
Estudi viabilitat d’una planta cicle combinat utilitzant gas natural enriquit (hidrogen) Pág. 1 

 

Annex I – Seguretat del procés 

ÍNDEX 

I.1. INTRODUCCIÓ................................................................................ 3 

I.2. CARACTERITZACIÓ DEL RISC DE LES SUBSTÀNCIES DEL 

PROCÉS......................................................................................... 4 

I.2.1. Gas natural ......................................................................................................4 

I.2.2. Hidrogen..........................................................................................................5 

I.3. RISCOS I ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCÉS .................... 7 

I.3.1. Turbina gas......................................................................................................9 

I.3.2. Caldera (intercanviador de calor) .................................................................9 

I.3.3. Turbina vapor ................................................................................................10 

I.3.4. Bomba ...........................................................................................................10 

I.4. MANTENIMENT DELS EQUIPS I INSTAL·LACIONS.........................11 

I.4.1. Corrosió i erosió...........................................................................................11 

I.4.2. Cavitació........................................................................................................11 

I.4.3. Legionel·la .....................................................................................................12 

I.5. BIBLIOGRAFIA...............................................................................14 

 





Estudi viabilitat d’una planta cicle combinat utilitzant gas natural enriquit (hidrogen) Pág. 3 

 

I.1. Introducció 

Qualsevol planta química ha de tenir un sistema de seguretat per evitar riscos que 

poden ser la font d’accidents. És per això que s’ha d’estudiar la planta, les substàncies que 

s’utilitzen i els equips que la componen, per poder prendre una sèrie de mesures que 

puguin minimitzar els accidents.  

En aquest apartat, s’intenten avaluar els possibles riscos que pot tenir aquesta planta 

de cogeneració (quan utilitza 100% gas natural, mescla de gas natural i hidrogen o només 

hidrogen) així com les precaucions que cal tenir presents i el manteniment que requereix la 

instal·lació per evitar aquests riscos. 

Cal recordar que en una planta de cogeneració que utilitza gas natural i/o hidrogen 

com a combustible, existeixen els riscos típics d’una planta de cogeneració més els que s’hi 

puguin afegir pel canvi ( o la mescla) de combustible. 
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I.2.  Caracterització del risc de les substàncies del 
procés 

I.2.1. Gas natural 

I.2.1.1. Aspectes generals 

El gas natural per si sol no és verinós, no obstant això, una mala combustió dóna lloc 

a la producció de monòxid de carboni, que si ho és. Per tant, cal assegurar-se que la 

combustió serà completa. En el cas que ens ocupa, es parteix d’un excés d’aire 

d’aproximadament del 400% (aquest valor pot variar en funció del combustible; és a dir, la 

proporció entre gas natural i hidrogen) assegurant així, una combustió completa i evitant el 

risc de formació de monòxid de carboni. 

Com a avantatges de seguretat sobre altres combustible cal destacar que el gas 

natural té un rang d'inflamabilitat molt limitat, en concentracions en l'aire per sota del 4% i 

per dalt d'aproximadament el 14%  no s'encendrà; la temperatura d’ignició és alta i, com que 

el rang d'inflamabilitat és limitat, es redueix la possibilitat d'un incendi o explosió accidental 

[1].  

La seguretat en les instal·lacions de gas natural depèn de diversos factors: un òptim 

manteniment, una adequada utilització i ús de sistemes automàtics de detecció de fugues i 

condicions d’explosivitat.  

La fitxa de seguretat del gas natural, és pràcticament igual a la del metà a causa del 

seu alt contingut en aquest gas. Al final de l’annex s’adjunta l’arxiu del Material Safety Data 

Sheet (MSDS) del metà. 
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I.2.2. Hidrogen 

I.2.2.1. Aspectes generals 

L'hidrogen és una substància molt inflamable, la seva temperatura d’autoignició és de 

500 ºC i els límits inferior i superior d’inflamabilitat en aire del 4% i 75% respectivament 

(percentatge en volum). A temperatures ordinàries l'hidrogen és una substància poc 

reactiva tret que hagi estat activat d'alguna manera; per exemple, per un catalitzador 

adequat; a temperatures elevades és molt reactiu. És propens a fuites a causa de la seva 

baixa viscositat i al seu baix pes molecular. 

Molts metalls absorbeixen hidrogen, per això, l'adsorció de l'hidrogen en l'acer pot 

tornar-lo trencadís, fet que porta a fallides en l'equip per a processos químics.  

Efectes de l'exposició a l'hidrogen: l’hidrogen és extremadament inflamable (sobretot a 

altes pressions), moltes reaccions poden causar foc o explosió (els catalitzadors metàl·lics, 

com platí i níquel, augmenten aquestes reaccions); la barreja del gas amb l'aire és fàcilment 

explosiva i la flama és invisible; l’hidrogen pot ser absorbit pel cos humà per inhalació i altes 

concentracions d'aquest gas poden causar un ambient deficient d'oxigen convertint 

l’hidrogen en un gas asfixiant per desplaçament de l’oxigen [3]. 

Al final de l’annex també s’incorpora el Material Safety Data Sheet (MSDS) del 

‘hidrogen. 

I.2.2.2. Perills 

Incendis 

Normalment els incendis d'hidrogen no s'intenten extingir si no hi ha risc per l’entorn 

pròxim fins que l'alimentació d'hidrogen s'ha tancat ja que sempre existeix el risc de 

reignició o explosió. La reignició pot produir-se si la barreja entra en contacte amb una 

superfície metàl·lica prou calenta, per a evitar aquest risc és molt important utilitzar aigua o 

altres mitjans per al seu refredament.  

Ø Exposició 

 L'hidrogen no és tòxic i està classificat com un simple asfixiant. La quantitat 
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necessària per a reduir les concentracions de l'oxigen en un nivell inferior al requerit per a 
suportar la vida causaria mescles dintre dels rangs d'inflamabilitat. Per tant es prohibeix 
l'entrada en àrees que continguin mescles inflamables a causa del perill immediat d'incendi 
o explosió. L'hidrogen es pot absorbir per inhalació i a través de la pell. 

I.2.2.3. Principis bàsics de seguretat. 

Com a aspectes i mesures generals, per tal de minimitzar els riscos per l’ús de 

l’hidrogen com a combustible, cal limitar la quantitat d’hidrogen així com tenir un bon 

aïllament. Pel que fa als sistemes de control, caldrà tenir sistemes d’alarmes (amb una 

verificació periòdica), controlar el cabal d’hidrogen i elements de seguretat (com per 

exemple vàlvules, reguladors de temperatura, etc) [5]. 

Pel que fa a la instal·lació (la planta de cogeneració) cal que l’edifici tingui  un sostre 

amb pendent per a forçar una ventilació positiva; l’edifici ha de ser de materials lleugers i no 

combustibles. Els cristalls de les finestres han de ser de vidre irrompible; els sòls, murs i 

sostres han de dissenyar-se i instal·lar-se per a limitar la generació i/o acumulació 

d'electricitat estàtica; les portes han de ser ràpidament accessibles per al personal amb 

obertura cap a fora en cas d'explosió; els murs o envans han de ser continus des del sòl 

fins al sostre i han d’estar fermament fixats. És necessari que el personal porti roba 

resistent a l'electricitat estàtica.  

La diferència bàsica entre els incendis d'hidrogen i els incendis d'hidrocarburs és que 

el perill d'inhalació de fums en els focs d'hidrogen és menor que en el cas dels hidrocarburs 

encara que no desapareix el risc de lesions i mort per la inhalació de fum. 
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I.3. Riscos i elements de seguretat del procés 

Qualsevol element que forma part d’una instal·lació pot fallar sota unes condicions de 

treball determinades, descontrolant l’operació i podent-se produir algun tipus d’accident. En 

els equips principals, les errades més comuns són la corrosió interna, el desgast, les 

esquerdes o la ruptura de soldadures i la sobrepresió. En les canonades, les errades es 

produeixen generalment per connexions defectuoses, corrosió (tant interna com externa), 

obstruccions, ruptures o debilitament, ja sigui per vibracions o per tensions cícliques.  

A la taula següent s’indiquen els percentatges d’accidents amb implicació d’equips 

principals o maquinària.  

Tancs d’emmagatzematge 39% 

Canonades fixes 39% 

Reactors / cambra combustió 9% 

Intercanviadors de calor 2% 

Bombes 2% 

Compressors/Turbines 1% 

Condensadors, evaporadors, vaporitzadors, agitadors... 4% 

Altres 4% 

 

 

 

 

  

Taula I.1  – Implicació dels equips en accidents [8] 
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Els elements específics de seguretat poden originar un accident si essent necessària 

la seva actuació no porten a terme la funció per a la que han estat dissenyats o si al 

realitzar-la es produeix una errada i no pot completar-se satisfactòriament. 

Els diferents accidents que es produeixen per errada d’una vàlvula d’alliberament de 

pressió són normalment explosions i fuites, generalment per bloqueigs o obertures 

descontrolades de les vàlvules. 

A continuació la taula mostra el grau d’implicació d’aquests elements en els accidents 

greus d’origen químic: 

Vàlvules de seguretat 83% 

Alarmes 8% 

Altres 9% 

S’observa que el nombre d’accidents amb la implicació d’equips principals, on també 

s’inclouen les canonades, és el més elevat. A la taula següent s’indiquen els percentatges 

concrets en relació amb accidents greus: 

 

Equips principals maquinària 75% 

Elements de regulació i control 18% 

Instal·lacions auxiliars 5% 

Elements de seguretat 2% 

 

 

Taula I.3– Percentatges implicació accidents greus [8] 

Taula I.2– Percentatges implicació accidents origen químic 
[8] 
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I.3.1. Turbina gas 

Uns dels factors que cal tenir més controlat en una turbina de gas, és l’entrada dels 

gasos a la turbina. La temperatura de sortida dels gasos de la cambra de combustió (que 

entren directament a la turbina de gas) ve limitada per la resistència mecànica dels àleps de 

la turbina, que han de suportar elevades temperatures de treball, de l'ordre de 850°C per a 

les turbines industrials (sense àleps refrigerats), podent arribar a arribar a els 1000°C, en 

les turbines modernes (amb àleps refrigerats en els primers escalonaments), i 1200°C en 

les turbines de gas d'aviació.  

La distribució de temperatures a la sortida de la cambra de combustió, ha de ser el 

més uniforme possible, fet que presenta certs avantatges, ja que s'eviten sobrescalfamets 

locals dels àleps, podent ser la temperatura mitjana d'entrada en la turbina més elevada, 

amb el respectiu augment de la potència específica. Es comprova (apartat 12 de la 

memòria) que les temperatures de sortida de la turbina de gas no varien de forma 

significativa tot i que canviar el combustible. 

Un accident que es podria donar lloc a la turbina de gas és la reacció ( o reaccions)  

de combustió incontrolada provocant així, un incendi de combustibles gasosos. Els riscos 

derivats d’aquest tipus d’incendi són els gasos produïts per una combustió imperfecta: el 

monòxid de carboni, d'elevada toxicitat i que arriba ràpidament al cervell per inhalació i 

afecta a la consciència (és el responsable de més del 50% de les morts provocades pels 

incendis); el diòxid de carboni, que substitueix a l'oxigen de l’aire impedint la respiració i 

produint asfíxia en els individus (té una d'escassa incidència en els incendis); l’àcid 

cianhídric, que apareix en la combustió i els seus efectes són tan greus que és la segona 

causa de mort en els incendis. A part, els  gasos arriben a elevades temperatures podent 

produir gravíssimes cremades internes en els individus. 

 

I.3.2. Caldera (intercanviador de calor) 

Els intercanviadors estan dissenyats per aguantar les pressions del procés. Sempre 

s’intenta fer passar el fluid a més pressió per la zona dels tubs. 

S’ha d’intentar que aquestes instal·lacions es mantinguin netes, perquè la brutícia 
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provoca pèrdues de càrrega i redueix la transferència de calor. 

Aquestes instal·lacions són recipients a pressió, per tant legalment és obligatori que 

portin vàlvules de seguretat entre les dues zones (la dels tubs i la de la carcassa) segons el 

Reglament d’aparells a pressió [9]. 

 

I.3.3. Turbina vapor 

Caldrà tenir instal·lada una línia de seguretat per la turbina de vapor [10]. Una línia de 

seguretat d’una turbina de vapor en general consta de:  

a) Un o diversos òrgans de detecció de les anomalies de funcionament  

b) Òrgans de transmissió de les ordres  

c) Òrgans de tancament  

Els grups importants porten una doble línia de seguretat, sent indispensable que les 

dues cadenes d'òrgans que les constitueixen siguin  independents. També és necessari 

que cada línia de seguretat es pugui comprovar periòdicament, fins i tot amb l’equip en 

funcionament; també és necessari que tota avaria d'un sistema de transmissió d'ordres o 

de potència com la falta de pressió d'oli, doni lloc al tancament dels òrgans.  

El control del funcionament de la turbina es realitza automàticament i mitjançant 

ordinador, tenint en compte l'historial del grup, com la durada de desocupada, (és a dir, el 

seu estat de refrigeració), etc. 

I.3.4. Bomba 

Les bombes utilitzen motors antideflagrants. Aquests motors estan totalment aïllats de 

l’exterior i és impossible que una espurna del motor pugui sortir fora d’aquest. A més, l’aigua 

i la pols no poden entrar dins d’aquest motor. 

A part, la bomba disposa de vàlvules de seguretat per evitar sobrecàrregues. 
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I.4. Manteniment dels equips i instal·lacions 

I.4.1. Corrosió i erosió 

Al llarg dels anys, la desinfecció d'instal·lacions s'ha realitzat de diverses formes. La 

utilització del clor ha estat molt habitual en la nostra societat. No obstant, aquesta utilització 

tenia contraindicacions molt importants per a les instal·lacions [1]. Si no s'utilitzen els 

anticorrosius adequats, el clor ataca a la instal·lació podent-se produir corrosió en els 

circuits, escurçant el temps de vida dels mateixos. 

Els combustibles utilitzats en el procés de cogeneració han d’estar lliures de 

partícules i impureses sòlides per evitar qualsevol tipus d’erosió, sobretot en els àleps de la 

turbina de gas [11]. 

L’aigua que s’utilitza per generar vapor ha d’estar lliure de partícules i contaminació ja 

que la caldera convectiva podria patir corrosió per aigua sobretot si aquesta conté 

impureses com partícules en suspensió, matèries en solució, matèria coloidal i/o bactèries i 

microorganismes [11]. 

 

I.4.2. Cavitació 

La cavitació és un efecte hidrodinàmic que es produeix quan l'aigua o qualsevol altre 

fluid passa a gran velocitat per un àlep de superfície determinada, produint una 

descompressió del fluid en la zona de l'àlep [12]. Una pressió baixa del fluid es converteix en 

la formació de bombolles prop de la superfície del rotor. Quan aquestes bombolles es 

desfan, forces relativament llargues es transmeten al rotor i eventualment aquest causarà 

picades en la superfície. La cavitació es produeix sobretot en bombes, quan la pressió 

d'entrada és massa baixa.  

Pot ocórrer que s'arribi a la pressió de vapor del líquid a la temperatura que es troba el 

 líquid de tal forma que les molècules que ho componen canvien immediatament de l'estat 

líquid a vapor formant-se bombolles o cavitats. Les bombolles formades viatgen a zones de 

major pressió i imploten (el vapor retorna a l'estat líquid de manera sobtada, aixafant 
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bruscament les bombolles) produint un ràpid desgast de la superfície que origina aquest 

fenomen. Aquest fet provoca ones de pressió que viatgen en el líquid que poden dissipar-se 

en el corrent del líquid o poden xocar amb una superfície. 

Si la zona on xoquen les ones de pressió és la mateixa, el material tendeix a afeblir-se 

metal·lúrgicament i s'inicia una erosió que a més de fer malbé la superfície provoca que 

aquesta es converteixi en una zona de major pèrdua de pressió i per tant de major focus de 

formació de bombolles de vapor. Si les bombolles de vapor es troben prop o en contacte 

amb una paret sòlida quan canvien d'estat, les forces exercides pel líquid a l'aixafar la 

cavitat deixada pel vapor donen lloc a pressions localitzades molt altes, ocasionant picades 

sobre la superfície sòlida. El fenomen generalment va acompanyat de soroll i vibracions, 

fent l'efecte que es tractés de grava que copeja en les diferents parts de la màquina. 

En dispositius com hèlixs i bombes, la cavitació pot causar molt soroll, danys en els 

components i una pèrdua de rendiment. Els àleps de la bomba es mouen dintre d'un fluid 

(aigua) i les àrees de baixes pressions es formen quan el fluid s'accelera a través dels 

àleps. Com més ràpid es mouen els àleps menor és la pressió al voltant dels mateixos. 

Quan s'arriba a la pressió de vapor, el fluid es vaporitza i forma petites bombolles de vapor 

que al col·lapsar-se causen ones de pressió audibles i desgast en els àleps. La cavitació en 

bombes pot produir-se de dues formes diferents: cavitació de succió o cavitació de 

descàrrega. 

La millor manera d'evitar la cavitació és mitjançant un bon disseny amb la finalitat 

d'evitar les baixes pressions (sobretot aquelles que estiguin per sota del punt de 

vaporització), però on no sigui possible a causa de factors externs fora del nostre abast es 

pot optar per introduir petites quantitats d'aire, injectades en la zona on es produeix el 

fenomen. Una altra possible solució pot ser la d'utilitzar protecció catòdica. 

 

I.4.3. Legionel·la 

La legionel·la és un bacteri gram negatiu, sent la més important la legionel·la 

pneumophila que produeix la malaltia de la legionel·losi [12]. La infecció per legionel·la pot 

presentar-se com a pneumònia típica o com una malaltia febril sense focalització pulmonar. 

El bacteri es troba molt disseminat en la naturalesa, en ambient aquàtic. La malaltia es 
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transmet per aerosols en els quals es troben implicats aparells d'aire condicionat i 

conduccions d'aigua (i també per aspiració. No s'ha descrit la transmissió persona a 

persona, el malalt no és contagiós. 

En una instal·lació que conté equips de condensació i torres de refrigeració, s’han de 

realitzar els processos adequats de desinfecció, adaptats a la normativa vigent, per a la 

prevenció de la legionel·la en les instal·lacions que es consideren de risc: torres de 

refrigeració, condensadors evaporatius, climatitzadors evaporatius, etc. 

Aquestes instal·lacions han de ser sotmeses a un estricte control de seguiment que 

inclou la desinfecció de xoc per a aconseguir la innoqüitat de les instal·lacions [14].  
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