4,44%

19

4,34%

8

4,86%

20

4,71%

9

4,33%

21

5,08%

10

4,91%

22

3,88%

11

4,16%

23

3,97%

Percentatges horaris de demanda de calor.

Aplicant aquesta corba a les demandes energètiques calculades anteriorment, s’obtenen els
consums energètics de CABESA en forma d’aigua calenta, vapor i pel cremador per a cada
hora de l’any.
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Corba horària de demanda

% del consum diari
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hora del dia

Fig. 8.3. Corba horària de demanda tèrmica.

Corba Monòtona
La corba monòtona representa per a cada hora, el consum tèrmic que ha tingut, és a dir,
representa les potencies tèrmiques registrades ordenades de major a menor.
Pels projectes de cogeneració, interessa que la corba monòtona sigui quan més plana millor, ja
que voldrà dir que la demanda és elevada durant gran part de l’any. Entre d’altres coses, la
monòtona ens indica quina ha de ser la potencia tèrmica instal·lada, ja que encara que sigui
durant un instant de temps, per què la instal·lació sigui capaç de suplir les necessitats tèrmiques
de CABESA, haurà de ser major a la demanda màxima que apareix al primer valor de la corba.
A CABESA, la potencia tèrmica màxima registrada és de 11.419 kWT.
Això no vol dir que la potencia tèrmica de recuperació dels motors hagi de ser superior a la
màxima ja que durant gran part de l’any no s’estaria recuperant el màxim de calor i faria baixar
el REE. Aquest cas només es podria donar si durant tot l’any o gran part de l’any CABESA
demandés a potencia màxima, que observant la monòtona es veu que no és així.
La corba monòtona permet donar una idea del rang de potencia tèrmica que es necessita tant
d’aigua calenta com de vapor. Com s’observa a la corba monòtona, si es traça una línia amb el
potencial de recuperació d’aigua calenta i una altra amb el potencial de recuperació de vapor,
tot els que quedi per sota la línia serà recuperat pel motor mentre que tota la demanda que
quedi per sota no serà recuperat. En aquest punt es torna a veure la importància de realitzar
l’estudi analitzant la demanda per a cada hora de l’any.
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Per tant, la potencia tèrmica de recuperació de vapor i d’aigua calenta ha de l’òptima. S’ha de
tenir en compte que els equips de cogeneració interessa que estiguin en funcionament quantes
més hores millor, i com que es vol que compleixin el REE, el potencial de recuperació ha
d’estar gran part de l’any per sota la corba de demanda de CABESA. Si s’agafés un equip
massa gros, com que hauria d’estar parat gran part de l’any perquè complís el REE, no
generaria suficient energia elèctrica per què fos rentable la inversió. La demanda que quedi per
subministrar és farà amb les calderes convencionals existents i que eren capaces per si soles
de cobrir tota la demanda de CABESA.

Monòtona

kWT
12.000
10.000
8.000
6.000

Potencial Vapor

4.000
2.000

Potencial AC

0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Hores
Demanda Total

Demanda Vapor

Demanda AC

Fig. 8.4. Corba monòtona de demanda tèrmica.

Demanada Aire Calent
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Monòtona acumulada

kWT
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Hores
Demanada Aire Calent

Demanda AC

Demanda Vapor

Fig. 8.5. Corba monòtona acumulada de demanda tèrmica.
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9. Estudi tècnic-econòmic
El següent pas, un cop ja es tenen les demandes energètiques de CABESA (aigua calenta,
vapor i aire calent), és estudiar quins seran els equips que s’instal·laran.
Per escollir els equips que millor s’adaptaran i que faran que la planta sigui econòmicament
viable, caldrà fer els següents dos estudis:
‐

Estudi energètic

Amb aquest estudi, es pretén trobar uns candidats que siguin capaços de satisfer les
demandes de CABESA i alhora compleixin el REE.
‐

Estudi econòmic

Amb aquest estudi, s’agafen els candidats anteriors i s’estudien els ratis econòmics del TIR,
el VAN i el Pay-Back, per decidir quin és el candidat final escollit per a la instal·lació.

9.1. Estudi energètic
Per què els candidats compleixin l’estudi energètic i puguin passar a l’estudi econòmic,
hauran de complir aquests dos punts:
‐

Que sigui capaç de satisfer les demandes energètiques de CABESA.

‐

Que doni un REE superior al mínim exigit.

9.1.1.

Elecció dels equips candidats

Per triar els equips que seran candidats es farà un petit anàlisis de les prestacions que
ofereixen.

Prestacions dels motors de cogeneració
Les principals característiques que cal conèixer dels equips de cogeneració per a poder ser
escollits i poder aplicar l’estudi són:
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Potencia elèctrica nominal
Consum gas
Potencia recuperació tèrmica
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Unitats
kWE
kWPCI
kWT

Característiques principals dels motors de cogeneració.

Aquestes característiques dels equips sempre són donades pels fabricants. A més a més
d’aquestes dades s’han de tenir en consideració alguns altres aspectes que, algunes
vegades el fabricant també informa i d’altres que no.
La potencia de recuperació tèrmica és la suma de la potencia de recuperació d’alta
temperatura més la potencia de recuperació de fums d’escapament. La primera, sol ser
donada pel fabricant a la fitxa tècnica dels motors mentre que la segona, a vegades els
fabricants opten per donar només el cabal de fums d’escapament i la temperatura d’aquests.
Si el fabricant opta per la primera opció, els valors s’agafen directament mentre que si tria la
segona opció s’ha de recórrer a la Guia Tècnica per a la Mesura i Determinació del Calor Útil
[2], on apareix l’equació que permetrà trobar la potencia tèrmica de fums d’escapament.
L’equació en qüestió és la següent:
(Ec. 9.1)
On:
: Cabal de fums d’escapament, en kg/h.
: Calor específic de fums d’escapament a la temperatura T, en kJ/kg·ºC.
: Temperatura dels fums d’escapament, en ºC.
A la mateixa Guia, apareix l’equació que permet trobar el calor específic de fums
d’escapament en funció de la seva temperatura:
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0,9952

92,1 10

(Ec. 9.2)

On:
: Calor específic de fums d’escapament a la temperatura T, en kJ/kg·ºC.
: Temperatura dels fums d’escapament, en ºC.
D’aquesta manera, si el fabricant opta per donar la potencia tèrmica de fums d’escapament
en funció de la temperatura i el cabal, aplicant les equacions 9.1 i 9.2 es podrà calcular.

Anàlisis de les prestacions dels equips
Com s’ha comentat anteriorment, com que CABESA consumirà aigua calenta i vapor, caldrà
distingir entre la potencia tèrmica de recuperació per fer aigua calenta i la potencia tèrmica
de recuperació per a fer vapor. Normalment la majoria de fabricants de motors de
cogeneració donen tant la potencia tèrmica dels fums d’escapament per a fer vapor, com la
potencia tèrmica del circuit d’alta temperatura per a fer aigua calenta.
Uns dels paràmetres que si el fabricant no dona es poden calcular directament de les
característiques principals anteriors són els rendiments teòrics elèctric i tèrmic. Aquests es
calculen mitjançant les fórmules següents i són molt útils a l’hora de valorar els equips.
(Ec. 9.3)
(Ec. 9.4)
Normalment, els fabricants acostumen a donar una tolerància respecte el consum de gas.
Aquesta sol estar habitualment al voltant del 5%. Aquesta tolerància es sol donar per vestir
millor a l’equip a la fitxa tècnica. Per a fer l’estudi, afegirem aquest extra de consum de gas,
fet que farà que els rendiments reals dels equips empitjorin i siguin lleugerament inferiors als
teòrics.
(Ec. 9.5)
(Ec. 9.6)
Modificant l’equació anterior del REE (Ec. 7.5) i dividint-la pel consum d’energia primària
mesurada segons el poder calorífic inferior, s’obté la següent expressió:
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(Ec. 9.7)

Amb aquest càlcul teòric del REE, que es pot fer amb tots els equips candidats, ja es pot fer
una primera selecció dels equips que podran passar a comprovar la seva capacitat a
l’algoritme.
Cal destacar, però, que aquest no serà el REE real dels equips, ja que no sempre
treballaran a plena càrrega. Per tant, el REE calculat primerament només servirà per tenir
una primera impressió del potencial dels equips.
Com a criteri de seguretat a l’hora de definir la mida de planta adequada, és recomanable
deixar un cert marge de seguretat entre el REE de disseny i el mínim legal requerit, amb el fi
de mantenir un REE acceptable inclús en situacions en que la demanda tèrmica del client
pugui disminuir.
Si el REE acumulat anual és inferior al exigit al RD 661/2007 [1] la solució serà directament
descartada, mentre que els candidats que donin un REE superior al exigit, passaran al
següent estudi econòmic.

Prestacions dels motors de cogeneració escollits
Un cop ja s’ha explicat el procediment que s’aplicarà a l’estudi energètic per decidir quins
són els candidats que passaran al següent estudi econòmic, es procedeix a aplicar
l’algoritme a diferents motors de cogeneració.
Dintre de les diferents marques de motors de cogeneració, es decideix provar pels motors
que millors prestacions donen en quan a rendiments. Els motors escollits són:
1- Motor de gas Jenbacher JMS 416 GS-NL (B309) 1 MW
2- Motor de gas Jenbacher JMS 416 GS-NL (B309) 4 MW
3- Motor de gas Rolls Royce Motor Bergen B-gas (B35:40) 5 MW
4- Motor de gas Rolls Royce Motor Bergen B-gas (B35:40) 6,8 MW
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Tot seguit es mostren les característiques principals dels models escollits.

Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4
Potencia elèctrica nominal

kWE

1.000

4.034

5.105

6.790

kWPCI

2.342

9.069

11.010

14.665

Potencia tèrmica total

kWT

1.008

3.737

3.396

4.529

Potencia tèrmica escapament

kWT

436

1.767

2.101

2.799

Potencia alta Tª

kWT

572

1.970

1.295

1.730

Consum gas

Taula. 9.2.

Característiques principals dels motors de gas.

A continuació es mostren els rendiments teòrics i corregits tenint en compte la correcció per
la tolerància de 5% de més de consum de gas que s’ha comentat anteriorment.

Consum real corregit
Tolerància

Taula. 9.3.

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Motor 4

kWPCI

2.459

9.522

11.561

15.398

%

5%

5%

5%

5%

Consum de gas corregit dels motors de cogeneració.

Rendiments teòrics

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Motor 4

Elèctric

42,70%

44,48%

46,37%

46,30%

Tèrmic

43,04%

41,21%

30,85%

30,88%

REE

81,83%

82,05%

70,54%

70,49%

Taula. 9.4.

Rendiments teòrics dels equips
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Rendiments corregits

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Motor 4

Elèctric

40,67%

42,36%

44,16%

44,10%

Tèrmic

40,99%

39,24%

29,38%

29,41%

REE

74,68%

75,12%

65,56%

65,50%

Taula. 9.5.

Rendiments corregits dels equips

S’observa clarament que al incorporar el consum de mes de gas, els rendiments empitjoren.
A priori, qualsevol d’aquests quatre equips compleix el REE mínim exigit, ja que el REE
corregit és superior a 55%. De totes maneres, cal aplicar l’algoritme als equips per veure
com es comportarien a la realitat i quin REE donen.

9.1.2.

Algoritme

Per comprovar la capacitat de les propostes es parteix de les demandes energètiques de
CABESA obtingudes anteriorment, distingint entre demanda de vapor, demanda d’aigua
calenta i demanda potencial d’aigua calenta per preescalfar aire. A aquestes demandes se’ls
aplica un algoritme basat en les característiques de cadascun dels equips candidats.
L’algoritme parteix d’una necessitat o demanda d’aigua calenta (AC), d’una demanda de
vapor i d’una demanda de cremador.
Dels equips candidats es té una oferta de recuperació d’aigua calenta i de vapor màximes
que són el que poden oferir els equips.
Per tant, per a cada hora de l’any es poden fer el balanços següents:
‐

Si la demanda d’AC és superior a la recuperació màxima que pot oferir l’equip, la
recuperació d’AC que hi haurà serà la màxima que pugui donar l’equip. En aquest
cas hi haurà una falta d’AC que s’haurà de subministrar per cobrir la necessitat.
En cas contrari, si el meu equip és capaç de donar més que les necessitats del
client, la recuperació d’AC que es tindrà en compte serà la únicament la
demandada. En aquest cas hi haurà una sobra d’AC.

‐

En el cas del vapor, idem.
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En aquest punt ja es coneixen per a tots els equips i per a cada hora de l’any, quina
quantitat d’energia en forma d’aigua calenta i de vapor es podrà recuperar. Del mateix
balanç es coneixerà si ha quedat alguna necessitat d’AC o de vapor per cobrir o en cas
contrari, quin excés d’aigua calenta o de vapor ha sobrat.
Com que s’han de suplir totes les necessitats, es planteja què passa en cas de que hi hagi
una falta d’AC o una falta de vapor per cobrir.
En cas d’una falta de vapor, aquest només podrà ser suplert amb calderes de gas. En canvi,
en cas de falta de AC, es podrà utilitzar les sobres de VAP, si n’hi ha hagut en aquella hora,
mitjançant un bescanviador Vapor-AC.
Per tant, per a cada hora de l’any es fa el següent balanç:
‐

Si sobra vapor i falta AC, part d’aquest vapor podrà passar a AC. Si Sobra més
vapor que no pas falta AC, el vapor que passarà a AC serà la quantitat que falta
de AC. Mentre que si falta més AC que no pas el que sobra de VAP, el vapor que
passarà a AC serà la totalitat del que sobra de VAP.

‐

Si no sobra vapor o no falta AC, no es podrà aprofitar res més.

En el cas de que falti AC, s’haurà de suplir amb les calderes de gas.
També s’ha de tenir en compte la possible demanda d’aigua calenta per al cremador, ja que
es pot utilitzar AC per prescalfar l’aire de 15 a 80ºC. Aquesta necessitat es pot suplir amb els
excedents d’AC o de vapor, en cas de que n’hi hagi hagut.
Per tant, per a cada hora de l’any, es fa el següent balanç:
‐

Si els Excedents són inferiors a la demanda de AC pel cremador, la recuperació
d’AC pel cremador seran només els Excedents. En aquesta situació s’estaria
recuperant el màxim de calor del motor.

‐

En canvi, si els Excedents són majors que la demanda d’AC pel cremador, la
recuperació d’AC pel cremador serà la demanda total d’AC cremador. En aquesta
situació és on part de la calor de recuperació del motor no s’està aprofitant, fet que
farà empitjorar el REE teòric.

Al final, la demanda que s’haurà de suplir amb calderes de gas serà tota l’AC i tot el vapor
que falti suplir. És a dir, el total de la demanda d’AC i de vapor inicial menys tot el que s’ha
pogut recuperar del motor.
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El cremador haurà de suplir la demanda d’aire calent menys el que ja s’hagi pogut
preescalfat amb AC.
A continuació es mostra un diagrama de flux de l’algoritme:

Fig. 9.1. Diagrama de flux de l’algoritme.
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Balanç energètic

L’objectiu d’aplicar l’algoritme és veure com es comportarien els equips a l’aplicar la
demanda energètica del client.
El resultat que s’obtindrà d’aplicar aquest algoritme serà un balanç energètic anual. Aquest
balanç inclourà l’energia elèctrica generada, les energies tèrmiques recuperades dels equips
de cogeneració, l’energia tèrmica generada per les calderes de gas i pel cremador i els
consums de gas del motor, les calderes i el cremador.

BALANÇ ENERGÈTIC

Recuperació tèrmica

Balanç elèctric
Generació elèctrica bruta

MWhE

Recuperació vapor

MWhT

Generació elèctrica neta

MWhE

Recuperació AC

MWhT

Autoconsums

MWhE

Recuperació AC Cr

MWhT

Consums combustible

Necessitats tèrmiques

Consum Motor

MWhPCI

AC

MWhT

Consum Caldera

MWhPCI

Vapor

MWhT

Consum cremador

MWhPCI

Cremador

MWhT

Taula. 9.6.

Balanç energètic.

Comentaris al balanç energètic
Com s’ha mencionat anteriorment, les dades d’entrada a l’algoritme, seran les necessitats
tèrmiques horàries de CABESA d’aigua calenta, de vapor i d’aire calent.
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El balanç energètic anual obtingut serà la suma dels balanços horaris de tot l’any. Es
considera fer balanços horaris per no desvirtuar els resultats i aquests siguin els més fidels
possible a com es comportarien els equips a la realitat. Cal no oblidar, per això, que tot i
partir de les factures reals de consum de gas, s’han fet unes hipòtesis per distingir entre les
diferents forma d’energia i distribuir-les al llarg del dia. De totes maneres aquestes hipòtesis
són contrastades i obtingudes de l’experiència de diferents plantes de cogeneració amb
motors de gas.
Hi ha certs aspectes que cal comentar del balanç energètic.

‐

Potencia mitja

Com a potencia mitja de generació elèctrica s’ha considerat un 95% de la potencia nominal.

‐

Autoconsums

Els autoconsums de les plantes de cogeneració són diferents per a cada planta, però sobre
la potencia elèctrica de generació sempre solen estar sobre el 3%, que és el valor que s’ha
considerat.

‐

Disponibilitat

La disponibilitat de la planta mai serà del 100% de les hores previstes al llarg de l’any ja que
sempre hi haurà parades per manteniments o per avaries. Per aquest rendiment de
disponibilitat s’ha considerat un 92% del total de les hores previstes al llarg de l’any.
Pel que fa a la potencia mitja i als autoconsums, es tindran en compte a cada balanç horari
ja que sempre que la planta funcioni hi seran presents. Aquests dos aspectes només faran
que els motors generin menys energia elèctrica, però podran recuperar la mateixa energia
tèrmica.En canvi, el rendiment de disponibilitat s’aplicarà al balanç energètic anual, ja que a
priori no se sap quan es faran manteniments i encara menys, quan la planta estarà avariada.
Aquest rendiment de disponibilitat afectarà a totes les formes de generació del motor. És a
dir, farà que la planta al llarg de l’any generi menys quantitat d’energia tant elèctrica com
tèrmica. D’aquesta manera, al generar menys energia tèrmica, aquesta diferencia haurà de
ser suplerta amb gas calderes i amb gas cremador. Això també afectarà al consum de gas,
ja el gas que deixarà de consumir el motor per generar energia de recuperació tèrmica, serà
gas que hauran de consumir les calderes convencionals i el cremador. Pel que fa a volum,
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aquest volum de gas serà inferior ja que els rendiments de les calderes i el cremador són
clarament inferiors al rendiment de recuperació tèrmica del motor.
Tenint en compte aquests conceptes, cal comentar una mica a més de detall els balanços
horaris.

‐

Necessitats tèrmiques

Són les dades de partida. Són les demandes horàries d’aigua calenta, vapor i aire pel
cremador.

‐

Generació elèctrica

Hi haurà generació elèctrica sempre que els motos funcionin. La generació elèctrica sempre
complirà que:
ó

è

ó

è

(Ec. 9.8)

Dit d’una altra manera, tota l’energia excedentària que es podrà vendre a la xarxa serà la
generada una vegada se li hagin extret els autoconsums.

‐

Recuperació tèrmica dels motors

Sempre que els motors funcionin, estaran disposats a donar energia tèrmica sempre i quan
la demanda així ho requereixi. D’aquesta manera si la demanda és superior a la seva
capacitat, recuperaran al màxim i les calderes convencionals generaran la diferencia, mentre
que si la demanda és inferior a la seva capacitat, només recuperaran l’energia demanda.
Aquest és el principal motiu pel qual es fan balanços horaris, ja que si es fes un balanç anual
o mensual, es prendria energia tèrmica recuperada del motor que a la realitat no succeiria.

‐

Mode de funcionament

Com que la demanda de CABESA és clarament inferior els caps de setmana, pot ser que la
demanda de calor sigui inferior a la potencia tèrmica de recuperació i, per tant, no s’estigui
recuperant tota la calor possible, fet que faria que el REE disminuís.
Per aquest motiu, es podrà escollir si treballar el cap de setmana o no. Amb equips grans
que no donin un REE superior al mínim exigit al aplicar l’algoritme, podrà ser que el fet de no
treballar el cap de setmana faci que el REE millori i superi el mínim exigit.

Estudi d'implementació d'una planta de cogeneració en una empresa lletera

Pág. 55

El fet de no treballar el cap de setmana, tot i que faci millorar el REE, no s’estarà generant
electricitat. D’altra banda, com que estem parlant que són equips més grans, quan s’estigui
generant, es generarà més. Tots aquests aspectes es valoraran a l’estudi econòmic.

Resultat del Balanç energètic
A continuació es mostren els balanços energètics obtinguts un cop s’ha aplicat l’algoritme a
la demanda energètica horària de CABESA.
1- Motor de gas Jenbacher JMS 416 GS-NL (B309) 1MW

Balanç elèctric

Recuperació tèrmica

Generació elèctrica bruta

MWhE

7.656

Recuperació vapor

MWhT

3.511

Generació elèctrica neta

MWhE

7.427

Recuperació AC

MWhT

4.032

Autoconsums

MWhE

230

Recuperació AC Cr

MWhT

94

Consums combustible

Necessitats tèrmiques

Consum Motor

MWhPCI

19.818

AC

MWhT

7.758

Consum Caldera

MWhPCI

37.710

Vapor

MWhT

31.084

Consum cremador

MWhPCI

6.898

Cremador

MWhT

6.993

Rendiments
Rendiment elèctric

38,63%

Rendiment tèrmic

38,53%

REE

67,56%

Taula. 9.7.

Resultat real del balanç energètic
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2- Motor de gas Jenbacher JMS 416 GS-NL (B309) 4MW

Balanç elèctric

Recuperació tèrmica

Generació elèctrica bruta

MWhE

30.885

Recuperació vapor

MWhT

12.831

Generació elèctrica neta

MWhE

29.959

Recuperació AC

MWhT

7.137

Autoconsums

MWhE

927

Recuperació AC Cr

MWhT

1.484

Consums combustible

Necessitats tèrmiques

Consum Motor

MWhPCI

76.743

AC

MWhT

7.758

Consum Caldera

MWhPCI

22.739

Vapor

MWhT

31.084

Consum cremador

MWhPCI

5.509

Cremador

MWhT

6.993

Rendiments
Rendiment elèctric

40,24%

Rendiment tèrmic

27,95%

REE

58,38%

Taula. 9.8.

Resultat real del balanç energètic
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3- Motor de gas Rolls Royce Motor Bergen B-gas (B35:40) 5MW

Balanç elèctric

Recuperació tèrmica

Generació elèctrica bruta

MWhE

39.085

Recuperació vapor

MWhT

14.970

Generació elèctrica neta

MWhE

37.913

Recuperació AC

MWhT

6.945

Autoconsums

MWhE

1.173

Recuperació AC Cr

MWhT

851

Consums combustible

Necessitats tèrmiques

Consum Motor

MWhPCI

93.168

AC

MWhT

7.758

Consum Caldera

MWhPCI

20.394

Vapor

MWhT

31.084

Consum cremador

MWhPCI

6.142

Cremador

MWhT

6.993

Rendiments
Rendiment elèctric

41,95%

Rendiment tèrmic

24,43%

REE

57,59%

Taula. 9.9.

Resultat real del balanç energètic
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4- Motor de gas Rolls Royce Motor Bergen B-gas (B35:40) 6,8MW

Balanç elèctric

Recuperació tèrmica

Generació elèctrica bruta

MWhE

37.173

Recuperació vapor

MWhT

15.688

Generació elèctrica neta

MWhE

36.058

Recuperació AC

MWhT

6.264

Autoconsums

MWhE

1.115

Recuperació AC Cr

MWhT

1.230

Consums combustible

Necessitats tèrmiques

Consum Motor

MWhPCI

88.738

AC

MWhT

7.758

Consum Caldera

MWhPCI

20.349

Vapor

MWhT

31.084

Consum cremador

MWhPCI

5.762

Cremador

MWhT

6.993

Rendiments
Rendiment elèctric

41,89%

Rendiment tèrmic

26,12%

REE

59,02%

Taula. 9.10.

Resultat real del balanç energètic

Ara es veu clarament el motiu pel que es fan balanços horaris a l’algoritme. Els REE
obtinguts són, evidentment, inferiors ja que no s’està considerant cap calor recuperada pels
equips que realment no ho sigui. Dit d’una altra manera, anteriorment, s’havia calculat els
rendiments segons potencies, ara es calculen els rendiments en base a l’energia que els
equips haurien generat en condicions reals.
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(Ec. 9.9)
(Ec. 9.10)
(Ec. 9.11)

On:
: Rendiment elèctric del motor.
: Rendiment tèrmic del motor.
: Energia elèctrica generada.
: Consum d’energia primària, mesurada amb el poder calorífic inferior.
: Energia tèrmica útil.
: Valor de referència del rendiment per a la producció separada de calor.

En aquest punt, podrem descartar els equips que no donin un REE inferior al exigit.

Taula. 9.11.

Equip

REE

REEmínim

Motor Jenbacher 1MW

67,57%

49,5%

Motor Jenbacher 4MW

58,38%

55%

Motor Rolls Royce 5MW

57,59%

55%

Motor Rolls Royce 6,8MW

59,02%

55%

Resum dels REE obtinguts dels equips
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S’observa que tots els motors aconsegueixen un REE superior al mínim exigit. Cal dir que
els tres primers motors estan en funcionament tota la setmana incloent el cap de setmana,
en canvi el motor Rolls Royce de 6,8 MW no funcionarà el cap de setmana. S’ha considerat
d’aquesta manera per què al baixar la demanda tèrmica el cap de setmana i ser un motor
amb excés de potencia tèrmica, li fa penalitzar molt el REE donant molt poc per sobre el
mínim exigit. Com que es considera que s’ha de deixar almenys dos punts de marge, es fa
parar el motor el cap de setmana i així el seu REE no es veu tant penalitzat. És precisament
per aquest motiu que també es pot observar que el motor Rolls Royce de 5 MW genera més
electricitat que el de 6,8 MW, al treballar durant més hores al cap de l’any.

Jenbacher vs Rolls Royce
Si s’intenta fer una comparativa de les dues marques de motors escollides cal tenir present
que no són de les mateixes dimensions i per tant potencies. Dit això si que es poden fer
algunes generalitzacions respecte d’ells.
Els motors Rolls Royce tenen a favor dels motors Jenbacher dues avantatges competitives.
‐

Si es compara el seu rendiment elèctric, els motors Rolls Royce tenen dos punts
mes de rendiment elèctric que els Jenbacher. Aquests dos punts van directament
al REE.

‐

Els motors Rolls Royce tenen la potència tèrmica de fums d’escapament molt per
sobre que la potencia d’alta temperatura. En canvi, en els motors Jenbacher, la
potencia d’alta temperatura és superior a la de fums d’escapament. Això és un
avantatge en el nostre projecte ja que la demanda d’aigua calenta és reduïda. En
projectes on la demanda d’aigua calenta sigui elevada no ho serà ja que es podrà
aprofitar tota i en sobrarà, però en el nostre projecte no ens interessa.

Aquestes dues avantatges competitives fan que els motors Rolls Royce siguin a priori més
interessants per al nostre projecte.

9.2. Estudi econòmic
Arribats a aquest punt, es tenen els quatre motors com a candidats per a la realització de la
planta de cogeneració. Els quatre motors són capaços de satisfer la demanda de CABESA i
donen un REE superior al mínim exigit, per tant, ara només cal avaluar la viabilitat
econòmica de la instal·lació per a cada motor i escollir el que doni millor resultat. Per a
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escollir quin és el motor que dona millor resultat s’observaran tres paràmetres econòmics
que són: el VAN, el TIR i el Pay-Back.
L’estudi econòmic es treballa des del punt de vista d’una Empresa de Serveis Energètics,
que realitzarà l’estudi de viabilitat econòmica on assumirà tota la inversió, l’execució de la
planta i la gestió i explotació d’aquesta. A més a més l’empresa s’encarregarà de
subministrar l’energia tèrmica durant el període de 10 anys pactat amb un estalvi dels seus
costos energètics amb equips convencionals.
Abans de procedir a realitzar els estudis per a avaluar la viabilitat dels equips, cal fer unes
consideracions prèvies per a garantir que l’estudi s’està realitzant correctament. Aquests
apunts es realitzaran en dos nivells: els que afecten als ingressos i els que afecten als
costos.

9.2.1.

Ingressos

La planta de cogeneració rebrà ingressos per la venda de l’energia tèrmica a CABESA i per
la venda de l’energia elèctrica a la xarxa.

Ingressos tèrmics
Els ingressos tèrmics, tant per la venta de vapor, d’aigua calenta o d’aire calent, es
calcularan amb un descompte sobre el cost de gas natural que tindria CABESA si generés
l’energia tèrmica amb equips convencionals.
D’aquesta manera, amb un descompte del 15%, el preu de l’energia tèrmica estarà definit
per l’equació següent:
è

,

1

0,15 €/

On:
: Rendiment de les calderes convencionals, 83%.
: Preu del gas natural mesurat en €/MWhPCS.

(Ec. 9.12)
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Tota l’energia venuda a CABESA, tant vapor, aigua calenta com aire calent, es vendrà al
preu de l’energia tèrmica calculat anteriorment. Aquest preu depèn del preu del gas i
acabarà d’estar definit més endavant.

Ingressos elèctrics
Els ingressos elèctrics esdevindran de vendre tota l’energia elèctrica neta produïda pels
motors. Segons l’equació 9.8, l’energia neta es calcula:
è

è

(Ec. 9.13)

On:
è

: Energia elèctrica excedentària que es pot enviar a la xarxa.

è

: Total d’energia elèctrica generada pels motors.
: Energia elèctrica consumida pels equips auxiliars, 92% de l’energia bruta.

Com s’ha comentat anteriorment, l’energia elèctrica generada en cogeneració i que s’envia a
la xarxa pot rebre una bonificació. Segons el RD 661/2007 [1], l’energia elèctrica generada
pels equips de cogeneració es pot vendre de dues maneres. Aquestes dues alternatives
s’han de tenir clares per a triar la millor opció de venta de l’energia elèctrica ja que aquesta
elecció tant pot fer tenir èxit a un projecte o pot fel fracassar.

Venta a Tarifa
Amb aquesta opció tota l’energia elèctrica es ven a un preu fix. Aquesta tarifa elèctrica
s’actualitza quatrimestralment i depèn de la potencia elèctrica dels equips i de la tecnologia
utilitzada. La tarifa que s’utilitzarà apareix a l’Ordre IET/3586/2011 [3] i és de 110,864
€/MWh.

Venta a mercat
En aquesta opció tota l’energia elèctrica es ven en base al preu que marqui el mercat a cada
hora, per tant no és un preu fix, sinó que s’han de tenir en compte les fluctuacions que hi
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pugui a veure i que no es poden predir. Aquests preus de venta s’anomenen pool i els
gestiona OMEL que és l’Operador del Mercat elèctric. Aquetes dades d’OMEL representen
un mercat on es creuen les demandes de les empreses comercialitzadores per a comprar
l’energia, amb la oferta de producció de les diferents empreses generadores. Com que la
venta de l’energia elèctrica en Règim Especial està bonificada quan es decideix vendre a
mercat, el govern aplica una prima al preu de venta de l’energia elèctrica quan es decideix
vendre a mercat. Aquesta prima s’actualitza amb la mateixa periodicitat que la tarifa. La
prima que s’utilitzarà apareix a l’Ordre IET/3586/2011 [3] i és de 46,420 €/MWh.

€/MWh

Per triar quina és l’opció adequada per a vendre l’electricitat cal conèixer l’evolució diària del
pool durant un cert temps. Les dades han estat obtingudes d’OMEL.
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Evolució preu mig mercat diari

Fig. 9.2. Evolució mensual de la demanda energètica de CABESA.

€/MWh
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Evolució preu mig mensual
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Fig. 9.3. Evolució mensual de la demanda energètica de CABESA.

Si es fa la mitja dels últims 12 mesos, s’observa que el preu mig del pool és de 49,92 MWhE.
Si comparem les dues opcions de venta:
T

(Ec. 9.14)

Per tant, l’opció de venta de l’energia elèctrica serà a tarifa ja que, a més a més de ser un
preu més alt, és un preu fix que no pateix fluctuacions, per tant no es correran rics
innecessaris de patir baixades en el preu de venta. Com s’ha dit, els projectes de
cogeneració tenen un cert risc i no cal afegir-ne de més.
El preu de venta de l’energia elèctrica conté alguns suplements addicionals. L’equació
general del preu de venta de l’electricitat a tarifa és la següents:
è

.

è

.

(Ec. 9.15)

Els complements per eficiència s’apliquen a l’energia cedida a la xarxa per a instal·lacions
inferiors a 100 MW. L’equació que permet calcular aquest complement per eficiència apareix
al RD 661/2007 [1]:
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1,1

(Ec. 9.16)

On:
: REE mínim exigit a la instal·lació.
: REE assolit per la instal·lació.
: Cost de la matèria prima publicat trimestralment pel Ministeri. S’agafa la
publicada a la Resolució de 9 de maç de 2012 [5] on es publica el cost de la matèria prima
del gas pel primer trimestre de 2012, 28,563 €/MWh.
El complement per eficiència que s’aplica a l’energia elèctrica és de 2,56 €/MWh.
El Complement per energia reactiva es calcula en base a un percentatge de bonificació o
penalització segons la taula següent publicada al Real Decret 1565/20120 [6]:

Taula. 9.12.

Complement per energia reactiva.

Com que segons la taula, s’obliga a estar entre 0,98 capacitiu i 0,98 inductiu, la planta estarà
regulada amb un factor de potencia de 1, així sempre bonificarà. El complement per energia
reactiva es calcula segons la següent equació:

.

%

On:
: Energia elèctrica entregada a la xarxa, en MWh.
%

ó: Percentatge que s’aplica pel Complement, 4%.

ó

(Ec. 9.17)
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: Preu de l’energia reactiva publicat anualment pel Ministeri. S’agafa el preu
publicat a l’Ordre IET/3586/2011 [4], que marca un preu de l’energia reactiva per l’any 2012
de 87,022 €/MWh.
Un cop s’ha triat l’opció de venta i s’han vist els complements, ja es pot calcular el preu de
venta de l’energia elèctrica. Agafant l’equació 9.15:

è

9.2.2.

110,864

2,564

0,04 87,02

116,91 €/

Costos

Compra de gas natural
El combustible que consumeix el motor i les calderes és gas natural. El preu del gas natural
dependrà de varis factors com el volum de gas que es contracti o el preu del gas natural en
el moment de demanar oferta a la comercialitzadora.
A l’hora de contractar un preu per la compra de gas natural s’ha de fixar un preu fix, un preu
variable i un cabal diari. És un sistema semblant a la contractació d’electricitat: un preu
variable per l’electricitat consumida, una potencia contractada i un preu fix per la potencia
contractada. Com passa amb els contractes d’importació on el terme de potencia pot variar
cada mes en funció de la potencia màxima registrada, el cabal diari aplicat a la factura
mensual també varia segons el cabal màxim diari registrat. Per aquest motiu, el preu de gas
natural serà el mateix per a cada unitat consumit d’aquest. Aquest preu es calcula segons la
següent equació:

(Ec. 9.18)
On:
: Consum de gas total mesurat amb el poder calorífic superior, MWhPCS.
: Terme variable del preu de gas, 26 €/MWhPCS.
: Terme fix del preu de gas, 59 €/MWhPCS.
: Cabal diari contractat 195.689 kWhPCS.
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Per a decidir el cabal diari òptim a contractar, s’ha calculat que el consum es consumeix
linealment durant l’any. D’aquesta manera:

195.689

(Ec. 9.19)

Cost de CO2
Com s’ha mencionat al marc legal, el CO2 passarà de tenir un paper insignificant a tenir un
paper més que rellevant en els projectes de cogeneració ja que a partir de l’any 2013, les
emissions generades per producció elèctrica no rebran assignació gratuïta. D’aquesta
manera, les plantes de generació elèctrica hauran de comprar cada any els drets de CO2 al
preu de mercat per totes les tones de CO2 que hagin emès.
A partir de l’any 2013, les plantes de cogeneració, que normalment havien estat
excedentàries de drets d’emissió, ara segur que seran deficitàries. Fet que farà disminuir els
seus ingressos o inclús fer que els projectes no siguin viables econòmicament. Per les
plantes de cogeneració, el CO2 era una venta que sumava al seu compte de resultats i si
restava, tenia un pes insignificant. A partir de l’any 2013, aquest cost encarirà molt el seu
cost de producció.
L’assignació que rebran les plantes de CO2 serà en base a unes normes publicades a la
Decisió de la Comissió 2011/278/UE [7]. Aquestes normes indiquen que l’assignació es farà
en base a la calor produïda o bé en base al consum de combustible multiplicat per un
rendiment de caldera de 90%. A aquesta calor se li aplica un factor d’assignació de 62,3
drets de CO2 (EUA) per TJ de calor.

ó

0,902

,

ó

(Ec. 9.20)

On:
: Consum de gas mesurat amb el poder calorífic superior, MWhpcs.
: Rendiment de caldera marcat a la Directiva 2009/29/CE en 90%.
ó: Factor publicat a la Decisió de la Comissió 2011/278/UE, 62,3
EUA/TJPCI.
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A aquesta assignació teòrica de CO2 se li aplicarà uns factors correctors per fer que
l’assignació vagi decreixent anualment i d’aquesta manera incentivar que les plantes siguin
més eficients i emetin menys CO2.
A la taula següent es mostren les emissions de la planta (calculats a l’apartat d’Anàlisi
Mediambiental), les assignacions teòriques, els factors de correcció i els drets que s’hauran
de comprar cada any.

Emissions CO2
Assignació gratuïta
Factor Reducció
Factor Intersectorial
Assignació EUAs
Dèficit EUAs

Taula. 9.13.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

24.132
24.163
80,00%
100%
19.330

24.132
24.163
72,86%
98,26%
17.298

24.132
24.163
65,71%
96,52%
15.326

24.132
24.163
58,57%
94,78%
13.414

24.132
24.163
51,43%
93,04%
11.562

24.132
24.163
44,29%
91,30%
9.770

24.132
24.163
37,14%
89,56%
8.038

24.132
24.163
30,00%
87,82%
6.366

24.132
24.163
22,86%
86,08%
4.754

24.132
24.163
15,71%
84,34%
3.202

4.802

6.835

8.807

10.719

12.571

14.363

16.095

17.767

19.378

20.930

Taula resum de l’assignació de CO2 anual.

El preu del drets d’emissió que s’haurà de pagar pel dèficit de drets canvia cada dia ja que
ve determinat per les lleis d’oferta i demanda al estar dins un mercat continu. A continuació
es mostra un gràfic amb l’evolució del preu del drets d’emissió.

Fig. 9.4. Evolució del preu del EUA [8].
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Com es pot observar, el preu del EUA ha experimentat una baixada de preu al final de cada
Període Nacional d’Assignació, això es deu a que hi ha excés de drets. Durant l’any 2011,
es preu de la tona de CO2 esta caient per arribar a la fi del segon període (a desembre de
2011 el preu del EUA està en 7,41 €/EUA) però també per què degut a la crisis, les
industries produeixen menys i en conseqüència emeten menys CO2.
Per al projecte es decideix posar un preu del dret de CO2 de 13 €/EUA que és
aproximadament la mitja del preu que va tenir el EUA durant l’any 2011.

Costos directes i d’explotació
Els costos directes i d’explotació s’han decidit en base a l’experiència de plantes de
dimensions similars.
A continuació es mostra una taula resum amb els preus utilitzats:

2013
Pool
Prima
Tarifa
Reactiva
CE
Gas
CO2

€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWhPCS
€/EUA
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

49,92 50,92 51,94 52,98 54,04 55,12 56,22 57,34 58,49 59,66
46,42 47,35 48,30 49,26 50,25 51,25 52,28 53,32 54,39 55,48
110,86 113,08 115,34 117,65 120,00 122,40 124,85 127,35 129,89 132,49
26,00 26,52 27,05 27,59 28,14 28,71 29,28 29,87 30,46 31,07
59,00 60,18 61,38 62,61 63,86 65,14 66,44 67,77 69,13 70,51
28,56 29,13 29,72 30,31 30,92 31,54 32,17 32,81 33,47 34,14
87,02 88,76 90,54 92,35 94,20 96,08 98,00 99,96 101,96 104,00

Taula resum de preus.

L’evolució de preus s’ha realitzat en base a un IPC de 2% que és l’autoritzat pel Banc
Central Europeu.
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Inversió

La inversió que es realitza en els projectes de cogeneració sol complir el rati de 1.000.000 €
per a cada MW de potencia elèctrica instal·lada. D’aquesta manera, la inversió que es
realitza per a cada uns dels sistemes de la planta de cogeneració es mostra a continuació.

Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4
Grup motor

45%

k€

450

1.800

2.250

3.060

Sistemes mecànics motor

6%

k€

60

240

300

408

Sistemes Alta Tensió

8%

k€

80

320

400

544

Sistema Baixa Tensió

4%

k€

40

160

200

272

Sistema de Control

2%

k€

20

80

100

136

Sistema de Combustible

2%

k€

20

80

100

136

Sistema de Recuperació

10%

k€

100

400

500

680

Obra Civil

12%

k€

120

480

600

816

Enginyeria

6%

k€

60

240

300

408

Imprevistos

5%

k€

50

200

250

340

100%

k€

1.000

4.000

5.000

6.800

TOTAL

Taula. 9.15.

Inversió a realitzar per a cadascun dels sistemes de la planta.
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Estudi de viabilitat

Per decidir quin és el candidat final escollit per a la instal·lació s’estudien els ratis econòmics del
TIR, el VAN i el Pay-Back.
A continuació es mostren els resultats obtinguts dels estudis de viabilitat de cada motor.

Taula. 9.16.

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Motor 4

VAN

1.574 k€

2.941 k€

3.957 k€

2.158 k€

TIR

18,66%

22,13%

23,06%

14,43%

Pay Back

5 anys

4 anys

4 anys

6 anys

Taula amb els resultats econòmics.

Segons els resultats que es mostren a la taula anterior 9.16, el millor motor és el motor Rolls
Royce Bergen B-gas (B35:40) de 5 MW ja que és el que dona un TIR més alt, un període de
retorn més baix i sobretot un VAN molt més elevat que els altres candidats. L’estudi es mostra a
l’Annex C.1.
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10. Estudi econòmic d’acord al RDL 1/2012
Degut a l’aparició del Real Decret Llei 1/2012, l’estudi realitzat anteriorment avui no seria possible
de realitzar. El RDL 1/2012 deixa fora del Règim Especial a les noves instal·lacions, és a dir,
l’energia elèctrica generada deixa de estar bonificada.
D’altra banda, no prohibeix poder vendre l’electricitat al preu de mercat, al pool, això tota
instal·lació és lliure de poder-ho fer.
Per aquest motiu, a continuació es farà un estudi de viabilitat d’implementació de la planta per
observar si el projecte podria sortir endavant si es venes l’electricitat al mercat, al pool.
L’energia que s’envia a la xarxa es vendrà al preu de mercat única i exclusivament, és a dir, sense
cap complement ni de reactiva ni de complement d’eficiència.
Observant l’estudi a l’Annex C.2, és clar que el projecte no és viable econòmicament. El fet de no
percebre la tarifa i haver de vendre a pool sense prima, fa que el projecte no produeixi un retorn a
la inversió.
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11. Estudi de la prima necessària
D’acord amb la Proposta de No Llei del 28 de Març, aprovada per unanimitat al Parlament per tots
el grups relativa al impuls de la competitivitat industrial i la cogeneració, tot apunta a que
properament entrarà en vigor alguna Llei que incentivi la cogeneració de manera que la industria
del país pugui progressar i no obligui a les industries a deslocalitzar-se per tal d’anar a buscar llocs
on li sigui més barat produir i pugui obtenir millors marges.
Les últimes noticies, encara que no són oficials, apunten que el dia 30 de Juny es publicarà alguna
normativa per impulsar la cogeneració i permetrà rebre a les cogeneracions alguna ajuda per
l’energia produïda per fer possible que els projectes prosperin.
Per aquest motiu, a continuació es farà un estudi sobre el preu que hauria de poder vendre
l’energia elèctrica la cogeneració per tal que, aquest projecte almenys, pogués sortir endavant.
Per a poder determinar aquest preu, s’ha de determinar quina rendibilitat mínima s’espera que
tinguin aquests projectes. Normalment aquesta rendibilitat mínima pot variar en funció del risc
client o de la magnitud de la inversió. Per a plantes de dimensions semblants a les d’aquest
projecte, un TIR mínim d’un 10% hauria de ser suficient per què surtin endavant.
Augment del pool
A partir de l’any 2013 deixarà d’haver-hi assignació gratuïta de CO2 per la generació elèctrica i les
emissions per les tones de CO2 les hauran d’assumir les empreses generadores. Aquest cost
s’introduirà al pool al ser el CO2 un cost directe per la generació d’electricitat. D’aquesta manera el
preu de pool pujarà però encara no se sap a ciència certa de quina manera al ser un preu de
mercat. De totes maneres, tot apunta que a partir de l’any 2013, l’opció de vendre a mercat (pool +
prima) serà una opció millor que vendre a tarifa. Com que aquestes hipòtesis requereixen d’un
suport estadístic o d’anàlisis de mercat i de costos de generació que no s’ha fet, no s’han tingut en
compte en l’execució d’aquest projecte.
En aquest estudi es determina el preu de venta elèctrica que al cap i a la fi serà la suma d’un preu
de mercat i d’una prima. Per les raons que s’han mencionat, no s’entra a distingir entre la part del
preu de venta que correspon al preu de mercat i la part que es prima.
En aquest estudi, es consideren els complements d’eficiència i de reactiva iguals que els que hi
havia fins a la publicació del RDL 1/2012.
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Els resultats econòmics aconseguits són els següents. L’estudi es mostra a l’Annex C.3:

VAN
TIR
Pay Back

Taula. 11.1.

497,03 k€
10,13%
7 anys

Taula de resultats econòmics.

El preu de venta elèctric necessari per aconseguir aquest resultat és de 91 €/MWh. Aquest preu
està composat del preu de mercat i de la prima. Com que no se sap com evolucionarà el pool en
els pròxims anys, no es pot distingir entre aquestes dos parts del preu.
Ara bé, el preu mig del pool de l’any 2011 s’ha vist que era de 49,92 €/MWh, és fàcil pensar que
aquest preu pugui pujar fins els 60-70 €/MWh al incorporar els costos de CO2. Si fos així, la prima
que s’hauria de donar a les cogeneracions de dimensions semblants a la d’aquest projecte hauria
d’estar al voltant de 20-30 €/MWh. Aquesta prima és inferior als 46,42 €/MWh que es dona a
l’actualitat. Això és degut a que les primes que s’estan donar actualment en cogeneració estan
pensades per a que donin rendibilitats de projecte superior al 10%.
Comparant els resultats de viabilitat de la planta abans de la publicació del RDL 1/2012 i els
resultats que s’esperen obtenir una vegada es publiqui alguna normativa per impulsar la
cogeneració de nou, es veu que els projectes podran sortir endavant però amb rendibilitats
inferiors.
Aquest canvi serà bo per al sistema i per a la industria, ja que no crearà bombolles per a inversors,
no crearan dèficit de tarifa i d’altra banda els projectes que sortiran ajudaran a millorar la
competitivitat de la industria.
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12. Anàlisi mediambiental
La cogeneració representa en si mateixa una millora per al medi ambient. Degut principalment
a la seva alta eficiència, el combustible necessari per unitat d’energia generada és clarament
inferior a les centrals tèrmiques convencionals.
Tenint en compte que aquesta instal·lació de cogeneració utilitza combustible menys
contaminant (gas natural), l’emissió de contaminants resulta notablement inferior.
La Unió Europea subratlla la conveniència de la utilització de la cogeneració i d’altres
tecnologies d’alta eficiència per tal d’aconseguir els objectius marcats a la Directiva
2009/29/CE. Aquestes tecnologies han de jugar un paper clau en la política energètica
comunitària i és per això que la Comissió els hi donarà suport.
El Gas Natural és el combustible més utilitzat en plantes cogeneradores ja que, degut a les
seves propietats específiques, aquest combustible no sols permet la realització dels sistemes
termodinàmics més eficaços, sinó que també assegura un mínim impacte sobre el medi
ambient gracies a la disponibilitat actual de sistemes de combustió amb baix contingut de NOX.
D’aquesta manera, utilitzant un combustible com el gas natural amb una tecnologia d’alta
eficiència com la cogeneració, s’aconsegueix un tàndem que resulta ser molt respectuós amb el
medi ambient.
Els problemes de soroll pràcticament no existeixen ja que la planta estarà ben aïllada dins
l’edifici on s’ubica.
Els residus que es generaran a la planta seran els que generaran els motors per la seva pròpia
utilització així com residus procedents de l’activitat de neteja de la planta. Els motors generaran
oli i filtres d’oli. L’oli haurà de esser retirat per un gestor autoritzat, de la mateixa manera que
els filtres d’oli. Normalment quan es fa el canvi d’oli, també es canvien els filtres d’oli.
Pel que fa al combustible utilitzat, el gas, no es genera cap residu.

12.1. Càlcul de les emissions de CO2
El càlcul de les emissions emeses per la instal·lació es farà en base als valors publicats a l’Annex
VIII l’Informe d’Inventaris GEI (Gasos amb efecte d’hivernacle) 2011 [9]. Aquests factors són els
següents:
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Factors d’emissió de CO2 i poders calorífics [9].

Per a la nostra instal·lació tenim que:

Consum de Gas Natutal

Taula. 12.2.

PCI

Factor emissió
3

[MWhPCS]

[GJPCI/Nm ]

[t CO2/TJPCI]

132.710

38,53

56

Consum de Gas Natural, factor d’emissió de CO2 i poder calorífic.

Llavors per calcular les emissions de CO2 s’utilitzarà la següent equació:

0,902

ó 3600 10

(Ec. 12.1)

Segons aquesta equació, les emissions anuals de CO2 emeses per la instal·lació seran 24.132
tones.
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12.2. Càlcul de l’estalvi d’energia primària
Com s’ha comentat durant tot el transcurs del projecte, la cogeneració aporta, entre d’altres
avantatges, estalvi d’energia primària, fet clau per a la política energètica del país per tal de
complir amb els requisits marcats per la Comissió en la Directiva 2009/29/CE.
Per a fer el càlcul de l’estalvi d’energia primària s’utilitzarà l’equació descrita a la Directiva
2004/8/CE que és la mateixa fórmula que està present a la Guia Tècnica per a la Mesura i
Determinació del Calor Útil [2]. En aquesta Guia presenta un mètode de càlcul de la calor útil de
cogeneració, electricitat de cogeneració i estalvi d’energia primària d’acord amb el RD 661/2007
[1].

1

100

(Ec. 12.2)

On:
: Estalvi d’energia primària, en %.
: Rendiment elèctric de la instal·lació.
: Rendiment tèrmic de recuperació de la instal·lació.
: Rendiment elèctric de referència.
: Rendiment tèrmic de referència.
Tenint en compte els valors obtinguts de la instal·lació, detallats a la taula 9.9, que són:

Dades d'explotació
Gas Motors
103.291
Generació elèctrica
39.085
Tèrmica recuperada
22.765

Taula. 12.3.

Dades d’explotació de la instal·lació.

MWhPCS
MWh
MWh
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A la mateixa taula 9.9, es mostren els rendiments obtinguts per la instal·lació:

Taula de rendiments
RE
41,95%
RT REC
24,43%
REE
57,59%

Taula. 12.4.

Taula de rendiments assolits per la instal·lació.

Els valors de rendiment tèrmic de referència s’obté de la taula 7.2, mentre que el rendiment
elèctric de referència s’obté de les taules 7.3. Cal tenir que per determinar el valor de referència de
rendiment elèctric s’ajusta per nivell de tensió segons la taula 7.4. La tensió de connexió és de 25
kV mentre que el percentatge d’autoconsums és del 3% de l’energia elèctrica generada. D’aquesta
manera els valors de referència són els següents:

Ref E
Ref H

Taula. 12.5.

49,58%
90,00%

Taula dels valors de referència per a la instal·lació.

Aplicant aquests valors a l’equació 12.2, es calcula que la planta de cogeneració ha tingut un
estalvi d’energia primària del 10,52%. D’aquesta manera, tal i com es marca a la Guia Tècnica per
a la Mesura i Determinació del Calor Útil [2] la planta de cogeneració és una instal·lació d’alta
eficiència, doncs l’estalvi d’energia primària és superior al 10%.

12.3. Càlcul de la reducció d’emissions
Per a calcular la reducció d’emissions que evita la cogeneració es fa el càlcul de les emissions que
s’haurien tingut si s’hagués subministrat tota la calor amb gas calderes i amb gas cremador.
Llavors s’hauria de calcular quantes emissions s’haurien produït per a generar l’energia elèctrica
produïda pel motor. Per a calcular aquestes emissions elèctriques, s’utilitza el mix elèctric.
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Mix elèctric:
Per a fer aquest càlcul, primer cal tenir present què és el mix elèctric. El mix elèctric és un factor
d’emissió de CO2 que representa les emissions associades a la generació elèctrica d’un territori.
L’estimació d’aquest mix elèctric es realitza amb les dades provinents de fonts fiables com Red
Eléctrica o l’IDAE. Red Eléctrica proporciona els balanços elèctrics diaris a España. En aquests
detalls apareix la producció d’energia elèctrica a la península per diferents fonts energètiques.
Amb aquestes dades i amb els factors d’emissió que publica l’IDAE, es pot calcular per a cada
període, quin ha estat el mix elèctric a la península.
Tenir aquest concepte present és important alhora de fer aquest anàlisis de comparació, ja que
el mix energètic no és el mateix per a cada país ni per a diferents anys. A continuació es mostra
el mix elèctric publicat a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle (GEH) per l’Oficina del Canvi Climàtic [10]:

Mix elèctric [g CO2/kWh]
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2009

2010

2011

297

206

267

Evolució del mix elèctric espanyol.

España és dels països amb un mix elèctric més baix degut a la forta penetració d’energies
renovables com la fotovoltaica o la eòlica.
Per a poder valorar si el mix és alt o baix, es pot fer el càlcul del rendiment elèctric que hauria de
tenir una instal·lació que emet els grams de CO2 per a cada kWh. Per a fer aquest càlcul s’aprofita
el concepte per al càlcul d’emissions de l’equació 12.1:

ó

100

(Ec. 12.3)

Fent aquest càlcul, s’obtenen per a cada any els següents rendiments elèctrics que s’haurien
d’haver tingut per assolir els diferents mix elèctrics:
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Any
2009
2010
2011
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equivalent
67,88%
97,86%
75,51%

Mix
297
206
267

Rendiment elèctric per als diferents mix elèctrics.

Observant els resultats, es veu clarament que és impossible que les tecnologies siguin capaces de
d’assolir els rendiments elèctrics anteriors.
Això és degut, com s’ha dit, que les energies renovables i l’energia nuclear tenen molt de pes en el
conjunt d’energia generada a la península.
Per tant, tot i que utilitzarem el mix per a calcular les emissions elèctriques, els resultats que
s’obtindran s’hauran de valorar en aquest context.
Un cop vist això, ja es poden calcular les emissions elèctriques tenint en compte el mix elèctric.
Per a fer el càlcul s’utilitza la següent equació:

è

è

ó

è

(Ec. 12.4)

Mentre que per fer el càlcul de les emissions corresponents a la calor s’utilitza la següent equació
per a calcular el consum de gas segons els poder calorífic inferior que s’hauria tingut amb els
equips convencionals:

(Ec. 12.5)
On:
: Consum de gas mesurat amb el poder calorífic inferior.
: Rendiment de les calderes convencionals, 83%.
: Rendiment del cremador, 100%.
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I a continuació s’utilitza l’equació 12.1 per a calcular les emissions que haurien representat:

ó 3600 10

(Ec. 12.6)

Les emissions que s’emeten amb la cogeneració són 24.132 tones de CO2 mentre que les
emissions que s’emetrien amb els equips convencionals són las suma de les emissions
elèctriques i les emissions de calor calculades anteriorment. Aquestes es mostren a la taula
següent:

Taula. 12.8.

Emissions totals segons mix 2009

22.452

t CO2

Emissions totals segons mix 2010

18.896

t CO2

Emissions totals segons mix 2011

21.280

t CO2

Emissions segons el mix elèctric.

S’observa que amb la cogeneració s’emeten més tones de CO2 que amb el mix elèctric,
però tenint en compte el concepte de mix elèctric i de la situació que tenim a Espanya, on
les energies renovables tenen molt de pes (l’energia eòlica és la que més energia genera
actualment), aquests valors són totalment comprensibles.
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13. Conclusions
L’objectiu principal d’aquest projecte era dissenyar un equip de cogeneració que permeti
subministrar a l’empresa lletera CABESA totes les necessitats energètiques dels seus processos
industrials d’una manera més eficient, sostenible i econòmica que la que utilitzava fins ara, a més
a més de ser molt més respectuosa amb el medi ambient.
Posteriorment, degut a la publicació del RDL 1/2012, es van introduir dos objectius més, el primer,
estudiar la viabilitat de la planta amb el nou marc legislatiu, i el segon, determinar quin hauria de
ser el preu que haurien de percebre les cogeneracions d’aquest tipus per què fossin
econòmicament viables.
Les conclusions a les que s’arriben després de realitzar el projecte són:
‐

La incorporació d’una planta de cogeneració amb motor Jenbacher de 5MW de gas
permet subministrar a CABESA tota la seva demanda tèrmica. Aquesta planta de
cogeneració aporta beneficis mediambientals, en forma d’estalvi d’energia primària,
degut a la seva alta eficiència.

‐

Sense considerar la publicació del RDL 1/2012, aquesta planta aporta beneficis
econòmics tant per a CABESA com per a l’empresa ESE que inverteix en la planta.

‐

Ara mateix, degut a que està en vigor el RDL 1/2012, la planta no és econòmicament
viable.

‐

Considerant que s’ha de publicar una norma legal nova per a les cogeneracions, els
preu que hauria de percebre la cogeneració per tenir una rendibilitat mínima hauria de
ser de 91 €/MWh.

Com a acció futura queda fer el mateix estudi un cop es publiqui la nova normativa per a potenciar
la cogeneració i la competitivitat industrial degut a que el preu obtingut anteriorment s’ha fet en
base a unes hipòtesis que no tenen per què ser les mateixes que hi haurà.
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