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Resum 
Històricament desfer-se de les deixalles sempre havia resultat un problema. Usualment s’utilitzaven 
els abocadors o s’enterraven sota terra però en ambdós casos la seva afectació tant per la natura 
com per la població no permetia acumular tot el que es generava. La idea d’incinerar els residus 
sòlids urbans va néixer quan a finals del segle XIX les restes de carbó es cremaven, eliminant-se 
pràcticament la totalitat del material tant el volum com en pes. A mesura que van anar passant els 
anys es va millorar la tecnologia de combustió, permetent uns sistemes que avui en dia amb una 
entrada enorme de residus n’obté una energia neta i sense pràcticament emetre cap tipus de 
contaminant i fent de les incineradores de RSU el futur de l’eliminació de residus no perillosos. 

El seu funcionament és pràcticament el mateix d’una central tèrmica amb la gran diferència d’utilitzar 
deixalles com a combustible, les qual necessiten especial atenció per la seva heterogeneïtat i el seu 
baix poder calorífic, i per tant no permet la utilització d’un cicle combinat. Les deixalles s’incineren 
alliberant fums a molt altes temperatures, els quals seran conduits a través d’uns conductes on 
cediran calor a un circuit d’aigua-vapor. Aquest circuit d’aigua-vapor realitzarà l’anomenat cicle de 
Rankine produint un treball a la turbina que podrà ser utilitzat pel funcionament de la planta 
incineradora així com exportat a través de la xarxa elèctrica a altres indústries o municipis. Finalment 
els fums emesos durant la combustió, un cop hagin cedit tota la calor necessària al circuit d’aigua-
vapor seran tractats abans de poder-se emetre novament a l’atmosfera.  

En aquest treball s’analitzarà el disseny d’una planta incineradora de residus que sigui capaç de 
tractar totes les deixalles produïdes per una ciutat d’aproximadament un milió d’habitants, veient que 
amb l’energia obtinguda es pot subministrar electricitat a una ciutat de 40.000 habitants. També es 
veurà quin tractament reben els fums i amb quines concentracions s’emeten a l’atmosfera. Aquestes 

emissions seran comparades amb les d’altres plantes industrials i amb les de certs sistemes de 

transport. Per realitzar l’anàlisis s’agafarà com a referència la central de processat múltiple de RSU de 
Marsella, una de les més avançades d’Europa i del món. Finalment s’acabarà demostrant que una 
incineradora de residus és la millor manera tant econòmica com mediambientalment per desfer-se de 
les deixalles, havent de dipositar en els abocadors només una desena part del que s’incinera. 



Anàlisis d’una incineradora de RSU !2



Anàlisis d’una incineradora de RSU !3

Sumari
Resum 1                                                                                                     
Sumari 3                                                                                                     
1. Glossari 5                                                                                               
2. Introducció 6                                                                                           

2.1. Història 6                                                                                       
2.2. Funcionament bàsic d’una central incineradora 7                       
2.3. Funcionament d’una turbina de vapor 10                                     

3. Anàlisis de la planta 15                                                                          
3.1. Arribada de les deixalles 15                                                         
3.2. Combustió 16                                                                                
3.3. Circuits d’aigua-vapor: conductes 18                                          
3.4. Circuits d’aigua-vapor: caldera 21                                               

3.4.1. El cicle de Rankine 21                                                        
3.4.2. Economitzadors, calderí i vaporitzadors 25                       
3.4.3. Neteja dels conductes 28                                                  
3.4.4. Cas de fallada en la caldera 29                                         
3.4.5. Regulació de la temperatura de vapor 30                         

3.5. Circuits d’aigua-vapor: turbina 31                                                
3.5.1. Pistó d’equilibri 34                                                              
3.5.2. Coixinets 35                                                                        
3.5.3. Sistema regulador 35                                                         
3.5.4. Sistema de lubrificació 35                                                  
3.5.5. Sistema d’estancament 36                                                 
3.5.6. Virador 37                                                                           
3.5.7. Dispositius de protecció 37                                                
3.5.8. Estudi de les vibracions en una turbina 38                        
3.5.9. Alternador 42                                                                      
3.5.10. Disseny de la turbina 43                                                   

3.6. Circuits d’aigua-vapor: aerocondensador 50                               



Anàlisis d’una incineradora de RSU !4

3.7. Procés de metanització i compostatge 52                                   
3.8. Tractament dels fums 54                                                              

3.8.1 Reactor 54                                                                           
3.8.2. Filtre de mànigues 55                                                         
3.8.3. Denox catalític 56                                                               
3.8.4. Sistemes de mesura 57                                                      

3.9. Residus obtinguts 57                                                                    
4. Planificació i costos 59                                                                           

4.1. Característiques 59                                                                       
4.2. Elements externs necessaris 60                                                   
4.3. Balanç econòmic 63                                                                     

5. Impacte ambiental 65                                                                             
6. Pressupost del projecte 66                                                                     
7. Conclusions 67                                                                                       
8. Agraïments 68                                                                                        
9. Bibliografia 69                                                                                        
10. Annex 1: definicions i fórmules 70                                                        
11. Annex 2: altres imatges i gràfics 71                                                      



Anàlisis d’una incineradora de RSU !5

1. Glossari 
HP: Alta pressió (high pressure). No confondre amb cavalls de potència. 
MP: Pressió mitja (medium pressure). 
LP o BP: Pressió baixa (low pressure). 
RSU: Residus sòlids urbans. 
PCI: Poder Calorífic Inferior. És la part aprofitable de calor alliberada en una combustió. 
GTA: Grup turbo-alternador. 
Àlep: Fulla metàl·lica d’una turbina de vapor, la qual es travessada per aquest creant un moment 
torsor sobre l’eix que fa girar el rotor. Cada etapa rotor està formada per molts àleps (veure imatge 7). 
Etapa (en una turbina): conjunt de estator + rotor. 
R: Grau de reacció. 
Llar: Gran volum obert delimitat per parets refrigerades per aigua-vapor on té lloc la combustió i on 
es refreden els productes generats en aquesta.  
Aigua sobreescalfada: Aigua que es troba a una temperatura superior de 110ºC. 
UVO: Unitat de valorització orgànica. 
UVE: Unitat de valorització energètica. 
REFIOM: Residus perillosos obtinguts al tractament de fums. 
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2. Introducció 
En aquest treball s’analitzarà el funcionament d’una planta incineradora de residus sòlids urbans que 
transformi l’energia tèrmica generada en la crema de les deixalles en energia aprofitable i consumible 
a qualsevol llar, comerç o indústria. Tanmateix s’analitzaran els tractaments que reben els gasos 
obtinguts en la combustió per complir la legislació vigent. D’aquesta manera es podrà veure sota 
quines condicions seria rentable mantenir una instal·lació d’aquestes característiques i si realment 
serà el futur de l’eliminació de residus com afirmen alguns experts. Al llarg de tot l’estudi s’analitzarà 
una planta genèrica però es prendrà com a 
referència el centre de valorització energètica 
de Marsella, la qual és pionera en l’àmbit del 
tractament de RSU per a l’obtenció 
d’energia. La planta de Marseille  Provence 
Métropole és considerada de les més 
avançades d’Europa i del món. 

2.1. Història 
A finals del segle XIX a causa de la gran 
expansió industrial del moment es va 
començar a generalitzar la crema de residus al Regne Unit, el quals contenien alts continguts en 
carbó i per tant eren fàcilment combustibles. Als anys 1920 la crema de residus es va estendre als 
Estats Units amb més de 200 instal·lacions destinades a tal fet, anant amb sintonia amb el moment 
d’auge que vivia el país. Tot i això, amb el crack de 1929 i la crisis que el seguí, l’empobriment de la 
població es va traduir en un empobriment del contingut energètic dels residus, fet que va dur 
l’incineració a un segon pla i el residus s’acumulaven en grans abocadors. 

Fins aquell moment totes les plantes que s’havien construït operaven precàriament, i ben poques 
d’elles aprofitaven la calor generada. Amb l’avenç en la tecnologia de combustió i l’evolució favorable 
en la composició dels residus (des del punt de vista energètic) es va retornar a l’ús de les 
incineradores però de manera més eficient, introduint un seguit de cicles d’aigua-vapor que 
aportessin aigua calenta i energia a la població. Ara bé, fins al 1950 tots els fums emesos 
s’acceptaven com a inevitables i l’únic objectiu era la reducció dels costos tant com fos possible. Als 
anys 60, quan els fums negres de les xemeneies deixaven de ser un símbol de prosperitat i van 
començar a sorgir les normatives ecològiques, la crema de residus va millorar de forma dràstica. Es 
va passar a obtenir una recuperació d’energia de manera sistemàtica, depurant els gasos de 
combustió a les sortides, i millorant els rendiments obtinguts.  

Imatge 1: Planta incineradora de Marsella
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Actualment i des dels anys 80, l’emissió de residus a l’atmosfera per part de les incineradores és 
pràcticament nul·la i s’està convertint cada cop més en un sistema d’eliminació de residus 
ambientalment segur, tot i que rep moltes crítiques per part d’alguns sectors de la població. Malgrat 
haver-se modernitzat en la seva majoria, les incineradores no solament segueixen tenint l’imatge 
pública del passat. sinó que alhora moltes d’elles no treballen aprofitant tota la seva capacitat. A 
Europa hi ha un gran nombre de incineradores que no recuperen energia, o que si més no la 
recuperen de forma poc eficient. Segons un estudi dut a terme per l’organització Ecoheat 4EU a finals 
del 2012 a 14 països diferents, prop de 500.000 milions d’euros d’energia provinent de la incineració 
de deixalles i residus industrials no s’exploten. 

2.2. Funcionament bàsic d’una central incineradora 
Una central incineradora de residus funciona de manera molt similar a una central tèrmica, amb la 
gran diferència que en el cas de la incineradora el combustible són les deixalles. Aquest fet implicarà 
haver de estar pendent de molts més aspectes ja que els residus sòlids no són tant fàcils de controlar 
com un combustible líquid; alhora tenen un PCI molt inferior als carburants utilitzats en les centrals 
tèrmiques, i els gasos alliberats a la combustió són molt més contaminants que no pas els generats 
en una combustió de gasolina. A més a més, degut a les característiques dels fums de la combustió, 
no és possible realitzar un cicle combinat i per tant l’eficiència s’haurà d’aconseguir de manera 
diferent.  

Una incineradora de residus genèrica es pot separar en tres grans zones: la zona d’incineració o 
forn, la zona de la caldera i la zona de tractament dels gasos (parts esquerra, central i dreta de 
l’imatge 2). A més a més si la incineradora consta d’un sistema de compostatge s’hauria de disposar 
d’estructures definides especialment per aquest fi. 

Imatge 2: Caricatura d’una incineradora
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Les deixalles són transportades a la planta des dels grans punts de generació de residus, ja sigui 
amb camions o trens, i es dipositen en uns contenidors. El més habitual és que els residus d’aquests 
contenidors vagin directament al forn, tot i que en algunes plantes primer es fa una preselecció en la 
qual s’extreuen els materials metàl·lics i reciclables (plàstics). La selecció d’aquests materials es fa ja 
que el seu valor tant econòmic com ambiental és major si no s’incineren, degut principalment al seu 
baix PCI. 

És important barrejar els residus dipositats en els tancs contenidors per assegurar-se així una certa 
homogeneïtat. D’aquesta manera el PCI global serà més o menys constant i el sistema no es veurà 
sotmès a càrregues molt variables.  
 

Un cop barrejades les deixalles, es van dipositant en 
diferents tremuges, les quals van subministrant de manera 
continua residus al forn mitjançant unes grapes. Dins 
d’aquests, els residus van avançant per sobre d’una 
graella mentre van sent combustionats amb l’ajuda d’aire 
de combustió. En arribar al final de la graella, tot el material 
incombustible residual cau dins un dipòsit d’aigua en el 
qual es refreda, per més tard ser evacuat a plantes de 
tractament específiques. Aproximadament els materials a 
la sortida tenen un 90% menys de volum i un 75% menys 
de pes respecte al que tenien a l’entrada. 

Els residus després de la seva combustió generen uns fums a molt altes temperatures, que juntament 
amb l’aire de combustió introduït en excés, es condueixen a través d’uns conductes cap a la zona de 
tractament de gasos. Mentre travessin aquests conductes, els fums hauran de transmetre la seva 
calor cap a un sistema de tubs pels quals hi circularà aigua i vapor. D’aquesta manera s’aprofitarà 
tant la calor obtinguda de la combustió, com la provinent del refredament dels fums abans de ser 
tractats tractats. Tot i que interessa aprofitar la màxima energia del refredament dels gasos, és 
important que aquests no arribin totalment freds, ja que els sistemes de tractament requereixen un 
mínim de temperatura per poder funcionar de manera adequada. Aproximadament al llarg dels 
conductes els fums disminuiran fins a una cinquena part la seva temperatura, passant d’uns 1200ºC 
de la flama del forn a uns 200ºC a l’entrada de la zona de tractament. El refredament es realitzarà 
amb una transferència de calor per convecció i radiació dels fums cap a tubs d’aigua i vapor. 
L’energia que rebi l’aigua l’utilitzarà per canviar de fase convertint-se així en vapor, el qual es tornarà a 
escalfar i serà introduït dins el sistema turbo-alternador, productor de l’energia aprofitable. 

Imatge 3: Extrets de la planta 
que s’envien a reciclar
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Antigament s’entenia com a energia aprofitable el fet de crear vapor on es requerís (ja fos un tren o 
una casa) per tal de moure una màquina de vapor o bé simplement escalfar l’aigua. Actualment 
l’energia aprofitable és l’energia elèctrica i no la mecànica, bàsicament per les facilitats que ofereix a 
l’hora de ser transportada. És per això que tot i aconseguir treball mecànic a través d’una turbina, en 
una central tèrmica o incineradora de residus no s’entén el concepte de turbina si no va lligat al d’un 
alternador. Al conjunt se l’anomena grup turbo-alternador (o GTA). Un alternador és una màquina que 
mitjançant un sistema de bobines i pols converteix un esforç rotatori - en aquest cas el generat per la 
turbina - en potència elèctrica.  

Així doncs al llarg de la planta, la potència tèrmica es transforma en mecànica mitjançant la turbina, i 
la mecànica en elèctrica amb l’alternador. 

El rendiment electromecànic del GTA acostuma a ser força elevat (rondant el 90%). El rendiment 
termo-mecànic però és una altra cosa. Globalment les plantes incineradores de RSU tenen el seu 
propi mètode per calcular-ne l’eficiència, sent habitual en moltes plantes rendiments propers al 60%. 

Imatge 4: Vista general d’una incineradora
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2.3. Funcionament d’una turbina de vapor 
Una turbina de vapor és una màquina de vapor o turbomàquina que transforma l’energia del vapor en 
energia mecànica a través d’un intercanvi de la quantitat de moviment entre el vapor i els àleps. La 
turbina de vapor es troba englobada dins el grup de les turbines tèrmiques les quals es caracteritzen 
per produir-se un canvi de densitat considerable en el fluid al llarg del seu interior. Tota turbina està 
formada per múltiples rodes rotatòries anomenades rotors i un conjunt de rodes fixes anomenades 
estators les quals es van alternant (estator - rotor - estator - rotor…). Totes elles estan fixades a un eix 
comú de manera que, a mesura que el fluid amb alta energia les travessi vagi cedint energia als rotors 
els quals giraran i faran girar l’eix.  

Per poder entendre com es transfereix l’energia del fluid cap a cada fulla cal entendre bé quina 
energia té associada un fluid. 

El contingut energètic d’un fluid es pot descompondre en dos termes. L’energia cinètica del fluid, 
associada a la seva velocitat i l’entalpia del fluid relacionada amb la seva pressió i temperatura, així 
com amb el fet que flueix. L’energia total del fluid es pot expressar com la suma de l’energia cinètica i 
l’entalpia del mateix. 

Hi ha dos maneres de transmetre l’energia del fluid cap a la fulla, la qual cosa permet classificar les 
turbines en dos grans grups: les turbines d’acció i les turbines de reacció. En una turbina d’acció o 
d’impuls el rotor es mogut per l’acció d’una força externa a ell. Un exemple pràctic és si s’agafa la 
mànega del jardí mentre s’està netejant una bicicleta i s’apunta cap al pedal. Aquest començarà a 
girar per la força externa que l’aigua de la mànega fa sobre ell. En 
canvi una turbina de reacció es mou per una reacció a una acció 
(interna) que genera ell mateix, és a dir, l’àlep fa una força del qual en 
rep la reacció que el desplaça. Un exemple seria un aspersor circular 
del jardí: L’aspersor fa una acció sobre el fluid (l’expulsa) rebent la 
reacció en sentit contrari que provoca el moviment de l’aspersor. 

En tots dos casos el fluid rep una força amb la qual cosa es veurà 
desaccelerat, perdent així energia cinètica. Com que tota l’energia 
cinètica no es transmetria amb un sòl àlep caldrà afegir un seguit de 
rotors en sèrie. El gran problema llavors seria que s’aconseguiria transmetre tota l’energia cinètica del 
fluid però l’energia entàlpica no s’alteraria, amb la qual cosa pressió i temperatura es mantindrien 
constants i no s’aprofitaria l'energia entàlpica del fluid. Aquest problema es soluciona gràcies a 
l’estator. L’estator (rodes fixes a la carcassa) inicien cada etapa estator-rotor actuant com a tovera. La 

Imatge 5: Aspersor 
circular de jardí
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seva finalitat és convertir energia entàlpica en energia cinètica, accelerant el fluid i permetent la 
col·locació de molts més rotors i d’extreure molta més energia. 

Ara bé, la diferència entre rebre l’acció (turbina d’impuls) o fer l’acció (turbina de reacció) va més enllà. 
Quan es rep l’acció, l’àlep només s’ha d’oposar al fluid i rebre’n l’impacte fet que implica un canvi en 
la velocitat del fluid. En canvi quan l’àlep ha de fer l’acció per rebre’n la reacció l’ha de redirigir (sovint 
accelerar-lo), fent que aquest perdi tant velocitat com pressió en travessar el rotor. 

Així doncs en una turbina d’acció o d’impuls els àleps s’oposen al flux rebent un impacte que els 
desplaça i alhora redueix la velocitat del fluid, mentre que en una turbina de reacció els àleps 
redirigeixen en flux disminuint-hi alhora la seva velocitat i pressió (imatge 6). 

La majoria de turbines de vapor no són completament d’acció o completament de reacció sinó que 
combinen etapes d’acció amb etapes de reacció. Normalment s’acostumen a col·locar àleps d’acció 
en les primeres etapes i després es col·loquen rotors de reacció, d’aquesta manera se’n maximitza el 
rendiment. També, sobretot situats al final de la turbina, s’utilitzen àleps combinats, d’acció i  reacció 
alhora. Aquests presenten una forma retorçada tal com es veu a la imatge 7. En aquesta imatge 
també es pot apreciar com els rotors de les dues primeres files s’oposen al flux, la tercera el redirigeix 
i les dues últimes són clars exemples d’àleps d’acció en la part central i àleps de reacció a la perifèria. 

Imatge 6: Comparativa entre turbina d’acció i de 
reacció
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Els àleps de acció sempre es troben a la part central per aconseguir un perfil de velocitats continu en 
tot el diàmetre. 

L’imatge 7 mostra també que els àleps no comencen on acaba l’eix sinó que es posen més a 
l’exterior. Aquest fet es deu a que si es fes una força molt propera a l’eix, el moment generat seria 
molt baix, pràcticament no aportant parell però consumint energia del vapor. 

Tant en els àleps combinats com analitzant una turbina globalment, es pot fer una classificació en 
funció de la part d’acció o de reacció que es té. Aquesta distinció es fa amb el grau de reacció o 
degree of reaction (R). El grau de reacció és la fracció entre el salt de pressió en un pas del rotor 
respecte el salt de pressió en una etapa. També es pot expressar com el canvi d’entalpia al rotor 
respecte al canvi total .  1

La majoria de turbines de vapor es troben entre mig dels dos extrems tenint una R d’entre un 30 a un 
80%, tot i que les més comunes són les anomenades turbines de Parson amb una R d’un 50% , ja 
que maximitzen la seva eficiència . En les turbines hidràuliques el rang d’R és molt més ampli, 2

podent-se destacar les turbines de Pelton, de Francis o de Kaplan en funció de la orientació dels 

 Si es considera una turbina com isentròpica (ideal) gràcies a les equacions TdS (veure annex 1) 1

es pot assimilar que ΔΗ=ΔP. Així doncs quan es parla d’un canvi en la pressió aquest canvi 
també es produeix en l’entalpia.

 Es pot trobar un gràfic demostratiu a l’annex 2.2

Imatge 7: Rotor d’una turbina de vapor de grans 
dimensions
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àleps i al nombre de files d’acció, reacció i combinades. En aquestes turbines però, cal fer especial 
atenció en el fenomen de la cavitació , el qual pot produir grans danys a les turbines. 3

Un cop s’ha vist els diferents tipus de turbines que hi ha, ara cal analitzar com s’estructuren els 
passos de estator a rotor, és al que s’anomena l’esglaonament. Quan es té una turbina amb diverses 
etapes hi ha dues maneres de passar d’una etapa a la següent: l’esglaonament de pressió i 
l’esglaonament de velocitat. 

En el cas de l’esglaonament de pressió, quan el vapor travessa cada estator aquest l’accelera i el 
dirigeix cap els rotors. Així doncs l’estator augmenta la velocitat a canvi de disminuir la pressió. Quan 
el vapor arriba al rotor, aquest actua ja sigui d’acció o de reacció disminuint la velocitat del fluid. 
Aquest fet es va repetint en cada etapa de la turbina fins que s’obté la pressió mínima, amb la qual 
s’expulsa el vapor de la turbina cap al condensador. Vist globalment, la velocitat va augmentant en els 
estators i disminuint en els rotors mantenint-ne la mitjana constant i la pressió disminueix en el estator 
i es manté constant al rotor . Totes les turbines actuals destinades a la generació elèctrica funcionen 4

amb aquest tipus d’esglaonament. 

En l’esglaonament de velocitat, just quan el vapor arriba al primer estator aquest converteix tota 
l’energia entàlpica en cinètica, accelerant enormement al fluid i reduint-ne la pressió a la que 
s’extraurà i s’enviarà al condensador. A partir d’allà i mantenint constant la pressió, la velocitat anirà 
disminuint en anar travessant rotors. Els estators (exceptuant el primer) únicament serveixen per 
redirigir el flux.  

 Es pot veure definició de cavitació a l’annex 1.3

 Sempre i quant sigui una turbina d’acció, si es de reacció pot disminuir.4

Imatge 8: Evolució de pressió i velocitat en funció del tipus d’esglaonament
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Cada mètode té els seus avantatges i inconvenients que el fa més idoni per un àmbit o un altre. Per 
exemple la capacitat de conversió d’energia del fluid en energia del rotor és més gran en els 
esglaonaments per velocitat (es necessitarien menys etapes) però els esglaonaments de pressió 
poden aconseguir millors rendiments globals i menors velocitats de gir, fet importantíssim per una 
turbina que generi energia elèctrica. 

Respecte a la velocitat de gir de la turbina, un fenomen que cal tenir en compte és el fet d’aconseguir 
velocitats supersòniques  a la perifèria. Si es treballés amb velocitats superiors a la velocitat del só es 5

produirien zones amb discontinuïtats en la pressió, en la densitat i en la temperatura, fet conegut com 
ones de xoc. Com que el diàmetre de la turbina ve fixat per la quantitat de vapor i la pressió d’aquest 
a l’hora de travessar-lo, si la velocitat angular que s’obté és molt alta es podrien produir ones de xoc 
a la perifèria, disminuint el rendiment obtingut, causant vibracions i podent malmetre la turbina. Si en 
una turbina només es tingués una etapa, en transmetre tanta energia tèrmica en un sol salt 
s’obtindrien velocitats massa elevades, de fins a 30.000rpm. Així doncs per evitar aquest problema 
s’ha de fer un esglaonament del flux, normalment de pressió. A més a més l’avantatge de treballar 
amb velocitats de rotació baixes quan es vol generar energia elèctrica és que serà més simple el 
sistema de transmissió cap a l’alternador.  

 Es pot trobar una descripció de la teoria de De Laval sobre fluxos subsònics i supersònics a 5

l’annex 1.
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3. Anàlisis de la planta 
3.1. Arribada de les deixalles 
Una incineradora de residus està preparada per rebre un gran nombre de deixalles, en molts casos 
per incinerar tots els residus que pot generar una gran ciutat. L’incineradora de Marsella per exemple 
té una capacitat de tractament de 40 tones de deixalles cada hora (repartides en dos línies) cosa que 
suposa més de 300.000 tones al any de residus incinerats, sense contar 110.000 tones anuals 
addicionals de residus orgànics també tractats. Amb tot, té capacitat suficient per cobrir les 
necessitats de la zona metropolitana marsellesa on hi viuen més de 1 milió d’habitants. S’ha de 
pensar que de totes les deixalles urbanes i industrials que es generen han d’anar a parar a algun lloc, 
i actualment l’alternativa a una incineradora són els abocadors, els quals en molts casos ja superen la 
seva capacitat. Així doncs, el recinte ha d’estar preparat per rebre una gran quantitat de residus, ja 
sigui amb entrades en bloc amb l’arribada de trens com entrades progressives a través de camions. 
Cal destacar que el tren, tot i requerir una major inversió inicial, a la llarga és l’opció més econòmica, 
ja que tot i tractar els residus de les grans ciutats, aquestes prefereixen no tenir la incineradora aprop 
seu. 

Tots els residus, a mesura que van arribant són 
dipositats dins de grans fosses amb l’ajut de 
sistemes hidràulics que inclinen els contenidors i 
ganxos que engrapen les deixalles. En la zona 
dels contenidors la presència de mals olors és 
comprensible, fent recomanable d’afegir sistemes 
que les contrarestin. En funció del país 
d’explotació pot ser que la legislació obligui a 
tenir uns màxims vapors permesos. 

En cas que la planta hagi d’incinerar fangs provinents de depuradores o zones industrials, caldrà que 
aquests s’assequin abans de ser combustionats. És necessari tenir una sequedat mínima abans 
d’entrar al forn ja que, com es comentarà més endavant, en funció de la humitat dels residus es 
requerirà una major o menor temperatura de l’aire de combustió. 

Un cop les deixalles es trobin a les fosses, a través de ganxos es situaran dins d’unes tremuges que 
les anirà dipositant sobre una superfície on un aixeca-vàlvules les empenyerà sobre la graella i 
començarà la combustió.  

Imatge 9: Tancs inclinats pels sistemes 
hidràulics
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Tot i que a les incineradores modernes, gràcies a l’alt nivell tecnològic, la majoria de sistemes estan 
controlats automàticament i els operaris simplement han de vigilar que tot es realitzi sense problemes, 
el cas de l’arribada de deixalles és un cas particular. Tant en el transvasament de deixalles dels 
camions o trens als contenidors, com en la barreja i el control dels ganxos, les accions es realitzen 
amb control manual. Una de les raons de més pes és que aquests tipus de controls són molt més 
ràpids si els fa una persona que no un ordinador, i a major velocitat major capacitat de tractament 
generalment. 

3.2. Combustió 
La combustió es realitza al forn, un espai de grans dimensions en el qual s’hi pot diferenciar una 
graella on s’incineren els residus, l’evacuació d’elements sòlids per on sortiran els incombustibles i 
l’evacuació dels fums de combustió dels quals se n’aprofitarà la calor. 

Un cop els residus arriben a la graella empesos per l’aixeca-vàlvules, aquests són incinerats. La 
graella consta de dues parts, una fixa i una altra mòbil. La mòbil realitza un moviment cíclic d’ascens i 
descens inclinat per que així, gràcies també a l’efecte de la gravetat, les deixalles no només vagin 
avançant a través de la fixa, sinó que aquestes també es barregin. D’aquesta manera s’assegura la 
crema de tot el conjunt de deixalles que es dipositen al forn abans d’arribar al final del recorregut. A 
més a més la graella també consta d’un seguit d’entrades d’aire per poder introduir-hi aire a pressió. 
A aquest aire se l’anomenarà aire primari. 

La combustió consumirà enormes quantitats d’oxigen i necessitarà la presència de nitrogen. És per 
això que cal tenir una entrada d’aire forçat constant i de gran velocitat. Com que les concentracions 
de l’aire atmosfèric ja són favorables per a la combustió completa, la forma més econòmica d’obtenir 
aire insuflat és a partir de l’exterior. Ara bé, cal tenir en compte la temperatura de l’aire insuflat. La 
temperatura de l’aire es troba en relació directa amb la humitat dels residus, amb aproximadament un 
90% de sequedat, l’aire ha de trobar-se entre 110 i 170ºC. És molt important que totes les deixalles 
estiguin a suficient temperatura i prou barrejades per que s’incinerin totalment abans d’acabar el 
recorregut. 

A més a més s’afegirà una segona entrada d’aire (aire secundari) per sobre de la combustió. Aquest 
aire no caldrà que estigui pre-escalfat ja que no serà l’encarregat directe de la combustió, sinó que 
s’utilitzarà per: 

1) aportar turbulències per tal de millorar la combustió 
2) donar un suplement d’oxigen per acabar la combustió 
3) reduir l’enlairament dels residus (els vols) 
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Aproximadament la proporció d’aire primari és d’un 
65% de tot l’aire insuflat en tant que l’aire secundari 
suposa el 35% restant.  

En trobar-se envoltats de gasos a temperatures tant 
altes i amb un cabal d’aire immens provinent de la 
part inferior, una part dels residus poden enlairar-se. 
L’aire secundari actua com a porta d’aire i no deixa 
passar els sòlids provinents de la combustió, els 
quals podrien col·lapsar els conductes o els 
sistemes de tractament de fums si aconseguissin enlairar-se. 

Un cop s’hagi produït la combustió, els fums abandonaran el forn a través dels conductes verticals 
mentre que les cendres i altres elements incombustibles cauran dins un pou d’aigua per refredar-se. 
Dins l’aigua seran empesos per un altre aixeca-vàlvules que els anirà portant cap a l’exterior on seran 
emmagatzemats fins al seu refredament complet. Aquests elements poden arribar a tenir 
temperatures de fins a 100ºC quan abandonen l’aigua, amb la qual cosa és recomanable desplaçar-
los mitjançant sistemes de transport vibratoris per evitar incrustacions i acumulacions. Finalment, en 
assolir unes condicions adients són transportats amb camions cap a emplaçaments (aliens o no a 
l’incineradora) on seran tractats per un poder obtenir un nou ús. 

Un aspecte a tenir en compte és que quan s’insufla l’aire primari a alta velocitat (de l’ordre de 70.000 
m3/h) s’estan produint una depressió 
a la part del forn on es produeix la 
combustió. Aquesta depressió podria 
xuclar aire de l’exterior que refredaria 
l’ambient i disminuiria el rendiment de 
la planta, amb la qual cosa cal 
assegurar la estanquitat del forn. Per 
la part de la tremuja d’alimentació de 
deixalles cal assegurar-se que 
sempre estigui plena, amb això 
s’aconsegueix que les deixalles 
actuïn de barrera impedint l’entrada 

d’aire. Per la part de l’evacuació de les cendres és l’aigua l’encarregada de crear un estancament, 
mentre que la part de la sortida dels fums no cal tenir-la en consideració ja que és la via 
d’escapament de tot l’aire insuflat (tant primari com secundari). 

Imatge 10: Fotografia d’una graella en 
plena combustió

Imatge 11: Esquema del forn
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A diferència de l’entrada de deixalles, la part de la combustió està totalment aïllada per evitar 
possibles pèrdues de calor. Sempre que el sistema està en funcionament no hi pot accedir cap 
operari. Només es permet l’entrada amb el forn aturat si es realitzen tasques de neteja o 
manteniment. El control es realitza de forma automàtica i vigilat òpticament amb càmeres. Per 
mesurar les temperatures la única manera és fer-ho a través de piròmetres de raigs infrarojos 
(piròmetres IR) ja cap altre aparell de mesura no resistiria els 1200ºC que es tenen a la zona de 
combustió. Un piròmetre pot arribar a mesurar temperatures fins a 4.000ºC amb la qual cosa no hi ha 
cap inconvenient en utilitzar-los. El principal avantatge de treballar amb sistemes de control automàtic 
és que ràpidament detecten i corregeixen qualsevol error o sobrecàrrega. En cas de voler augmentar 
la càrrega i per tant la potència generada pel GTA només cal indicar-ho i afegir residus a les tremuges 
d’alimentació. El sistema s’encarregarà d’introduir més aire al sistema, realitzar uns desplaçaments 
més ràpids tant amb els aixeca-vàlvules com amb la graella i adequar el cicle aigua-vapor als requisits 
pertinents. Un inconvenient de que tot estigui automatitzat però, és que quan hi ha algun problema 
tècnic moltes vegades els operaris no tenen prou experiència per resoldre’l. Un altre inconvenient és 
que amb tota la pols que es pot acumular, i la gran quantitat de fums que hi ha és que a través de les 
càmeres no es pugui obtenir una visió adequada de la zona del forn, per veure si els residus 
s’incineren completament abans d’arribar al final de la graella. En aquests casos és l’operari el que 
s’ha de dirigir cap a la part exterior del forn a veure la combustió a través d’unes finestretes tancades. 

3.3. Circuits d’aigua-vapor: conductes 
La calor intrínseca als fums de combustió no és útil ja que cap turbina suportaria ni unes 
temperatures tant altes, ni l’existència de grans partícules sòlides, ni l’heterogeneïtat dels fums. No hi 
ha altre remei per tant que transmetre aquesta calor a un altre tipus de substància d’on si se’n pugui 
obtenir energia, i actualment en pràcticament la totalitat dels casos s’utilitza un circuit tancat d’aigua-
vapor, funcionant aproximadament com un cicle de Rankine. Els avantatges de l’aigua són molts per 
aquest tipus de tasques, com poden ser el fet que és extremadament barata, no és tòxica, és molt 
manejable i poc corrosiva, la seva temperatura de canvi de fase no és exageradament alta, té un gran 
coeficient de convecció (forma vapor) i amb un senzill tractament quan es troba en estat líquid es 
poden aconseguir unes condicions de puresa òptimes per la turbina. A més a més les turbines de 
vapor poden subministrar una potència molt gran, a diferència d’altres tipus de turbines com són les 
hidràuliques o les de combustible. 

Un cop els fums abandonin el forn i entrin als conductes seran guiats per grans canals per tal que 
tinguin prou superfície de contacte amb el fluid refrigerant (en aquest cas l’aigua) per transferir-hi la 
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calor. Per poder reduir els aproximadament 1200ºC  de l’entrada fins als 200ºC desitjats a la sortida 6

seran necessaris uns quatre  passatges coberts de tubs on es produeixi la cessió de calor. En el 7

primer, el qual inclourà la cambra de combustió, es produirà una primera transferència de calor 
envers les parets, les quals estaran formades per tot de tubs units a través de membranes dins els 
quals hi circularà aigua. Per assegurar que no es perdi calor cap a l’exterior, després dels tubs hi 
haurà una paret feta de maons refractaris que actuaran com aïllant tèrmic. En els tubs que es trobin 
més propers al forn també serà recomanable afegir-hi una capa de refractaris entre la combustió i els 

tubs per que aquests no es malmetin. Cal 
destacar que els maons refractaris són uns 
consumibles ja que s’han d’anar canviant quan 
es desprenen, tant a causa del desgast tèrmic 
com a les petites explosions que es produeixen 
a la zona de combustió. No s’ha d’oblidar que 
s’estan incinerant residus sòlids urbans que en 
molts casos no han estat preseleccionats. 
S’han arribat a trobar motocicletes senceres, 
bombones de butà i inclús explosius dins els 
contenidors, elements que provocar grans 
danys a la part del forn. Els maons refractaris 
però tenen l’inconvenient que en cas de 
despreniment cau tot el maó sencer deixant una 

bona part d’un tub al descobert. L’alternativa que es pot utilitzar és d’impregnar els tubs amb un 
ciment del mateix material ceràmic dels maons, amb l’avantatge que en cas de fallada no cauria tot el 
recobriment quedant poca superfície de tub afectada. A més a més si l’element al qual es col·loqués 
el maó estigués sotmès a vibracions seria molt més efectiu l’ús del ciment per evitar despreniments.  

En aquest anàlisis s’intentarà numerar de forma aproximada les necessitats de la planta, de manera 
que es puguin entendre millor el seu funcionament. S’ha decidit treballar prenent com exemple la 
planta de Marsella pel gran accés a les dades que es tenia, això vol dir suposar una entrada de 
300.000 tones de deixalles anuals al forn. Amb el dimensionament previst, la cambra de combustió 
hauria de tenir un volum de 10mx5mx22m (amplada, profunditat i alçada) i en total la superfície 
d’intercanvi de calor entre fums i tubs seria d’uns 620m2. A la planificació econòmica s’ha descrit 
concretament les característiques de la planta de referència. 

 S’ha pres com a referència una temperatura de 1200ºC. Aproximadament és la temperatura de 6

la flama adiabàtica en la crema de residus d’una ciutat d’un país desenvolupat. La temperatura 
depèn del PCI de les deixalles.

 Aquest nombre pot canviar en funció de la instrumentació utilitzada.7

Imatge 12: Esquema de les parets de tubs
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La unió entre els tubs que formen la paret es realitzarà a través d’unes membranes que actuaran com 
aletes. Alhora la membrana assegurarà la verticalitat dels tubs, eliminant els possibles desplaçaments 
que es podrien produir a causa d’una expansió tèrmica. 

Al segon passatge és on es trobaran els sobreescalfadors. Els sobreescalfadors són un conjunt de 
tubs pels quals hi circula vapor a alta temperatura i pressió però on encara han de rebre més calor. És 
l’últim pas del vapor abans d’entrar a la turbina i per tant on més temperatura dels fums es requereix. 
Per maximitzar la transferència de calor es pengen del sostre de manera que el cabal de fums el 
travessi de forma directa. Aproximadament haurien de tenir una superfície mullada de 1000m2. En 
aquest segon passatge la paret també està feta de tubs ja que s’ha de reduir més la temperatura 
abans d’entrar al tercer passatge. La superfície de contacte dels tubs de la paret seria d’uns 500m2. 

Al tercer passatge és on es troba tant el vaporitzador com un primer economitzador; en aquest canal 
ja no és necessari que hi hagin més tubs a les parets. El vaporitzador és un seguit de conductes que 
realitza un cicle tancat que comença i acaba al calderí (que es veurà més endavant). D’allà s’agafa 
aigua que a mesura que va sent conduïda pels tubs es va evaporant (parcialment) i es torna al calderí. 
La funció de l’economitzador és ben diferent. Aquest pren l’aigua que ha acabat el cicle i la torna a 
escalfar per poder començar de nou el circuit, situant-la ja calenta al calderí. L’economitzador del 
tercer passatge aproximadament tindria una superfície d’intercanvi de calor d’uns 750m2 mentre que 
la del vaporitzador seria d’uns 1100m2. De la mateixa manera que el sobreescalfador, tant 
l’economitzador com el vaporitzador es troben en suspensió al ben mig del conducte. 

A l’últim passatge només quedarà un economitzador de grans dimensions, els tubs del qual omplen 
tot el canal obtenint així una superfície mullada d’uns 2700m2. Un cop els fums han travessat aquest 
últim tram arriben en bones condicions de temperatura a la zona de tractament de fums. La 
temperatura dels fums ha anat disminuint progressivament com tal com mostra la imatge 13. En 
aquest esquema el vapor circula d’esquerra a dreta, mentre el circuit d’aigua-vapor ho fa d’esquerra 
per sempre rebre calor dels fums. 
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3.4. Circuits d’aigua-vapor: caldera 
Per entendre el recorregut de l’aigua és imprescindible entendre bé tant el que es pretén aconseguir 
com la manera amb la qual s’aconseguirà. L’objectiu és fer girar la turbina per generar esforç mecànic 
a partir d’una pèrdua de velocitat i d’entalpia del vapor. Primer de tot s’ha de transmetre l’energia al 
vapor que accionarà el cicle tèrmic, amb el qual es transformarà l’energia en forma de vapor 
introduïda en potència. Hi ha multitud de cicles tèrmics amb els que fer aquesta transformació, el més 
eficient de tots d’ells és el cicle de Carnot el qual consta de dues etapes isotèrmiques i dues 
adiabàtiques. El més recomanable per una turbina de vapor però és el cicle de Rankine, tot i que 
tingui un rendiment més baix que el de Carnot. El cicle de Rankine és un dels més utilitzats en l’àmbit 
industrial, sobretot en la generació d’energia a partir de potència tèrmica (majoritàriament en centrals 
tèrmiques i nuclears). Cal destacar que per alimentar la turbina es necessita un flux constant de vapor 
pur ja que qualsevol irregularitat en aquest podria malmetre el GTA. 

3.4.1. El cicle de Rankine 
A grans trets en un cicle de Rankine a partir de la calor provinent d’una font tèrmica (en el cas d’una 
incineradora són els RSU) es converteix aigua líquida en vapor dins una caldera d’alta pressió per 
després ser portat a la turbina per generar treball mecànic. El vapor expansionat a baixa pressió que 
surt de la turbina es condensa obtenint novament aigua líquida, la qual es torna a introduir a la 
caldera per començar el cicle de nou. Per transportar l’aigua del condensador fins a la caldera 
s’utilitzen bombes d’impuls les quals augmenten la pressió del fluid tancant el cicle de manera 
isentròpica, en el cas d’un cicle ideal. De la mateixa manera que qualsevol altre cicle de potència, el 
seu rendiment o eficiència es troba acotat per l’eficiència termodinàmica d’un cicle de Carnot 
treballant amb els mateixos focus tèrmics, segons l’equació: 

Imatge 13: Distribució de temperatures als conductes
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On η és el rendiment de Carnot, Tf és la temperatura del focus fred i Tc la temperatura del focus 
calent. Aquest rendiment és un rendiment ideal al qual no s’arribarà mai. A més a més cal tenir en 
compte que es treballa amb un cicle de Rankine en comptes d’un cicle de Carnot, fet que encara 
disminuirà més l’eficiència obtinguda. El rendiment d’un cicle de Rankine bàsic es calcula com el 
quocient entre la potència neta obtinguda i el flux de calor aportat a la caldera. Aquest rendiment es 
pot aproximar a una simple relació d’entalpies si es menysprea el treball de bombeig (els subíndexs 1 
i 2 indiquen respectivament entrada i sortida a la turbina, i el 4 entrada a la caldera. 

En el cas d’una incineradora amb una temperatura de combustió aproximada de 1200ºC i una 
temperatura de l’entorn d’uns 25ºC s’estaria parlant d’un rendiment de Carnot del 79% mentre que el 
cicle real funcionant de forma similar a un cicle de Rankine rendeix prop del 35%. 

El cicle Rankine bàsic i ideal es pot representar amb un diagrama temperatura - entropia (T-s, veure 
imatge 14). En ell es poden distingir quatre processos, dos isentròpics i dos isobàrics. Els isentròpics 
suposen entropia  constant i s’observen com a rectes verticals, mentre que isobàrics signifiquen 8

pressió constant i els processos segueixen les línies de pressió constant. Aquests quatre processos 
porten a quatre estats anomenats de l’1 al 4, que tenen aproximadament les següents propietats en 
el cas plantejat : 9

1) vapor sobre-escalfat 
2) vapor quasi saturat 
3) líquid saturat 
4) líquid subrefredat 

 Es pot veure definició d’entropia a l’annex 1.8

 Sota les condicions requerides a la turbina que s’exposaran a l’apartat 3.5.9
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	 - En el procés 1-2 hi ha una expansió isentròpica del vapor a la turbina des de la pressió 
màxima fins a la pressió del condensador. Aquest canvi de pressió genera el treball mecànic a l’eix de 
la turbina. 
	 - En el procés 2-3 hi ha una transmissió QL entre el fluid i l’entorn, cedint el primer calor al 
segon. Aquest procés provoca la saturació del vapor i la condensació del mateix fins a obtenir liquid 
saturat. 
	 - El procés 3-4 tracta d’una compressió isentròpica de l’aigua mitjançant una bomba. Aquest 
fet suposa un consum de potència que cal aportar. L’augment de pressió es realitza fins a la pressió 
de la caldera. 
	 - En el procés 4-1 hi ha una transmissió de calor QH dels fums (o combustible) cap al fluid la 
qual saturarà el líquid subrefredat, el vaporitzarà i el seguirà augmentant de pressió. El primer 
escalfament es realitzarà amb els economitzadors, la vaporització principalment amb el vaporitzador 
però també amb l’ajut del calderí, i els sobreescalfadors s’ocuparan de portar el fluid a les condicions 
adients per entrar a la turbina. 

Imatge 14: Diagrama T-s del cicle de Rankine
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L’àrea tancada dins el cicle en el diagrama 
T-s representa el treball net que produirà la 
planta per kg d’aigua, amb la qual cosa 
interessarà fer-la el més gran possible. Una 
primera opció és augmentar la pressió de 
treball de la caldera. Donat que un 
augment de pressió suposaria més treball 
a la bomba, l’opció més eficient és 
augmentar la temperatura del vapor a la 
sortida de la caldera. Bàsicament aquesta 
és la funció dels sobreescalfadors. És per 
això que quan es té d’un cicle de Rankine 

amb sobreescalfadors es diu que 
s’obté un vapor de més qualitat. Una 
segona opció seria disminuir la pressió 

de treball del condensador, la qual cosa també augmentaria l’àrea interior del cicle així com el 
rendiment, ja que es cediria calor a més baixa temperatura al condensador. Aquest canvi pot ser 
factible fins a un cert punt. Disminuir la pressió augmentaria la superfície de treball de la turbina tot i 
que suposes haver d’aportar un més potència a la bomba, però cal anar amb compte de no entrar 
excessivament dins la zona de saturació a la turbina ja que un excés de gotes d’aigua líquida podria 
malmetre la turbina. 

Els sobreescalfadors s’intentaran situar en els llocs on la temperatura és més elevada per així absorbir 
més calor tant per convecció com per radiació, i fer-ho a més temperatura. Tot i això, en el disseny 
proposat es situen quan els fums es troben a uns 850ºC en comptes de a 1200ºC pel fet que la 
turbina està preparada per treballar amb unes condicions de vapor de 400ºC, amb la qual cosa no 
interessa una transferència de calor major cap als sobreescalfadors. 

Amb la temperatura del punt 1 fixada a 400ºC cal aconseguir unes condicions de pressió del punt 2 
de manera que aquest es situï a pràcticament el punt de vapor saturat mitjançant un procés el més 
proper a isentròpic. Per aconseguir-ho, tot i que com es veurà l’aerocondensador produeix pressions 
molt baixes, es col·locaran bombes de buit a la sortida de la turbina que mitjançant l’efecte venturi 
provocaran pressions per sota l’atmosfèrica. 

Tot i que el funcionament del cicle bàsic de Rankine és molt senzill, existeixen modificacions que en 
poden augmentar el rendiment, com són els cicles de Rankine amb regeneració o reescalfament 
intermedi. Com es veurà aquests són els que s’utilitzen a la majoria de centrals, però també caldrà 

Imatge 15: Diagrama T-s amb els diferents passos
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tenir en compte que tot i realitzar un estudi amb el cas ideal, les turbines i les bombes no són 
isentròpiques a la realitat. Alhora sempre es produeixen pèrdues en diferents punts del circuit i els 
diagrames vistos en anterioritat es veuen alterats. Aquestes alteracions tot i existir tenen poc pes en 
el conjunt (principalment redueixen el rendiment) amb la qual cosa per un anàlisis d’aquestes 
característiques no farà falta tenir-lo en compte. Es pot trobar un esquema del cicle de funcionament 
real de la incineradora de Marsella a l’annex 2. 

3.4.2. Economitzadors, calderí i vaporitzadors 
S’entén com a caldera tot el sistema que genera vapor a partir d’aigua líquida i està formada per 
calderí i vaporitzadors. A més a més la majoria de calderes industrials també disposen 
d’economitzadors i de sobreescalfadors per aconseguir les condicions desitjades. Generalment 
s’utilitzen dos tipus de caldera: les aquotubulars i les pirotubulars. En les primeres el fluid a escalfar 
circula dins els tubs i els gasos de la combustió (o fluid refrigerant) en tant que en les segones el fluid 
refrigerant és el que circula per dins els tubs i el fluid a escalfar es troba al voltant. En pràcticament la 
totalitat dels casos en els que es vol escalfar el fluid i no refredar-lo s’utilitzen els aquotubulars ja que 
refrigeren millor els fums, tenen una major capacitat i la seva distribució és més senzilla.  

Sigui aquotubular o pirotubular, una caldera pot estar dissenyada per operar a pressions subcrítiques 
o supercrítiques, és a dir per sobre o per sota de la pressió crítica de l’aigua (220,64 bar). A pressions 
subcrítiques la llar està refrigerada per circuits d’aigua-vapor els quals experimenten un canvi de fase. 
Així doncs el sistema ha d’estar dissenyat per assumir el fenomen de la vaporització. D’altra banda a 
pressions supercrítiques l’aigua actua com a fluid d’una única fase (per això també se les anomena 
calderes de pas únic), amb un augment continu de la seva temperatura a mesura que avança per la 
caldera. En les calderes de pas únic no és necessari l’ús del calderí però requereixen especial atenció 
per evitar desequilibris excessius en la temperatura del metall. En aquest treball el disseny es 
realitzarà amb una caldera de pressions subcrítiques ja que són les més utilitzades tant en les 
incineradores com en les plantes termoelèctriques actuals. 

En calderes subcrítiques, l’aigua condensada és escalfada en un economitzador abans de ser 
introduïda en el calderí. D’allà es fa passar per la llarg a través del vaporitzador el qual vaporitza 
parcialment l’aigua. A l’inici del vaporitzador, el fluid que hi circula és aigua líquida, amb la qual cosa 
pot requerir el suport d’una bomba per poder funcionar. Quan la circulació pel vaporitzador està 
assistida per una bomba s’anomena re-circulació forçada mentre que quan no ho està s’anomena re-
circulació natural. Un cop la mescla d’aigua-vapor retorna al calderí s’acaba de vaporitzar i es dirigeix 
cap als sobreescalfadors, d’on anirà directament a la turbina. En tots aquests passos s’ha acabat 
produint un canvi de fase de líquid a vapor, amb el qual s’ha d’anar amb compte. Quan és té aigua 
circulant per uns tubs i aquesta rep calor de l’exterior, l’aprofita per anar augmentant de temperatura 
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fins al punt de canvi de fase. Un cop arribada a aquesta temperatura (la qual depèn de la pressió a la 
que es trobi), tota la calor que segueix rebent l’utilitza per canviar de fase mantenint temperatura 
constant, ara bé, aquest canvi de fase no és instantani sinó que es produeix en diferents etapes. 
Partint d’un flux d’aigua, petites partícules d’aquestes canvien de fase obtenint un flux de bombolles.  

A mesura que el fluid avança i rep més calor, més partícules van evaporant-se obtenint bombolles de 
vapor més grans. A aquest flux se l’anomena flux intermig. Aleshores l’aigua queda desplaçada als 
extrems degut a la tensió superficial i a l’expansió del vapor, mostrant un flux anular que s’acaba 
convertint en un flux de gotes d’aigua per finalment completar-se el canvi de fase obtenint un flux de 
vapor. 

És en els tubs del vaporitzador on es produeix aquesta transformació. Tot i el seu nom els 
vaporitzadors no aconsegueixen un flux purament de vapor, sinó que normalment és de gotes o 
anular. Aquest fet és important perquè permet entendre per què els vaporitzadors desemboquen en el 
calderí i no es condueixen directament al sobreescalfadors.  

Els economitzadors són un seguit de tubs que es troben en el tercer i quart passatge, quan la 
temperatura dels fums és més baixa. Com que dins seu hi circula aigua a temperatures força inferiors 
a la del vapor dels sobreescalfadors, tot i trobar-se en contacte amb fums a temperatura baixa el salt 
tèrmic entre fums i fluid segueix sent suficient per que l’aigua absorbeixi una quantitat important de 
calor. El seu objectiu és el d’obtenir aigua sobreescalfada (T>110ºC) de manera que sigui més fàcil 
l’evaporació de la mateixa, fet que es produirà en els vaporitzadors i al calderí. En l’economitzador 
difícilment es produeix canvi de fase, ja que a 60bar  la temperatura de saturació és de 275,78ºC i 10

l’aigua que circula pels economitzadors es calenta fins a uns 130ºC aproximadament. 

 També ve marcada per les especificacions de la turbina escollida.10

Imatge 16: Evolució del flux d’aigua en evaporació a través 
d’un tub
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El calderí és el punt on es produeix la 
separac ió entre l ’a igua que s’ha 
d’evaporar i el vapor que va cap a la 
turbina a través dels sobreescalfadors. Un 
calderí és un volum de grans dimensions 
que actua de director a l’hora de distribuir 
el vapor. L’aigua que arr iba dels 
economitzadors es diposita a la part 
inferior i s’envia cap al vaporitzador. Quan 
aquesta retorna dels vaporitzadors, el 
vapor es dirigeix cap als sobreescalfadors 
mentre que l’aigua torna a dipositar-se a 
la part inferior. Aquesta separació aigua-
vapor es fa a través d’uns ciclons. No cal 
oblidar que en estar situat aprop del focus 
de calor (entre el primer i el segon 
passatge) també rep calor dels fums que 
s’aprofitarà per vaporitzar aigua. Com 
més gran sigui el recinte, més s’afavorirà 
l’intercanvi de calor i l’obtenció de vapor. Tanmateix hi ha una sortida auxiliar d’aigua a través de la 
qual es fa la purga.  

A més a més el calderí també serveix per la dosificació de productes químics a l’aigua i per mantenir 
un dipòsit de reserva per seguir en funcionament en cas de pèrdua d’aigua o vapor en algun punt del 
circuit. 

Tant l’aigua que arriba al calderí provinent del 
vaporitzador com la dels tubs de les parets no es troben 
en un estat 100% de vapor, amb la qual cosa s’ha de 
produir una separació entre el vapor i l’aigua líquida. És 
molt important que no hi hagi partícules d’aigua que es 
dirigeixin cap al sobreescalfador ja que si entressin a la 
turbina podrien provocar-hi danys. Així doncs per 
aconseguir una separació total entre l’aigua i el vapor, 
alhora d’agilitzar aquesta separació mitjançant els 
ciclons.  

Imatge 18: Vista lateral d’un 
calderí

Imatge 17: Vista frontal d’un calderí
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Quan l’aigua entra per la part inferior del cicló, un petit ventilador imprimeix al fluid un moviment de 
rotació. Degut a la força centrífuga i a la diferència de densitats entre l’aigua i el vapor, l’aigua forma 
una pel·lícula contra la superfície mentre que el vapor es manté el centre. El conjunt va pujant fins 
arribar a la part superior on l’aigua vessa i llisca cap al dipòsit inferior. Hi ha diferents tipus de ciclons: 
els cònics, els de braços corbats i els horitzontals. Normalment en un calderí hi ha més d’un cicló, els 
quals es col·loquen en fila al llarg del volum del calderí. 

Si amb el cicló s’impedeix que l’aigua entrant no entri pel conducte dels sobreescalfadors, cal també 
vigilar que l’aigua dipositada al calderí tampoc ho faci. Dins un calderí s’està produint un canvi de fase 
la qual cosa provoca tot de bombolles i esquitxades. Per aquesta raó s’imposen uns mínims i màxims 
pel nivell d’aigua, els quals es controlen mitjançant sistemes automàtics. Tot i això sovint és difícil 
obtenir un anàlisis exacte del nivell d’aigua i del nivell de les bombolles, amb la qual cosa s’afegeix un 
últim recurs per evitar aquest gran problema del calderí: el deflactor o assecador. Un assecador o 
deflactor (també a vegades anomenat bafle) és una reixeta inclinada que provoca un canvi en la 
direcció del fluid, augmentant la durada d’evacuació i facilitant la separació entre vapor i agua per 
gravetat. D’altra banda un nivell molt baix d’aigua podria forçar l’entrada de vapor dins els conductes 
del vaporitzador i economitzador, els quals en molts casos no estan preparats per rebre un flux 
d’aquestes característiques. De tota manera, no suposa un problema tant greu com l’arribada 
d’aigua a la turbina. 

Per últim caldria destacar que dins el calderí no només es produeix la purga d’aigua per aconseguir 
una qualitat d’aigua adequada sinó que també, per la mateixa finalitat, s’hi afegeix una certa quantitat 
de compostos químics (sobretot fòsfor). Amb tot això poden quedar restes de calç o dels elements 
introduïts que es podrien anar acumulant i corroint la superfície del calderí. Per evitar-ho cal fer una 
neteja de tota la caldera periòdicament (entre 2 i 3 mesos). 

3.4.3. Neteja dels conductes 
Antigament la neteja del calderí es realitzava de forma manual, obrint una comporta per accedir-hi i 
ruixant-la amb aigua o vapor a altes temperatures. Actualment la neteja es realitza de forma 
automàtica amb uns netejadors que es troben parcial o totalment amagats i s’aixequen netejant tot el 
volum. 

D’altra banda als conductes era habitual tenir una entrada auxiliar per on s’insuflava vapor a altes 
pressions i temperatura per eliminar les restes i solidificacions. La base segueix sent la mateixa però 
ara aquesta neteja es realitza de forma automàtica. Un seguit de vàlvules permeten la redirecció del 
vapor cap al vaporitzador netejant tots els tubs en tant que per la neteja dels economitzadors 
s’utilitzen sistemes vibratoris. Als tubs dels economitzadors no s’insufla aire calent ja que normalment 
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no acostumen a estar preparats per una càrrega d’aquestes característiques i podrien fer més mal 
que bé. 

Al sobreescalfador no és necessària la presència de netejadors ja que el vapor que el travessa és el 
mateix que va a la turbina, el qual està lliure d’impureses. A més a més les condicions de pressió i 
temperatura farien impossible la deposició de cap producte. 

3.4.4. Cas de fallada en la caldera 
Un dels problemes més típics en una caldera són les incrustacions o deposicions. Una partícula 
sòlida crea un efecte de bola de neu en quan es diposita en un tub. Degut a les altes temperatures 
dels tubs, ràpidament la deposició es converteix en una incrustació, la qual altera lleument el flux i 
provoca que altres partícules sòlides s’hi dipositin a sobre. Si aquesta incrustació no es destrueix a 
causa de la pressió del fluid, va augmentant de mida acumulant cada cop més partícules sobre seu, 
podent provocar un estrangulament en el conducte i alteracions en el flux juntament amb 
sobrepressions a l’interior del tub. El resultat d’un estrangulament podrien ser fatals, arribant a 
suposar el trencament per sobrepressió d’un dels tubs o la saturació del calderí provocant que grans 
partícules d’aigua líquida arribessin a la turbina. Tanmateix l’estrangulament no és l’únic problema de 
les deposicions. Si el sòlid que es deposita és un element corrosiu es podria provocar una esquerda i 
una fuita d’aigua o vapor. 

Imatge 19: Vista globals del circuit d’aigua-vapor
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En cas que hi hagués una pèrdua d’aigua o vapor en el sistema de manera continuada podrien 
passar dues coses:	  

1) temperatura massa elevada dels fums a l’entrada de la zona de tractament 
2) temperatures massa elevades en les diverses parts del circuit d’aigua-vapor 

Una temperatura dels fums massa elevada podria danyar el sistema de tractament, fent que s’emeti 
fora dels límits de contaminants permesos. A més a més a la zona de tractament de fums hi ha parts 
on es treballa amb matèries perilloses amb la qual cosa podria suposar un risc per la salut no només 
del personal de la planta sinó pels habitants del voltant. Alhora unes temperatures massa elevades en 
el circuit d’aigua-vapor podrien provocar la fusió parcial de tubs o altres materials. Un escapament de 
vapor també acostuma a ser sinònim d’explosió, no només per les altes pressions a les que viatge, 
sinó també pel fet que els tubs pels quals hi circula es troben molt aprop de la zona de combustió, la 
qual es podria descontrolar, cremant totes les deixalles de les tolves i eliminant l’estancament garantit 
per aquestes. 

Per evitar tots aquests inconvenients hi ha un seguit de vàlvules repartides per tot el circuit que 
permeten redirigir tant el vapor com l’aigua, accedir a sistemes d’aigua de reserva, o aturar tot el 
sistema. Cal anar amb compte a l’hora d’aturar per complet el sistema de combustió ja que com s’ha 
comentat, si romanguessin deixalles no cremades a la graella podrien provocar explosions de grans 
dimensions. 

3.4.5. Regulació de la temperatura de vapor 
L’última cosa que caldria estudiar de la caldera és com es fa front a 
variacions en la temperatura de combustió, ja sigui voluntari per 
augment de càrrega i sol·licitacions, o involuntari per una disminució 
sobtada en el PCI dels elements de la combustió o algun altre 
problema que pugui ocórrer. Així doncs caldrà analitzar com el sistema 
de control ha de respondre a l’hora de portar la temperatura cap al 
seu valor consigna. 

En primer lloc caldrà entendre de quines maneres pot variar la 
temperatura del vapor de forma controlada: 

1) freqüència d’empenyiment dels residus i quantitat 
d’aire insuflat 

2) variació del cabal de re-circulació dels fums 
3) variació de la temperatura de l’aigua d’alimentació 

(la provinent dels economitzadors) 
Imatge 20: Diagrama 

del flux d’aigua 
d’alimentació
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4) variació en l'excés d’aire  11

El fet més comú per augmentar o disminuir la temperatura del vapor és regular la combustió. Per fer-
ho es pot augmentar o disminuir la càrrega introduïda a la graella mitjançant la freqüència 
d’empenyiment dels aixeca-vàlvules però alhora caldrà també augmentar els cabals d’aire primari i 
secundari per obtenir una combustió completa.  

En alguns casos, ja sigui en centrals tèrmiques com en incineradores, s’afegeix un conducte que 
mitjançant una bomba extreu part dels fums del segon o tercer passatge per reintroduir-los al primer; 
és al que s’anomena re-circulació dels fums. A través de la bomba es pot regular el cabal que es re-
circula, el qual degut a la seva baixa temperatura refrigera la zona de combustió i dels 
sobreescalfadors, reduint la temperatura del conjunt quan sigui necessari. 

S’entén com a aigua d’alimentació l’aigua que arriba a la caldera provinent dels economitzadors i 
abans del desgasificador. Com s’ha comentat normalment aquesta aigua acostuma a ser aigua 
sobreescalfada, és a dir que la seva temperatura es troba per sobre dels 110ºC. Ara bé, si aquesta 
aigua arriba més freda al calderí, amb la calor rebuda dels fums suposada constant, la temperatura 
final del vapor que anirà cap als sobreescalfadors serà menor. En cas de voler reduir la temperatura 
del vapor ja sigui de manera manual (per control extern de l’operari) o automàtica, el sistema de 
control pot controlar la circulació per diverses vàlvules que incorporarien aigua provinent del 
desgasificador directament als conductes que ja han superat la part de l’economitzar, reduint així la 
temperatura de l’aigua global. 

L’aire insuflat a través dels conductes primari i secundari és un aire fred, estant el primari a 
temperatures al voltant dels 150ºC i el secundari a temperatura ambient. En el cas que s’insufles més 
quantitat d’aire del necessari per la combustió, aquest aire sobrant també anomenat aire en excés 
refredaria els fums i alhora disminuiria la calor transmesa al circuit d’aigua-vapor. Tanmateix, en 
augmentar el cabal de fums, les temperatures dels mateixos a la sortida es veurien augmentades la 
qual cosa requereix que el sistema del cabal d’aire tingui uns sensors de temperatura a l’entrada de la 
zona de tractament de fums. 

3.5. Circuits d’aigua-vapor: turbina 
Actualment les turbines de vapor són les turbines que poden arribar a donar més potència, la qual 
cosa les fa molt utilitzades sobretot en centrals tèrmiques i centrals nuclears. Una turbina de vapor 
pot arribar a obtenir fins a 1.500MW en front dels 700MW d’una turbina hidràulica o els 150MW 
d’una turbina de gas. Per facilitar la comprensió de les dades, a Espanya al 2013 es va consumir una 

 S'entén com excés d’aire tot l’aire insuflat que no combustiona11
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mitjana de 28.080MW (3.650MW a Catalunya)  amb la qual cosa només serien necessàries 3 12

turbines de màxima potència per abastir tot el territori català. Tot i això, la producció d’energia 
elèctrica està molt més distribuïda. 

Un cop vist a la introducció com es transformava l’energia del vapor en energia útil fet que distingia 
les turbines segons el seu grau de reacció (R), cal analitzar altres maneres de classificar les turbines.   

Una de les classificacions més típiques que es podria destacar seria: 

Turbina amb reescalfament: és aquella turbina a la qual un cop superada una etapa el vapor que hi 
circula s’augmenta de temperatura abans de passar la següent. Tot i això la pressió de la segona 
turbina segueix sent inferior a la de la primera. Les turbines amb reescalfament solen tenir una major 
eficiència pel fet de recuperar pèrdues d’una turbina a l’altre. El seu rendiment isentròpic normalment 
és superior al 90%, en tant que sense reescalfament s’acostuma a obtenir una eficiència d’entre un 
80 i un 90%. Tot i els alts rendiments de les turbines, els rendiments globals de les instal·lacions de 
generació elèctrica acostumen a ser força menors, trobant-se al voltant del 35% en les 
termoelèctriques. Cal tenir en compte que al reescalfar el vapor a la sortida de la segona turbina 
s’obtindrà menor humitat que si no hi hagués reescalfament. 

 Font: diari el Economista en la seva versió on-line12

Imatge 21a: Turbina amb reescalfament; Imatge 21b: Turbina amb extraccions 
Imatge 21c: Turbina amb condensació
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Turbina amb extraccions: és aquella turbina on s’extreu vapor abans que acabi el recorregut per 
poder alimentar altres punts del sistema (escalfar l’aire primari, augmentar la temperatura del calderí, 
etc.). La retirada es col·loca abans o després en funció del nivell de pressió i temperatura que es 
sol·liciti al punt d’alimentació. Tot i que disminueix el treball net obtingut a la turbina, augmenta el 
rendiment de la planta. 

Turbina amb condensació: en aquests tipus de turbines el condensador està ja integrat, amb la qual 
cosa just a la sortida de la turbina comença la condensació. Usualment s’utilitza quan no es disposa 
de molt espai o quan el vapor a la sortida ja està saturat, evitant problemes en la circulació del vapor  
saturat al llarg de tubs. A vegades també se solen anomenar turbines amb condensació aquelles on a 
la sortida el vapor té un títol elevat, és a dir que s’obté vapor saturat amb una part d’aigua. Quan en 
una turbina es produeix condensació dins de la mateixa s’ha d’anar amb compte de mantenir-se 
sempre dins el rang de funcionament marcat pel fabricant. 

A més a més una turbina es pot distingir entre simple o doble en funció de si té una o dues direccions 
de flux: 

Normalment les turbines de doble flux o turbines dobles són de BP ja que redueix a la meitat el 
diàmetre necessari de l’àlep, que com es pot veure es tradueix amb una menor velocitat angular i 
menys vibracions. A més a més no requereixen de pistó d’equilibri com es veurà més endavant. 

Pràcticament la totalitat de les turbines de vapor que es poden trobar al mercat són combinacions 
dels diferents tipus de turbines. En funció de les propietats amb les que arribi el vapor o de l’ús que 
se’n vulgui donar s’utilitzarà una configuració o una altra. Ara bé, sempre s’ha de complir que el vapor 
vagi cedint entalpia a la turbina per provocar el moviment d’aquesta. Així doncs els primers passos de 
qualsevol turbina seran d’alta pressió (i normalment d’acció) fins a acabar amb baixa pressió, fins i tot 
per sota la pressió atmosfèrica (amb àleps de reacció o combinats). Degut a la descompressió del 
gas serà necessari que el volum de la turbina vagi augmentant a cada pas. Aquest fet s’aconsegueix 
allargant el diàmetre de cada una de les etapes, obtenint així l’esquema típic d’una turbina. 

Imatge 22: Esquema d’una turbina simple 
(esquerra) i una turbina doble (dreta)
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A l’annex 1 es mostra un resum de la història de les turbines de vapor i com es van implementar a 
l’àmbit industrial. 

En qualsevol turbina les parts indispensables són el rotor i l’estator així com la carcassa exterior (la 
qual ha de ser el més semblant a adiabàtica per evitar pèrdues i augmentar el rendiment), però hi ha 
uns altres elements que no poden faltar per que una turbina treballi correctament. Aquests són: 

1) pistó d’equilibri 
2) coixinets 
3) sistema regulador 
4) sistema de lubrificació 
5) sistema d’estancament o de segellat 
6) dispositius de protecció 

3.5.1. Pistó d’equilibri 
En totes les turbines que tinguin un grau de reacció no nul el vapor produeix una força en la direcció 
axial sobre el rotor en el sentit del flux de vapor degut a la component de la força axial que l’àlep rep 
del fluid. Aquesta empenta podria provocar cops o desalineacions amb la qual cosa s’introdueix un 
pistó d’equilibri o èmbol de compensació dissenyat per produir una empenta que contraresti a la ja 
comentada.  

També es pot substituir el pistó per un coixinet radial. La seva funció és la mateixa que la del èmbol, 
impedir el moviment en la direcció axial. Acostuma a estar fet d’un metall tou recobert d’un material 
que disminueixi la fricció. És imports si es té un coixinet axial que aquest es trobi ben regulat pel 
sistema de lubrificació. Tant en el cas de tenir un coixinet axial com un pistó d’equilibri, un sistema de 
control mesura constantment el desplaçament en la direcció de l’eix. Si es supera el màxim permès la 
turbina s’atura per evitar problemes per vibracions. 

Imatge 23: Vista real de l’augment de 
volum d’una turbina
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3.5.2. Coixinets 
La missió dels coixinets és una de les més importants pel bon funcionament de la turbina. Els 
coixinets (o coixinets de càrrega) són els responsables d’aguantar el pes del rotor de manera que 
permeti el gir relatiu entre aquest i l’estator. Hi ha molts tipus de coixinets ja siguin per rodaments ja 
sigui de boles o cilindres, magnètics o per fricció. Normalment el més utilitzat és per fricció. Els 
coixinets estan lubricats amb oli forçat a molt alta pressió, no només per impedir el contacte entre 
rotor i estator sinó també per mantenir-los una temperatura de servei adequada. 
Tot i la lubrificació els coixinets es van desgastant amb la fricció, amb la qual cosa s’han d’anar 
substituint periòdicament. Quan un coixinet deixa de funcionar dins el seu rang es poden produir 
vibracions o desalineacions. Si una turbina seguís funcionant amb coixinets en mal estat es podrien 
arribar a produir danys irreparables. 

3.5.3. Sistema regulador 
El sistema regulador és l’encarregat de mantenir constant la velocitat de gir de la turbina. No s’ha 
d’oblidar que la turbina forma part del grup turboalternador i l’alternador, en tractar-se d’una màquina 
síncrona, ha de girar a un nombre de revolucions molt concret, les 3000 de la xarxa. 
Hi ha bàsicament dues formes de regular la velocitat, a través del regulador centrífug o de boles i el 
regulador hidràulic. El regulador centrífug està format per dos contrapesos que en funció de la 
velocitat de la turbina es desplacen radialment. Aprofitant aquest balanceig una vàlvula a l’entrada 
regula l’entrada de vapor per augmentar o disminuir la potència aconseguida. Actualment també es 
pot regular l’entrada del vapor per la vàlvula a través de sensors que mesurin la velocitat angular, fent 
innecessaris els contrapesos. La segona manera de regular la velocitat de gir és mitjançant un seguit 
de bombes o engranatges que treballen amb oli i que formen els anomenats reguladors hidràulics. 

3.5.4. Sistema de lubrificació 
Com que les temperatures del vapor a la turbina estan dins els rangs de funcionament d’aquesta no 
és necessària una refrigeració de la turbina. En canvi el coixinets si que necessiten una lubrificació. A 

Imatge 24: Components de la força en una turbina 
d’acció i en una de reacció
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més a més l’oli lubrificant actua doblement refredant els coixinets en els quals si que hi ha generació 
de calor per fricció. El sistema de lubrificació ha d’estar sempre connectat si la turbina es troba en 
funcionament. Hi ha dues maneres de lubrificar els coixinets: per anells o per pressió. 

En el primer sistema es dipositen un seguit d’anells als coixinets que en girar aixequen l’oli que hi 
circula fins a l’interior de l’anell. La pressió i temperatura de l’oli es regulen a través d’una vàlvula que 
regula el cabal subministrat de la caixa principal on es troba l’oli fins als coixinets.  

D’altra banda la lubrificació per pressió, que és el més utilitzat, consta de diverses bombes 
encarregades de transportar l’oli fins als coixinets. En aquest cas no hi ha anelles sinó que l’oli arriba 
directament. S’acostumen a disposar de tres bombes, de les quals sempre n’hi ha d’haver una 
funcionant: la bomba principal, la bomba auxiliar i la bomba d’emergència. En funcionament normal o 
bé la bomba principal o bé la bomba auxiliar (les quals són exactament iguals) subministren l’oli als 
coixinets . En cas que ambdues bombes es trobin fora de serveix, com per exemple en cas de 13

pèrdua de tensió de la xarxa elèctrica, la bomba auxiliar s’activa per realitzar el subministrament d’oli i 
no provocar una parada en el sistema. Aquesta darrera bomba està alimentada per corrent continua 
d’un conjunt de bateries. En cas que la bomba auxiliar tampoc funcioni, la turbina s’atura per evitar 
que es malmeti. 

Per poder controlar la temperatura l’oli lubricant es fa passar per un refredador  i per un filtre per 14

eliminar les impureses. Aquest oli és oli d’alta pressió, entre 50 i 200 bars de pressió hidràulica. 

Com que l’oli pot produir bafs que es podrien quedar atrapats i anar-se acumulant dins de la turbina, 
també cal disposar d’un sistema d’extracció d’aire. L’ambient de la zona de pressió de l’oli acostuma 
a estar per sota la pressió atmosfèrica per facilitar l’extracció dels bafs. 

3.5.5. Sistema d’estancament 
Tot i que no s’inclou dins dels dispositius de seguretat és de vital importància que la turbina tingui una 
estanquitat absoluta. Només que una mil·lèsima part del vapor d’alta pressió s’escapés, amb un 
cabal tant elevat com el que es tracten en aquest tipus de plantes, suposaria unes pèrdues molt 
importants. Alhora aquest vapor es mou a temperatures i pressions molt altes (60bars i 400ºC) amb la 
qual cosa una fuita suposaria un risc per la instal·lació i pels operaris. Alhora en la part de baixa 

 La bomba principal s’acostuma a utilitzar pel subministrament normal en tant que l’auxiliar 13

ajuda a la principal a l’hora de l’arrencada del sistema.

 L’oli en escalfar-se canvia la seva viscositat, canviant alhora les seves propietats lubricants i 14

dificultant la refrigeració dels coixinets. És per això que cal mantenir-ho a una temperatura 
concreta.
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pressió, en cas d’haver-hi una fuita es perdria el buit pels aerocondensadors, fent que l’entrada d’aire 
pogués arribar a causar grans destrosses al rotor, sobretot als àleps. Per aquests fets s’ha de 
disposar d’un sistema d’estancament fiable i segur. 

L’estator, apart d’actuar com a tovera, és la carcassa exterior de la turbina. En tenir dimensions tant 
elevades (es troben turbines de 22 metres de llargada i 8 metres d’alçada ) per evitar problemes en 15

la fabricació que puguin resultar en fuites, es fabrica en parts. Normalment es fabriquen a meitats tant 
longitudinal com transversalment i després s’uneixen les quatre parts a través d’una unió amb 
cargols. En les unions , a la part interior, s’acostumen a col·locar anells de carbó o laberint de vapor 
que impedeixin l’escapament d’aquests cap a l’atmosfera. 

3.5.6. Virador 
El virador és un motor elèctric o hidràulic (normalment el segon) que fa girar la turbina quan aquesta 
no es troba en funcionament. Això evita que el rotor es corbi degut al seu propi pes o a l’expansió 
tèrmica. Quan la turbina gira, si s’ha fabricat correctament i la direcció de rotació és principal d’inèrcia 
no cal aplicar cap altra força per que l’eix es mantingui recte. 

La velocitat del sistema virador és molt baixa, requereix minuts per realitzar una volta completa, però 
és suficient i essencial per assegurar la correcte rectitud del rotor. Si per algun cas el virador no 
funcionés (per averia del rotor, de la turbina, per inspecció, etc.) seria necessari que abans de tornar a 
funcionar, la turbina estigues girant amb el virador varies hores per recuperar la direcció de l’eix. 

Com es pot sobreentendre doncs, l’arbre que uneix rotor i alternador cal que sigui flexible. Si fos 
completament rígid, en cas d’aturada del virador (per canviar els coixinets per exemple), l’eix es 
trencaria per acumulació de tensions internes, fet que provocaria haver de substituir pràcticament 
tota la turbina. 

3.5.7. Dispositius de protecció 
Com s’ha anat veient hi ha molts problemes que poden provocar fallades en la turbina. La turbina és 
la part central de qualsevol central elèctrica o incineradora de deixalles, és l’element (exceptuant 
l’infraestructura) més car i més fràgil i per tant s’ha d’anar amb extrema precaució. Tot i que els 
recursos econòmics fossin il·limitats, una substitució de la turbina suposaria setmanes o mesos 
d’aturada de la instal·lació. 

 Basat en la turbina Siemens SST-700 de 175MW.15
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Per tenir controlats tots els problemes que pot tenir la turbina es disposa d’un sistema distribuït 
d’autòmats que regulen tots els paràmetres variables i aturen la turbina si cal. S’ha de tenir en 
compte però que quan s’ha d’aturar la turbina, aquesta no és una acció instantània i es requereixen 
varies hores fins la seva aturada total. Més de 10 tones de metall girant a unes 4500rpm requereixen 
algunes hores per deixar de girar. Així doncs, per no magnificar el problema fent-lo durar tant de 
temps, a la mínima que es detectin elements que requereixin la parada, immediatament es tancarà 
l’entrada del vapor. 

Els autòmats estan alimentats per uns perifèrics (sensors de tota mena) que informen de la velocitat 
de gir, l’estat de la lubricació, del nivell de vibracions, el desplaçament axial, de les posicions dels 
coixinets, de les temperatures i pressions tant a l’entrada i sortida com en les diverses extraccions 
que hi puguin haver, etc. Cada un d’aquests nivells està acotat per uns màxims i uns mínims marcats 
pel rang de funcionament donat pel fabricant. En cas que qualsevol d’aquests nivells no es compleixi, 
s’activa un sistema de detenció que per mitjà de vàlvules impedeix l’entrada de vapor a la turbina i el 
redirigeix cap a sistemes on se’l fa condensar de manera forçada.  

Si la durada de l’aturada s’espera que sigui llarga (per exemple per substitució d’algun element que 
hagi fallat), l’autòmat alerta al sistema de combustió fent que aquest s’aturi. Cal recordar però que no 
es poden deixar deixalles a la graella sense combustionar degut al perill d’explosions, amb la qual 
cosa es deixa d’alimentar el forn amb residus però s’acaba de cremar els que ja hi havien entrat. 

3.5.8. Estudi de les vibracions en una turbina 
Les vibracions a una turbina de vapor no són una averia per si mateixes sinó que són un símptoma 
d’un problema ja existent a la turbina, el qual pot derivar en molts casos en greus conseqüències. 
Una vibració pot tenir moltes causes i molt diverses, des d’una poca o mala lubricació fins a 
desalineament en l’eix de la turbina. Sobretot les vibracions es fan molt evidents en l’arrancada ja que 
en aquest procés es travessen diverses velocitats crítiques  de la turbina. Només detectar el 16

problema és important sol·lucionar-lo des del primer moment, sinó els danys poden arribar a ser molt 
grans, i les conseqüències econòmiques també. A continuació s’estudiaran els diversos tipus de 
fallades que poden provocar vibracions, però cal entendre que en molts casos per discernir el seu 
origen cal aturar i obrir la turbina. Generalment quan el sistema de control detecta vibracions atura 
immediatament el subministrament de vapor, tot i que la turbina segueix girant durant un temps. 

 Una velocitat crítica és quan aquesta provoca ressonància en algun element de la turbina, 16

maximitzant les amplituds de les vibracions i fent que aquestes siguin més evidents.
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3.5.8.a Mal estat dels sensors de vibració

El primer que s’hauria de fer sempre que salti una alarma per vibració és comprovar que els sensors 
funcionen correctament abans d’aturar la turbina. Això es pot fer analitzant amb detall la gràfica del 
nivell de vibracions que facilita el sistema de control. Una indicació de que l’error són els sensors és  
l’augment no gradual de les vibracions. Mecànicament és molt difícil que es produeixi un augment 
instantani de les vibracions, així doncs només caldrà veure si hi ha una progressió en les hores 
anteriors o no. 

3.5.8.b Desalineació entre la turbina i el reductor

La desalineació entre la turbina i el reductor és una de les conseqüències més típiques d’alts nivells 
de vibració. S’estima que és la responsable de casi un 20% de les aturades, tot i que l’acoblament 
entre els eixos de turbina i reductor són elàstics i en teoria permetrien certa desalineació. La causa 
principal del desalineament és la expansió tèrmica, ja que en calent o en fred s’obtenen diferents 
toleràncies. Els experts recomanen fer dues alineacions a l’hora de posar en marxa la turbina, una en 
fred i l’altre en calent per tal d’eliminar el problema. 

3.5.8.c Mal estat dels acoblaments

Hi ha dos acoblaments que poden dur problemes, entre la turbina i el reductor o entre el reductor i 
l’alternador. L’únic que es pot fer és anar inspeccionant visualment els acoblaments de manera 
periòdica i vigilar l’evolució de les vibracions. En cas que estiguin en mal estat serà necessari 
substituir-los. 

3.5.8.d Problema de lubricació als coixinets

Un problema en sistema de lubricació pot provocar que l’oli no arriba correctament (ja sigui en cabal 
com en pressió) als coixinets. Aquest fet provocaria que la posició de l’eix i del coixinet variessin la 
forma cíclica en funció dels punts on hi hagués més o menys oli. En el cas més greu, l’eix i el coixinet 
es podrien arribar a tocar sense lubricant, la qual cosa provocaria una degradació força rapida del 
primer. 

3.5.8.e Mala qualitat de l’oli

L’oli lubricant amb el temps perd part de les seves propietats, ja sigui per una degradació dels seus 
additius, per acumulació de partícules metàl·liques o d’aigua. El més habitual és que la pèrdua en les 
propietats del oli es degui a la presencia d’aigua en l’oli. Aquesta provoca un canvi en la viscositat del 
medi i la generació d’espumes que poden acabar provocant vibracions. El millor és prevenir canviant 
l’oli lubricant de manera periòdica. 
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3.5.8.f Mal estat dels coixinets

Ja es va comentar que els coixinets eren un consumible, que s’havien d’anar canviant a mesura que 
avançava la seva vida. A causa de la fricció va reduint les seves mesures i, tot i que hi hagi un 
funcionament correcte, cal seguir les recomanacions i toleràncies donades pel fabricant. Normalment 
un bon manteniment de l’oli allarga la vida útil dels coixinets. 

3.5.8.g Mal estat de l’eix a la zona dels coixinets

Quan una turbina ha estat funcionant amb oli en mal estat o amb unes condicions de lubrificació 
insuficients és possible que hi hagi contacte entre eix i coixinets. Un contacte entre ambdós no 
només causaria un mal estat dels coixinets sinó també de l’eix. Com que l’únic contacte entre l’eix 
del rotor i l’estator són els coixinets, aquest és el punt on es pot produir un desgast. La millor forma 
de prevenir-ho és tenir bona cura de l’oli. 

Un error clàssic per part dels operaris és detectar un mal estat en els coixinets i substituir-los, però no 
parar atenció en l’eix. Pot ser que la causa del mal estat dels coixinets sigui un problema intrínsec en 

l’eix, i si aquest no es corregeix es consumiran coixinets innecessàriament amb el conseqüent cost 

econòmic. 

3.5.8.h Desequilibri per incrustacions al rotor

És la principal causa de vibracions, més d’un 40% de les aturades acostumen a ser per brutícia tant 
en els àleps com en el rotor. S’ha parlat de la cura que cal tenir  amb l’aigua abans de  poder ser 
enviada a la caldera, havent-se de realitzar purgues, desgasificacions, desmineralitzacions i 
d’addicionar  productes químics. A més a més un mal estat de l’aigua d’alimentació no només 
malmet la turbina, sinó que també el cicle d’aigua-vapor i la caldera. La turbina és la primera en 
detectar un mal estat de l’aigua. Amb una inspecció visual es podrien detectar la presencia de 

Imatge 25: Coixinets en mal estat (esquerra) i bon 
estat (dreta)
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partícules estranyes dipositades als àleps de la turbina. Com que la deposició no es realitzarà de 
manera homogènia, es presentarà un desequilibri en el rotor el qual girarà de manera inadequada. En 
un cas extrem es podria arribar inclús a trencar un àlep, desequilibrant encara més la turbina. Sempre 
que es detectin incrustacions als àlep caldrà eliminar-les, normalment amb aigua a pressió. 

3.5.8.i Desequilibri per trencament d’un àlep

El desequilibri per trencament d’un àlep és sens dubte una de les averies més cares d’una turbina. La 
causa del trencament d’un àlep acostuma a ser l’impacte d’alguna partícula, normalment de grans 
dimensions. Malgrat les prevencions fetes a la caldera i a els sistemes de purificació, pot ser que 
alguna partícula travessi els sobreescalfadors, per això abans d’entrar a la turbina es col·loquen una 
sèrie de reixetes i filtres. Si aquests es troben en bon estat rarament es produeix el trencament d’un 
àlep. Ara bé, cal anar fent inspeccions periòdiques de les reixetes i substituir-les quan sigui necessari, 
ja que aquestes són les que ara reben . 

Un altre possible causa del trencament d’un seguit d’àleps pot ser el contacte amb la part fixa de la 
turbina. Rarament es dóna però en el cas d’un excessiu nivell de vibracions o per un molt mal estat 
dels coixinets o un gran desalineament de l’eix, el rotor podria desplaçar-se produint-se el contacte 
entre àleps i rotor. 

3.5.8.j Curvatura del rotor per parada en calent

En cas d’aturada és important verificar que el virador està en funcionament. En cas contrari el rotor si 
està calent es podria corbar cap a dalt (forma de U). Si el virador no funcionés seria recomanable 
deixar la turbina en funcionament sense càrrega i per sota la velocitat nominal fins que, o bé tornes a 
posar-se en marxa el virador o bé la turbina es refredés. 

3.5.8.k Fissura en l’eix

Pot ser que un petit defecte superficial vagi avançant fins a convertir-se en una fissura. Es pot 
sospitar de l’existència d’una fissura quan es té un alt nivell de vibracions i pot aquesta pot ser 
detectada a simple vista o amb el suport d’algun element d’augment. Normalment la solució és 
canviar l’eix del rotor tot i que hi ha algunes empreses que són capaces de reparar-lo in situ. Una 
fissura acostuma a ser causada per un defecte en la fabricació (normalment) o per una corrosió 
d’algun element. 

3.5.8.l Defecte en la bancada

Si el problema no prové de la turbina ni de l’alternador és probable que sigui per un defecte en la 
bancada que la suporta. Ja sigui en la subjecció o per la falta de material constructiu, un defecte en la 
bancada pot provocar vibracions, les quals acostumen a generar sorolls addicionals o inclús cops. Si 
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el problema és de subjecció es soluciona simplement enroscant o desenroscant cargols, però si el 
defecte resideix en la bancada en sí caldrà redissenyar-la. 

Es pot veure per tant que és important realitzar inspeccions periòdiques tant a la turbina com als 
elements que l’envolten. Quan un problema s’agafa a temps, la seva solució acostuma a tenir un cost 
molt menor. 

3.5.9. Alternador 
L’alternador és l’encarregat de transformar l’energia mecànica en energia elèctrica. És una màquina 
elèctrica formada per bobines i pols en la qual 
aquests últims (fixos al rotor) es fan girar 
gràcies a que el seu eix és solidari a l’eix de la 
turbina. Els pols generen un camp magnètic 
que indueix en la bobina (fixa a l’estator) una 
tensió elèctrica alterna. La freqüència 
d’aquesta és la mateixa amb la qual gira el 
rotor pel nombre de parells de pols dels quals 
aquest disposi. Per exemple si el rotor gira a 
25Hz (equivalent a 1.500rpm) i es vol generar 
una tensió de 50Hz com el que es té a la 
xarxa caldrà posar dos parells de pols. 

El problema és que com la turbina gira a 4.500rpm,no es poden col·locar 2/3 de parells de pols. Per 
solucionar-ho és necessari afegir un reductor entre converteixi les 4.500rpm de la turbina en un 
divisor de 3.000rpm que suposen la freqüència de 50Hz. Es podria pensar que la solució per 
estalviar-se el reductor seria treballar amb  una turbina que girés a 3.000rpm, però hi ha masses 
factors que intervenen en la velocitat de rotació de la turbina, com per poder controlar perfectament 
la velocitat de turbina. El nombre d’àleps, tipus d’aquests, separació entre rotors i estators, pressions 
del vapor a les diferents etapes o els diàmetres de les rodes en són alguns exemples.  
  
En el model escollit caldrà un reductor que converteixi les 4.500rpm en les 1.500 de l’alternador. Per 
tant aquest tindrà 2 parells de pols i agafarà la tensió de 20.000 volts de la xarxa. En cas de voler-se 
produir més o menys potència variarà la intensitat obtinguda segons el parell donat per la turbina, 
tenint en compte que: 

S

S

N

N

Inducido

Inductor

Imatge 26: Esquema d’un alternador
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On P és la potència generada, U els 20kV de la xarxa i I la intensitat que variarà en funció de la 
potència que s’obtingui. 

Tot i que el coure dels bobinats és un conductor excel·lent, presenta problemes d’escalfament. Així 
doncs l’alternador necessitarà refrigerar-se i la refrigeració es pot fer per aire o per líquid (normalment 
aigua). 

3.5.10. Disseny de la turbina 
A l’hora d’analitzar la turbina numèricament s’ha escollit una turbina de 34MWe  nominals, 17

concretament la que hi ha instal·lada a la planta de Marsella del grup General Electric Company (GE 
Oil&Gas). Aquesta turbina és suficient per tractar les més de 400.000 tones anuals que arriben per 
ser incinerades d’una ciutat d’aproximadament un milió d’habitants d’un país desenvolupat (és a dir 
amb uns RSU d’un PCI alt).  

3.5.10.a Aspectes generals

Pel que fa a l’entrada de vapor, la turbina consta de quatre vàlvules d’admissió d’on arriben un total 
de 148tones/h de vapor a 57 bars i 397ºC. La sortida és única amb un cabal de 118,3t/h de vapor a 
pressions força negatives, d’aproximadament uns 0,12 bars, a 49ºC. Les altres 29,7t/h s’escapen per 
tres retirades (extraccions) no regulades amb les següents característiques: 

- Extracció R1 : 2,1t/h a 12bars i 227ºC 18

- Extracció R2: 13,4t/h a 2,5bars i 138ºC 
- Extracció R3: 14,2t/h a 0,72bars absoluts i 116ºC 

Així doncs es tracta d’una turbina amb realimentació a partir d’extraccions, on s’envia part del vapor 
de la turbina cap a altres llocs per escalfar altres parts de la planta. D’aquesta manera es disminueix 
el treball net de la turbina però es millora el rendiment de la instal·lació. Concretament les extraccions 
s’envien a: 

- La retirada R1 s’envia a escalfar l’aire primari que s’utilitza en la combustió. És el que es 
coneix com a reescalfador d’aire (veure imatge 25). 

- La retirada R2 també s’envia al reescalfador d’aire primari.  
- La retirada R3 s’utilitza per pre-escalfar els condensats que es troben a la boca de 

condensats. Alhora el vapor de l’extracció 3 condensa incorporant-se a la boca. 

 Les unitats de MWe fan referència a megawatts elèctrics.17

 L’extracció R1 té la possibilitat d’afegir-hi una vàlvula que reguli el flux extret.18
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Un cop el vapor ha realitzat la seva missió s’envien a un seguit de condensadors (no al gran 
aerocondensador del qual es parlarà després) on es converteixen en aigua líquida, sent enviats al 
tanc de condensats i tancant d’aquesta manera el cicle. 

Les tres extraccions de la turbina, tot i no ser controlades necessiten dues vàlvules: una d’antiretorn i 
una d’aïllament. D’aquesta manera es pot assegurar que el vapor que ja ha sortit de la turbina no pot 
tornar a entrar per on no hauria.  

Una vàlvula d’antiretorn tal com diu el nom és una vàlvula unidireccional que deixa circular el flux 
sense resistència en un sentit i l’impedeix anar en l’altre. Aquesta vàlvula, tot i ser de concepte senzill 
no ho és tant a l’hora de controlar-la i per això necessita una vàlvula d’aïllament amb control 
pneumàtic a través d’una electrovàlvula per nivell de tensió. Quan s’indueix el nivell de tensió mínim, 
deixa de circular aire per la vàlvula d’aïllament la qual fa tancar la vàlvula d’antiretorn. Un sensor 
detecta les pressions a ambdós costats de la vàlvula i quan la pressió a la sortida és superior a la de 
l’entrada es produeix l’excitació que n’activa el funcionament. 

A part dels aspectes relacionats amb el vapor, la turbina requereix diversos elements auxiliars com 
són el sistema de control, la instrumentació de supervisió i la instrumentació de regulació. 

3.5.10.b Comandament del GTA

Tot i que des d’abans d’introduir la tecnologia als processos industrials ja hi havia moltes turbines de 
vapor en funcionament, avui en dia un dels punts que més es mira a l’hora de dissenyar una turbina 
és el seu sistema de comandament. Malgrat  hi ha moltes maneres de governar una turbina, en el 
disseny proposat el sistema de control pretén governar la turbina sense la necessitat de cap operari 
present durant el seu funcionament. Només es requerirà la intervenció d’operaris durant la seva 
posada en marxa o aturada, així com quan hi ha algun problema o per manteniment. El 

Imatge 27: Circuit del reescalfador d’aire primari
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comandament està format per un sistema distribuït de circuits electrònics regulat per un autòmat 
central. Tots els diferents circuits es troben en diferents armaris, i cada un d’aquests armaris es 
dedica a una tasca diferent. Per exemple es pot trobar l’armari de control del comandament (on hi ha 
l’autòmat), l’armari d’engegada de motors, l’armari d’excitació i protecció de l’alternador i l’armari 
d’alta tensió per fase de punt neutre contigu a l’alternador. 

La finalitat de l’autòmat és per tant regular la turbina 
en les diferents fases, gestionar tant l’oli com el 
refredament hidràulic, controlar les vibracions i 
temperatures i alertar en cas de que hi hagi el mínim 
problema. Cada un d’aquests punts consta d’una 
pantalla i uns comandaments a través de la qual es 
pot interaccionar amb el sistema, ja sigui per enviar 
o rebre informació. Els dos aspectes principals que 
són controlables per l’operador són el fet de poder 
pilotar el GTA en les fases d’arrencada i aturada així 
com poder afegir un by-pass a les alarmes per que 

el sistema segueixi funcionant tot i els avisos. 

L’autòmat en sí està alimentat amb corrent AC a 230V i regula la turbina en funció de la càrrega, 
obtenint dades de temperatures, pressió, velocitats i potència generada. La regulació la controla a 
partir de l’obertura i tancament de totes les vàlvules de les quals disposa la turbina. 

Tots els armaris es troben en una mateixa sala refrigerada i aïllada de la resta de l’instal·lació i és un 
sistema independent del de la resta de la incineradora, tot i que hi ha una compartició d’informació 
continua. 

El sistema de comunicació de l’autòmat amb la resta de sistemes que el formen es realitza mitjançant 
un bus ASi (en anglès Actuators Sensors Interface). L’unió física es realitza mitjançant cables 
recoberts d’aïllant sobre els quals també hi circulen els cables d’alimentació elèctrica. El bus ASi és 
un bus sèrie, la qual cosa permet reduir la longitud de cable necessària quan s’utilitzen un gran 
nombre de connexions. Es poden trobar les característiques tècniques a l’annex 2. 

3.5.10.c Sistema de lubrificació

L’objectiu del sistema de lubrificació és de subministrar oli net i a temperatura adequada als coixinets i 
punts de frec tant de la turbina, reductor i alternador. Tot el sistema es troba controlat per l’autòmat 

Imatge 28: Sala de control del GTA
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del GTA, al qual el sistema de lubrificació li envia dades de temperatura d’oli i de refrigerant i de la 
pressió de l’oli. 

Bàsicament hi ha tres bombes que formen el sistema de lubrificació: la bomba principal, la bomba 
auxiliar i la bomba de socors. Les dues primeres són exactament iguals i en funcionament normal 
només la principal està activa. L’auxiliar dóna un impuls extra o bé quan la principal està fora de 
funcionament o bé la turbina funciona en un estat on requereix més oli. En cas que el nivell d’oli sigui 
baix i les dues anteriors bombes no funcionin (per exemple per caiguda de tensió) s’activa la bomba 
de socors, la qual va connectada a unes bateries de CC. Per les tres bombes es pot tenir un control 
automàtic o control manual a partir dels comandaments de la sala de control del GTA. 

3.5.10.d Sistema d’oli de regulació d’alta pressió

Aquest model de turbina disposa d’unes vàlvules d’admissió i d’aturada regulades per cilindres. 
Aquests cilindres han de disposar d’oli a alta pressió (130bars), els quals els hi proporcionen un seguit 
de bombes. El sistema en sí és molt semblant al de lubrificació, tot i que de menors dimensions. Les 
bombes s’engeguen quan hi ha poc oli i sempre n’hi ha d’haver una de les dues principals en 
funcionament (ja sigui la principal o l’auxiliar). La bomba de socors s’utilitza en casos excepcionals i 
s’alimenta de les bateries de socors. 

Caldria destacar que la raó per la qual aquest oli és d’alta pressió és per assegurar que en cas de 
fuita provoqui el tancament de les vàlvules d’admissió. 

3.5.10.e Circuit d’aigua de refredament

Aquest circuit és l’encarregat de refredar l’alternador, l’oli de lubrificació i l’oli de regulació. És un 
circuit impulsat per bombes que s’activen quan es necessària una refrigeració extra (acostumen a 
estar connectades) i l’aigua es refreda amb aire de l’exterior a través de 6 ventiladors en 3 mòduls. 
Cada un d’aquests mòduls està format per dos ventiladors idèntics, dels quals només en treballa el 
principal, en tant que l’altre es troba en mode auxiliar. 

3.5.10.f Limitació de buit a la turbina

El sistema de limitació de buit a la turbina (també controlat pel GTA), és l’encarregat d’assegurar la 
pressió del vapor correcta a la sortida. Com es veurà l’aerogenerador crea baixes pressions amb el 
moviment dels seus ventiladors, seguint la regla que a major velocitat dels ventiladors, menor pressió. 
Si hi hagués pressions massa baixes (buit) a l’aerocondensador, la velocitat del vapor a la sortida de 
la turbina seria excessivament alta (podent superar la del so) i les fulles de les últimes etapes es 
sobrecarreguessin degut a un canvi d’entalpia massa gran. 



Anàlisis d’una incineradora de RSU !47
L’autòmat rep en tot moment el valor de la pressió a la última extracció (R3) i en funció d’aquesta 
augmenta o disminueix la velocitat dels ventiladors a l’aerocondensador. 

Tot i així, en cas de que es requerís més buit també s’instal·la un ejector a la sortida de la turbina. 
Aquest ejector mitjançant un efecte venturi aconsegueix obtenir pressions molt per sota l’atmosfèrica 
(fins i tot més que l’aerocondensador). 

3.5.10.g Virador i bombes d’aixecament

El virador és un motor elèctric de 400V connectat a la xarxa de 50Hz i s’embraga de forma 
automàtica gràcies a un embrague centrífug. Quan la velocitat de l’eix és prou alta (per sobre de 
350rpm) el virador es desactiva doncs ja no hi ha perill de curvatura de l’arbre. A més a més com en 
tots els sistemes de regulació és pot activar de forma manual des de la sala de l’autòmat. 

Les bombes d’aixecament són uns dispositius que s’activen de forma automàtica tant en l’arrencada 
com en l’aturada de l’eix, elevant aquest per facilitar la formació d’una capa d’oli abans de posar en 
marxa el virador. Si no s’activessin les bombes d’aixecament es podrien produir frecs entre l’eix i els 
coixinets, malmetent uns i altres i provocant vibracions. 

3.5.10.h Modes de funcionament

Generalment la planta pot treballar en dos modes de funcionament, fet que suposa que la turbina ho 
pugui fer en tres. Els modes de funcionament poden ser amb la planta acoblada a la xarxa i el GTA en 
control automàtic, amb la planta acoblada a la xarxa i el GTA en manual o amb la planta aïllada de la 
xarxa i el GTA en regulació de velocitat i tensió. 

Si la planta es troba acoblada a la xarxa significa 
que transmet potència generada a aquesta. Així es 
pot vendre l’energia elèctrica excedent amb els 
beneficis econòmics que suposa. En el primer 
mode de funcionament, quan la planta està 
acoblada i el GTA en automàtic, la turbina regular el 
flux de vapor HP en base a les dades que rep 
l’autòmat. En aquest cas es treballa en condicions 
nominals, amb una admissió de 156tones de vapor 
cada hora (la qual cosa suposa 46t/h de residus 
incinerats) a 58bars i 395ºC. En total s’obté una 
potència nominal de 34,3MWe que s’aprofiten tant 

Imatge 29: GTA instal·lat a la planta de 
Marsella
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per subministrar tota l’energia que la instal·lació necessita per funcionar com per vendre-la al mercat 
elèctric.  

Quan la planta està acoblada a la xarxa però el control es realitza en mode manual, el grau d’obertura 
de les vàlvules està controlat directament per l’operari. L’autòmat s’encarrega d’adequar tota la resta 
de sistemes i d’avisar en cas d’alarma. Normalment aquest mode s’acostuma a utilitzar en fases 
transitòries i de poca durada. 

Si per qualsevol motiu la xarxa no pogués rebre potència elèctrica de la planta, s’entraria en el mode 
d’aïllament. En aquest mode la turbina només genera la potència necessària pel funcionament 
correcte de la instal·lació, transmetent-la a una xarxa interna de 6kV a 50Hz. Com que la càrrega en 
aquestes condicions és molt inferior és necessari que la turbina entri en regulació de velocitat i 
l’alternador en regulació de tensió. 

No cal oblidar que la finalitat de la planta és incinerar els RSU, tot i que el sistema d’extracció 
d’energia no permeti moure la turbina en condicions nominals, el sistema d’incineració si que ho ha 
de fer, i per tant es genera la mateixa quantitat de vapor que si es treballés en els modes 
d’acoblament. Tot el vapor sobrant es dirigeix per un sistema de derivació directament cap a 
l’aerocondensador, obtenint-ne aigua i enviat-la de nou a fer el cicle. Aquest sistema de derivació 
(també anomenat conducte de by-pass) provoca una expansió del vapor que perd entalpia i velocitat 
de manera no tant eficient, adequant les condicions d’aquest als requeriments d’entrada de 
l’aerogenerador. 

3.5.10.i Arrencada de la turbina

Tant l’arrencada com l’aturada de la turbina són dos passos amb els que cal anar amb compte, per 
això s’hi dedicarà especial atenció. Abans de començar l’arrencada cal realitzar uns passos previs 
seguint un ordre estricte: 

1) Posa en marxa el sistema d’oli de lubrificació 
2) Activar les bombes d’aixecament 
3) Activar el virador 
4) Aturar l’aerocondensador 
5) Obrir la vàlvula d’aïllament de l’aerocondensador 
6) Obrir les purgues tant de la vàlvula d’aturada com de la caixa de bombes 
7) Engegar el ventilador de vapors dels sistemes d’olis 
8) Engegar l’aerocondensador 
9) Obrir lentament la vàlvula d’alimentació de les caixes de segellat en mode manual fins 

que la pressió sigui l’adequada. En aquest moment passar a mode automàtic. 
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Un cop s’han realitzat totes les condicions prèvies es pot començar l’engegada: 

1) S’activa el sistema d’arrencada. 
2) Les bombes d’HP s’obren segons una consigna rampa. 
3) La turbina arranca i s’estabilitza a 400rpm. 
4) El virador es desembraga i s’atura automàticament. 
5) L’operadora atura les bombes d’aixecament. 

En aquest punt la resta de l’engegada es realitza de forma automàtica: 
- Els temps que es manté la turbina girant a 400rpm depèn del temps que hagi estat aquesta 

aturada, variant entre 1min per aturada curta i si la màquina està calenta fins a 5min en cas 
d’aturada llarga i engegada amb la màquina freda. 

- Seguint una comanda rampa es fa pujar de 400 a 2850rpm amb una durada d’entre 6 i 
14min en funció de l’aturada, mentre que es tanca la vàlvula d’aturada i la purga de la caixa 
de bombes. 

- Un cop arribada a 2900rpm la turbina augmenta la seva velocitat ràpidament fins a 
4900rpm durant 40 segons, abans de baixar a la velocitat nominal (4500rpm). 

En tots els casos el regulador governat per l’autòmat calcula els temps de cada etapa en funció de la 
durada de l’aturada mitjançant una interpolació lineal. Es considera una aturada curta i per tant 
arrencada en calent si la màquina no ha estat més d’1h sense funcionar, i una aturada llarga i 
arrencada en calent quan la turbina ha estat més de 12h inactiva. 

Un cop la turbina arriba al 90% de la seva velocitat nominal l’alternador s’excita i es tanquen les 
purgues de les extraccions. A partir del moment que tot el grup gira de manera sincronitzada s’ha 
d’augmentar la potència de la càrrega fins a 2MW per evitar que hi hagi un retorn de la potència, i en 
cas que l’arrencada fos en fred seria recomanable deixar el grup 5min en aquest estat. La pujada de 
la càrrega s’ha de fer de forma manual a través d’un sistema d’augment de velocitat situat a la sala 
de comandament del GTA i començant entre 400kW i 1000kW en funció de l’aturada. 

Una de les raons per les quals l’arrencada de la turbina és crítica és per que es travessen diferents 
velocitats amb les quals la turbina entra en ressonància. Aquest fet provoca que tota petita vibració es 
vegi augmentada enormement, i tot i que aquestes no eren un problema si es magnifiquen podrien 
arribar a ser-ho. 

3.5.10.j Aturada de la turbina

L’aturada del grup es realitza de forma molt més senzilla que no pas l’arrencada, tot i que el procés 
és més lent degut a la inèrcia de la turbina. Per aturar el GTA cal: 
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1) Obrir el disjuntor que desconnecti l’alternador de la xarxa. 
2) Tancar la vàlvula d’aturada. 
3) Tancar les vàlvules de regulació. 
4) Activar el sistema derivador. 

En aquest moment la turbina es posarà a girar en buit fins que s’arribi a una velocitat de 350rpm a la 
qual s’activarà i embragarà el virador. Aleshores caldrà: 

5) Apagar l’aerocondensador. 
6) Tancar les vàlvules d’aïllament de les purgues. 
7) Apagar l’alimentació de les bombes. 
8) Aturar el virador quan la màquina estigui suficientment freda. 

3.5.10.k Gradient de temperatures

Com totes les màquines tèrmiques, les turbines són sensibles als gradients de temperatures, els 
quals indueixen no només contraccions internes a les diferents parts que la formen sinó també 
dilatacions diferents en rotor i estator. Per això cal respectar uns gradients tèrmics límits que imposarà 
el fabricant de la turbina. En el cas a tractar són: 

- Variació mitjana de temperatura a l’admissió de 165ºC/h. 
- Variació transitòria de temperatura de 9ºC per minut amb un màxim de 5min i una amplitud 

màxima de 45ºC. 
- Variació instantània màxima de 25ºC. 

Aquests límits s’han de respectar per evitar dilatacions extremes que podrien eliminar els jocs entre 
rotor i estator en els casos límits. Per això cal que el sistema de control pugui redirigir els diferents 
conductes de circuit d’aigua vapor per assegurar una entrada de vapor amb una mínima temperatura 
i amb poca variabilitat. 

3.6. Circuits d’aigua-vapor: aerocondensador 
El  cicle de Rankine es tanca amb un  condensador que transforma el vapor en aigua en aigua líquida 
i normalment utilitza com a fluid refrigerador aigua o aire. Aquest segon cas el condensador 
s’anomena aerocondensador. Els condensadors d’aigua són els que s’utilitzen normalment en 
centrals tèrmiques i nuclears i l’aigua calenta provinent del condensador es refreda en les  
característiques torres de refrigeració. En aquests tipus de condensadors s’agafa aigua d’un riu o del 
mar que intercanvia calor amb el vapor de la central (condensant-lo) i  aquesta es retorna  novament 
a la font d’aigua d’on provenia a una temperatura lleugerament superior. El gran avantatge que tenen 
els condensadors amb aigua és que tenen un major rendiment, poden ocupar menys espai. Ara bé el 
seu desavantatge és que alteren el medi que els rodeja, ja que extreuen aigua i la tornen a més 
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temperatura. En funció de la legislació del país una central s’haurà d’adaptar posant-hi condensador 
d’aigua o aerocondensadors. En el cas de la incineradora de Marsella no era possible retornar l’aigua 
de l’interior de la planta al medi si abans no havia estat depurada, amb la qual cosa es va optar per 
l’aerocondensador. 

En un aerocondensador es fa circular 
aire forçat provinent de l’ambient al 
voltant dels tubs que porten el vapor. 
En refrigerar-se el vapor canvia de fase 
convertint-se en aigua, i l’aire utilitzat 
es reenvia a l’ambient amb una 
temperatura lleugerament més alta. Els 
aerogeneradors tenen una característica 
superfície en forma de A a través de la qual hi circulen els fluids. Els ventiladors estan situats a la part 
inferior i insuflen l’aire que acaba sortint pels laterals. Si l’aire feia un recorregut ascendent el vapor va 
a contracorrent. Arriba directament de la turbina a través d’uns tubs que van a la part superior de 
l’instal·lació i des d’on és redirigit cap a les superfícies d’intercanvi. En funció de les condicions del 
vapor s’utilitzaran més o menys superfícies i ventiladors. La velocitat dels ventiladors com ja s’ha 
comentat acostuma a anar controlada per l’autòmat del GTA per tal de no assolir unes pressions 
massa inferiors a les atmosfèriques a la sortida de la turbina. 

L’aerocondensador necessari per poder condensar les aproximadament 120 tones de vapor cada 
hora provinents de la turbina hauria d’estar format per com a mínim 3 ventiladors, amb una potència 

Imatge 31: Vista frontal dels aerocondensadors

Imatge 30: Esquema d’un aerocondensador
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tèrmica nominal de 70MW. Un aerocondensador d’aquestes característiques podria acceptar vapor a 
una temperatura màxima de 150ºC i una pressió de 1,5 bars absoluts. 

3.7. Procés de metanització i compostatge 
Tot i que realment no formi part d’una incineradora, una unitat de metanització i compostatge pot 
donar un plus a tota incineradora, permetent una major producció d’energia, obtenint productes 
secundaris com biogàs o compost i sense que necessàriament hi hagi una entrada de residus 
especials. Una incineradora amb unitat de metanització i compostatge seria al que s’anomena un 
centre de tractament múltiple. 

El procés de metanització és diferent al procés de compostatge, tot i que tots dos permeten 
l’aprofitament de les matèries orgàniques presents als residus sòlids urbans. La metanització (o 
biometanització) és un procés de fermentació anaeròbica de la fracció orgànica dels RSU i amb el 
qual s’obté el biogàs a més a més de fertilitzants i calor. En ser un procés anaeròbic no provoca olors 
ni la formació de microorganismes perjudicials per la salut. Ara bé, requereixen unes infraestructures 
concretes que permetin controlar certs paràmetres com són la pressió, la temperatura, el pH i la 
concentració de l’aire en els biodigestors. Els fertilitzants es poden utilitzar després per al 
compostatge. 

Al contrari que la biometanització, el compostatge és un procés aeròbic basat en la degradació 
química de la matèria orgànica. Aquesta degradació la produeixen tant bacteris com fongs, que ja es 
troben dins els mateixos RSU. El resultat és l’obtenció del compost que pot ser venut a tercers com 
adob. El procés de compostatge dura de tres etapes: 

1) Etapa de creixement: produeix el creixement dels microorganismes ja presents als 
residus. 

2) Etapa termòfila: en aquest pas es produeix una gran activitat bacteriana a 
temperatures controlades que faciliten l’eliminació d’organismes no desitjats, i 
permeten que la matèria s’estabilitzi. 

3) Etapa de maduració: l’acció bacteriana decreix en favor de l’acció fúngica i després 
la descomposició. 

Ambdós mètodes es basen en l’aprofitament de la part orgànica dels residus, permetent-ne una 
millor rentabilització. Aquest fet però, suposa redissenyar la instal·lació des d’un principi, fent que els 
residus en quant arriben hagin de passar una zona de selecció o triatge per separar la part orgànica 
de la inorgànica. Aquesta selecció alhora facilitaria l’extracció de residus reciclables, tant elements 
metal·lics com plàstics, que s’ha vist abans. 
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Un cop els residus desembarquessin a la planta, serien igualment portats a unes fosses per poder 
tenir una producció constant. D’aquestes fosses passarien a un triatge d’on se’n separarien els 
elements orgànics dels inorgànics, així com exportant els reciclables a zones de tractament 
preparades. Els elements inorgànics anirien a una segona fossa d’on s’introduirien a la zona 
d’incineració de la forma que ja s’ha vist, seria el que s’acostuma a anomenar com Unitat de 
Valorització Energètica (UVE). Els elements orgànics en canvi anirien a l’anomenada Unitat de 
Valorització Orgànica (UVO), començant pel procés de metanització. La biometanització es realitza en 
primer lloc ja que així els fertilitzants obtinguts pode ser aprofitats durant el  compostatge. Un cop 
acabat el procés anaeròbic el biogàs es podria vendre o es podria utilitzar per generar energia, que 
també es podria vendrà a la xarxa , i la resta de matèria es dirigeix cap a la zona de compostatge. 
Finalment el compost obtingut es pot vendre, sense haver generat durant el procés  cap altre tipus de 
residus que hagi de ser  dipositat en abocadors. 

Globalment s’hauria acabat obtenint 3 elements amb el tractament múltiple:  
- Energia: tant de la incineració com de la combustió de biogàs. 
- Biogàs: en cas de no haver-se combustionat per treure’n més energia. 
- Compost: producte del compostatge final. 

Apart dels elements reciclables ja citats. 

Imatge 32: estructura d’una planta de tractament 
múltiple
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Comparat els resultats amb l’energia de més que s’obtindria si fossin incinerats de manera natural, 
donen grans beneficis, majoritàriament econòmics. 

3.8. Tractament dels fums 
Els fums obtinguts amb la combustió són altament contaminants i perjudicials pel medi ambient.  
Cada país té la seva pròpia normativa ambiental però tots tenen en comú que dia a dia aquesta és 
més estricta. Així doncs, tot i que no sigui vital pel funcionament de la central, tota planta incineradora 
de residus haurà de disposar d’un tractament de fums d’alta tecnologia. Dins dels fums no només 
s’haurà de fer front a gasos perillosos sinó també a partícules sòlides contaminants. Avui en dia no hi 
ha cap màquina que per si sola elimini tot aquest tipus de contaminació amb la qual cosa se n’hauran 
de posar varies. Normalment s’utilitza un reactor amb un filtre de mànigues per eliminar les partícules 
sòlides seguit d’un catalitzador per reconvertir els gasos perillosos. 

El sistema format pel reactor i el filtre de mànigues també s’anomena sistema semi-humit. El gas 
sortint del forn amb un alt contingut de contaminants (sobretot metalls pesants) es mescla amb un 
reactiu bàsic per neutralitzar l’acidesa dels gasos. Un cop els gasos arriben als filtres, les partícules 
sòlides (productes càlcics de reacció, reactius en excés, cendres volants i metalls pesats) es separen 
dels fums, mentre que els contaminants residuals reaccionen amb reactius afegits en excés tals com 
cal i carbó actiu.  

Els gasos sortint del filtre ja es troben lliures de partícules i sense molts dels gasos contaminants amb 
els que sortia del forn, però encara té un alt contingut en NO i NO2 (genèricament anomenats NOx). 
Per eliminar aquests compostos se’ls fa reaccionar amb amoníac dins d’un catalitzador de manera 
que s’obtinguin productes innocus per la salut. Un catalitzador és un instrument, normalment ceràmic 
o metàl·lic, format per diferents conductes a mode niu d’abelles plens de metalls preciosos que 
faciliten la reacció de certs compostos. És comunament utilitzat també en tots els vehicles amb 
motors de combustió, on els gasos NOx són ben presents. De la mateixa manera que amb els gasos 
dels vehicles, el catalitzador necessita una temperatura elevada per poder treballar correctament, per 
aconseguir-la no només és necessari que els fums no arribin totalment freds, sinó que també se’ls fa 
passar per un reescalfador. Una bona opció és utilitzar la calor dels mateixos fums un cop han passat 
pel catalitzador a mode de realimentació, aprofitant d’aquesta manera una calor que sinó s’emetria a 
l’ambient. Amb aquesta solució no cal gastar calor addicional del cicle. 

3.8.1 Reactor 
El reactor es troba just a la sortida de l’últim passatge dels fums, un cop tota la calor s’ha transmès a 
la caldera. L’objectiu del reactor és neutralitzar l’acidesa dels fums, fent solidificar alhora les partícules 
en suspensió. Per fer-ho s’introdueix un compost de cal dissolta en aigua finament polvoritzada i 
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escampant-la amb una turbina d’alta velocitat (al voltant d’unes 5000rpm en funció del model). Quan 
el compost en forma pràcticament gasosa entra en contacte amb els fums, l’aigua s’evapora 
refredant els gasos, fet que entranya la cristal·lització de les sals dissoltes (CaCl2, CaF2, CaSO4) i 
facilita la condensació i l’absorció dels metalls pesats sobre les partícules sòlides i el carbó actiu 
introduït de més a més. Quan tota l’aigua s’ha evaporat, els fums àcids residuals reaccionen amb la 
cal en excés i tot el conjunt surt cap al filtre de mànigues. 

El reactor en sí és un dipòsit cilíndric vertical en el qual la cal es dilueix i polvoritza per una turbina 
situada a la part superior. A la part alta també és per on entren els gasos, que un cop reaccionats 
surten per la part inferior en direcció al filtre. Aquesta darrera part té forma cònica per facilitar la 
recuperació de les partícules sòlides i dels residus de reacció més pesats. Aquests elements 
juntament amb els obtinguts del filtre de mànigues són considerats residus perillosos i s’han d’enviar 
a un abocador adequat. Per evitar la solidificació de les partícules a les parets del cilindre, la part 
cònica ha de començar a uns 2/3 de l’alçada total de reactor. Pel bon funcionament de la turbina 
polvoritzadora és recomanable netejar-la de forma regular amb aigua àcida i substituir-la 
periòdicament a fi de banyar-la en àcid per una neteja completa. 

3.8.2. Filtre de mànigues 
La barreja formada pels fums, les cendres volants, 
les partícules sòlides formades al reactor així com la 
cal i el carbó actiu en excés entren al filtre de 
mànigues. El principi general del filtre és de crear 
una barrera física als fums carregats de partícules 
sòlides. Aquesta barrera està constituïda per un 
medi filtrant que deixa passar el gas però bloqueja 
el pas de les partícules sòlides contingudes dins 
dels fums. El filtre de mànigues assegura doncs la 
separació de les partícules dels fums. 

A mesura que els fums van travessant les 
mànigues, les partícules queden retingudes a la 
part externa d’aquestes. L’acumulació de partícules 
genera un augment progressiu de la pèrdua de 
càrrega, fent que el filtre perdi les seves propietats. 
Per evitar una gran acumulació és necessari 
realitzar de forma regular una neteja de les cares exteriors de les mànigues. Aquesta desobstrucció 
es fa injectant una circulació d’aire comprimit per les mànigues durant un interval de temps molt breu. 

Imatge 33: Esquema d’un filtre de 
mànigues
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L’injecció d’aire comprimit genera una ona de xoc que provoca que les partícules caiguin a la part 
inferior del filtre, d’on són extretes juntament amb les del reactor. 

El filtre de mànigues té una temperatura de treball força restrictiva, treballant amb unes condicions 
òptimes de com a màxim 140ºC. És per això que el filtre requereix d’un sistema de by-pass que en 
cas que la temperatura dels fums sigui massa elevada redirigeix el cabal impedint la seva circulació 
per les mànigues. Alhora com que una temperatura massa baixa dels filtres podria provocar corrosió 
en contacte amb les partícules, també serà necessari disposar d’un sistema de preescalfament de les 
mànigues quan la planta es trobi en arrencada. 

3.8.3. Denox catalític 
Abans d’entrar al catalitzador els fums es reescalfen aprofitant la calor dels fums sortint en un 
intercanviador sense contacte. Com que en aquest punt el salt tèrmic no és excessiu s’ha d’intentar 
maximitzar el procés de transferència de calor, utilitzant normalment un sistema de plaques fetes de 
materials d’alta conductivitat. 

Per la reacció de destrucció dels òxids de nitrogen (NOx) és necessari tenir amoníac com a reactiu. 
Mitjançant un sistema de bombes, s’injecta aigua amoniacal. L’aigua s’evapora amb el contacte dels 
fums a altes temperatures quedant l’amoníac lliure per reaccionar. Gràcies als catalitzadors, els NOx 
reaccionen amb l’amoníac, que juntament amb l’aigua evaporada s’expulsen per les xemeneies. El 
resultat del sistema de tractament dels fums és que s’obté un aire pur amb concentracions molt 
baixes de contaminants que no es veu quan surt per la xemeneia. 

Imatge 34: Fotografia de la planta de tractament múltiple de 
Marsella en ple funcionament
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3.8.4. Sistemes de mesura 
Independentment dels límits permesos en quant a l’emissió de contaminants, s’ha de tenir un control 
tant continu com sigui possible. En alguns casos, com passa a França, en cas de superar uns 
màxims s’ha d’aturar el funcionament de la planta d’immediat. Ara bé, no tots els contaminants 
emesos poden comprovar-se instantàniament, amb la qual cosa els sistemes de mesura es separen 
entre el sistemes en continu i els sistemes periòdics. Amb mètodes espectroscòpics (UV-visibles o 
infrarojos normalment) es pot analitzar la composició dels gasos que travessen una part del cicle, 
però en continu no es pot conèixer el nivell de contaminació de les partícules en suspensió. Per això 
periòdicament s’ha de realitzar un buidat dels filtres de mànigues i analitzar-ne la seva composició.  

3.9. Residus obtinguts 
Al llarg de tot el procés es generen una gran quantitat de residus, tant si es té només la part de 
valorització energètica com si també es disposa de la part de valorització orgànica. Alguns d’aquests 
residus són aprofitables de cara a nous usos, però d’altres no només poden ser inútils sinó també 
perillosos en alguns casos. De forma general de la planta es poden obtenir productes o residus, tot i 
que el fet de categoritzar-los com a productes no implica que suposin un benefici econòmic. 

El primer pas per on arriben els residus és a la zona de triatge, on es fa una selecció dels elements 
per ser enviats cap a l’UVE, l’UVO o a centres específics. Hi ha principalment quatre tipus d’elements 
que s’acostumen a obtenir al triatge primari però que no entren a cap de les dues zones de 
tractament: els plàstics, els metalls fèrrics, els metalls no fèrrics i els elements voluminosos o 
perillosos. Els plàstics són els més minoritaris i s’exporten cap a plantes de reciclatge on es venen a 
un preu d’entre 30 i 300€/tona en funció del tipus de plàstic del qual es tracti. En cas que la planta no 
disposés de zona de triatge els plàstics s’incinerarien generant una energia calorífica no gaire alta, 
obtenint uns beneficis inferiors dels que s’obtenen amb la tria. El segon tipus d’element obtingut en 
quantitat són els metalls no fèrrics, els quals es poden vendre a un preu força elevat (al voltant dels 
250€/tona en funció de la variació del mercat). Tot i representar només un 7% dels residus obtinguts 
a la zona de triatge suposa el 25% en quant a beneficis. Finalment els elements més obtinguts són el 
metalls fèrrics, principalment acer, el qual té un preu de mercat prop dels 50€/tona. Tot i no ser un 
preu molt alt, el número de tones obtingudes si que ho és, suposant més d’un 60% del total obtingut 
a la zona de triatge. Pel que fa als elements voluminosos o perillosos (pneumàtics, explosius, 
bombones de butà, matalassos…) representen la part més petita del total i són el considerats rebuig. 
En la majoria d’incineradores no representa un cost afegit desfer-se d’aquests elements ja que  
acostumen a carregar-se al client (població que envia els residus). 

A la planta incineradora (UVE) hi ha dos grans productes a tractar, les cendres i les partícules (també 
anomenades REFIOM). Les cendres provenen de la zona d’incineració, són la part incombustible dels 
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RSU i estan formades per una gran diversitat d’elements dins seu. A través d’una valorització 
s’aconsegueix separar les diferents parts per que puguin ser venudes o evacuades a zones 
específiques. La separació es fa en tres grans grups de materials: metalls fèrrics, metalls no fèrrics i 
cendres no reutilitzables. De la mateixa manera que en la zona de triatge, els metalls no fèrrics tenen 
un valor molt elevat, i els que surten de la combustió degut a les seves característiques encara més. 
Si els obtinguts a la zona de triatge es venien al voltant de 250€/tona, aquests poden arribar a 
valoritzar-se en més de 800€ cada tona. Els metalls fèrrics, tot i ser més nombrosos que els no fèrrics 
també veuen incrementat el seu valor (sobre uns 90€ de preu de venta). Les cendres inutilitzables, 
que suposen quasi el 90% del total en pes, no tenen valor de venta, amb la qual cosa treure-les cap 
a altres centres suposa un cost d’uns 20€ per cada tona per la incineradora. Es podria pensar per 
maximitzar beneficis en incinerar tots els metalls fèrrics i no fèrrics en comptes de separar-los a la 
zona de triatge, però la proporció de metall obtingut després de la combustió contra la quantitat de 
cendres inutilitzables no ho fa favorable. 

Els altres elements obtinguts són les partícules provinents de l’extracció de fums. Són els anomenats 
REFIOM o cendres volants, i estan considerades com a partícules perilloses. Aquestes partícules en 
sí són un residu, és a dir que s’ha de pagar per desfer-se’n, i en ser perilloses s’ha de pagar encara 
més. Una opció és enviar-les a abocadors de residus perillosos, però caldrà pagar un preu molt alt 
per cada tona. Una altra opció és de localitzar algun fabricant que pugui requerir-ne algun dels 
elements que contenen aquestes partícules i que per tant ell aporti una part del cost d’enviar-les a 
l’abocador, un cop haver seleccionat els elements que li són útils. Per exemple, com que totes les 
partícules han passat pel reactor on se’ls ha injectat calç, una empresa que requereixi una solució 
bàsica per tractar amb elements àcids podria fer ús d’aquestes partícules. El residu sobrant per això 
si que s’hauria d’enviar als abocadors d’elements perillosos, però el cost per la incineradora podria 
veure’s reduint fins a un 50%. 

Per últim a la zona de valorització energètica o UVO, l’únic element obtingut és el compost. El 
compost tot i ser un producte que s’utilitza en grans quantitats, també es genera en moltes altres 
industries i instal·lacions, com poden ser plantes depuradores, processos químics, i de tots ells el 
compost obtingut a partir de residus és dels menys valoritzats. En funció del mercat, el compost es 
podria aconseguir vendre suposant uns petits beneficis, però això sempre serà més econòmic que 
haver de pagar per extreure’ls de la planta. Aquest seria un exemple d’un producte que no suposa un 
benefici en sí. En general el preu de venta pot variar enormement en funció del mercat. 
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4. Planificació i costos 
Un anàlisi econòmic d’una planta incineradora de RSU no té sentit plantejar-ho en genèric, ja que hi 
ha moltes variables en joc. Per fer-lo es prendrà com a referència l’exemple que ja s’ha anat utilitzant, 
però del que s’explicitaran totes les especificacions. L’objectiu d’aquest apartat a més a més serà de 
mostrar alguns dels contratemps que poden sorgir en l’explotació d’una planta d’aquestes 
característiques, sobretot en els primers mesos. 

4.1. Característiques 
L’idea és analitzar una planta que sigui moderna, que pugui incinerar els residus d’una població 
mitjana gran (1 milió d’habitants) i que sigui tant autosuficient com sigui possible. Així doncs es 
tractarà d’una central de tractament múltiple de RSU amb depuració d’aigua dins la mateixa planta. 
S’estima que una població d’aproximadament 1 milió d’habitants d’un país europeu pot arribar a 
generar 450.000 tones de deixalles de rebuig anuals. Per aproximar de manera més eficient amb les 
dades de les que es disposa, s’analitzarà un tractament de 400.000 tones de deixalles amb un plus 
de 10.000 tones anuals de fangs (ja secs) provinent de depuradores. 

Si es segueix el circuit dels residus, el primer pas de 
les 400.000 tones entrants pel tractament múltiple 
(90% arriben en tren i el 10% restant en camions) és 
aturar-se a la zona de triatge. Del centre de triatge, 
aproximadament una mica menys de l’1% dels 
residus seran separats com a reciclables i s’enviaran 
a zones de tractament específic alienes a la central. 
Alhora un 0,05% seran residus no conformats 
(pneumàtics, bombones de gas, elements 
pirotècnics, etc.) que suposarien un risc per la 
instal·lació si s’incineressin . El 99% restant es 19

dirigeix cap a l’UVO i UVE en aproximadament un 
26% i 73% respectivament. 

A l’UVO arriben doncs un total de 104.000 tones de deixalles al llarg de l’any. Totes aquestes però no 
entren directament a la metanització, sinó que un 11% en pes s’evapora abans. Del 89% restant, 
aproximadament un 44% és de materials inerts després de l’evaporació, fent-ne molt més útil la 
combustió que no el procés de metanització i compostatge. És molt recomanable per tant afegir un 

 Aquests residus no conformats en ser minoritaris s’agrupen cop a rebuig amb els reciclables19
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Gràfic 1: Resultat del primer triatge
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segon triatge abans de començar l’etapa de 
creixement. Del 45% restant, més de 40.000 tones 
(40%), inicien la metanització i acaben en la zona 
de compostatge . Amb tot el procés s’acaben 20

obtenint unes 15.000 tones de compost juntament 
amb 4.500MWh d’electricitat i 3.600MWh de calor 
que es són reutilitzats en altres zones de la planta. 
El compost obtingut però no es pot vendre 
directament sinó que ha de passar una valorització 
prèvia que n’elimina pràcticament el 60%. La resta 
(unes 6.000 tones) són o bé venudes o bé 
emmagatzemades en estoc.  

A la unitat de valorització energètica arriben tant les 
292.000 tones provinents del primer triatge, com els inerts 
del segon, als quals sumant-hi els fangs de les depuradores 
sumen un total de 350.000 tones a incinerar. D’aquestes 
s’obtenen uns 200.000MWh, suficients per subministrar 
energia elèctrica a una ciutat de 40.000 habitats. A més a 
més, 40.000MWh de calor es reutilitzen en altres parts de la 
instal·lació fent que el rendiment global de la planta 
augmenti. No cal oblidar que apart de l’energia obtinguda 
amb el GTA, també s’obtenen cendres i partícules 
incombustibles que suposen o bé un cost o bé un benefici. 
De les aproximadament 60.000 tones de cendres que es 
generen, un 90% són inútils mentre que la part de metalls 
no fèrrics suposa un 3% i el 7% restant és dels metalls 
fèrrics. 

4.2. Elements externs necessaris 
Per l’explotació de la planta, apart dels RSU és necessari un subministrament d’altres matèries 
primeres que s’utilitzen. Bàsicament es requereix aigua (tant industrial com potable), electricitat per 
casos d’aturada de la instal·lació, reactius i combustibles, i altres consumibles tant per l’UVO com pel 
tractament d’aigües. 

 Els reciclats es comptabilitzen a la zona de triatge.20
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Gràfic 2: Elements a la UVO
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Ja sigui per una aturada de manteniment previst, com per una fallada en algun punt de la planta, hi ha 
moments en els que existeix la necessitat d’adquirir electricitat de la xarxa. Una alternativa seria 
l’utilització de bateries auxiliars, però degut a la alta quantitat d’energia requerida i a l’alt cost de 
bateries d’aquestes dimensions és preferible adquirir-la de la xarxa. 
 

Consum d’aigua

Tipus d’aigua Consum (m3)

Aigua potable 80.000 m3

Aigua industrial 35.000 m3

Total 115.000 m3

Compra d’electricitat

Instal·lació Consum (MWh)

Total 3.500 MWh

Reactius i altres consumibles

Activitat Reactiu Quantitat

Combustió Oli 560 m3

Tractament de fums

Carbó actiu 150 t

Calç viva 4.700 t

Amoníac 750 t

Desmineralització d’aigua
Sosa 55 t

Àcid clorhídric 85 t 

Reactius caldera
Dodecahidrat de fosfat trisòdic 4 t

Carbohidrazina 5 t

Taula 1: Consum d’aigua anual a Everé

Taula 2: Compra d’electricitat externa a la incineradora de Marsella

Taula 3: Consum de reactius per l’explotació de la incineradora
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Per temes mediambientals imposats per la legislació, quan s’arrenca el forn, en cremar-se residus 
sòlids urbans s’ha d’assegurar una temperatura mínima de 850ºC durant 2 segons abans d’introduir 
les deixalles a la graella. És per això que en els casos d’arrencada de la incineradora s’utilitza oli de 
combustió. Amb uns 560m3 n’hi hauria prou per realitzar totes les aturades de manteniment i alguna 
aturada no prevista. 
  

 

En funció de les característiques de l’aigua de la zona d’explotació es requeriran uns tipus de reactius 
o uns altres. S’han pres com exemple els que s’utilitzen a la planta de tractament múltiple de 
Marsella.  

En aquest balanç no s’han tingut en compte els brics refractaris ja que es van substituint a mesura 
que es van trencat i no s’ha pogut estimar una freqüència aproximada. Tot i això suposen un cost 

Consum a l’UVO

Activitat Reactiu Quantitat

Metanització Hidròxid fèrric 260 t

Centrifugació Floculant 16 t

Compostatge Estructurant 2.200 t

Biofiltre Àcid sulfúric 10 m3

Depuració d’aigua

Reactiu / consumible Quantitat

Metanol 38.000 L

Antiespumant 1.800 L

Àcid fosfòric 3.000 L

Sosa 55.000 L

Lleixiu 450 L

Àcid cítric 220 L

Àcid fòrmic 125 L

Floculant 2.750 L

Taula 4: Consum de reactius a l’unitat de valorització orgànica

Taula 5: Reactius utilitzats per la depuració d’aigua
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molt baix comparat amb el dels altres productes, ja que rarament se n’han de substituir en grans 
quantitat (aproximadament un 5% dels brics es recanvien al llarg de l’any, sobretot en les zones més 
pròximes a la flama i a les deixalles). 

4.3. Balanç econòmic 
A l’hora de realitzar el balanç econòmic, molts dels preus de cost de les matèries primeres no s’han 
pogut obtenir ja que o bé no estaven disponibles o bé variaven molt en funció de la compra a través 

d’una gran empresa i de forma individual no es podien aconseguir. S’ha fet doncs un anàlisi dels 
ingressos que tindria la planta de tractament múltiple caracteritzada a l’apartat 4.1. Tanmateix s’han 
quantificat els costos a la taula 7, englobant el que ja s’havia anat analitzant. 

Es pot veure una diferència entre el preu de venta de l’electricitat produïda a la unitat de valorització 
energètica i en la unitat de valorització orgànica. Aquest fet es dóna per que l’energia produïda a 
partir del biogàs obtingut de la metanització es considera energia neta (o verda) i el seu preu de 
compra per part de les companyies elèctriques és major. 

Taula 6: Principals fonts d’ingressos

Ingressos Quantitat Valor unitàri Total

Electricitat UVE 200.000.000kWh 0,05€/kWh 10.000.000 €

Electricitat UVO 4.500.000kWh 0,15€/kWh 675.000 €

Metalls fèrrics 3.560t 50€/t 178.000 €

Metalls no fèrrics 280t 250€/t 70.000 €

PEHD 60t 300€/t 18.000 €

PETC 70t 75€/t 5.250 €

Altres 30t 30€/t 900 €

Compost 6.000t N/D N/D

Metalls fèrrics 2.000t 90€/t 180.000 €

Metalls no fèrrics 4.670t 800€/t 3.736.000 €

Cendres 60.000t -20€/t -1.200.000 €

Total 13.663.150 €
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Les dades no disponibles no s’han aproximat ja que el preu pot variar enormement entre països i en 
la compra majorista. Tot i això la direcció de la planta incineradora de Marsella va assegurar que la 
planta produïa beneficis a final d’any. 

Gastos Quantitat Valor Unitari Total

Aigua potable 80.000m3 N/D N/D

Aigua industrial 35.000m3 N/D N/D

Electricitat 3.500.000kWh 0,17 595.000 €

Oli 560m3 N/D N/D

Carbó actiu 150t N/D N/D

Calç viva 4.700t N/D N/D

Amoníac 750t N/D N/D

Sosa 55t N/D N/D

Àcid clorhídric 85t N/D N/D

Dodecahidrat de fosfat trisòdic 4t N/D N/D

Carbohidrazina 5t N/D N/D

Hidròxid fèrric 260t N/D N/D

Floculant 16t N/D N/D

Estructurant 2.200t N/D N/D

Àcid sulfúric 10m3 N/D N/D

Metanol 38.000L N/D N/D

Antiespumant 1.800L N/D N/D

Àcid fosfòric 3.000L N/D N/D

Sosa 55.000L N/D N/D

Lleixiu 450L N/D N/D

Àcid cítric 220L N/D N/D

Àcid fòrmic 125L N/D N/D

Floculant 2.750L N/D N/D

Brics Refractaris N/D N/D N/D

Total N/D

Taula 7: Costos d’explotació
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A l’annex 2 es poden trobar altres gràfiques que fan referència a les dades comentades al llarg de 
tota la planificació econòmica. 

5. Impacte ambiental 
L’impacte ambiental que la central té per poder incinerar els residus es pot separar en tres grups: les 
deixalles, els fums generats i els reactius utilitzats. 

L’incineració de residus es realitza per que seria insostenible l’acumulació de deixalles en abocadors, i 
no hi ha cap altra alternativa viable per fer-los desaparèixer. Actualment el fet d’incinerar els residus 
sòlids urbans és la manera de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi ambient. Ara bé, el procés no és 
perfecte, fent que s’hagi d’alterar l’entorn tant indirecta com directament. Aquest s’altera de manera 
directa amb l’emissió de fums amb concentracions de contaminants que, tot i no ser molt elevades, 
són destacables. A més a més, per poder minimitzar el risc d’aquests fums s’han d’utilitzar reactius 
que alhora alteren de manera indirecta el medi. 

Al llarg del treball s’ha anat veient el recorregut del fums, sortint del forn a una temperatura molt 
elevada i amb un alt grau de contaminació, cedint calor als tubs d’aigua a mesura que anava 
travessant els diferents conductes fins a entrar a la zona de tractament de gasos on s’actua de 
diverses maneres per eliminar en la mesura del possible els contaminants perillosos abans que els 
fums arribin a l’atmosfera. Sobretot cal eliminar tant com es pugui les partícules en suspensió i els 
gasos perillosos com són els NOx. Una eliminació del 100% seria pràcticament impossible 
d’aconseguir, més tenint en compte el grau de contaminants que tenen les deixalles incinerades. A 
major inversió en el sistema de tractaments de fums millors resultats s’obtindran en les emissions, 
però menors beneficis. La legislació en cada país serà l’encarregada d’establir uns màxims permesos 
i serà l’empresa la que podrà decidir si respectar en major mesura el medi ambient. A l‘hora de 
dissenyar el sistema de tractament de fums d’una incineradora s’ha de tenir en compte que les 
legislacions canvien, normalment tendint a ser més restrictives. Per no trobar-se una sorpresa és 
recomanable instal·lar sempre un sistema de tractament que elimini en major mesura els 
contaminants dels gasos. Actualment a França el límit d’emissió de gasos NOx és de 0,6g/m3 i la 
central de Marsella emet una mitjana d’uns 0,2g/m3. 

En les partícules sòlides ja s’ha comentat que estan considerades com a residus perillosos, amb la 
qual cosa s’envien a abocadors especialment destinats per aquest fet. Aquest impacte fins al 
moment no s’ha aconseguir solucionar. 
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En el tema dels reactius utilitzats, actualment es necessita cal i amoníac. Al llarg del proces s’obté 
també aigua residual que ha de ser tractada en una depuradora abans de poder abandonar la 
incineradora. Per minimitzar l’impacte es recomanable reutilitzar l’aigua obtinguda i depurada pel 
procés, per no alterar l’entorn. 

També es podria destacar que la planta de Marsella, situada a Fos-sur-Mer, està situada prop d’una 
parc protegit i té dedicada una zona dins la planta per no alterar en gran mesura el medi de les 
especies que habiten el parc. 

6. Pressupost del projecte 
Aquest treball ha estat realitzat a partir de l’estada de dos mesos a l’empresa Everé, filial d’Urbaser, 
treballant a la planta incineradora de residus en pràctiques curriculars remunerades. Per fer una 
estimació econòmica del cost del projecte s’hauria de tenir en compte la dedicació laboral en l’estada 
a l’empresa (fet que podria ser remunerat o no), així com l’estada a l’empresa a Marsella i els 
desplaçaments fins allà. A més a més s’ha afegit una estimació del cost que suposaria la redacció i la 
creació de les imatges originals utilitzades pel treball.  

En l’estada a l’empresa, d’on ha nascut el projecte, es va treballar un total de dos mesos amb una 
jornada laboral de 8 hores, sumant-ne un total de 350. A final de mes, a l’empresa es va rebre un 
total de 2.200€ corresponent a les hores treballades així com a dietes i desplaçaments diaris. També 
cal considerar el cost de l’estada. En ser dos mesos a l’estiu, en temporada alta, l’allotjament més 
barat que es va aconseguir va ser en un aparthotel per 555€ mensuals amb taxes incloses. Finalment 
es van fer un total de 4 desplaçaments a Marsella, sumant entre peatges i gasolina un total de 350€. 
L’estimació en quant a les hores de redacció i creació d’imatges i gràfiques s’ha valorat en unes 90 
hores. En total el pressupost de realització d’aquest projecte per un tercer que no treballes de forma 
remunerada seria de 4.040€ en tant que si les pràctiques fossin remunerades només seria de 1.840€. 
A la taula següent es pot veure un desglossament del costos associats al projecte: 

  

Unitàri Total

Sou a l’empresa 6€/h 2.200 €

Estada a Marsella 555€/mes 1.110 €

Desplaçaments a Marsella N/D 350 €

Hores dedicades a la redacció 4 €/h 380 €

Cost total del projecte 4.040 €
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7. Conclusions 
La incineració de residus sòlids urbans és una necessitat, ja que amb la quantitat de residus que es 
generen diàriament seria insostenible amuntegar-les en abocadors. Tampoc es podria agafar com a 
substitut un Ecoparc, ja que hi ha molts residus que no es poden eliminar en aquests tipus 
d’instal·lacions. Si que és cert que la incineració no és un mètode perfecte, ja que té un impacte 
ambiental no menyspreable, però al llarg dels anys s’ha aconseguit fer-lo autosuficient (genera prou 
energia per autoabastir-se) i s’ha millorat enormement en quant a contaminació. Socialment encara  
no està ben vist, ja que hi ha un sentiment popular que una incineradora ha de contaminar molt i ha 
de generar mals olors. En aquest treball s’ha intentat demostrar que actualment les plantes 
incineradores estan molt avançades tecnològicament, i que tots els desavantatges que sembla que 
tingui per la població no són del tot fonamentats. A l’hora de dirigir una incineradora seria 
recomanable realitzar visites guiades gratuïtes per la planta per tal de poder millorar la seva imatge 
pública. 

Pel que fa al disseny de la planta, tot aquest avanç tecnològic es tradueix amb una major complexitat 
i per tant amb més coses a controlar. En la planta estudiada s’ha vist que es requereixen 
coneixements en els diversos camps de l’enginyeria industrial, com són la termodinàmica i la 
transferència de calor, la generació d’energia i màquines elèctriques, el control d’automatismes, 
l’organització industrial en quant al subministrament de deixalles, o el medi ambient i les reaccions 
químiques en la metanització. 

Ara bé, com el mètode de la incineració no és perfecte, queda oberta l’opció en futurs estudis de 
buscar noves solucions per millorar el nivell de contaminants, així com utilitzar menys reactius o amb 
menys repercussió al medi ambient.  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10. Annex 1: definicions i fórmules 
Equació Tds utilitzada per demostrar el grau de reacció en una turbina:  

Definició cavitació: La cavitació o aspiracions en buit són un efecte hidrodinàmic que ocorre quan un 
fluid en estat liquid passa a gran velocitat per una aresta afilada produint una descompressió del fluid 
per conservació de l’energia (Bernouilli). Aquesta descompressió pot portar al fluid a la pressió de 
vapor, produint-se instantàniament bombolles anomenades cavitats. Aquestes bombolles en seguir la 
línia de corrent del fluid retornen a pressions més altes implosionant i retornant al estat líquid. Amb la 
compressió del fluid en aquesta implosió es pot arrencar material de la superfície que ha provocat la 
cavitació. Normalment a l’arrancament se l’anomena corrosió per cavitació i es dóna sovint en hèlix 
de vaixells. 

Evolució de les turbines de vapor: el primer tipus de turbina de vapor industrial va ser dissenyada per 
l’enginyer suec Gustav de Laval, que gràcies al seu ampli estudi en el món de la compressibilitat i el 
flux de fluids també conegut per ser el primer en dissenyar una tovera convergent-divergent i una 
centrifugadora per separar la mantega de la llet. En el seu primer disseny d’una turbina es tenien un 
seguit de paletes enganxades a un eix les quals eren impulsades per vapor provinent d’una pistola on 

s’accelerava. Així doncs De Laval va dissenyar la primera 
turbina d’acció. En un segon disseny es va augmentar el 
nombre de pistoles per augmentar també la velocitat 
angular obtinguda. El problema era que el vapor es 
dispersava a l’atmosfera, fent impossible el seu re-
aprofitament. La realimentació del vapor extret es va fer 
afegint una carcassa, la qual cosa va re-situar les pistoles 
al centre de la turbina, donant-los una forma circular i 
naixent així el conegut com a estator. 
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11. Annex 2: altres imatges i gràfics 
Evolució del grau de reacció enfront del rendiment de la turbina: 

Esquema del cicle real de la incineradora de Marsella: 
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Característiques tècniques del bus ASi: 

Gràfica dels ingressos deguts als diferents elements obtinguts 
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Composició dels plàstics obtinguts a través del triatge 

Ingressos i tonatge dels materials metal·lics obtinguts del reciclatge 
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Ingressos en funció del tipus d’energia 
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