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Resum
En aquest projecte s’estudia la viabilitat de l’aprofitament de l’energia tèrmica que es generarà a la futura central de gasificació de biomassa d’1MW situada a l’Alt Berguedà. Aquesta
viabilitat és bàsicament tècnica i consisteix en relacionar de la manera més adequada possible l’oferta de calor de la central tèrmica amb la demanda existent.
El primer gran bloc del treball consisteix en un estudi de les tecnologies en matèria de cogeneració a partir de la biomassa i les formes en què es presenta l’energia tèrmica en aquestes instal·lacions.
Tot seguit s’ha confeccionat un dimensionament de la central a partir de la biomassa disponible en els boscos pertanyents a diverses Administracions públiques de l’Alt Berguedà que
en seran les propietàries. La finalitat d’aquest punt és conèixer el potencial tèrmic de la futura planta que es xifra en 1,24 MW tèrmics.
Un cop definida l’oferta d’energia, s’analitzen diverses alternatives d’aprofitament tèrmic entre les què destaca, degut a la seva importància, la d’una empresa agroalimentària de la
comarca. A partir d’aquesta s’ha realitzat un anàlisi de viabilitat tècnica d’adaptació de la
central elèctrica a planta de cogeneració, gràcies a la valorització de l’energia tèrmica de
l’aigua de refrigeració del motor i dels gasos d’escapament per convertir-los en energia útil
per suplir una demanda justificada d’energia que d’altra manera es consumiria a partir de
combustibles d’origen no renovable.
En els darrers punts s’observa que l’aprofitament de la potència tèrmica de la central és viable econòmica (retorn de la inversió el primer any) i ambientalment (es deixen d’emetre 1529
tCO2/any).
La utilització de la potència tèrmica de la central és un fet gairebé de sentit comú ja que es
disposa d’una central que per una banda genera 1 MW elèctric i per altra banda té un potencial tèrmic d’1,24 MW. Així doncs, encara que la generació tèrmica sigui més senzilla i barata que l’elèctrica, això no vol dir que es menystingui una quantitat de potència tan gran. Cal
dir, que una part d’aquesta (770 kW) és a baixa temperatura (entre 76 i 88ºC), però la resta
(471 kW) permetria assolir temperatures pròximes als 125ºC.
Es conclou que si finalment es portés a terme la central tèrmica de gasificació de biomassa,
el fet d’adaptar la instal·lació a la cogeneració no suposaria un increment notable en la inversió inicial i, en canvi, reportaria uns beneficis que augmentarien considerablement la rendibilitat de la planta de gasificació de biomassa.
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1. Glossari
ACS

Aigua calenta sanitària

CO2

Diòxid de carboni

GN

Gas natural

Hbh

Humitat en base humida

IDAE

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

IPC

Índex de preus al consum

kWe

El subíndex e indica que és potència (o energia) elèctrica

kWt

El subíndex t indica que és potència (o energia) tèrmica

MACI

Motor alternatiu de combustió interna

ORC

Organic rankine cycle

PCI

Poder Calorífic Inferior

PCS

Poder Calorífic Superior

PER

Pla d’Energies Renovables

REE

Rendiment elèctric equivalent

syngas

Gas de síntesi producte de la gasificació

TG

Turbina de gas

TIR

Taxa interna de rendibilitat

TV

Turbina de vapor

VAN

Valor actual net
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2. Prefaci
2.1.

Origen del projecte

El passat dia 31 de desembre del 2011 es va tancar definitivament la central tèrmica de carbó de Cercs que fou inaugurada el 1971. Durant els anys de funcionament va generar riquesa al Berguedà, però també va despertar reticències per les seves emissions i afectació a
l’entorn.
La reducció constant de llocs de treball a la comarca durant les últimes dècades (sobretot en
el sector industrial, i més concretament en el tèxtil) i la conseqüent emigració dels berguedans, segueix sent un fet preocupant pels ajuntaments de la comarca que veuen amb preocupació com la població envelleix. Aquesta és la principal raó per la qual un conjunt de pobles del Berguedà, units mitjançant una Mancomunitat, estudia la idea d’implantar una central de biomassa a la zona. A més, s’espera que la gestió dels boscos públics permeti millorar-ne la seva qualitat.
Per tal de conèixer la quantitat disponible de biomassa i els costos de la gestió d’aquesta per
a convertir-la en material apte per una central de biomassa, la Mancomunitat va encarregar
el projecte: “Estudi de viabilitat de la implantació d’un o varis centres de consum de biomassa a la comarca del Berguedà” realitzat per l’enginyer forestal de la Generalitat d’aquesta
zona, Miguel Ángel Sobrino Abuja.
El canvi energètic que està vivint la nostra societat i les primes que fins al passat mes de
gener es rebien pel règim especial de generació elèctrica, van portar als ajuntaments de l’Alt
Berguedà a pensar amb una central de biomassa que permetés generar electricitat i calor.
No obstant, el Reial Decret-Llei 1/2012, de 27 de gener, i les retallades que s’estan aplicant
des dels governs autonòmic i estatal fan que el futur de la central sigui incert.
Amb aquest treball es pretén estudiar la viabilitat d’aprofitar l’energia tèrmica associada a
aquesta central per tal de que sigui de cogeneració i d’aquesta manera augmentar els beneficis i la rendibilitat del projecte.

2.2.

Motivació

Com a habitant del Berguedà, la meva motivació en aquest projecte és doble ja que em
permet aprofundir els meus coneixements en la biomassa i cogeneració, i a més, poder
aconsellar en la mesura del possible als representants polítics i tècnics que desenvolupen el
projecte de la central tèrmica de gasificació de biomassa del Berguedà.
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3. Introducció
Aquest projecte parteix de la voluntarietat de 6 pobles de la comarca del Berguedà (Bagà,
Saldes, Gósol, Gisclareny, Cercs, Berga) i la Generalitat, de gestionar la biomassa dels boscos públics de que disposen. Amb això pretenen millorar la qualitat dels boscos, generar
llocs de treball i afectar el mínim possible l’entorn i el medi ambient. La via per portar-ho a
terme és la creació d’una central tèrmica de biomassa que permeti generar electricitat.
En aquest treball s’analitzen les tecnologies per aprofitar d’una forma òptima el potencial
tèrmic de la futura central. La metodologia emprada és: una primera part d’anàlisi de l’estat
de l’art de les tecnologies de cogeneració amb biomassa, un segon bloc en el què es realitza
un dimensionament de la futura central del Berguedà per aconseguir conèixer el potencial
tèrmic, tot seguit s’estudia la viabilitat tècnica de diverses alternatives d’aprofitament de
l’energia tèrmica de la planta, i finalment es fa un anàlisi econòmic i ambiental del què suposa la cogeneració en aquesta planta.

3.1.


Objectius
Estudiar i comparar els tipus d’instal·lacions de generació elèctrica i tèrmica a partir
de la biomassa.



Realitzar el dimensionament de la futura central tèrmica de biomassa del Berguedà
partint de les dades de biomassa forestal disponible als boscos de titularitat pública
de les administracions implicades en el projecte.



Trobar la quantitat d’energia tèrmica disponible per ser aprofitada (cogeneració).



Analitzar la compatibilitat entre la calor disponible de la central i l’energia tèrmica necessària per diverses alternatives d’aprofitament.



Confeccionar una proposta d’aprofitament òptim de la calor residual de la central.



Estudiar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental, de l’aprofitament tèrmic de la
central.

3.2.

Abast del projecte

El present projecte pretén ser un document tècnic que serveixi per informar objectivament a
les persones implicades en el projecte de la central tèrmica de biomassa del Berguedà.
També pot servir com a referència per altres alumnes i/o professionals que treballin en temes de biomassa i cogeneració.
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4. Estat de l’art
4.1.

Biomassa

La biomassa és la matèria orgànica que es produeix en plantes verdes a través del procés
de fotosíntesis, així com la originada a partir dels processos de transformació d’aquesta,
considerant tant els que es produeixen de forma natural, com de forma artificial. La formació
o transformació de la matèria orgànica ha de ser recent, això exclou els combustibles fòssils
(carbó, petroli i gas natural), la formació dels quals tingué lloc fa milions d’anys [1].
Així doncs, tenint en compte aquesta definició, la biomassa per a usos energètics es pot
classificar de la manera següent:
Cultius tradicionals
Cultius poc freqüents
Cultius energètics

Cultius aquàtics
Cultius per producció de
combustibles líquids
Excedents agrícoles
Residus agrícoles i
forestals

Biomassa

Residus de ramaderia:
biomassa animal
Biomassa vegetal

Forestals
Biomassa residual
Residus industrials

Agroalimentaris
Agrícoles
Residus sòlids

Residus urbans

Aigües residuals:
biomassa animal

Taula 4.1: Classificació de la biomassa amb finalitats energètiques

La matèria primera de la central de biomassa amb què es treballarà en aquest estudi es situa dins la categoria de residus agrícoles i forestals.

4.2.

Biomassa de l’Alt Berguedà

La biomassa provindrà dels boscos públics de 6 municipis de l’Alt Berguedà (a més de la
procedent dels boscos públics que la Generalitat de Catalunya n’és propietària en aquesta
zona) que formen una Mancomunitat encarregada de portar a terme el projecte d’una central
de biomassa. En total es gestionaran 14.671 Ha de bosc de les què el 34,6% són susceptibles de realitzar-s’hi operacions silvícoles [2]. La intenció futura de la Mancomunitat és ampliar la quantitat de biomassa a partir de la compra a propietaris privats locals.
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Amb tot, com que el tipus de fusta que hi ha en un bosc ve determinat per les condicions
climatològiques i de l’entorn, en primer lloc cal definir les característiques de la zona de recol·lecció de la biomassa.
Aquesta es recollirà de diversos boscos de titularitat pública del nord del Berguedà que és
situat al Prepirineu barceloní. És una zona muntanyosa amb valls a uns 700 metres sobre el
nivell del mar i muntanyes amb pics màxims de 2500 metres. El clima és mediterrani amb
hiverns freds i estius suaus.

Figura 4.1: A l’esquerra imatge aèria de l’Alt Berguedà. Font: Google Maps. A la dreta mapa dels boscos de titularitat pública partícips del projecte. Font: [2]

Per això, en general, les espècies d’arbres que hi ha en els seus boscos són: pi negre (Pinus uncinata) i pi roig (Pinus sylvestris). També s’hi troben espècies secundàries entre les
què hi predominen: faig (Fagus sylvàtica) i roure (Quercus sp).

4.3.

Centrals de biomassa

La implantació de noves centrals de biomassa està guanyant terreny a nivell mundial degut
fonamentalment a les següents raons:


Encariment del preu del petroli i per tant de l’energia final: elèctrica i tèrmica.



Aprofitament d’un recurs natural en abundància al mateix lloc de generació i consum
energètic.



Millora dels boscos i sotaboscos amb conseqüent disminució del risc d’incendi forestal.



Generació de llocs de treball a nivell local, tant a la pròpia planta com per recollir les
restes dels boscos.



Disponibilitat d’una energia d’origen renovable, que permet generar en funció de la
demanda (suposant que el recurs d’entrada és il·limitat).



Increment de l’autoabastiment energètic.



Distribució i descentralització dels grans centres productius elèctrics.
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Existeixen dos grans tipus de centrals de biomassa segons l’energia útil que produeixen:
tèrmica o elèctrica. Tant les unes com les altres tenen potències en un rang molt ampli, essent les primeres més comunes per a potències baixes i les segones per a potències elevades.
En general, el principi de funcionament de les centrals de biomassa consisteix en la combustió de la matèria primera per transformar-la en energia útil. La combustió es realitza en una
caldera on s’hi escalfa un fluid, normalment aigua o vapor, del què o bé se n’aprofita la calor
directament o és expansionat en una turbina de vapor per obtenir un treball mecànic que es
pugui transformar en electricitat (cicle Rankine).
Cal notar que la generació elèctrica seguint el procés mencionat té un rendiment acotat superiorment en un 20-25% aproximadament, degut fonamentalment al rendiment termodinàmic del cicle de Carnot que es determina a partir de les temperatures dels focus fred i calent
del fluid que recorre el cicle (normalment aigua). Per aquesta raó i sobretot per la dificultat
d’obtenció de la matèria primera, l’ús de la biomassa per la generació d’energia elèctrica no
s’havia desenvolupat en països com el nostre. Tot i això, la millora en les tecnologies que
envolten el procés d’obtenció, un rendiment elevat en comparació amb altres energies renovables i la resta de raons mencionades a l’inici del capítol, han fet que disminueixi el cost i el
preu d’aquest combustible i hi hagi una tendència a apostar per la biomassa com a recurs
energètic.
Amb tot, han aparegut noves formes de transformació de la biomassa en electricitat, com
ara l’escalfament d’un oli tèrmic seguint un cicle Rankine (ORC), o la gasificació de la biomassa a partir de la qual s’aconsegueix un rendiment elèctric que es troba al voltant del
30%.

4.4.

Cogeneració

L’autor Sala, J.M. [3] defineix l’objectiu de la cogeneració com la producció conjunta, en procés seqüencial, d’electricitat (o energia mecànica) i energia tèrmica útil.
Així doncs, una central de cogeneració és aquella que genera electricitat i energia tèrmica
simultàniament quan existeix una demanda justificada d’aquestes que d’altra manera seria
satisfeta mitjançant condicions de mercat que provindrien de processos de generació
d’energia diferents a la cogeneració.
En els darrers anys la cogeneració ha anat guanyant terreny en el mercat de generació elèctrica, però aquesta no és una innovació tecnològica recent. La generació conjunta d’energia
tèrmica i elèctrica fa més d’un segle que existeix i té els seus orígens a les centrals tèrmiques dels Estats Units.
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Un cop es va popularitzar l’ús de l’electricitat gràcies als avantatges que comportava, es va
notar que per a generar-la hi havia una elevada quantitat de calor residual. Per aquesta raó,
en alguns casos es va decidir aprofitar l’energia tèrmica de les centrals elèctriques per altres
finalitats.
Durant el segle passat, la cogeneració va tenir alts i baixos que es van produir en general
paral·lelament a la variació dels preus del combustible, és a dir, mentre que a principis del
segle XX els combustibles eren cars i per tant es volia aprofitar al màxim l’energia entregada
per aquests, durant les següents dècades el preu dels combustibles va disminuir, fet pel qual
produir electricitat era menys costós i conseqüentment la cogeneració esdevingué menys
atractiva. Però cap als anys 70 i 80, l’encariment altra vegada dels combustibles (sobretot
els fòssils) i la conscienciació mediambiental de la societat van fer que l’eficiència energètica
i l’ús racional dels recursos guanyessin terreny i, en aquest marc, la cogeneració va ressorgir.
Tant fou així, que a finals del segle passat des de la Unió Europea es van aprovar diverses
directrius per fomentar la cogeneració. A Espanya el Reial Decret 616/2007 d’11 de maig
sobre el foment de la cogeneració, imparteix les bases per definir la cogeneració d’una central. I en el Reial Decret 661/2007 de 25 de maig pel què es regula l’activitat de producció
d’energia elèctrica en règim especial, s’imposa una aportació econòmica extra per l’energia
elèctrica produïda i venuda en plantes de cogeneració. No obstant, el Reial Decret-Llei
1/2012 de 27 de gener suspèn les retribucions per les noves plantes de cogeneració i generació elèctrica en règim especial implantades a partir de l’1 de gener del 2012.

4.5.

Legislació

El marc legislatiu dins el què s’emmarca la cogeneració té les arrels a la Directiva 2004/8/CE
del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, relativa al foment de la cogeneració sobre la base de la demanda de calor útil en el mercat interior de l’energía i per la què
es modifica la Directiva 92/42/CEE. En aquest text es parla de la infrautilització del potencial
de la cogeneració i la necessitat d’apostar per aquesta per tal de disminuir la dependència
energètica de l’exterior i ajudar a complir amb el Protocol de Kyoto. També s’hi defineixen
diversos conceptes i es donen les bases i les fórmules per determinar si una central es pot
considerar o no de cogeneració.
Les bases de l’esmentada normativa s’implementen a Espanya gràcies al Reial Decret
616/2007, d’11 de maig, sobre el foment de la cogeneració. En aquest s’hi defineixen diversos conceptes com ara el rendiment elèctric equivalent que serveixen per definir si una planta és, o no, de cogeneració
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A Catalunya el Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d’emissió per a instal·lacions industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de
cogeneració, estableix els límits d’emissió de cada un dels contaminants diferenciant entre
les diverses tecnologies de cogeneració existents.

4.6.

Processos de transformació de la biomassa en energia útil

Una central que genera electricitat a partir de biomassa es basa en tres conversions energètiques principals:


Obtenció d’energia tèrmica de la biomassa (energia química en tèrmica)



Generador de força motriu (energia tèrmica en mecànica)



Generador elèctric (energia mecànica en elèctrica)

4.6.1. Obtenció d’energia tèrmica de la biomassa
Per tal d’aprofitar l’energia que conté la biomassa hi ha diversos tipus de tractament que
s’han de considerar i que es poden classificar en els següents processos:


Extracció: Separació mecànica de productes per obtenir els de més PCI.



Termoquímics: Es basen en la descomposició tèrmica segons diferents condicions
d’oxidació: combustió (excés d’oxigen), gasificació (restricció en l’oxigen) i piròlisis
(absència total d’oxigen).



Bioquímics: Per acció directa de microorganismes. Per exemple la fermentació alcohòlica (etanol) i la digestió anaeròbia (metà), per biomasses amb molta humitat.

Els processos bioquímics i d’extracció queden fora de l’abast d’aquest projecte ja que
s’apliquen en altres tipus de combustibles (residus sòlids urbans, residus animals, etc.).
Els processos termoquímics, com el seu nom indica, es realitzen en unes determinades
condicions de temperatura per tal d’incentivar reaccions químiques exotèrmiques o que
permetin obtenir productes de poder calorífic elevat. La combustió és el tipus de tractament
més comú, és i ha estat el procés més utilitzat a l’hora de generar potència tèrmica, els nostres avantpassats ja se n’aprofitaven per escalfar-se en fogueres. A partir d’aquest principi,
la tecnologia ha evolucionat fins a les calderes d’avui en dia. Per altra banda, la piròlisi no es
sol utilitzar en la generació directa d’energia sinó que es produeix en processos intermedis.
Finalment hi ha la gasificació a partir de la qual es transforma un combustible sòlid en un
gas combustible.

4.6.2. Generador de força motriu
La generació d’una força motriu és el pas previ a l’obtenció de l’electricitat. Aquesta força
motriu és provocada per l’alliberament d’energia tèrmica. Al món industrial existeixen tres
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grans tecnologies per generar moviment a partir de l’energia tèrmica: turbina de vapor, turbina de gas i motor alternatiu de combustió. Cal tenir en compte que l’única que permet la
combustió directa de biomassa és la turbina de vapor, mentre que la turbina de gas i el motor de combustió requereix la gasificació d’aquesta. A l’apartat 4.7 es comparen aquestes
tres tecnologies.

4.6.3. Generador elèctric
La intenció principal dels propietaris de la central objecte d’estudi és la de vendre el 100%
de l’energia elèctrica que generi la central. Això es pot fer de dues maneres segons el generador elèctric que s’utilitzi:


Síncron: El gran avantatge que aporta aquesta tipologia és que pot seguir cedint
energia a la xarxa en cas de fallada elèctrica.



Asíncron: Aquest tipus de generador elèctric només es pot connectar en paral·lel, i
conseqüentment en cas d’avaria deixaria de funcionar. La interfase i connexió a la
xarxa és més simple.

En els dos casos es transforma un moviment rotatiu en electricitat gràcies a les forces electromagnètiques que es generen en el procés.

4.7.

Comparativa de tecnologies de cogeneració a partir de biomassa

Les tecnologies més habituals per generar electricitat de potència elevada a partir d’un moviment mecànic que ha estat provocat per una reacció exotèrmica es poden classificar en:
turbina de vapor, turbina de gas i motor alternatiu de combustió interna (MACI). En cada una
d’aquestes instal·lacions existeix una quantitat d’energia tèrmica susceptible de ser aprofitada.
Actualment, hi han altres tecnologies de cogeneració en fase de desenvolupament com el
motor Stirling, les microturbines o les piles de combustible.
A continuació es mostra una taula en la què hi apareixen valors característics de cada una
de les tecnologies usades habitualment en cogeneració. Es pot observar que els rangs són
molt amplis degut a les diferències existents entre els diversos tipus de combustible que es
contemplen a la taula.
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*Alfa value és la relació electricitat/calor (inversa del heat:power ratio)
Taula 4.2: Característiques habituals de diversos tipus de tecnologia de cogeneració. Font: [3]

Les conclusions a les què s’ha arribat després de realitzar un estudi bibliogràfic de cada una
de les tecnologies aplicades a la biomassa apareixen resumides a la taula següent.
Tecnologia
Tipologies
Cicle



x

Turbina de vapor
Contrapressió Condensació
(psort>patm)
(psort<patm)
Rankine
Es prima la generació tèrmica per sobre de l’elèctrica
Es pot utilitzar la biomassa
directament per escalfar un
fluid: vapor o oli (ORC)
La despesa inicial i els costos d’operació i manteniment
són inferiors
Rendiment elèctric baix
(<20%)
El rendiment tèrmic varia

Turbina de gas
Comb.interna Comb.externa
(cicle obert)
Brayton
Generació de vapor de temperatura i pressió elevades
Rendiment global (tèrmic i
elèctric) elevat

Motor de combustió
Compressió
Ignició

Diesel
Otto
Rendiment global (tèrmic
i elèctric) elevat
Poca adaptació dels motors al combustible utilitzat
Facilitat d’arrencar i parar. Adaptable als canvis
de demanda.
El gas producte de la gasifiGeneració de vapor de
cació de biomassa és pobre
baixa pressió i temperaper les turbines de gas
tura
La biomassa ha d’estar prèviament gasificada
Dualfuel,
Rendiment
necessita
inferior al
gasoil
Diesel

Taula 4.3: Característiques, avantatges i inconvenients de les 3 tecnologies de generació elèctrica més comunes.

Pàg. 20

Memòria

4.7.1. Turbines de vapor
La generació elèctrica per turbina de vapor és una tecnologia molt desenvolupada la qual
cosa per una banda la fa atractiva per ser una inversió de poc risc, però per altra banda, té
poques possibilitats d’evolucionar ja què el rendiment elèctric per turbina de vapor està limitat superiorment en un 20% aproximadament. Tot i això, existeixen centrals de cogeneració
amb biomassa (potència elèctrica nominal inferior a 2MW) que treballen amb un oli tèrmic
com a fluid refrigerant en comptes d’aigua. S’anomenen ORC (Organic Rankine Cycle) ja
que utilitzen un oli tèrmic orgànic amb un punt d’ebullició inferior al de l’aigua pel què són un
sistema idoni per combustibles amb poder calorífic baix com és el cas de la biomassa o
l’energia geotèrmica. Les centrals ORC són atractives per instal·lacions en les què es vulgui
disposar d’una elevada quantitat d’energia tèrmica en comparació amb l’elèctrica (aproximadament 4,5 kWt per cada kWe).

Figura 4.2: Esquema bàsic d’una planta amb ORC. Font: http://www.en-t-ex.com

Un dels majors avantatges que presenta la turbina de vapor és que els costos d’operació i
manteniment són inferiors als de les altres tecnologies. A part, la instal·lació de gasificació
implica una inversió inicial superior. La taula següent mostra diversos valors amb els què es
treballa al Pla de les Energies Renovables (PER) 2011-2020 realitzat per l’Instituto para la
Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE):
Tecnologia de generació elèctrica amb
biomassa
Cicle vapor (ORC)
Gasificació

Cost d’operació [€/MW]

Inversió inicial [milions d’€]

400.000
520.000*

3,2
4

*El 70% pertany al manteniment. Aquest valor és propi d’una tecnologia en fase precomercial. S’espera una
reducció de la despesa durant els propers 10 anys fins als 450.000 €/any.
Taula 4.4: Despeses anuals i inversió inicial de les dues tecnologies de generació elèctrica amb biomassa més
eficients. Font: [5]

La prioritat del propietari és generar electricitat per vendre-la i aprofitar al màxim l’energia
tèrmica residual. Per tant, com que el rendiment elèctric és un factor important, la biomassa
gasificada es postula com una millor alternativa per poder oferir uns rendiments elèctrics
superiors.

Estudi del potencial tèrmic d’una central tèrmica de biomassa

Pàg. 21

4.7.2. Turbines de gas
En aquest cas, cal gasificar la biomassa. El problema és que el gas obtingut té un PCI baix
per a utilitzar-lo amb aquesta tecnologia i cal adaptar les instal·lacions per a treballar-hi. És
per això que actualment existeixen poques plantes de turbina de gas que utilitzin la biomassa, i les què ho fan tenen un procés de gasificació més costós, per exemple utilitzen oxigen,
vapor d’aigua o hidrogen com a agent gasificant, en comptes d’aire, perquè això permet
augmentar el PCI del gas combustible resultant (vegi’s l’apartat 4.7.4 per conèixer més detalls).

4.7.3. Motor de combustió
Tal i com succeïa amb les turbines de gas, els motors alternatius de combustió interna (MACI) funcionen amb la biomassa gasificada. A diferència del cas anterior, els motors permeten
treballar amb un gas pobre i per tant, es pot utilitzar l’aire com a agent gasificant en la gasificació de la biomassa (més econòmic). A més, els motors no requereixen una adaptació específica. A diferència del què succeeix amb la turbina de vapor (cicle Rankine), la gasificació
i posterior combustió en un motor permet aprofitar la calor de refrigeració i l’energia dels gasos d’escapament sense afectar el rendiment elèctric.
Entre els MACI existeixen dues alternatives:


D’encesa per compressió (cicle Diesel)



D’encesa per ignició (cicle Otto)

El motor Diesel funciona amb combustibles de baixa qualitat, però cal tenir en compte que
és necessària l’aportació d’una certa quantitat de gasoil, aproximadament el 20%, per iniciar
l’encesa de cada una de les explosions, per aquesta raó se’ls sol anomenar dualfuel. Això fa
que la central depengui del subministrament i preu del gasoil.
Malgrat que els Diesel no necessiten sistema de carburació, en comparació amb el motor
d’ignició, necessiten un elevat treball per l’atomització i la seva combustió és més lenta. Per
altra banda, els motors Otto tenen un rendiment elèctric inferior al què es pot aconseguir
amb un Diesel (aproximadament 36% en front del 40%).

4.7.4. Elecció de la tecnologia de cogeneració: gasificació i MACI Otto
En els darrers anys s’ha avançat molt en la gasificació de la biomassa. Àustria, Alemanya i
els països escandinaus són els capdavanters en aquesta tecnologia. A Espanya existeixen
diverses plantes de cogeneració a partir d’aquesta innovadora tecnologia.
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Figura 4.3: Mapa de plantes de gasificació i plantes de prova a Espanya (any 2006). Font: [6]

El mètode de gasificació ha estat l’elegit per davant de l’ORC perquè és el que més s’adiu
als requeriments del propietari: mínim impacte ambiental, costos assequibles i elevat rendiment elèctric. Tècnicament, la gasificació de biomassa és una tecnologia innovadora (a Espanya hi apareixen les primeres centrals a principis del segle XXI) que obté bon rendiment
elèctric a potències baixes (fins al 30%). Això es tradueix en un cost econòmic superior al de
la segona alternativa més viable, l’escalfament d’oli tèrmic (ORC) per mitjà d’un cicle Rankine (turbina de vapor) que disposa d’un rendiment elèctric inferior (18%).
El major inconvenient de la gasificació fins al segle XXI havia estat la producció de quitrans.
Però avui en dia, gràcies a tractaments posteriors a la gasificació, se n’ha aconseguit anular
l’emissió a l’atmosfera.
Així doncs, els principals avantatges de la gasificació respecte l’ORC són:


Major rendiment elèctric (30% envers el 18%).



Menys emissions de partícules per la xemeneia (les cendres es separen durant la
gasificació).

Per altra banda, els inconvenients que presenta respecte l’ORC són:


Menor potència tèrmica generada (aproximadament 35% respecte el 70%).



Autoconsums elevats: elèctric per la gasificació i tèrmic per l’assecatge. S’estima
del10-14% del total d’energia elèctrica generada i del 15-20% del total de la tèrmica.



Inversió inicial i despeses superiors.

Gasificació de la biomassa
La gasificació és un procés d’oxidació parcial que transforma la biomassa en productes gasosos entre els quals alguns són combustibles (CO, H2 i CH4). Per fer-ho necessita
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l’aportació d’un agent gasificant que pot ser aire, vapor d’aigua o oxigen pur. Els dos últims
es fan servir quan el què es pretén és obtindre metanol o gasolina sintètica a partir del gas
de síntesi (syngas) de la gasificació. A part, fer-ho amb oxigen és poc rendible ja que aquest
podria ser empleat directament com a combustible, és difícil d’obtenir i de preu elevat. El
problema de l’aire és que el PCI final és inferior que l’obtingut amb vapor d’aigua degut a
l’elevat contingut de nitrogen. Amb tot, les centrals existents a la península ibèrica que funcionen a partir de la biomassa gasificada utilitzen l’aire com a agent gasificant ja que té un
preu baix i s’obtenen uns bons rendiments. Així doncs, serà el què s’usarà per mesclar-lo
amb la biomassa i obtenir d’aquesta manera el gas producte de la gasificació (syngas o gas
de síntesi).
A Espanya, existeixen algunes plantes pilot en les què es pot provar l’eficiència del procés
de gasificació i el PCI del syngas a partir de mostres de la biomassa que alimentarà la central projectada [7]. Aquest és el pas previ per determinar el tipus de gasificador ideal per la
biomassa que es farà servir a la planta.
En el procés de gasificació les variables principals són: temperatura del procés, mida de
partícula, grau d’humitat i tipus de gasificador.
La temperatura mínima ha de ser entre 700 i 800ºC, la màxima 1100ºC, sense poder superar els 1500ºC (per evitar fusió de les cendres). En general, quan la humitat de la biomassa
és inferior al 30%, es troba a uns 1000ºC.
Pel què fa les dimensions de la biomassa cal que estiguin controlades. En primer lloc, hi ha
una limitació inferior de la densitat d’aquesta en 200-250 kg/m3, tenint en compte que el pi al
15% d’humitat i amb granulometria G30 (partícules fines) té una densitat de 245 kg/map
(map significa metre cúbic aparent ja que les estelles presenten espais ocupats per l’aire)
[8], es pot dir que això es compleix. Per altra part, cal que la mida sigui homogènia i no variï
amb el temps. Finalment, ha de ser suficientment petita perquè les reaccions es produeixin a
una velocitat adequada i el reactor pugui ser més petit, però no massa ja que es podria obturar el reactor. A la literatura es parla de 2-3 mm de diàmetre [7].
En funció del tipus de gasificador es recomana una humitat que es pot moure entre el rang
del 12% al 20% (en base humida). Assecar per sota d’aquest valor incrementa el cost energètic i econòmic, i a més, cal tenir en compte que la biomassa en contacte amb l’ambient
assoleix la humitat d’equilibri (per la fusta es troba al voltant del 15% sota les condicions
d’humitat ambiental de la zona).
Existeixen 3 tipus de gasificadors per biomassa diferents que apareixen a la Figura 4.4 ordenats d’esquerra a dreta segons l’ordre dels punts següents:
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Llit mòbil a contracorrent (updraft)



Llit fluïditzat



Llit mòbil de corrents paral·leles (downdraft)

Figura 4.4: Esquema dels 3 tipus de gasificadors bàsics. Font: [7]

El downdraft és el que s’instal·la habitualment en centrals com la d’objecte d’estudi ja que
permet eliminar més quantitat de quitrans [9], tot i això, és imprescindible realitzar un estudi
concret de la biomassa disponible per determinar el tipus de gasificador més adequat.
Un cop tractada la biomassa i convertida en gas combustible, el següent pas és convertir
l’energia tèrmica que aquest conté en energia mecànica.
Motor alternatiu de combustió interna: Otto vs Diesel
A partir d’aquesta informació, tenint en compte l’estudi previ de la biomassa forestal del Berguedà i a partir de l’estudi d’altres centrals amb característiques similars, s’ha arribat a la
conclusió que la tecnologia més adequada és la del motor alternatiu de combustió interna
(MACI) del tipus Otto que utilitzi el gas combustible producte de les reaccions de gasificació
entre la biomassa i aire. Això s’explica perquè el baix PCI del syngas (aproximadament 5,5
MJ/Nm3) el fa més adequat pels motors alternatius que no pas per les turbines de gas, ja
que és un gas pobre (baix contingut en metanol i alt en nitrogen).
El fet d’elegir el cicle Otto per davant del Diesel es deu a que els motors Diesel funcionant
amb biomassa solen necessitar que una part del combustible sigui gasoil per a optimitzar la
combustió dins la cambra de combustió (aproximadament entre el 10% i el 20% del total de
combustible és gasoil). Aquest fet, fa que es descarti aquest tipus de motors ja que es pretén construir una central tèrmica autònoma. Tanmateix, cal dir que els rendiments elèctrics
assolits amb el Diesel són superiors als què s’aconsegueixen amb l’Otto (40% vers el 36%
aproximadament).
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Un altre punt que cal tenir en compte i es tractarà en els següents apartats és que l’obtenció
de la calor produïda és complexa per dues raons: és a baixes temperatures i dispersa entre
els fums d’escapament (aproximadament el 25% de l’energia d’entrada del motor) i la refrigeració del motor (representa el 35% de l’energia d’entrada al motor).
Cal dir que l’elecció de la gasificació no té massa sentit si no hi ha cogeneració. Segons [5]
el cost mínim teòric amb i sense cogeneració, varia entre 13 i 22 c€/kWh. Per tant, el màxim
rendiment de la central tèrmica de gasificació de biomassa es produeix amb cogeneració.
Esquema de la central de cogeneració
Tal i com es pot apreciar en el gràfic següent la central de cogeneració amb biomassa del
Berguedà queda dividida en 4 grans blocs:


Arribada, emmagatzematge i tractaments previs de la biomassa sòlida.



Gasificació. Conversió de la biomassa en gas de síntesi.



Funcionament del MACI. Obtenció d’electricitat.



Tractaments de fluids residuals. Obtenció de calor

Figura 4.5: Diagrama de blocs amb les etapes bàsiques de la planta

4.8.

Aprofitaments de calor residual

En quant als possibles aprofitaments tèrmics per cada un dels processos de la central, en
primer lloc hi ha el tractament previ de la biomassa en què no hi ha energia tèrmica aprofitable sinó que requereix calor per l’assecatge de les estelles (depenent de la humitat de la
biomassa d’entrada és del 15-25% de l’energia tèrmica total disponible).

Figura 4.6: Tractament previ de la biomassa
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Per altra banda, la gasificació és un procés que conté subprocessos tant endotèrmics com
exotèrmics, pel què gran part de la calor necessària és la produïda pels diversos refredaments posteriors. A part, la possible calor aprofitable en aquest procés depèn de molts altres
factors (qualitat de la biomassa, tipus de gasificador, etc.) que fins que la central comença a
funcionar amb normalitat, no es pot obtenir el potencial d’aprofitament d’aquest sistema.
Malgrat tot acaba sent baix.

Figura 4.7: Procés de gasificació

Finalment, és en els motors de combustió on l’aprofitament de les calors residuals es fa més
important i evident. Per això, aquest treball es centra bàsicament en l’últim gran bloc (combustió en el motor alternatiu) però sense deixar de banda els altres tres ja que és necessari
conèixer-los per tal de poder comprendre i aplicar els millors procediments i tecnologies.
En una central de cogeneració que treballa amb motors de combustió, la calor s’obté dels
diferents processos que tenen per finalitat la generació elèctrica. Cada un d’aquests produeix una calor aprofitable entre unes determinades temperatures. Tot seguit es defineixen els
sistemes que emeten calor residual.

4.8.1. Aigua de refrigeració
Juntament amb els gasos d’escapament aquesta és la forma d’obtenció de calor amb una
major potència aprofitable.
És senzill recuperar la calor continguda en l’aigua, per exemple a partir d’un bescanviador
aigua-aigua, que extreu tota aquella energia tèrmica que se’n va per les camises del pistó
cap a l’exterior i que és necessari evacuar per no escalfar massa els materials de què estan
formats els motors. Una refrigeració incorrecta podria provocar una ruptura irreversible del
motor.
La característica principal de l’aigua que refrigera el motor és que es troba en estat líquid
quan està realitzant la seva funció dins del motor. Cal tenir en compte que els sistemes que
conformen la refrigeració del motor (també l’oli de refrigeració) necessiten una torre de refri-
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geració o sistema de refrigeració mitjançant aerocondensadors alternatiu per tal d’eliminar la
potència tèrmica del motor. Aquest mètode de refrigeració convencional dels motors és imprescindible en qualsevol de les tecnologies presentades en aquest apartat ja que permet
seguir produint electricitat encara que la demanda de calor dels sistemes d’aprofitament
disminueixi.
Sistema d’aigua calenta
Aquest és el sistema més bàsic de tots. El cicle que realitza l’aigua de refrigeració segueix
els següents punts: entrada al motor (com a màxim 80ºC), sortida del motor (temperatura
per sota de la de vaporització, 100ºC), entrada com a fluid secundari al recuperador dels
fums, sortida d’aquest, entrada com a fluid primari al bescanviador per obtenir la calor útil,
sortida d’aquest i finalment, entrada al dipòsit d’expansió per tornar a iniciar el cicle.

Figura 4.8: Aprofitament tèrmic amb aigua calenta. Font: [3]

Sistema d’aigua pressuritzada
En aquest cas s’augmenta la pressió del fluid per tal d’augmentar-ne la seva temperatura de
vaporització. El procés és idèntic al descrit en el punt anterior amb la diferència que abans
d’entrar al motor com a fluid refrigerant, l’aigua es fa passar per una bomba per a pressuritzar-la. El fet de treballar amb aigua pressuritzada fa que l’estanqueïtat hagi de ser superior
pel què el motor té un cost superior.
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Figura 4.9: Aprofitament tèrmic amb aigua pressuritzada. Font: [3]

Sistema d’aigua calenta i vapor amb caldera de vaporització ràpida
És un sistema semblant a l’anterior, incorporant a més a més una caldera de vaporització la
funció de la qual és convertir el líquid que surt del circuit secundari del recuperador dels
fums en vapor a partir d’aplicar una petita disminució de la pressió respecte la què tenia a
l’interior del motor. Aquest es troba a la temperatura d’equilibri de líquid-vapor i el vapor produït és de baixa pressió. És un sistema que requereix un elevat control de pressions i temperatures per evitar que aparegui vapor al motor o a la bomba ja que això produiria danys
irreversibles.

Figura 4.10: Aprofitament tèrmic amb caldera de vaporització ràpida. Font: [3]
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Aigua refrigerant en ebullició
Aquest sistema difereix dels anteriors en el fet que utilitza aigua en ebullició dins el motor
per a refrigerar-lo. De fet, l’ebullició s’assoleix just a la sortida del motor. El cicle consisteix
en introduir aigua líquida per la part inferior del motor, i aquesta va sent escalfada (refrigerant el motor) de manera que el fluid passa a tenir dues fases just a la sortida del motor. Les
bombolles que es produeixen disminueixen la densitat del fluid amb el què es produeix una
convecció natural cap a la part superior del motor, punt en què es manté l’aigua saturada.
Tot seguit, el vapor pot seguir sent escalfat pels fums d’escapament, i finalment el vapor de
baixa pressió generat allibera tota l’energia de calor sensible, a més a més, de la latent de
canvi de fase. Un cop líquid, el fluid torna a iniciar el procés amb una temperatura d’uns 2 o
3 ºC per sota de la de saturació.
Per allargar la vida dels components d’aquest sistema s’ha de mantenir un bon control de les
temperatures. Això i el fet de mantenir el motor amb aigua en ebullició fa que sigui el sistema
més car dels presentats en aquest treball.

Figura 4.11: Aprofitament tèrmic amb aigua en ebullició, disposició 1. Font: [3]
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Figura 4.12: Aprofitament tèrmic amb aigua en ebullició, disposició 2. Font: [3]

Els diversos sistemes de refrigeració del motor presentats en aquest punt condicionen el
producte resultant que es pugui utilitzar en l’aprofitament de l’energia tèrmica residual del
motor, és a dir, aigua líquida o vapor de baixa temperatura.
Tot seguit es comparen els avantatges i inconvenients de cada una de les instal·lacions presentades:



Aigua calenta
Senzillesa del sistema i els components

Aigua pressuritzada
Temperatura de
l’aigua més elevada

Producció de fluid a
baixa temperatura

El motor treballa a
més pressió

x

Vaporització ràpida
Producció de vapor
(entre 13 i 55 kPa) i
aigua calenta
Cal un control acurat
de la pressió i temperatura

Ebullició
Producció de vapor i
aigua calenta
Cal un control acurat
de la pressió i temperatura
Sistema d’aigua auxiliar per refrigerar el
motor

Taula 4.5: Avantatges i inconvenients de diverses formes d’obtenció de calor del motor alternatiu.

4.8.2. Gasos d’escapament
A part de l’aigua de refrigeració, en el motor de combustió, la recuperació de la calor de
l’energia residual continguda en els fums és molt important. Aquesta es sol transferir a un
altre fluid a partir d’un bescanviador de calor entre els gasos i el fluid, però hi ha casos en
els què es pot aprofitar directament a partir de la radiació i convecció dels fums.
No obstant, aquesta transferència d’energia està limitada. Com ja se sap, la calor latent del
vapor d’aigua contingut en els gasos d’escapament només es pot recuperar disminuint la
temperatura d’aquests per sota de 100ºC. Amb això s’aconsegueix més energia tèrmica però
s’han de considerar els següents punts a l’hora de disminuir la temperatura dels fums:
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La temperatura dels gasos ha de ser superior a la del fluid a ser escalfat (es recomana una diferència de 30ºC).



Per assegurar una dispersió òptima dels fums a l’atmosfera, cal que aquests no siguin tan refredats com perquè arribin a flotar i no puguin ascendir.



Els fums no poden ser refredats per sota de la temperatura en què pugui aparèixer
condensació àcida dels sulfurs, és a dir, quan sigui inferior a 120ºC (si és que la biomassa conté sofre). Això podria corroir les parets metàl·liques de la xemeneia, bescanviador, catalitzador, cicló de partícules, etc.

A falta d’un estudi del contingut de sofre de la biomassa utilitzada a la central, 150ºC es considera un valor de sortida dels fums adequat [3], disminuir més aquesta temperatura implicaria augmentar considerablement l’àrea del bescanviador (segons [14], disminuir la temperatura de 150ºC a 94ºC incrementa en un 14% l’aprofitament de la calor dels fums però augmenta en un 28% la superfície. I disminuir-la fins a 40ºC augmenta la recuperació de calor
en un 29% però la superfície de bescanvi ho fa en un 120%) i per tant el cost econòmic.
Així doncs, caldrà controlar la temperatura final de sortida dels fums ja que aquesta es veu
limitada per la condensació d’alguns dels seus components, la dispersió a l’ambient i el diferencial de temperatura amb el fluid caloportador. Malgrat tot, si després de corroborar-ho
amb anàlisi experimental, la biomassa no contingués sofre, existirien les següents opcions:
utilitzar un economitzador (per aconseguir temperatures dels fums superiors als 100ºC) o un
economitzador de condensació (fums per sota del 100ºC).
Els gasos d’escapament poden ser aprofitats de dues formes diferents segons el fluid secundari: generació d’aigua/vapor fins a uns 120ºC o augment de la pressió d’aquesta fins a
un màxim d’unes 10 atmosferes. El sistema utilitzat variarà en funció de si el què es desitja
és generar vapor, treballar amb aigua o treballar amb vapor.
Finalment s’ha realitzat un quadre amb els avantatges i inconvenients d’utilitzar un mateix
líquid refrigerant que primer extregui l’energia calorífica per refrigerar el motor i tot seguit la
dels gasos d’escapament:
Refrigeració i fums amb un mateix líquid
Simplificació del circuit


x

Es necessita més líquid de refrigeració (aigua
condicionada) per fer tot el cicle
La temperatura a l’entrada de la recuperació
dels gasos d’escapament està limitada per la
de sortida de l’aigua de refrigeració

Refrigeració i fums per separat
Es poden tenir dos processos
d’aprofitament o dues etapes amb temperatures diferents
Permet utilitzar un líquid diferent de
l’aigua per l’aprofitament dels fums
El circuit és més complex ja que hi ha
dues instal·lacions independents

Taula 4.6: Avantatges i inconvenients d’utilitzar la mateixa aigua de refrigeració per recuperar la calor dels fums.
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4.8.3. Oli de refrigeració
A part de la refrigeració amb aigua de tot el cos del motor, en un MACI és necessari lubricar
les parts mòbils d’aquest per tal de disminuir la generació de calor per fricció entre aquests
elements i evitar dilatacions dels materials. A més a més, això permet que el moviment entre
dos sòlids sigui menys costós, problemàtic i sorollós.
Aquesta calor és fàcil d’obtenir, però la quantitat d’energia tèrmica és inferior a la de l’aigua
de refrigeració (aproximadament suposa el 20% del total d’energia evacuada per refrigeració). Per exemple es podria fer servir un intercanviador oli tèrmic-aigua (aquesta aigua fins i
tot es podria ajuntar amb la què recupera la calor de l’aigua de refrigeració en cas que no es
superin els 100ºC).

4.8.4. Radiació del motor
Tot i que normalment no se sol aprofitar aquesta energia tèrmica perquè el procés de bescanvi és complex i amb rendiments baixos, les pèrdues per convecció i radiació en un MACI
suposen entre un 5 i un 10% de l’energia d’entrada (energia del gas de síntesi). Així doncs,
són prou importants com per tenir-les en compte.
Una possible forma d’aprofitament podria ser fer passar una corrent d’aire amb una velocitat
adequada pel voltant de la carcassa del motor amb el què es podria obtenir un aire preescalfat directament aprofitable.

4.8.5. Altres
En funció del tipus de MACI pot haver-hi una altra font de calor aprofitable, l’intercooler, la
funció del qual és disminuir la temperatura de l’aire d’admissió, per augmentar-ne la seva
densitat i d’aquesta manera augmentar el rendiment final. Aquest és un element comú en
motors dièsel i per tant no serà tingut en compte en aquest treball.
Usant les dades de calor recuperable obtingudes del llibre [3], s’ha realitzat la taula següent:
Energia calorífica
recuperable
Gasos d’escapament

Possible bescanvi
Fum - aigua

Aigua de refrigeració

Aigua – aigua

Radiació del motor

Convecció
amb l’aire

Oli de refrigeració

Oli – aigua

Temperatures del procés
Fum entre temperatura
d’escapament i la mínima per
aconseguir la dispersió de partícules a l’atmosfera
Temperatura inferior als 100ºC
(ebullició de l’aigua).
Temperatura ambient a l’aire
d’entrada. Per tant la temperatura
final és variable al llarg de l’any.
L’oli té una temperatura semblant
a la de l’aigua de refrigeració.

Potència recuperable [kWth/kWeh]
0,45

0,5-0,8
0,5

0,1-0,3

Taula 4.7: Característiques dels fluxos tèrmics residuals d’un motor alternatiu funcionant en cogeneració. Font:
Adaptat a partir de [3]
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4.8.6. Elecció del sistema d’obtenció de calor del motor
Un cop definits els processos en els què es produeixen pèrdues de calor, tot seguit es mostren algunes de les alternatives d’aprofitament d’aquesta.
En general, la forma més senzilla d’entendre la recuperació és procés a procés, és a dir, tal i
com es mostra a la figura següent:

Figura 4.13: Fluxos tèrmics residuals del motor alternatiu

Hi ha dues grans fonts de recuperació d’energia tèrmica: els fums d’escapament i l’aigua de
refrigeració. En general, l’aprofitament d’aquestes calors es pot produir per separat, però en
molts casos els processos s’uneixen a través d’un mateix fluid que fa de refrigerador del motor i tot seguit actua com a fluid secundari en el bescanviador dels fums d’escapament.
Aigua de refrigeració
L’elecció del sistema d’obtenció de l’energia tèrmica de la refrigeració del motor s’ha realitzat
tenint en compte que no està previst que hi hagi demanda de vapor pel què es descarta el
sistema d’aigua en ebullició i el de la caldera de vaporització ràpida. Així doncs, entre aigua
líquida i aigua líquida pressuritzada, s’ha decidit elegir el primer ja que no comporta la pressurització d’aquesta (això incrementaria la complexitat del motor i per tant el seu cost).
Aquesta refrigeració del motor és la tecnologia més econòmica i usual entre els fabricants de
motors de combustió que treballen amb biomassa gasificada.
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Gasos d’escapament
Pel què fa a l’energia tèrmica continguda en els gasos d’escapament s’ha de tenir en compte
que és l’única font tèrmica de la instal·lació que permetrà generar vapor a pressió atmosfèrica. Així doncs, l’elecció d’un o altre sistema vindrà determinat per la demanda que n’hi hagi
ja que, a diferència de l’aigua de refrigeració, els gasos d’escapament permeten obtenir aigua en diferents condicions: líquida, líquida pressuritzada, vapor o transformació de líquid a
vapor.

4.8.7. Calor disponible i calor útil
S’entén per energia tèrmica útil d’ un procés de cogeneració la que serveix per satisfer, sense superar-la, una demanda econòmicament justificable de calor i/o refrigeració i, per tant,
que es satisfaria en condicions de mercat mitjançant altres processos, si no es recorregués
a la cogeneració.
Per altra part, es parlarà de calor disponible com aquella que es recupera de la calor residual i podria ser aprofitada en un procés.
L’energia tèrmica residual pot ser cedida al procés de dues maneres diferents, mitjançant un
intercanvi amb un altre fluid refrigerant (aprofitament indirecte) o directament a partir del fluid
recuperador de la calor residual (aprofitament directe).
Fer-ho d’una forma o altra comporta una sèrie d’avantatges i inconvenients. Pel que fa
l’aprofitament indirecte, tècnicament es pot veure que s’hi afegeix un nou intercanviador i
això vol dir que caldrà sumar-hi les pèrdues d’aquest aparell. Tot i això, l’avantatge de realitzar el bescanvi amb un fluid intermedi és que permet independitzar el circuit de la refrigeració del motor i per tant tota la quantitat d’aigua necessària per portar-la des del motor fins a
la ubicació en què es produeixi l’aprofitament d’aquesta. Un altre punt a tenir en compte és
que la utilització d’un altre fluid permet separar un sistema de l’altre i això pot ser un avantatge en cas que l’energia aprofitada hagi de ser venuda a tercers ja que d’aquesta manera
s’eviten possibles conflictes que puguin sorgir degut al tipus de fluid, quantitat de calor, etc.

4.9.

Sistemes d’assecatge industrial

Després d’analitzar sobre el terreny possibles usos de la calor residual de la central de cogeneració, s’ha arribat a la conclusió que una de les alternatives factibles en aquest moment, consisteix en l’assecatge de biomassa en forma d’estelles. A més, la gasificació requereix una biomassa amb un 15% d’humitat, que com s’observa a la figura següent és
complicat d’assolir-lo a partir de l’assecatge natural. Per tant, es pretén utilitzar la mateixa
instal·lació d’assecatge forçat de la biomassa de la central per assecar la biomassa de
l’empresa que s’estudia a l’apartat 6.2 Assecatge d’estelles.
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Figura 4.14: Assecatge de la biomassa. Font: [8]

4.9.1. Assecatge natural
Abans de tot cal tenir en compte que l’assecatge d’estelles es pot produir sense necessitat
d’aportació d’energia tèrmica produïda per l’home, si és així es parla d’assecatge natural i
presenta com a principal avantatge, respecte l’assecatge forçat, l’estalvi energètic. Entre els
assecatges naturals més comuns hi ha per exemple: l’assecatge solar a partir de la radiació
directa del sol i el pas natural de l’aire, i l’assecatge per termogènesis en el què s’apila la
biomassa i es deixa en repòs durant mesos per tal de fomentar la respiració de cèl·lules vives, l’activitat biològica de microorganismes, l’oxidació química i la hidròlisis àcida dels components cel·lulòsics. Aquests processos produeixen una alliberació de calor de la pila però
també pèrdua de matèria seca entre 0,75-3%. L’assecatge per termogènesis ha d’estar molt
ben controlat ja que s’assoleixen temperatures superiors als 70ºC i es podria produir carbonització o ignició de la pila.

Figura 4.15: Assecatge amb pila (esquerra) i dos tipus d’assecadors solars (dreta). Font: [11]
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Els principals inconvenients respecte l’assecatge forçat són:


El temps d’assecatge és superior, pot arribar a ser de mesos.



El producte final té una elevada variabilitat d’humitat i la humitat final és més elevada
(entre 20 i 30% en base humida).



Es depèn de factors climatològics externs com ara la humitat, temperatura, temps,
etc.



Es necessita més espai per l’emmagatzematge ja que es produeix l’assecatge simultani de les estelles que s’han de consumir durant el següent mig any com a mínim.

4.9.2. Assecatge forçat
Existeix un ampli ventall de sistemes industrials d’assecatge [12] que comprèn les següents
tecnologies: infraroja radiant, radiació ultraviolada, conducció, dielèctrica, microones, convecció (o directes), congelació, al buit, en llit fluïditzat, en llit d’agitació, en atmosfera de vapor sobreescalfat, centelleig, solvent a humitat constant, d’alta velocitat i d’esprai.
Entre tots ells i per les característiques dels materials a assecar, s’ha decidit analitzar més a
fons alguns dels què en la literatura s’anomenen de convecció, o més ben dit assecatge
directe, ja que la convecció també es produeix en altres de les tipologies d’assecatge presentades.
Assecadors rotatius (tipus trommel)
Es tracta d’uns tambors rotatius que contenen el material a assecar i als quals els és introduït aire calent (per sobre de 150ºC) que pot ser els propis gasos d’escapament. El consum
energètic és elevat i les despeses de manteniment són superiors que en les altres dues instal·lacions. Per altra banda, el temps de residència del material assecat és inferior.
Assecadors d’armari o compartiments
En aquest cas es tracta d’ una estructura amb safates separadores que contenen el material
que s’ha d’assecar. S’utilitza quan els períodes de permanència són llargs (molta quantitat a
assecar i/o elevat gruix de la fusta). Cal tenir en compte que en les operacions d’extreure i
introduir material es renova l’aire, i per tant, es produeixen pèrdues de calor en aquest sentit.
Assecadors de túnel (de banda)
Vindria a ser el cas particular de l’anterior però treballant de forma contínua. Aquest tipus
d’assecatge pot ser disposat en una sola cinta per la qual hi circula el material que s’ha
d’assecar, i tant per sobre com per sota d’aquesta hi ha una corrent d’aire (en paral·lel, a

Estudi del potencial tèrmic d’una central tèrmica de biomassa

Pàg. 37

contracorrent o creuada) que va assecant-lo. Les temperatures són baixes pel què es redueix el risc d’incendi. A més, el funcionament és automatitzat.

Figura 4.16: Assecador per convecció amb cinta transportadora. Font: [12]

4.9.3. Elecció del sistema d’assecatge industrial d’estelles
En primer lloc, s’ha de tenir en compte que les estelles de biomassa podrien entrar en contacte directe amb els gasos d’escapament de la central i d’aquesta forma aprofitar l’energia
continguda en aquests per assecar les estelles (assecador tipus trommel). Però es creu que
aquesta no seria la forma més òptima d’aprofitar l’energia tèrmica de la central ja que els
gasos d’escapament són més valuosos perquè són el sistema de la central que permet
aconseguir temperatures més elevades.
Així doncs, s’ha decidit escollir un sistema d’assecatge continu que consti d’una cinta per on
hi circuli el producte i que requereixi d’un fluid de temperatura inferior. Per això i a partir de
les descripcions de l’apartat “Sistemes d’assecatge industrials” s’ha decidit que la millor alternativa per a realitzar l’assecatge forçat d’estelles són els assecadors convectius (o directes) de túnel, que en el sector s’anomenen assecadors de banda a baixa temperatura.
Aquest sistema permetrà assecar el material de forma contínua utilitzant l’energia tèrmica de
baixa temperatura de l’aigua i/o l’oli de refrigeració. A més a més, s’ha decidit utilitzar aquest
sistema per davant del tipus trommel ja que és un sistema econòmic i que permet obtenir
una relació entre potència utilitzada, humitat eliminada i velocitat d’assecatge, adequada per
la central tèrmica objecte d’estudi.
A la Figura 4.17 es mostra un esquema d’una instal·lació d’aquest tipus amb els fluxos que
s’hi produeixen. L’energia de l’aigua/oli de refrigeració és transferida a un aire de ventilació
que s’introdueix a l’interior de la instal·lació a través dels ventiladors disposats al llarg del
recorregut. Aquests emeten l’aire perpendicularment al producte. L’aire a la sortida ha perdut
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temperatura i guanyat humitat, per tant, es fa recircular aproximadament el 80% i la resta és
introduït de l’exterior.

Figura 4.17: Assecador de bandes a baixa temperatura. Font: www.swisscombi.ch
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5. Potencial tèrmic de la central
Després dels punts teòrics introductoris vistos fins aquest apartat, s’ha procedit a realitzar
els càlculs per determinar la quantitat d’energia tèrmica disponible de la central de biomassa
amb la finalitat de ser aprofitada d’una forma òptima.
Els càlculs i valors d’aquest apartat es basen en els valors habituals de les centrals existents
que disposen d’una tecnologia i característiques com les de la futura central de cogeneració
del Berguedà. A l’annex s’hi poden trobar els fulls de resultats dels següents apartats.

5.1.

Quantitat de biomassa i poder calorífic

Quantitat de biomassa disponible
Les dades de partida provenen de la font bibliogràfica [2] on s’hi descriu la possibilitat de
fusta anual dels boscos públics que participarien en el projecte:
Possibilitat mitja de fusta anual
Mitja de capçades
Mitja de biomassa
Mitja de fusta d’indústria

11518,251 t/any
440,828 t/any
6920,659 t/any
4156,764 t/any

Taula 5.1: Quantitats de biomassa susceptibles per l’aprofitament energètic. Font: [2]

S’anomena capçades a les branques i altres parts de l’arbre que no són del tronc. Per altra
banda, es diferencia entre biomassa i fusta per indústria (veure la taula següent).
Biomassa
Fusta per a la indústria

D < 20 cm
D > 25 cm

Taula 5.2: Diferenciació entre fusta de biomassa i d’indústria. Font: [2]

Aquest fet es justifica perquè la Mancomunitat dels propietaris té previst vendre la fusta que
tingui sortida al mercat (fusta d’indústria) quan el seu preu sigui superior al què s’obté mitjançant la planta de cogeneració i hi hagi demanda per part d’empreses que treballen amb
fusta . Així doncs, poden haver-hi períodes en què s’aprofiti energèticament la fusta total, i
altres períodes en què només s’aprofiti la fusta de biomassa i capçades. Per aquesta raó,
s’ha decidit partir d’una situació intermèdia que resulta amb la següent quantitat de biomassa recol·lectada als boscos (vegi’s els annexos per conèixer les característiques del potencial tèrmic de la central en els casos extrems: venda de tota la fusta d’indústria i utilització
d’aquesta com a combustible):
Qbosc = 9.439,869 t45/any
Per altra banda, com ja s’ha explicat a l’apartat 4.7.4, per tal de gasificar la biomassa cal que
aquesta tingui una humitat mínima entre el 10 i el 15%. Es considera que la biomassa acabada de talar té una humitat del 45 %Hbh (humitat en base humida), i que es deixa assecar
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a l’aire lliure (sense aportació energètica) fins al 30 %Hbh. D’aquesta manera s’haurà
d’assecar la fusta fins a uns valors pròxims al 15%. Per tant, utilitzant la següent equació:

(Eq. 5.1)

Es conclou que a l’entrada de la central es disposarà de la quantitat de biomassa següent:
Qentrada = 6.108,151 t15/any
El següent diagrama resumeix els passos descrits en aquest apartat:

Figura 5.1: Esquema dels processos previs a l’entrada de la biomassa a la gasificació

Estimació del poder calorífic
Per tal de realitzar una estimació del PCI el més ajustada possible, s’ha decidit tenir en
compte el tipus de bosc de la zona de l’Alt Berguedà. En general, els arbres que hi ha són pi
roig (Pinus sylvestris) a les zones de muntanya mitjana, pi negre (Pinus uncinata) a alta
muntanya, i altres espècies secundàries com el faig (Fagus sylvàtica) i el roure (Quercus
sp).
Valors de referència del PCI respecte la humitat d’aquestes espècies apareixen a la taula
següent:

Taula 5.3: Valors del PCI de diverses espècies d’arbre en funció de la Hbh. Font: [8]

Per fer l’estimació del PCI es menysprea la diferència que hi pot haver entre les diverses
parts de l’arbre (fusta, escorça, branques, etc.).
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Residus forestals
Pues i pinyes
Escorça
Serradures
Encenalls
Fusta
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PCS (kJ/kg)
19249
18613
17606
17940
21180

Taula 5.4: Variació del PCS de cada una de les parts del pi que és una de les espècies més representatives de la
zona.

Així doncs, considerant el pi roig i la pinassa com a arbres predominants (suposició del 50%
per cada espècie) i interpolant a la taula tenint en compte que la humitat d’entrada al gasificador és del 15%, s’obté el següent poder calorífic per tona de biomassa:
PCIentrada= 4417,5 kWh/t15
Pel què l’energia primària es pot considerar de:
Eentrada= 26.982,755 MWh/any
Si es considera que la central treballa a potència constant durant 10 mesos a l’any (vegi’s
l’apartat 7.1. per conèixer-ne els motius), s’obtindria que el PCI mitjà utilitzat per aquesta
central és:
Pentrada= 3,7 MW

5.2.

Gasificació

El segon gran bloc de la central de biomassa correspon al procés de gasificació de la biomassa en el què es transforma la biomassa sòlida en gas de síntesi utilitzable en els motors
alternatius de combustió interna.
A partir de les dades de l’apartat anterior i suposant un rendiment de la gasificació del 85%,
s’ha obtingut que el poder calorífic del gas de síntesi és:

ó

(Eq. 5.2)

PCIgas=3.754,8 kWh/t15
I aplicant la relació entre el volum de gas i el pes de la biomassa d’entrada de 2500Nm3/t el
qual segons [13] és un valor bastant estàndard en la gasificació, s’acaba obtenint les següents relacions:
PCIgas=1,50 kWh/Nm3=1.292,3 kcal/Nm3= 5,4 MJ/Nm3
Aquest valor es troba molt proper als estàndards de les diverses fonts bibliogràfiques consultades.
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Motor alternatiu de combustió interna

Tal i com ja s’ha explicat en apartats anteriors, el generador de força motriu escollit ha estat
el motor alternatiu de combustió interna de cicle Otto (o d’encesa per espurna).
S’han imposat els rendiments que apareixen a la figura següent que són habituals en motors
de potència elevada:
Distribució de potències del MACI-Otto

7%

36%

24%

Rendiment elèctric
Percentatge refrigeració
Percentatge dels fums
Percentatge de pèrdues

33%

Figura 5.2: Distribució de la potència del gas combustible a la sortida del motor

Realitzant els càlculs pertinents s’han obtingut els següents valors de potència bruta:
Potència del gas combustible
Potència elèctrica
Potència de refrigeració (oli i aigua)
Potència dels gasos d’escapament
Potència perduda per radiació

3.141,8 kW
1131,1 kW
1.036,8 kW
754,0 kW
219,9 kW

Taula 5.5: Resultats de la distribució de potència a la sortida del MACI

5.4.

Potència elèctrica

Tenint en compte les consideracions anteriors s’arriba a la conclusió que la potència elèctrica que permetrà generar la central en condicions nominals a partir de les dades de biomassa és:
Pelèctrica_bruta= 1.131,1 kW
No obstant, cal restar-hi l’energia elèctrica consumida a la pròpia planta que en centrals de
gasificació de biomassa s’estima en el 12%:
Pelèctrica= 995,3 kW
Tenint en compte els dies de funcionament de la central s’obté una energia elèctrica total:
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Eelèctrica= 7.265,916 MWh/any
Així doncs, la central serà aproximadament d’1 MW de potència elèctrica neta.

5.5.

Potència tèrmica residual

Si no fos per l’aprofitament de la calor residual, tal i com està plantejada la central de gasificació de biomassa, no podria ésser considerada una central de cogeneració. L’aprofitament
d’aquesta energia permet obtenir un benefici de quelcom que d’altra manera seria menyspreat i, a més a més, satisfer una demanda tèrmica que sinó hauria de ser abastida per altres fonts d’energia.

5.5.1. Calor de l’aigua de refrigeració
En primer lloc cal destacar que l’oli de refrigeració i l’aigua de refrigeració tenen temperatures d’entrada i sortida similars ja que els dos extreuen calor de l’interior del motor (aproximadament l’oli surt a uns 5º per sobre del què surt l’aigua de refrigeració). Per aquesta raó,
es podria utilitzar l’aigua com a fluid secundari i extreure la calor de l’oli tèrmic a partir d’un
bescanviador oli-aigua. D’aquesta manera s’aconseguiria que l’aigua refrigerant contingués
l’energia tèrmica d’aquests dos sistemes. Malgrat que això és habitual en la cogeneració, en
aquesta central s’ha decidit aprofitar els dos fluids per separat (a l’apartat 5.5.2 se
n’expliquen les raons).
Cal tenir en compte que pel bon funcionament del motor, aquest ha d’estar refrigerat en tot
moment. Per això, com que en determinats moments la demanda tèrmica de calor útil podria
ser insuficient o nul·la, no es pot prescindir del sistema de refrigeració original de la central
de biomassa (torre de refrigeració, aerocondensadors, etc.).
S’han utilitzant els següents valors de referència pel circuit d’aigua d’un motor Otto [14]:
Aigua d’entrada al motor
Aigua de sortida del motor

74-79ºC
79-88ºC

Taula 5.6: Dades habituals per motors alternatius. Font: [14]

Es parteix de l’energia perduda en el motor per la refrigeració (aigua i oli) i es fixen les dades
de la taula anterior:
Potència extreta del motor
Temperatura d’entrada al motor
Temperatura de sortida del motor

1.036,8 kW
76ºC
88ºC

Taula 5.7: Valors de l’aigua de refrigeració extreta del motor

Del total de potència extreta del motor, s’ha tingut en compte que una part pertany a l’oli de
refrigeració, la qual s’ha comptabilitzat a partir de la relació de la Taula 4.7 en la què es
compta que es pot aprofitar 0,2kWt/kWe. A part, per l’aigua de refrigeració s’ha aplicat un
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rendiment del 95% que contempla les pèrdues pels conductes de transport i les de convecció+refrigeració dels bescanviadors amb el fluid d’aprofitament:
Potència extreta del motor
Potència de l’oli de refrigeració
Potència de l’aigua de refrigeració
Flux màssic d’aigua aprofitable
Potència útil de l’aigua de refrigeració

1.036,8 kW
226,2 kW
810,6 kW
16,16 kg/s
770,1 kW

Taula 5.8: Valors de l’aigua de refrigeració aprofitable

Així doncs, s’obté que la quantitat de potència tèrmica útil procedent de la refrigeració és:
Qaigua_refrigeració= 770,1 kW

5.5.2. Calor de l’oli de refrigeració
Malgrat que moltes vegades s’aprofita l’aigua de refrigeració per captar l’energia de l’oli del
motor, en aquest projecte s’ha decidit separar ambdós circuits.
Com ja s’ha dit, la gasificació requereix una estella assecada al 15% d’humitat, i després de
realitzar els càlculs de la potència necessària per portar a terme l’assecatge (vegi’s l’apartat
6.2 per conèixer-ne més detalls), s’ha vist que aquesta és molt similar a la què es pot aprofitar de l’oli tèrmic (es requereixen 216 kW). A més a més, la instal·lació d’assecatge necessita una temperatura d’uns 90ºC pel què l’oli tèrmic és més adequat ja que està a una temperatura lleugerament superior a la de l’aigua (aproximadament 5ºC). Així doncs, els valors als
què s’ha arribat són:
Potència de l’oli de refrigeració
Temperatura de sortida del motor
Temperatura d’entrada al motor
Potència necessària per l’assecatge

226,2 kW
93ºC
81ºC
216 kW

Taula 5.9: Característiques de l’oli de refrigeració del motor

Òbviament, aquesta potència no comptabilitzarà com a energia tèrmica útil sinó que es considerarà tota autoconsum tèrmic:
Qoli_refrigeració= 226,2 kW

5.5.3. Calor dels gasos d’escapament
Finalment, la tercera gran font d’energia tèrmica que hi haurà a la central són els gasos
d’escapament. Per l’aprofitament de l’energia continguda en aquests, s’utilitzarà un bescanviador aire-aigua (o líquid refrigerant). S’haurà de tenir controlada en tot moment la temperatura d’expulsió dels fums que com s’ha vist a l’apartat 4.8.2, 150ºC és un valor de referència
que es considera adequat [14]/[3].
S’ha treballat amb alguns dels valors típics que apareixen a la taula Taula 5.10 per la recuperació dels fums.
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Contrapressió

Temperatura de sortida màxima
Velocitat
Temperatura de refredament mínima
Temperatura de refredament mínima recomanada
Flux màssic dels fums (motor Otto)
Calor específic fums
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0,5-6 kPa
1,5kPa(motors de velocitat baixa)
3kPa(motors de velocitat alta)
650ºC (màxims de 760ºC per curts períodes)
12,7 m/s
120ºC
150ºC
1,7 g·kW-1·s-1
1,05 kJ·kg-1·K-1

Taula 5.10: Dades habituals dels gasos d’escapament d’un motor alternatiu. Font: [14]

Malgrat que el motor de la central de biomassa que s’estudia en aquest treball seria un dels
dos primers, la temperatura de sortida dels fums no serà tant gran perquè el gas de síntesi
té un PCI inferior pel què s’assoleixen temperatures més pròximes als 450-500ºC.
La forma més idònia per obtenir el flux màssic dels fums hauria estat a partir de la composició del gas de síntesi i l’excés d’aire a l’entrada del motor, però això no ha estat possible
degut a la variabilitat de la composició de la biomassa i la divergència entre les quantitats
d’aire que s’afegeix en el procés de gasificació en funció del gasificador. Per tant, s’ha optat
per prendre el valor de la Taula 5.10 (1,7 g·kW-1·s-1) multiplicat per la potència continguda en
els fums. D’aquesta manera es conclou que l’aprofitament tèrmic es porta a terme sota les
condicions següents:
Potència total dels gasos d’escapament
Temperatura de sortida del motor
Temperatura a la sortida de la central
Flux màssic de fums
Potència útil dels fums
Rendiment obtingut dels fums

754,0 kW
500ºC
150ºC
1,282 kg/s
471,1 kW
62,5%

Taula 5.11: Característiques dels gasos d’escapament

I la quantitat de potència tèrmica aprofitable dels gasos d’escapament és:
Qgasos_escapament= 471,1 kW

5.5.4. Calor de radiació
No és un fet massa habitual l’aprofitament de la radiació emesa pel motor ja que la seva
recuperació és complexa i el flux obtingut és de baixa temperatura (gairebé ambient). Malgrat això, aquesta té uns valors elevats i el fet d’evacuar-la millora les condicions de funcionament del motor. Les pèrdues per convecció i radiació del motor seran de:
Ppèrdues C+R=219,9 kW
Per aprofitar-la eficaçment, caldria tenir el motor en una recinte tancat i aïllat per evitar que
se n’escapés la calor i per dins del qual hi circulés el corrent d’aire. Aquest recinte hauria de
tenir una distància mínima entre motor i parets perquè es pogués fer el manteniment del
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motor. Aquesta instal·lació requeriria d’una inversió elevada pel rendiment que se’n podria
obtenir (aire a baixa temp.), així doncs, en aquest projecte se’n prescindeix.

5.6.

Calor disponible

Tal i com mostra la taula extreta de [14] els valors de temperatura del líquid portador de la
calor residual d’aquesta central serien aptes, en general, pels diversos tipus d’aplicacions
industrials d’aprofitament d’energia tèrmica que es mostren a sota.

Taula 5.12: Temperatures requerides per diverses aplicacions tèrmiques. Font: [14]

Les quantitats de calor disponibles són el resultat de la suma dels processos d’aprofitament
del punt anterior (extracció de calor del motor a partir de l’aigua de refrigeració+aprofitament
tèrmic dels gasos d’escapament). El resultat final és:
Qdisponible= Q_gasos escapament + Qaigua_refrigeració = 1.241,1 kW
Que podrà ser utilitzada durant els 10 mesos que s’han previst de funcionament i que suposen una quantitat d’energia tèrmica de:
Etèrmica disponible = 9.060,377 MWh/any
A part, s’ha de tenir en compte que els valors presentats ja contemplen l’energia invertida en
l’assecatge d’estelles de la pròpia central (comptabilitzats en el càlcul de la potència tèrmica
de l’oli de refrigeració).
La potència tèrmica disponible es distribuirà de la manera següent:
Font d’energia tèrmica
Gasos d’escapament
Aigua de refrigeració

Potència disponible [kW]
471,1
770,1

Temperatura alta
del fluid [ºC]
500
88

Taula 5.13: Potència tèrmica útil per ser aprofitada.

Temperatura baixa
del fluid [ºC]
150
76
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Rendiment dels sistemes. Diagrama de Sankey de la central

Resum de resultats
La taula següent és un recull de les dades de potències nominals de la central. Es parteix de
la potència disponible continguda en la biomassa assecada (al 15% d’humitat), tot seguit
s’apliquen els rendiments corresponents a la gasificació, al motor de combustió i a la transformació de l’energia tèrmica (vistos en els apartats 5.2, 5.3 i 5.4). Això permet trobar la potència elèctrica a la qual se li aplica un percentatge d’autoconsum que bàsicament correspon
a la gasificació.
Per altra banda, hi ha la potència tèrmica total que correspon a les potències útils de l’aigua
de refrigeració, de l’oli de refrigeració i dels gasos d’escapament. Tota la potència de l’oli,
com que és utilitzada en gran part per l’assecatge d’estelles de la pròpia central, es comptabilitza com a autoconsum tèrmic a partir del qual es pot obtenir la potència tèrmica disponible.
Potència d'entrada
Potència elèctrica bruta
Percentatge d'autoconsum elèctric
Autoconconsum elèctric
Potència elèctrica neta
Potència tèrmica total
Potència tèrmica d'assecatge
Autoconsum tèrmic assecatge
Potència tèrmica disponible

3696,3 kW
1131,1 kWe
12 %
135,7 kWe
995,3 kWe
1467,4 kWt
226,2 kWt
15,4 %
1241,1 kWt

Taula 5.14: Resum de potències de la central

Tot seguit, s’està en condicions de calcular el rendiment elèctric i tèrmic de la planta (respecte la potència de la biomassa a l’entrada), així com el resultat global que es correspon a la
suma d’aquests dos valors.
Rendiment elèctric
Rendiment tèrmic
Rendiment global

26,9 %
33,6 %
60,5 %

Taula 5.15: Rendiments globals de les potències útils de la central

L’últim pas, és el càlcul de l’energia elèctrica i tèrmica generada durant un any i que per tant
és apte per ser aprofitada en la seva totalitat. També s’hi han inclòs tres índexs habituals en
les centrals de cogeneració: la relació calor/electricitat, la relació electricitat/biomassa i el
rendiment elèctric equivalent. Aquests valors s’han trobat a partir de les expressions matemàtiques següents:
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Energia elèctrica
Energia tèrmica total
Energia tèrmica disponible
Relació calor/electricitat
Relació electricitat/biomassa
Rendiment elèctric equivalent

(Eq. 5.5)

7265916,3 kWh/any
10711722,0 kWh/any
9060377,4 kWh/any
1,247 kWt/kWe
1,19 kWh/kg15
39,4 %

Taula 5.16: Resultats del dimensionament de la central tèrmica de cogeneració.

Cal notar que el REE s’ha trobat a partir de la l’energia tèrmica útil de l’aprofitament de
l’apartat 6.1 i el valor de referència corresponent a la biomassa agrícola (combustible) per la
generació de vapor i aigua calenta (RD 616/2007 d’11 de maig).
Diagrama d’energies de la central
El diagrama de blocs següent mostra la quantitat d’energia bruta anual de cada un dels processos suposant que la central funciona durant 7300 hores a l’any:

Figura 5.3: Diagrama dels fluxos energètics d’entrada i sortida del procés

Diagrama de Sankey de la planta
La Figura 5.4 següent és un diagrama de Sankey en què hi apareixen els fluxos de potència
de la central. Es podria separar en tres parts: el procés de gasificació, el motor de combustió
i l’aprofitament tèrmic. Cada una d’elles comporta unes pèrdues irreversibles i una potència
obtinguda per ser tractada en el següent procés. A l’esquerra hi ha la potència disponible
total en forma de biomassa a l’entrada de la central. I a la dreta hi ha les dues fonts
d’energia aprofitables: l’electricitat abans de ser enviada pel consum final, i l’energia tèrmica
disponible per ser utilitzada prop de la central.
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283 kW

471 kW (12,7%)

Figura 5.4: Diagrama de blocs dels processos energètics de la central
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6. Anàlisi de les alternatives d’aprofitament de l’energia tèrmica
Consultant als propietaris de la futura central i aprofundint en les característiques de la futura
central, s’ha arribat a la conclusió que existeixen tres alternatives d’aprofitament de l’energia
tèrmica de la planta:


Subministrament d’energia tèrmica a una empresa agroalimentària de la comarca.
Aquesta s’ha mostrat interessada en beneficiar-se de la calor sobrant de la central de
biomassa per aconseguir energia tèrmica per diversos processos de la seva indústria.



Assecament d’estelles. Per altra banda, una altra empresa, en aquest cas del sector
de serveis, estudia la possibilitat d’assecar les estelles que consumirà la seva futuracaldera de biomassa per generació d’ACS, calefacció i altres usos.



Altres aprofitaments. Finalment es pretén donar un conjunt de solucions més genèriques per ser tingudes en compte en cas que sobrés energia tèrmica, les dues primeres alternatives no tiressin endavant o en canviés el plantejament. Aquestes són: assecament d’estelles de biomassa, escalfament d’aigua calenta sanitària i calefacció.

6.1.

Subministrament d’energia tèrmica a una empresa agroalimentària

Demanda total de potència tèrmica
A partir de les dades facilitades per l’empresa agroalimentària s’ha arribat a la conclusió que
aquesta està interessada en obtenir les següents fonts d’energia tèrmica:
Demanda tèrmica

Fluid

Potència
[kW]
1163

Temperatura
calenta [ºC]
120

Temperatura
freda [ºC]
110

144

90

30

a) Aigua sobreescalfada
b) aigua de cocció

H2O sobreescalfada
H2O

c) dispositiu
d’assecatge
d) dipòsits d’oli

aire

18

125

20

H2O

291

80

60

e) ACS

H2O

174

60

10

H2O sobreescalfada
H2O líquidvapor

74

120

110

174

80

60

f) climatització
g) aigua temperatura constant

Periodicitat
75% del
temps total
100% del
temps total
(poència
mínima
100kW)
71% del
temps total
100% del
temps total
30% del
temps total
50% del
temps total
90% del
temps total

Taula 6.1: Característiques de les diverses demandes d’energia tèrmica de l’empresa agroalimentària

En primer lloc, s’observa que la temperatura de l’aigua de refrigeració dels motors de la central, 88ºC, és inferior a la desitjada pel client en els casos a), b), c) i f). Per tal d’assolir els
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més de 88ºC, el que es proposa és utilitzar l’energia dels gasos d’escapament ja que
aquests es troben entre 500ºC i 150ºC, i per tant permetria portar el fluid fins a temperatures
superiors als 125ºC que requereix l’alternativa c) (màxima temperatura demandada).
En segon lloc, es pot observar que en els casos a) i f) es necessita aigua sobreescalfada
(pressuritzada per assolir temperatures superiors a les de saturació a temperatura ambient).
Pel què fa a la demanda g) és aigua que es passaria de líquid a vapor. A c) es requereix aire
calent. I la resta correspon a aigua líquida.
En tercer lloc, es pot observar que només en els casos b) i d) les periodicitats són inexistents, és a dir, la demanda és constant durant l’activitat de l’empresa.
Distribució de la potència tèrmica de la central
Així doncs, partint de les tres premisses anteriors s’ha valorat diverses formes d’utilització de
l’aigua de refrigeració dels motors de la central i dels gasos d’escapament, i s’ha arribat a la
conclusió que l’aprofitament més adequat seria (s’ha considerat un salt tèrmic mínim de 5ºC
en qualsevol punt al llarg dels bescanviadors):
Demanda tèrmica

Fluid

a) aigua sobreescalfada
b) aigua de cocció
c) dispositiu
d’assecatge
d) dipòsits d’oli
e) ACS
f) climatització

H2O sobreescalfada
H2O

g) aigua temperatura constant

Potència
necessària
[kW]
1163

Subministrament dels
fums [kW]
435

Subministrament de l’aigua
[kW]

Dèficit de
potència
[kW]
728

144

36 (de75 a
90ºC)

108 (de 30 a
75ºC)

0

aire

18

18

H2O
H2O
H2O sobreescalfada
H2O líquidvapor

291
174
120

291
174

0
0
120

174

174

0

Taula 6.2: Quadre de subministrament de potència tèrmica de cada un dels fluids de la central

En primer lloc, cal dir que utilitzar diversos bescanviadors en sèrie per l’aigua de refrigeració
implica un millor aprofitament ja que les temperatures de les demandes són molt pròximes a
la temperatura de l’aigua de la central. Si pel contrari els bescanviadors estiguessin en paral·lel, l’aigua es repartiria per cada un d’ells, i en haver-hi menys flux màssic augmentaria
l’increment de temperatura sofert en el bescanvi de calor, aleshores la temperatura final seria inferior, fet pel qual aquest deixaria de ser factible (no hi hauria salt tèrmic mínim de 5
ºC).
A la Taula 6.2 s’observa que no es pot suplir la totalitat d’aigua sobreescalfada de la demanda a) (37,5% del total), de fet, encara que tota la potència dels fums s’invertís en aquest
punt, només es podria arribar a cobrir el 49% d’aquesta demanda. Per això s’ha decidit que
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la mateixa aigua sobreescalfada serveixi per escalfar la demanda b) fins als 90ºC els quals
no es poden assolir a partir de l’aigua de refrigeració (temperatura massa alta).
Per altra banda, s’ha decidit no cobrir la demanda del dispositiu d’assecatge ja que en fer-se
necessari un aire a 125ºC, l’única manera de fer-ho hauria estat a partir dels fums
d’escapament, de manera que el recuperador de calor dels fums hauria hagut d’escalfar aire
i aigua (per a) i b)2), pel què la instal·lació hagués estat massa complexa.
Finalment, també s’ha prescindit de la climatització (demanda f)) ja que malgrat necessitar
aigua sobreescalfada (com la demanda a)) la periodicitat era molt gran i s’ha preferit utilitzar
els fums d’escapament per a) i b)2 que presenten menys periodicitat.
Així doncs, la quantitat d’energia subministrada per ambdós fluids:

Gasos d’escapament
Aigua de refrigeració
Total

Potència disponible [kW]
471
770
1241

Potència utilitzada [kW]
471
747
1218

Taula 6.3: Resultats de potència tèrmica cedida a l’empresa

És interessant veure que la potència queda equidistribuïda entre les demandes de l’aigua de
refrigeració, això significa que si alguna d’aquestes parés momentàniament o desaparegués,
l’aprofitament tèrmic per part de la resta de demandes seguiria sent important. Els gràfics
següents mostren com queden repartits els fluxos tèrmics de la planta de cogeneració:
Repartició de la potència dels fums

Repartició de la potència de l'aigua
restant
3%

b)
8%

g)
22,5%

a)
92%

e)
22,5%

b)
14%

d)
38%

Figura 6.1: Distribució de la potència tèrmica disponible per l’aprofitament de l’empresa agroalimentària

Per acabar, s’observa que a partir d’aquest repartiment resten 23 kW tèrmics d’aigua de refrigeració a uns 76ºC. Als apartats 6.2 i 6.3 s’estudiarà com aprofitar aquesta potència i si és
possible utilitzar l’energia tèrmica residual quan alguna de les demandes tèrmiques de
l’empresa agroalimentària no sigui màxima degut a les periodicitats.
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Elements i sistemes de connexió amb l’empresa
A continuació hi apareixen definits el conjunt d’elements necessaris per servir la demanda
tèrmica de l’empresa agroalimentària. Per a calcular els valors que apareixen a les figures
següents s’ha utilitzat l’equació 6.1:

(Eq. 6.1)

On Q és la potència calorífica (kW),

és el flux màssic de fluid (en kg/s),

és la capacitat

calorífica del fluid (en kJ·kg-1·K-1 i per l’aigua líquida és 4,18 kJ·kg-1·K-1) i T són les temperatures a l’inici i al final de l’intercanvi de calor.

Figura 6.2: Esquema de l’aprofitament tèrmic de la central
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Recuperador dels fums

Figura 6.3: Característiques dels fluxos del recuperador dels gasos d’escapament

Per tal de realitzar l’aprofitament tèrmic de l’energia continguda en els gasos d’escapament
caldrà instal·lar un bescanviador de calor del tipus caldera de recuperació. El principi de funcionament és que els gasos d’escapament dels motors alliberin l’energia tèrmica a un fluid
tèrmic en circuit tancat que és l’aigua que haurà de ser sobreescalfada per satisfer directament la demanda a), i per tant, pressuritzada fins a com a mínim 200 kPa (per les taules de
propietats de l’aigua [15], a aquesta temperatura l’aigua satura a 120ºC).
A més a més, el bescanviador haurà d’incorporar un sistema de vàlvules a l’entrada i sortida
d’aquest que permetin redirigir els gasos d’escapament, o una part d’aquests, cap a la pròpia xemeneia de la central de biomassa, és a dir, sense fer-los passar per la caldera de recuperació quan no hi hagi demanda tèrmica o aquesta sigui insuficient.
Especificació
Flux màssic de fums d’escapament
Temperatura mínima de sortida dels fums
Temperatura habitual d’entrada dels fums
Temperatura màxima dels fums
Temperatura d’entrada de l’aigua
Temperatura de sortida de l’aigua
Pressió costat aigua

Valor
1,3kg/s
150ºC
450ºC-550ºC
650ºC-700ºC
110ºC (líquida)
120ºC (líquida)
>200kPa

Taula 6.4: Especificacions tècniques del recuperador dels fums

Bescanviador demanda b)2

Figura 6.4: Característiques dels fluxos d’intercanvi de la demanda b)2
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Aquest bescanviador serà l’encarregat de servir la demanda b)2. Com es pot observar a la
Figura 6.4, només serà necessària una part de l’aigua sobreescalfada (0,861 kg/s) i la resta
serà aprofitada directament en la demanda a).
Especificació
Flux màssic d’aigua sobreescalfada
Temperatura d’entrada d’aigua sobreescalfada
Temperatura de sortida d’aigua sobreescalfada
Pressió de l’aigua sobreescalfada
Temperatura d’entrada de l’aprofitament b)2
Temperatura de sortida de l’aprofitament b)2

Valor
0,86 kg/s
120ºC
110ºC
>200kPa
75ºC
90ºC

Taula 6.5: Especificacions tècniques del bescanviador de la demanda b)2

Bescanviadors demanda g), d), b)1 i e)

Figura 6.5: Característiques dels fluxos d’intercanvi de les demandes g), d), b)1 i e)

S’utilitzaran 4 bescanviadors en sèrie per l’aprofitament de l’energia tèrmica continguda a
l’aigua de refrigeració del motor. En cada un d’ells s’extreu una part de la potència de
l’aigua, i per tant es produeix una disminució de la temperatura d’aquesta. Com es pot observar, per tal de què existeixi un gradient més gran o igual a 5 ºC en els bescanviador de
les demandes d) i b)1, cal que els fluxos siguin a contracorrent. Per altra banda, en els de les
demandes g) i e), els fluxos podrien ser en corrents paral·leles i es mantindria aquest increment.
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Tota l’aigua de refrigeració passarà per cada un dels bescanviadors, per això, seria interessant que si en un moment determinat no existís la demanda tèrmica, l’aigua de refrigeració
pogués by-passar el bescanviador. D’aquesta manera s’aconseguiria tenir més potència i
temperatura pels “altres aprofitaments” ja que el fluid no hauria de recórrer el bescanviador i
s’estalviarien les pèrdues per fricció.
Especificació
Flux màssic d’aigua de refrigeració
Temperatura d’entrada d’aigua de refrigeració
Temperatura de sortida d’aigua de refrigeració

Valor
14,072 kg/s
88ºC
76ºC

Taula 6.6: Especificacions tècniques del costat de l’aigua de refrigeració dels bescanviadors g), d), b)1 i e)

6.2.

Assecatge d’estelles

Demanda total de potència tèrmica
Actualment la demanda d’assecament d’estelles prové de dues fonts:


Assecatge de les estelles d’entrada a la mateixa central de biomassa. La gasificació,
en funció del tipus de gasificador i combustibles que utilitzi pot requerir d’una biomassa d’entrada amb una humitat entre el 12% i el 15% en base humida. Tot i això,
hi ha instal·lacions [7] que funcionen amb estelles entre el 20% i el 30% d’humitat, i
amb uns rendiments similars als de la central objecte d’estudi. Així doncs, a l’espera
de l’anàlisi de la biomassa i el tipus de gasificador, es suposa que aquesta ha de tenir un contingut d’humitat del 15%.



Assecatge de les estelles de la caldera de biomassa d’una empresa de la comarca
que pretén substituir l’actual sistema de gasoil.

Assecar les pròpies estelles no comptabilitza com a potència útil, però igualment es necessita una instal·lació d’assecatge forçat ja que fer-ho a l’aire lliure només permetria assecar-les
fins a un 30% d’humitat en un temps raonable (inferior a 1,5-2 mesos). S’ha pensat que la
instal·lació d’assecatge de la central es podria sobredimensionar per tal d’utilitzar-se per
l’assecament d’estelles de la caldera de l’empresa que s’ha mostrat interessada.
Cal tenir en compte que l’estella és considerada de qualitat quan la seva humitat es troba
per sota del 30% [8] i que disminuir-ne la humitat fins al 15% permet augmentar el PCI en un
25% (calculat per pi negre a partir de la Taula 5.3).
Així doncs, podria resultar interessant utilitzar un sistema d’assecatge d’estelles econòmic
que permetés aprofitar l’energia tèrmica restant que està continguda en l’aigua de refrigeració (23kW). Altrament, mentre no existeixi més demanda d’energia tèrmica, aquesta seria
alliberada a l’atmosfera.
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Distribució de la potència tèrmica de la central
A l’annex C d’aquest treball hi apareix la fitxa tècnica d’un assecador de banda a baixa temperatura que compliria amb els requeriments de l’assecatge d’estelles. Per calcular la potència necessària s’ha comptabilitzat un assecatge entre el 30%Hbh i el 15%Hbh del total de
biomassa entrant a la central. Utilitzant l’(Eq. 5.1 s’ha arribat a la conclusió que per assecar
les estelles de la pròpia central de manera contínua cal eliminar 179,3 kg/h d’aigua. Interpolant aquest valor a les taules de potència de l’annex s’arriba a la conclusió que la potència
d’assecatge de les pròpies estelles és:
Passecatge=216 kW
Segons el fabricant, la temperatura ha de ser pròxima als 90ºC, per tant, s’ha pensat que es
podria utilitzar la potència tèrmica de l’oli de refrigeració (226 kW) amb la què es podria assolir 88ºC a l’entrada (el bescanvi s’hauria de fer a contracorrent així existirien 5ºC de diferència en tot punt del bescanviador).
Potència d’assecatge
Temperatura d’entrada de l’oli
Temperatura de sortida de l’oli
Temperatura desitjada del fluid d’assecatge
Humitat eliminada
Assecatge d’estelles

216 kW
93ºC
81ºC
88ºC
179,3 kg/h
836,7 kg15/h

Taula 6.7: Característiques de la instal·lació d’assecatge de les estelles de la pròpia central

Fins aquest punt, el què s’aconseguiria és assecar les pròpies estelles al ritme d’entrada de
biomassa a la central.
Però si el què es desitgés fos assecar també les estelles de la futura caldera de biomassa
d’una empresa de la comarca. Es podrien utilitzar les següents potències tèrmiques per preescalfar el fluid de l’assecador a la sortida d’aquest:


Hi ha 23 kW restants quan l’aprofitament de l’empresa agroalimentària és màxim



S’ha de tenir en compte que la potència tèrmica de l’aprofitament de l’aigua de refrigeració definit a l’apartat 6.1, és quan la demanda de l’empresa agroalimentària sigui
la total, i per tant, hi haurà moments en què la quantitat de potència disponible serà
superior.



A més, l’activitat de l’empresa agroalimentària és de 7040 hores anuals, pel què hi
haurà 260 hores en les què la potència tèrmica total no serà aprofitada.

Així doncs, per saber si l’assecatge de les estelles per la caldera és possible, cal estimar el
consum tèrmic anual d’estelles d’aquesta empresa. Per fer-ho s’ha partit del consum actual
de 100.000 litres de gasoil a l’any. Utilitzant les equacions 6.2 i 6.3, s’ha trobat a partir del
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PCI del gasoil i el de l’estella al 30%Hbh, i suposant un rendiment de les calderes de gasoil i
biomassa del 85% (veure full de resultats als càlculs de l’annex):
(Eq. 6.2)
ú

(Eq. 6.3)
Consum de la caldera amb estelles humides
Consum de la caldera amb estelles seques
Quantitat estalviada amb assecatge
Disminució del consum d’estella

284,6 t30/any
225,5 t15/any
59,1 t/any
20,8 %

Taula 6.8: Consums de la caldera de l’empresa

Per tant, si se suposa que la instal·lació d’assecatge de la central processés també les estelles que necessita aquesta empresa, l’aigua evaporada s’incrementaria en 6,6 kg d’aigua per
hora. Sumant-los als 179,3 kg/h de les estelles de la central, s’obté que la instal·lació
d’assecatge hauria d’eliminar 185,9 kg d’aigua per hora (funcionant les 7300 hores de la
central). Aquest valor interpolat a les taules del fabricant resulta en una potència de 234,3kW
que són 18,3 kW més dels què consumeix la instal·lació amb les estelles d’alimentació de la
central. Tenint en compte que l’oli de refrigeració tenia una potència de 226 kW del què se
n’utilitzen 216 kW, significa que 10 kW dels 18,3 kW necessaris per les estelles de l’empresa
ja estarien disponibles. Els 8,3 kW restants podrien ser els que no s’utilitzin en l’aprofitament
tèrmic de l’apartat 6.1. Així doncs, l’assecatge d’estelles per l’empresa seria factible i permetria incrementar la potència aprofitada en:
Potència d’assecatge útil
Energia d’assecatge útil

18,3 kW
133,590 MWh/any

Taula 6.9: Característiques per l’assecatge de les estelles de la caldera de l’empresa

Es pot observar que es podrien assecar encara més estelles de les què sumen les de la
central i la caldera de biomassa de l’empresa ja que encara restarien 14,7 kW disponibles en
règim de funcionament normal, i 184,8 MWh/any pertanyents a les 240 hores de diferència.
No obstant, aquests últims comportarien augmentar molt la potència de la instal·lació
d’assecatge pel què es faria impossible que la instal·lació treballés adequadament en els
dos règims (durant el funcionament normal de la central i aprofitant els 770 kW de l’aigua de
refrigeració durant les 240 hores que no hi ha aprofitament).
Assecador d’estelles
S’ha optat per elegir una instal·lació en la què es pugui assecar tot tipus de fusta amb unes
dimensions i característiques similars a les què pot tenir l’estella de la central. El sistema
d’assecatge industrial que més s’adiu a les especificacions és un assecador de bandes a
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baixa temperatura. S’ha escollit amb la finalitat de crear un recinte d’assecatge versàtil i de
funcionament continu.
L’assecatge dels materials serà gràcies a la transferència de calor que rebran per part d’un
aire escalfat a partir de la calor residual de l’oli de refrigeració de la central. Aquest aire serà
emès perpendicularment a la cinta transportadora al llarg de la instal·lació. Així doncs, el
material anirà cedint la seva humitat a mesura que avança de manera que aquesta serà rebuda per l’aire. L’aire un cop ha cedit la calor i absorbit la humitat es fa recircular mesclant-lo
amb una part d’aire exterior per tal de disminuir-ne la humitat. L’aire a la sortida tindrà una
temperatura inferior i un contingut d’humitat més alt que a l’entrada.
Bescanviador de l’oli de refrigeració

Figura 6.6: Característiques dels fluxos del bescanviador de l’oli de refrigeració (assecatge estelles de la central)

Figura 6.7: Característiques dels fluxos del bescanviador de l’oli de refrigeració (assecatge estelles de la central i
estelles d’empresa interessada)
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La Figura 6.6 mostra la instal·lació d’assecatge d’estelles de la pròpia central mentre que la
Figura 6.7 il·lustra les variacions que s’haurien de realitzar per tal de poder aprofitar la calor
restant de l’alternativa d’aprofitament de l’apartat 6.1 per preescalfar el líquid de la instal·lació d’assecatge i d’aquesta manera disposar de suficient potència com per portar a terme també l’assecatge d’estelles per l’empresa del sector serveis de la comarca.
Especificació
Flux volumètric de l’oli de refrigeració
Temperatura de l’oli de refrigeració a la sortida del motor
Temperatura d’entrada de l’oli de refrigeració al motor
Fluid secundari de l’assecador d’estelles
Temperatura d’entrada del fluid secundari de l’assecador
Pressió del fluid secundari a l’assecador

Valor
0,18-0,24 kg/s [7]
93 ºC
81 ºC
Segons fabricant
88 ºC
Baixa pressió (segons fabricant)

Taula 6.10: Especificacions tècniques del bescanviador de l’oli de refrigeració.

6.3.

Altres possibles aprofitaments

Actualment no existeixen, o no es té constància, altres demandes de l’energia tèrmica de la
futura central, per això a continuació es proposen diverses alternatives per tenir una idea de
la quantitat de calor restant (després de l’aprofitament de l’apartat 6.1) que hi hauria disponible per altres finalitats i, que en cas de no ser aprofitada, seria emesa a l’atmosfera.
En aquest apartat també es pretén mostrar possibles alternatives en cas que alguna/es de
les demandes de l’empresa agroalimentària desapareguessin. En definitiva, l’anàlisi
d’aquestes no es fa a partir de la demanda que hi ha sinó a partir de “l’oferta” que n’existeix
(23 kW). També cal recordar que les condicions de la potència total utilitzable són:
Font
Gasos d’escapament
Temperatura ddel fluid
Total

Temperatures [ºC]
500-150
88-76

Potència disponible [kW]
471,1
770,1
1241,1

Taula 6.11: Resum de la potència total útil d’aprofitament.

6.3.1. Assecatge d’estelles per calderes de biomassa
Hi ha dues raons que fan pensar que aquesta és una alternativa d’aprofitament que podria
tenir èxit a la zona del Berguedà: La primera és la forta implantació en el mercat que està
aconseguint la biomassa com a font d’energia tèrmica tant en calderes de particulars com de
professionals. La segona té a veure amb el gran nombre de particulars que disposen de
boscos i que els podria interessar contractar el servei de trituració i assecatge dels arbres
que tenen en propietat, sobretot tenint en compte que la disminució de la humitat de la fusta
augmenta el poder calorífic de la biomassa i per tant el rendiment final obtingut de la caldera. Per exemple a la Taula 5.3 s’observa que disminuir la humitat des del 50% fins al 15%
gairebé permet doblar el PCI de qualsevol tipus de fusta. La velocitat del procés d’assecatge
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hauria de justificar el preu, i per tant, més potència i temperatura es tradueix en més velocitat.
Un dels inconvenients d’aquest aprofitament és la tendència a pensar, fins i tot pels propis
instal·ladors, que una caldera de biomassa accepta qualsevol tipus d’humitat.
Així doncs, s’ha procedit a calcular la quantitat d’estelles de biomassa que podrien assecarse. Per fer-ho s’ha comptabilitzat la quantitat d’energia necessària per assecar una tona al
30% d’humitat a partir de les dades utilitzades a l’apartat 6.2:
Instal·lació actual
Assecatge d'estelles (del 30% al 15%)
Consum assecatge

216 kW
7417,04 t30/any
212,59 kWh/t30

Taula 6.12: Resultats de l’assecatge d’estelles de la pròpia central

Utilitzant els 23 kW restants d’energia tèrmica disponible més els 10 kW de diferència entre
la potència de l’oli d’assecatge i la necessària per les estelles de la central, s’ha obtingut:
Potència disponible
Assecatge possible
Assecatge possible anual

33 kW
0,1555 t30/h
1135,29 t30/any

Taula 6.13: Resultats de les estelles que es podrien assecat amb la potència residual

Així doncs, s’observa que es podrien assecar fins a 1135 tones en un any, de les què 284,6
pertanyerien a l’empresa de la comarca que ja s’ha mostrat interessada i caldria buscar interessats en les 850 t/any restants.
A part de l’assecatge d’estelles, la quantitat total d’energia tèrmica de la central (1241,1 kWt)
podria resultar atractiva per una empresa de pel·letització ja que en el procés d’assecatge
de la biomassa per a transformar-la en pèl·lets es necessita una quantitat de calor important
pel seu assecatge que sol assolir valors del 10-15% d’humitat.

6.3.2. ACS
Una altra forma d’aprofitament seria la utilització dels 23 kW d’energia tèrmica per la generació de l’aigua calenta sanitària d’un grup d’habitatges i/o edifici.
Suposant que s’escalfa l’aigua corrent fins a 70ºC (per sobre de 60ºC s’elimina el risc de
legionel·la) per tal de poder servir-la a uns 60ºC (pèrdues per transport), la quantitat d’aigua
generada durant el funcionament de la central seria (suposant que 1000kg=1m3 i utilitzant
l’(Eq. 6.1:
Temperatura de l’aigua desitjada
Temperatura de l’aigua exterior
Quantitat
Quantitat anual

70 ºC
15 ºC
361,1 l/h
2636,2 m3/any

Taula 6.14: Resultats de l’aprofitament per generar aigua calenta sanitària
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Si es pretengués utilitzar aquest alternativa com a principal o única s’haurien de tenir en
compte els següents punts:


Al Berguedà els pobles són petits i els habitatges solen estar molt distribuïts en el territori (distància entre el punt de producció i consum que es tradueix en pèrdues).



S’hauria de buscar un mètode de generació alternatiu durant els períodes de parada
de la central.



Caldria disposar d’una instal·lació d’acumuladors per fer front als pics d’oferta i demanda.

Les empreses o polígons industrials no són prou importants com per necessitar en forma
d’ACS tota l’energia oferta per la central. Per això, aquesta alternativa guanya sentit per portar-se a terme paral·lelament amb altres aprofitaments i pot ser una molt bona alternativa per
acabar d’aprofitar la quantitat de calor total de la planta, és a dir, per complementar altres
alternatives d’aprofitament més importants.

6.3.3. Calefacció+ACS
Una altra alternativa consistiria en generar la calefacció i ACS de diversos edificis. En aquest
cas, es generaria una aigua calenta a uns 70ºC i s’estima que es podrien arribar a perdre
5ºC pel transport. Així doncs, es podria abastir l’aigua de calefacció amb una temperatura de
65ºC. Això significa que no es podria fer front a pics de demanda puntuals, però si donar una
calor constant suficient pels radiadors de calefacció.
Tenint en compte que es disposa de 23 kW i que un habitatge típic de la zona de l’Alt Berguedà disposa de caldera de calefacció+ACS de 20-25 kW. La quantitat d’energia sobrant
permetria abastir la demanda tèrmica de calefacció+ACS d’un recinte semblant a un habitatge, és a dir, d’uns 100-150 m2.
Per altra banda, es poden estimar les necessitats tèrmiques d’edificis públics de la zona com
ara escoles en uns 130kW [2], això vol dir que podria tenir sentit en localitats que disposessin de diversos edificis d’aquestes característiques situats pròxims els uns dels altres, o bé
utilitzar-se conjuntament amb altres aprofitaments.
En aquest cas, caldria tenir en compte que els mesos d’estiu no hi hauria calefacció pel què
el consum seria inferior. A més a més, es faria complicat aplicar-ho a zones poblades degut
a la possible oposició dels veïns.
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7. Distribució de l’energia tèrmica de la central
Per tal d’aprofitar de la millor forma possible la calor residual de la central de biomassa, es
presenta el següent quadre d’aprofitament tenint en compte diversos factors implicats: periodicitats de la demanda, períodes de funcionament de la central, etc.

7.1.

Funcionament de la central

Si finalment tirés endavant l’alternativa d’aprofitament de l’apartat 6.1. (subministrament
d’energia tèrmica a una empresa agroalimentària) seria important quadrar el calendari amb
l’empresa interessada per tal de treure el màxim rendiment a la central. L’empresa té una
activitat promig de 7040 hores a l’any, mentre que la central tèrmica s’ha projectat per funcionar durant 7300 hores anuals. S’ha decidit aplicar aquest diferencial per tal de subministrar
la potència nominal en tot moment de l’activitat de l’empresa per tal de no afectar-ne el seu
funcionament amb l’engegada i parada de la central. És a dir, si l’empresa comença un dilluns a les 8 del matí, la central tèrmica hauria d’engegar a les 6-7 del matí per tal d’assolir el
ple rendiment quan s’iniciï l’activitat (un dels avantatges de la gasificació amb MACI és que
el procés d’engegada és ràpid).
A més a més, aquestes 7300 hores permeten establir el contracte dels treballadors de la
central amb dos mesos festius distribuïts al llarg de l’any. Un d’aquests podria ser a l’agost
(condicions de treball més dures en la recollida de biomassa, menys demanda de calor, etc.)
i l’altre repartir-se entre les vacances de Nadal, Setmana Santa i altres dies festius.
Així doncs, aturant la central durant diversos períodes, el funcionament (dies mensuals durant un any) d’aquesta s’observa en el gràfic següent:
Dies mensuals de funcionament de la central
35
30
25
20
15
10
5
0

Figura 7.1: Possible distribució de les hores de funcionament de la central
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Aquesta distribució és adequada per la central i els elements que la conformen ja que permetria realitzar parades de manteniment, reparacions i modificacions durant períodes equidistants en el temps (cada 3 mesos).

7.2.

Ús de l’energia tèrmica residual

A partir de la demanda de calor que existeix per part de l’empresa agroalimentària de la
comarca i realitzant una estimació del temps de demanda a partir de les periodicitats de cada un dels seus processos (Taula 6.1), s’ha obtingut el gràfic següent que mostra el repartiment de l’energia aprofitable dels gasos d’escapament i de l’aigua de refrigeració durant un
any:
Ús de l'energia tèrmica disponible
10000000

Energia anual [kWh/any]

9000000
8000000
7000000
6000000
5000000

TOTAL NO APROFITAT

4000000

TOTAL UTILITZAT

3000000
2000000
1000000
0
Energia total Energia fums Energia aigua

Figura 7.2: Estimació de la quantitat d’energia tèrmica aprofitada de la central

S’hi observa que l’energia tèrmica que generarà la central de biomassa serà aprofitada en
un 75,5% (els fums en un 74,2% i l’aigua en un 76,3%).
Cal notar que pels fums es fa difícil incrementar aquest aprofitament ja que la potència necessària per l’empresa és el total de la disponible. Tan sols es podria pensar en utilitzar
l’energia dels fums durant les 240 hores en què la central funciona i l’empresa no, en aquest
cas es podrien arribar a aprofitar fins a 113.040 kWh/any, que incrementarien el percentatge
d’aprofitament dels fums des del 74,2% fins al 77,5%.
El cas de l’energia tèrmica de l’aigua de refrigeració és diferent. La quantitat d’aigua utilitzada es podria incrementar ja que la potència instal·lada a l’empresa agroalimentària és de
747 kW i per tant resten 23 kW disponibles. A part, existeixen també les 240 hores anuals de
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diferència de funcionament. Així doncs, si s’aprofités la totalitat de potència restant i la referent a les 240 hores anuals, es podria incrementar l’energia útil de l’aigua de refrigeració des
del 76,3% fins al 82,5%. (162.238 kWh/any de la potència restant i 184.800 kWh/any de la
diferència de calendari).
S’espera que un cop la central entri en funcionament, i gràcies a l’auge de la implantació de
calderes de biomassa, es pugui fer efectiu l’aprofitament de l’apartat 6.2 (assecatge
d’estelles per la caldera de biomassa d’una empresa de la comarca). Malgrat tot, i per si això
no fos suficient, s’han presentat altres possibles aprofitaments de l’energia tèrmica a
l’apartat 6.3 que podrien ser tinguts en compte per aprofitar l’energia no utilitzada per
l’empresa agroalimentària.

7.3.

Modes de funcionament de la central segons els aprofitaments tèrmics

Tal i com ja s’ha anat explicant en apartats anteriors, hi ha diversos fets que fan que la demanda no es correspongui en tot moment amb l’oferta d’energia tèrmica:


La central funciona durant 7300 hores/any mentre que l’empresa ho fa 7040 h/any.



La potència tèrmica demandada no és exactament igual a l’oferta tèrmica de la central de biomassa.



Les demandes de l’empresa tenen periodicitats, és a dir, no són màximes en tot moment.

Per aquestes raons, hi hauran tres variants de funcionament dels elements d’aprofitament
de la central:
Funcionament sense procés d’aprofitament
No hi haurà demanda d’energia tèrmica, i per tant, caldrà evacuar a l’atmosfera els 770 kW
corresponents a la calor del circuit de refrigeració del motor a través del sistema de refrigeració de la central (torre de refrigeració o aerocondensadors). En aquest cas els gasos
d’escapament seran emesos directament per la xemeneia (sense passar per la caldera de
recuperació).
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Figura 7.3: Funcionament dels diversos sistemes que conformen la instal·lació sense aprofitament

La intenció és minimitzar el funcionament de la central sense aprofitament tèrmic, per tant,
es preveu que aquest mode de funcionament podria funcionar durant les 240 hores anuals
que la central funciona i els processos de l’empresa no. Això serà així, sempre i quan no
apareguin altres demandes tèrmiques.
Funcionament amb aprofitament mínim de l’empresa agroalimentària
Per altra banda, hi hauran moments en què la demanda no serà la potència màxima requerida ja que les diverses demandes de l’empresa agroalimentària no es produeixen durant el
100% del temps de funcionament. Per tant, en el pitjor dels casos (demanda mínima), l’aigua
de refrigeració necessitarà recórrer el sistema de refrigeració per acabar de reduir la seva
temperatura fins als 76ºC a l’entrada del motor (s’expulsaran a l’atmosfera 371 kW). Pel què
fa als gasos d’escapament, gairebé no s’aprofitaran ja que la potència corresponent a la
demanda a) no se suplirà.
Així doncs, s’aprofitarà un 7,6% de l’energia disponible a través dels gasos d’escapament i
un 51,8% de la continguda en l’aigua de refrigeració.
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Figura 7.4: Funcionament dels diversos sistemes que conformen la instal·lació amb aprofitament parcial

Funcionament amb aprofitament total
Finalment, quan la demanda de calor sigui màxima, es produirà l’aprofitament del total
d’energia tèrmica continguda en els gasos d’escapament i del 97% del de l’aigua de refrigeració. Com en el cas anterior, mentre no existeixi un altre aprofitament tèrmic, el 3% restant
serà emesa a l’atmosfera a través del sistema de refrigeració.
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Figura 7.5: Funcionament dels diversos sistemes que conformen la instal·lació amb aprofitament total

Mentre no existeixin altres aprofitaments, el sistema de refrigeració tan sols haurà d’evacuar
la calor restant que no s’aprofita a l’empresa agroalimentària i que està xifrada en 23 kW.
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8. Anàlisi econòmic de l’aprofitament tèrmic
En una central de cogeneració de les característiques de la d’objecte d’estudi s’obtindran
beneficis econòmics provinents de les vendes d’electricitat i d’energia tèrmica. Per aquesta
raó serà necessari disposar d’uns bons equips de mesura i minimitzar les pèrdues per transport entre la central i els punts de consum o venda.
Cal tenir en compte que aquest projecte es centra en l’aprofitament tèrmic de la calor residual, que com el seu nom indica, és una energia tèrmica que seria directament alliberada a
l’atmosfera en cas que no existissin els sistemes d’aprofitament esmentats, i per tant, el benefici econòmic que se n’obtindria seria nul. Això vol dir que el cost de la instal·lació serà
bàsicament el de la inversió i durant els anys d’aprofitament només hi hauran despeses de
manteniment i operació de la instal·lació, però no de la matèria primera que és l’aigua de
refrigeració i els gasos d’escapament.
En aquest apartat s’estudia la viabilitat econòmica de les instal·lacions que formen part de
l’aprofitament tèrmic de l’energia residual de la central.

8.1.

Pressupost de les instal·lacions d’aprofitament tèrmic

S’ha realitzat un pressupost per estimar els preus dels elements i sistemes propis de
l’aprofitament tèrmic de la central i així poder obtenir un valor orientatiu del cost de la inversió. Els punts que s’hi han tingut en compte són:


Caldera de recuperació: Bescanviador aire(fums)-aigua capaç de recuperar 471kW
en les condicions descrites a l’apartat 6.1.



Bescanviador de l’oli de refrigeració: Intercanviador a contracorrent entre l’oli tèrmic
del motor i el fluid amb què treballi l’assecador d’estelles. L’assecador no es comptabilitza en aquest pressupost ja que és imprescindible per la central.



Bescanviadors central-empresa: Els de les demandes g), d) i b)1, han de ser a contracorrent, mentre que els de les demandes e) i b)2 poden ser en corrents paral·leles.



Conductes de transport de l’aigua de refrigeració.



Bombes, vàlvules i altres components de la instal·lació.



Preu del projecte que cobrarà l’enginyeria encarregada de portar-lo a terme.



Mà d’obra en la què s’hi contempla la qualificada (1 enginyer en cap i 1 adjunt) que
s’encarrega del disseny de la instal·lació i, la instal·ladora (1 cap d’obra i 3 instal·ladors) que portarà a terme la implementació i posada en marxa dels sistemes.
S’estima que tant el personal qualificat com l’instal·lador treballaran a jornada completa durant 3 mesos consecutius,és a dir, el temps total serà d’uns 6 mesos.
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Concepte
Caldera de recuperació dels fums ‐ 471kW
Bescanviador de l'oli de refrigeració ‐ 216 kW
Bescanviadors central‐empresa
Bescanviador g) ‐ 174kW ‐ líq/vap
Bescanviador d) ‐ 291kW
Bescanviador b)1 ‐ 108kW
Bescanviador e) ‐ 174kW
Bescanviador b)2 ‐ 36kW
Bescanviador altres aprof. ‐ 23kW
Bombes, vàlvules i altres components
Conductes transport del líquid
Preu del projecte (Enginyeria)
Mà d'obra qualificada
Enginyer en cap
Adjunt d'enginyer
Mà d'obra instatl∙ladora
Cap de l'obra
Personal instal∙lador

8.2.

Unitats
1u
1u

Preu unitari
30000 €/u
10000 €/u

1u
1u
1u
1u
1u
1u
1u
200 m
1u

8000 €/u
13000 €/u
4500 €/u
7000 €/u
1500 €/u
1500 €/u
15000 €/u
100 €/m
15000 €/u

60 d
60 d

250 €/d
150 €/d

60 d
180 d

150 €/d
75 €/d
TOTAL:

Preu [€]
30.000
10.000
35.500
8000
13000
4500
7000
1500
1500
15.000
20.000
15000
24.000
15000
9000
22.500
9000
13500
172.000

Estimació del preu per kWh tèrmic i anàlisi de despeses

Preu del kWth de l’empresa agroalimentària
Per estimar els ingressos anuals s’ha calculat el preu de generar l’energia utilitzada a partir
de gas natural i de gasoil C, ja que aquests són els combustibles utilitzats a la comarca. Les
suposicions i consideracions realitzades són:


La potència comptabilitzada a l’anàlisi d’aprofitament d’alternatives és la útil, mentre
que el preu per kWh correspon a la quantitat d’energia entregada per l’empresa comercialitzadora. Per aquesta raó, es considera un rendiment de transformació
d’aquesta energia del 90%.



El preu del gasoil és el què estableix el Ministerio de Indústria, Energía y Turismo
[16], mentre que el preu del gas natural s’ha calculat a partir de l’oferta mitjana entre
dues comercialitzadores del mercat lliure (vegi’s l’annex C).
Energia útil anual estalviada
Energia consumida anual estalviada
Preu unitari del gasoil C
Cost de l’energia consumida a partir de gasoil
Cost de l’energia consumida a partir de GN

6.838.869 kWh/any
7.598.743 kWh/any
0,0893 €/kWh
678.567,74 €/any
383.481,53 €/any

Taula 8.1: Resultats del preu que pagaria l’empresa per l’energia entregada per la central
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Així doncs, s’estima que el preu de tota l’energia tèrmica cedida per la planta de cogeneració
ha de ser inferior al preu de l’alternativa més barata, que com es pot comprovar és la utilització de gas natural. El rendiment econòmic de l’energia tèrmica és:
Preuvenda_energia=5,60657 c€/kWh
A mode d’exemple, si la oferta que es fes des de la central permetés estalviar a l’empresa
agroalimentària el 25% del què els costa obtenir aquesta energia actualment, és a dir,
95.870,38 €/any, els diners que aquesta pagaria a la central serien 287.611,15 €/any. I per
tant, el kWh tèrmic es vendria a:
Preuvenda_energia_25%=4,20493 c€/kWh
Preu del kWth de l’assecatge d’estelles
Pel què fa a l’altre cas, l’assecatge d’estelles per la caldera d’una empresa, s’ha estudiat
quin és l’estalvi del propietari pel fet d’utilitzar estella assecada (15%Hbh) o estella més humida (30%Hbh). Ja s’ha vist que s’estalvien 59,1 t/any. Suposant que aquesta biomassa
estellada té un preu de 58 €/t [16], es troba que l’estalvi anual és de 3428,45 €/any, pel què
aquesta serà la quantitat màxima que aquest es veuria disposat a pagar pel servei d’assecar
les estelles fins a un 15%Hbh (marge de venda). En aquestes condicions l’energia tèrmica
es pagaria al següent preu:
Preuassecatge=2,56639 c€/kWh
A mode d’exemple, si la proposta fos: “Estalviaràs un 25% del cost total que et suposa ara
l’estella al 30%”, això es traduiria en 4126,75 €/any. Per tant, es superaria el marge de venda i l’assecatge no seria rentable.
Anàlisi de les despeses degudes a l’aprofitament de l’energia tèrmica
Per altra banda, les despeses consistiran bàsicament en l’operació i manteniment de la instal·lació. Es preveu que el manteniment dels sistemes de l’aprofitament sigui baix perquè
consten bàsicament dels bescanviadors que no tenen parts mòbils i les bombes. Així doncs,
a partir de contrastar amb altres despeses d’operació i manteniment de diversos tipus de
central s’estima que les despeses anuals en els sistemes d’aprofitament de la calor ascendeixen fins a 30.000 €.
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Rendibilitat de l’aprofitament de l’energia tèrmica de la central

Partint del valor de la inversió trobat en el pressupost de la instal·lació, els ingressos i despeses que comportarà l’aprofitament tèrmic i tenint en compte els següents factors:


Actualització del valor de l’euro anual en els ingressos i despeses: S’ha fet servir la
mitjana des del 2002 fins al 2011 (10 anys) de variacions mitges anuals de l’IPC general: 2,8% (la font utilitzada ha estat l’Instituto Nacional de Estadística).



Horitzó de 10 anys.



Impost de societats: 35% (RD-Leg 4/2004, de 5 de marzo, TR de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades).

A partir d’aquestes consideracions s’ha confeccionat la següent taula dels fluxos de caixa
corresponents a l’aprofitament tèrmic amb la finalitat de trobar els indicadors econòmics que
determinen la rendibilitat del projecte:
Any
Ingressos (+)
Despeses (‐)
Amortització (‐)
BAI(=)
Impost de societats (‐)
BDI (=)
Amortització (+)
FONS GENERATS (=)
FONS INVERTITS (=)
Flux de caixa
Flux de caixa acumulat

Any
Ingressos (+)
Despeses (‐)
Amortització (‐)
BAI(=)
Impost de societats (‐)
BDI (=)
Amortització (+)
FONS GENERATS (=)
FONS INVERTITS (=)
Flux de caixa
Flux de caixa acumulat

0

1

2

3

4

5

383481,53
30000,00
17200

394219,02
30840,00
17200

405257,15
31703,52
17200

416604,35
32591,22
17200

428269,27
33503,77
17200

336281,53
117698,54

346179,02
121162,66

356353,63
124723,77

366813,13
128384,60

377565,50
132147,92

218583,00
17200

225016,36
17200

231629,86
17200

238428,53
17200

245417,57
17200

235783,00

242216,36

248829,86

255628,53

262617,57

-172000

235783,00

242216,36

248829,86

255628,53

262617,57

-172000

63783,00

305999,36

554829,22

810457,75

1073075,32

172000

6

7

8

9

10

440260,81
34441,88
17200

452588,11
35406,25
17200

465260,58
36397,63
17200

478287,88
37416,76
17200

491679,94
38464,43
17200

388618,93
136016,63

399981,86
139993,65

411662,95
144082,03

423671,12
148284,89

436015,51
152605,43

252602,31
17200

259988,21
17200

267580,92
17200

275386,23
17200

283410,08
17200

269802,31

277188,21

284780,92

292586,23

300610,08

269802,31

277188,21

284780,92

292586,23

300610,08

1342877,63

1620065,84

1904846,76

2197432,98

2498043,06
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VAN
Per trobar el valor actual net (VAN) de la inversió s’ha utilitzat l’equació següent:
Q
1

(Eq. 8.1)

k

D’on Qt és el flux de caixa en de l’any t i k és el cost del capital que s’ha estimat del 8%.
Amb aquestes condicions s’ha obtingut que el VAN és de 6.992.876,30 €. És a dir que resulta una inversió molt interessant ja que permetria obtenir uns beneficis de 7 milions d’euros al
cap de 10 anys.
TIR
La taxa interna de rendibilitat (TIR) s’ha trobat a partir d’igualar l’equació anterior a 0 i aïllarne la k que en aquest cas s’anomena r i és el TIR:
Q
1

r

0

(Eq. 8.2)

La TIR és del 157,99%, per tant, com que aquest valor és molt superior al del cost del diner
(k=5%) indica que és una inversió molt avantatjosa. I per tant, que es pot fer amb un risc
mínim.
Període de retorn
Com es pot observar a la taula de rendibilitat, el període de retorn del projecte és inferior a 1
any. Això significa que és una molt bona inversió. Aquest fet es pot deure a que no es comptabilitza el cost total de la inversió que suposaria la pròpia central (tindria un preu d’entre 4,5
i 6 milions d’euros) la qual cosa implicaria un retorn més elevat, tot i això, també s’hi hauria
de tenir en compte l’increment dels ingressos per la venda d’electricitat i l’augment de les
despeses degudes a l’operació i manteniment de tota la central.
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9. Anàlisi ambiental
En quant a l’efecte en el medi ambient provocat per l’aprofitament de l’energia residual de la
central tèrmica, es pot separar en dues seccions. La primera fa referència a l’estalvi anual de
diòxid de carboni i la segona a la variació de les condicions dels fluxos emesos a l’atmosfera
quan se’n realitza l’aprofitament.
Emissions de CO2
El fet d’aprofitar l’energia tèrmica residual de la central permet evitar l’emissió de diòxid de
carboni que d’altra manera es produiria com a conseqüència de la combustió de gasoil C o
gas natural ja que aquests són els combustibles usats habitualment a la comarca del Berguedà. Les consideracions realitzades pel càlcul de CO2 estalviat són:


S’han utilitzat els factors d’emissió del 2010 extrets de [17], que es xifren en 3,06
tCO2/tep i 2,34 tCO2/tep pel gasoil C i el gas natural, respectivament.



El consum tèrmic estimat és l’útil mentre que l’energia del combustible és la disponible, per tant, s’ha suposat un rendiment de transformació del 90% tant pel gasoil com
pel gas natural.

Així doncs l’estalvi en funció del combustible que l’empresa agroalimentària estigui usant
actualment seria de:
Estalvi CO2 (gasoil) = 1.999,32 tCO2/any
Estalvi CO2 (G.N.) = 1.528,90 tCO2/any
Variació de les condicions de la central
Per altra banda, la cogeneració a la central tèrmica de gasificació de biomassa té com a
conseqüències els següents punts que s’ordenen segons la importància d’afectació en el
medi ambient:


Noves condicions dels gasos d’escapament degudes a l’aprofitament tèrmic
d’aquests. L’aprofitament dels gasos d’escapament fa que els fums emesos surtin de
la xemeneia a uns 150ºC en comptes de 500ºC.



Condicionament i canvis del líquid refrigerant (aigua) que refrigera el motor. L’aigua
de refrigeració s’ha de canviar periòdicament i, malgrat que no conté productes tòxics, s’haurà de tractar (filtratge i neteja) abans de ser abocada. Per la mateixa raó,
caldrà disposar d’una font d’entrada d’aigua per fer front a les petites pèrdues.
Aquesta haurà de ser filtrada i tractada (per exemple amb olis emulsionants anticorrosius)
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Condicionament i canvis de l’oli de refrigeració del MACI. Degut a l’ús del motor es
produiran pèrdues i deteriorament de l’oli de refrigeració. Tal i com succeeix amb un
motor d’un vehicle qualsevol, l’oli s’ha de canviar amb una certa periodicitat. L’oli residual haurà de ser degudament reciclat per una empresa autoritzada.



Emissió de la calor residual quan no hi ha procés. Aquesta calor serà emesa en forma d’aire càlid que tindrà una temperatura màxima d’uns 90ºC al costat de la superfície del sistema de refrigeració i uns 500ºC a la sortida de la xemeneia.



Emissió de vapors de l’assecatge de les estelles. Els materials que es preveu assecar no contenen substàncies contaminants o perjudicials per la salut, però poden
produir olors a la zona de la nau d’assecatge.
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Conclusions
L’aprofitament de l’energia tèrmica de la central de gasificació de biomassa és viable tècnicament. Es recomana portar a terme aquest aprofitament sota unes condicions d’estabilitat,
és a dir, la potència requerida ha de presentar les mínimes periodicitats de funcionament
possibles perquè d’aquesta manera s’aconseguirà incrementar el rendiment de l’energia
utilitzada. Això també implica disposar d’una demanda fixa i elevada d’energia tèrmica de
baixa temperatura. Per això i perquè el projecte tiri endavant cal treballar conjuntament amb
una empresa que pugui aprofitar una gran part de l’elevat potencial tèrmic de la planta (1,24
MWt).
En aquest sentit, l’energia tèrmica que requereix l’empresa agroalimentària que s’ha estudiat
en aquest treball és suficient, i fins i tot superior, a l’oferta que la central pot realitzar. Així
doncs, aquesta alternativa seria adequada. De fet, es fa difícil imaginar la central tèrmica de
cogeneració sense una activitat industrial que n’aprofiti el potencial tèrmic ja que tal i com
s’ha vist amb les diverses alternatives presentades en aquest treball no podrien absorbir la
quantitat total de calor. Ara bé, algunes d’elles, com ara l’assecatge d’estelles per calderes o
la calefacció per un recinte, es posicionen com a alternatives complementàries a un aprofitament més important.
Econòmicament, els beneficis obtinguts per la venda de potència tèrmica útil justifiquen amb
escreix la inversió inicial que suposen els sistemes de condicionament de l’energia calorífica
residual de la planta.
A part dels beneficis econòmics que reportaria l’aprofitament tèrmic, el fet de poder parlar
d’una central de cogeneració aporta un valor afegit a la instal·lació que, entre altres avantatges com ara la important reducció d’emissions de diòxid de carboni, es traduiria amb una
major sensibilització social vers la planta.
Finalment, es conclou que l’aprofitament tèrmic de l’energia residual de la central de gasificació amb biomassa de l’Alt Berguedà és viable i, a més a més, molt aconsellable per incrementar la rendibilitat de la pròpia planta de gasificació de biomassa, la qual sense les
primes per electricitat en règim especial, té una rendibilitat més ajustada i per tant, a més
llarg termini.
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Annexos
A. Fulls de resultats
Anàlisi de diverses opcions d’aprofitament dels gasos d’escapament

Taula A.1:

Valors obtinguts per cada alternativa estudiada

Possibilitats de fusta anual

Taula A.2:

Estudi de les quantitats de biomassa per cada una de les possibles situacions

Dimensionament de la central
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Taula A.3:
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Dimensionament de la central a partir de l’ordenació seqüencial dels diversos processos
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Taula A.4:

Pàg. 87

Resultats finals de la central després del dimensionament

Aprofitaments de l’empresa agroalimentària

Taula A.5:

Dades de les possibles demandes de cogeneració per part de l’empresa agroalimentària
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Taula A.6:
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Aprofitament de l’energia de la central per satisfer la demanda de la millor forma possible

Taula A.7:

Resultats obtinguts a partir del quadre d’aprofitament anterior

Estudi del potencial tèrmic d’una central tèrmica de biomassa

Pàg. 89

Aprofitament per l’assecatge d’estelles per caldera de biomassa

Taula A.8:

Consum anual d’estelles a partir del consum actual de gasoil d’una empresa del Berguedà interessada en l’assecatge

Taula A.9:

Dades de l’assecatge d’estelles a partir de la instal·lació utilitzada en aquest projecte (Annex C)
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Annexos

Altres aprofitaments

Taula A.10: Quantitat d’estelles que es podrien assecar i d’ACS a partir de la potència restant de
l’aprofitament de l’empresa agroalimentària
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Anàlisi econòmic

Taula A.11: Obtenció del preu del kWth per l’assecatge d’estelles per caldera de biomassa i l’aprofitament
d’energia tèrmica per una empresa agroalimentària

Taula A.12: Anàlisi de rendibilitat del projecte
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Anàlisi ambiental

Taula A.13: Càlcul d’emissions evitades de CO2 pel fet d’utilitzar l’energia tèrmica i elèctrica de la central
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B. Dimensionament amb la biomassa total i la biomassa mínima
En aquest annex hi apareixen els resultats obtinguts en el dimensionament quan la quantitat
de biomassa utilitzada és la mínima possible (tota la resta es ven a indústries de la fusta) i la
màxima (no hi ha venda a indústries i per tant s’utilitza tota per obtenir-ne energia).
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C. Fitxes tècniques de producte i servei
Fitxa tècnica de la instal·lació d’assecatge

Taula C.1:

Instal·lació d’assecatge industrial d’estelles de biomassa. Font: http://www.schmitt-enertec.com/
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Fitxes comercials del preu del gas natural
Degut a l’elevada demanda de gas natural de l’empresa agroalimentària (aproximadament
11GWh/any), les empreses comercialitzadores d’aquest combustible no donen directament
els preus per a consums tan elevats. Així doncs, s’han utilitzat els preus de la demanda més
elevada que Iberdrola (1 GWh/any) i Gas Natural Fenosa (3 GWh/any) ofereix lliurament
(sense necessitat de demanar un formulari de petició d’informació) a la seva web i que són
més pròxims a la demanda energètica de l’empresa (11 GWh/any).

Taula C.2:

Oferta d’Iberdrola de gas natural per grans consumidors (3GWh/any). Font:
http://www.iberdrola.es/
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Taula C.3:

Oferta de gas natural per grans consumidors (3GWh/any) d’Iberdrola. Font:
http://www.gasnaturalfenosa.com/
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