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C.1. Introducció 

La cogeneració és la producció simultània d’energia elèctrica (o mecànica) i d’energia 

calorífica (producció de vapor) a partir d’un sol combustible (que pot ser gas natural o diesel). 

La cogeneració moderna és un sistema tecnològic que incorpora diferents principis com són 

la competitivitat, la reducció d’emissions de substàncies contaminants i l’ús racional 

d’energia, la qual provoca un estalvi d’energia primària molt important.  

La cogeneració no és una tecnologia sinó un concepte de producció eficient d’energia. 

L’eficiència de la cogeneració es basa en l'aprofitament de la calor residual d'un procés de 

producció d'electricitat. Aquesta calor residual s'aprofita per a produir energia tèrmica útil 

(vapor, aigua calenta, oli tèrmic, aigua freda per a refrigeració, etc.). 

Des de fa uns anys, la cogeneració ha anat guanyant popularitat en el sector de 

serveis, a causa del gran ventall d’avantatges que presenta (veure apartat C.8). 

La Comissió Europea (CE), després de la decepció de la cimera de Tòquio sobre el 

clima, va reafirmar la seva estratègia d'utilitzar la cogeneració com a eina immediata per 

reduir les emissions de CO2. A l’Estat Espanyol, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha apostat 

també per aquesta via i ha aconseguit comptar amb 400.000 kW de potència instal·lats en 

plantes de cogeneració. La CE estima que les emissions europees de CO2 podrien reduir-se 

en un 4% [1]. 

El consum d’energia en el sector industrial, ha passat ha ser molt important els últims 

temps. Per això, l’estalvi d’energia amb la finalitat de reduir els costos i els recursos naturals, 

ha passat a ser un tema prioritari. Dins dels plans d’estalvi, s’ha de tenir en compte la 

diversificació d’energia i la possibilitat de poder disposar de diferents fonts de 

subministrament d’energia les quals permetin racionalitzar millor l’energia disponible. 

Actualment, en la legislació existent és necessari reduir les emissions de CO2 a 

l’atmosfera. És per aquest motiu que es planteja la possibilitat de modificar la planta de 

cogeneració (afectada directament pel Protocol de Kyoto, veure annex A) per tenir una 

integració energètica el més eficient i econòmicament possible. 

Algunes indústries utilitzen aquesta tecnologia, aprofitant així una de les avantatges de 
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la cogeneració: obtenir electricitat i, al mateix temps, energia en forma de calor, la qual 

s’utilitza en el procés productiu. Aquesta tecnologia no només és òptima en la indústria, sinó 

que hi ha instal·lacions diverses, com hospitals, complexos esportius i hotels que la utilitzen. 

A més, si es produeix més electricitat de la que s’utilitza, es pot plantejar la possibilitat 

d’abocar l’electricitat sobrant a la xarxa i vendre-la, amb el conseqüent profit econòmic [2]. 
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C.2. Definicions 

C.2.1.  Cogeneració 

La cogeneració és la producció simultània d’energia elèctrica (o mecànica) i d’energia 

calorífica (o tèrmica) a partir d’un sol combustible (que pot ser gas natural o diesel). Aquest 

sistema és una alternativa molt eficient dels sistemes convencionals d’obtenció d’energia 

elèctrica subministrada per la xarxa. La cogeneració és una tecnologia àmpliament utilitzada 

en tot el sector industrial. 

Suposa un increment notable d’eficiència energètica respecte les centrals 

convencionals, i per tant, un aprofitament millor dels recursos energètics [2].  

C.2.2. Energia elèctrica 

Forma d'energia basada en la generació de diferències de potencial elèctric entre dos 

punts els quals estableixen un corrent elèctric entre ambdós proporcionant energies finals 

d'ús directe com energia òptica (llum) o mecànica (moviment) segons els elements de 

resistència que s'interposin.  

L'energia elèctrica gairebé no existeix de manera aprofitable en la naturalesa, l'exemple 

més habitual de la seva presència natural són les tempestes elèctriques. Al mateix temps, 

tampoc és d'utilitat directa per a l'ésser humà excepte en el cas d’aplicacions molt singulars, 

com l'ús de corrents en medicina. No obstant això, és una de les principals energies a causa 

de la seva facilitat per a transportar-la, convertir-la en altres formes d'energia. i produir-la 

també a partir d'altres fonts energètiques [3].  

La generació d'energia elèctrica es porta a terme mitjançant diferents tecnologies. Les 

principals, aprofiten un moviment rotatori per a generar corrent altern en un alternador. El 

moviment rotatori pot provenir d'una font d'energia mecànica directa, com el corrent d'un salt 

d'aigua o el vent, o d'un cicle termodinàmic (on s'escalfa un fluid  que realitza un circuit en el 

qual mou un motor o una turbina). La calor d'aquest procés s'obté mitjançant la combustió de 

combustibles fòssils, de reaccions nuclears o altres processos. 
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C.2.3. Energia tèrmica o calorífica 

Es denomina així a l'energia alliberada en forma de calor, normalment mitjançant la 

combustió d'algun combustible fòssil (petroli, gas natural o carbó) o un procés de fissió 

nuclear. L'energia així obtinguda es pot aprofitar en un motor tèrmic, en el cas de l'energia 

nuclear per a la generació d'energia elèctrica, i en el cas de la combustió, a més, per a 

obtenir treball, com en els motors dels automòbils o dels avions. Alternativament, també pot 

aprofitar-se l'energia tèrmica directament, per a calefacció (estufes), obtenció d'aigua calenta 

i refrigeració. En aquests casos, l'energia tèrmica pot provenir tant de l'energia elèctrica com 

de processos de combustió [3]. 
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C.3. Objectius de la cogeneració 

El  procés de cogeneració té dos objectius bàsics molt concrets: 

• Estalvi de l’energia primària en la generació d’electricitat i aprofitament del calor 

residual. 

• Reducció de la contaminació ambiental amb un màxim aprofitament dels 
combustibles. 

 

 En resum, els beneficis de la cogeneració es tradueixen en un millor aprofitament de 

l’energia i del combustible, això implica un estalvi en els costos de producció, obtenint una 

eficiència global de fins a un 40 % més que en la generació d’electricitat i energia tèrmica per 

separat. L’estalvi al qual es pot arribar, en costos, dependrà de l’ús que se li doni a l’equip. [4] 
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C.4. Marc legal 

Abans de l’any 1980 hi havia un buit legal per al desenvolupament de plantes de 

cogeneració, que va ser resolt gràcies a la Llei 82/80 sobre la Conservació de l'Energia 

(BOE_27.01.81; pàgina 1863) en la qual es donaven incentius per a la cogeneració. Aquesta 

normativa era específica per instal·lacions de gas-oil i/o gas natural. A partir de la vigència de 

l'esmentada Llei les companyies elèctriques van adoptar inicialment una actitud contrària a la 

cogeneració, però en créixer el mercat, les distribuïdores elèctriques van començar a 

participar en el finançament de plantes de manera que també obtenien beneficis de la 

cogeneració. La Llei 82/80 va ser parcialment derogada i substituïda per la Llei 40/94, de 30 

de desembre, sobre Ordenació del Sistema Elèctric Nacional. 

Des del 1999, el Reial Decret 2818/1998 (BOE 312 de 30.12.98) desplega la Llei 54/97 

sobre producció d'energia elèctrica per instal·lacions proveïdes per recursos o fonts d'energia 

renovables, residus i cogeneració; aquest Reial Decret deroga parcialment el Reial Decret 

2366/94. 

  El Reial Decret 2818/1998 estableix un sistema d'incentius temporals per a les 

instal·lacions que puguin acollir-se al règim especial. Podran acollir-se al règim especial les 

instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb una potència instal·lada inferior o igual a 

50 MW, quan utilitzin cogeneració sempre i quan suposi un alt rendiment energètic i satisfaci 

els altres requisits tècnics especificats al Reial Decret 2818/1998. [Ref.2]  

El requisit d'aprofitament mínim d'energia es defineix en forma d'un Rendiment Elèctric 

Equivalent (REE), com el quocient entre la producció total d'electricitat (E) en borns 

d'alternador respecte al combustible emprat associable a la generació de electricitat. El 

combustible associat a la generació d'electricitat és el combustible total emprat (Q) menys 

l'evitat per l'aprofitament de calor residual de la cogeneració (V/0.9), on 0.9 és el rendiment 

mig de considerat en la generació de calor. Els REE mínims per a la cogeneració depenen 

del tipus de combustible de la instal·lació. 

                      (Eq.C.1) 
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Segons el Reial Decret 2818/98 [5], les plantes de cogeneració amb potència igual o 

superior a 25 MW han d'autoconsumir almenys el 50% de l'electricitat produïda, en mitjana 

anual. L'esmentada fracció es redueix al 30% per a les plantes amb potència inferior a 

25MW. El preu de venda dels excedents compta amb un terme variable funció del preu final 

horari mig del mercat, una prima fixa (segons la mida de la planta), i un terme de energia 

reactiva. 

A més, les instal·lacions acollides al Reial Decret 2818/98 podran rebre tota l'energia 

elèctrica que sigui necessària, abonant la corresponent tarifa com qualsevol consumidor. Per 

tant, el disseny de les plantes de Cogeneració es basa en la venda d'excedents elèctrics, 

degut principalment a les primes rebudes. 

Quan aquest projecte ja s’estava desenvolupant, es va aprovar el Reial Decret 

436/2004 [6], de 12 de març, que deroga el Reial Decret 2818/98, però en la Disposició 

transitòria segona d'aquest Reial Decret 436/2004 indica que les instal·lacions acollides en 

Reial Decret 2818/98 disposaran d'un període de transició fins al 2007 durant el qual no els 

serà d'aplicació el règim econòmic del Reial Decret 436/2004.  
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C.5. Sistemes de cogeneració 

Els sistemes de cogeneració poden classificar-se, entre diferents tipus de 

classificació, d'acord amb l'ordre de producció d'electricitat i energia tèrmica en:  

a) Sistemes superiors (Topping)  

b) Sistemes inferiors (Bottoming) 

C.5.4. Sistemes superiors 

Els sistemes superiors de cogeneració són aquells en els quals una font d'energia 

primària (gas natural, diesel, carbó o altres combustible similars) s'utilitza directament per a 

la generació d'energia elèctrica en el primer pas.  

A partir de l'energia química del combustible es produeix un fluid calent que es destina 

per a generar l'energia mecànica i l'energia tèrmica resultant, l’anomenada calor residual 

com vapor o gasos calents, és subministrada als processos industrials ja sigui per a 

assecat, cocció o escalfament, que constitueixen el segon pas.  

Aquest tipus de sistemes (que poden funcionar amb turbina de gas o de vapor) 

s'utilitzen principalment en la indústria tèxtil, petrolera, cel·lulosa i paper, cervesera, 

alimentària, etc., on els seus requeriments de calor són moderats o baixos amb 

temperatures aproximades de 250 °C a 600 °C. 

 

          

Fig. C.1  – Sistemes superiors de cogeneració [7] 
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C.5.5. Sistemes inferiors 

En els sistemes inferiors l'energia primària s'utilitza directament per a satisfer els 

requeriments tèrmics del procés del primer pas i l'energia tèrmica residual s'usarà per a la 

generació d'energia elèctrica en el segon pas.  

Els cicles inferiors estan associats amb processos industrials en els quals es 

presenten altes temperatures com el ciment, la indústria siderúrgica, vidriera i química. En 

aquests processos resulten calors residuals de l'ordre de 900 °C que poden ser utilitzats per 

a la producció de vapor i electricitat. 

 

 

Fig. C.2  – Sistemes inferiors de cogeneració [7] 



Pág. 12  Annex C. Cogeneració 

  

C.6.  Tecnologies de cogeneració 

La forma més comú de classificar els sistemes de cogeneració és segons la seva 

tecnologia (segons el motor principal que es fa servir per generar energia elèctrica) que 

s’utilitza per obtenir energia elèctrica.  

Les tecnologies de cogeneració considerades per la Directiva 2004/8/CE [2] són les 

següents: 

a) Turbina de gas de cicle combinat amb recuperació de calor 

b) Turbina de contrapressió sense condensat 

c) Turbina amb extracció de vapor de condensació 

d) Turbina de gas amb recuperació de calor 

e) Motor de combustió interna 

f) Microturbines 

g) Motors Stirling 

h) Piles de combustible 

i) Motors de vapor 

j) Cicles Rankine amb fluid orgànic 

 

  Per a la selecció de la tecnologia més adequada, existeixen alguns criteris orientatius 

com són la potència elèctrica que produeix el grup, la relació entre la demanda elèctrica i la 

demanda tèrmica, la pressió del vapor produït, etc. 

De totes aquestes tecnologies presentades, en destaquen 4 de principals: 
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C.6.6. Cogeneració amb turbina de gas (cicle simple) 

En la cogeneració amb turbina de gas, un compressor alimenta aire a alta pressió a 

una cambra de combustió en la qual s'injecta el combustible (gas natural) que al cremar-se 

generarà gasos a alta temperatura i pressió, que a la vegada, alimenten a la turbina on 

s'expandeixen els gasos generant energia mecànica que es transforma en energia elèctrica 

a través d'un generador acoblat mecànicament a la turbina. 

La reacció, en condicions d’igualtat estequiomètrica, que es produeix dins  la cambra 

de combustió és la següent: 

                                CH4 (g) + 2 O2(g)            CO2(g) + 2 H2O(l)    

Els gasos que es produeixen a la cambra de combustió són introduïts en una turbina, 

on l’ energia que s’obté (els gasos surten a temperatures elevades de l’ordre dels 500-600ºC) 

es converteix en energia mecànica, i posteriorment elèctrica. L’energia residual, obtinguda en 

forma d’un flux de gasos calents, pot ser utilitzada per cobrir, total o parcialment, la demanda 

tèrmica del procés industrial. Aquest flux també pot ser utilitzat per produir vapor d’aigua en 

un generador de vapor. 

La cogeneració amb turbina de gas resulta molt adequada per als processos en els 

quals es requereix una gran quantitat d'energia tèrmica, o en relacions de calor/electricitat 

majors a 2. 
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C.6.7. Cogeneració amb turbina de vapor  

En els sistemes amb turbina de vapor, l'energia mecànica es produeix per l'expansió 

del vapor d'alta pressió procedent d'una caldera convencional.  

En aquest tipus configuració, l'energia mecànica és produïda en una turbina, acoblada 

a un generador elèctric, mitjançant l'expansió de vapor d'alta pressió generat en una caldera 

convencional. En aquest sistema l'eficiència global és de l'ordre del 85 al 90% i l'elèctrica del 

 20 al 25%.  

Les turbines de vapor es divideixen en tres tipus: a) a contrapressió, b) a extracció i      

   c) condensació.  

En les turbines de contrapressió la principal característica és que el vapor, quan surt de 

la turbina, s'envia directament al procés sense necessitat de comptar amb un condensador i 

equip perifèric, com poden ser les torres de refredament.  

En les turbina d'extracció i de condensació, una part del vapor pot extreure's en un o 

Fig. C.3 - Esquema procés cogeneració amb turbina de gas [4] 
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diversos punts de la turbina abans de la sortida al condensador obtenint així, vapor a procés 

a diverses pressions, mentre que la resta del vapor s'expandeix fins a la sortida al 

condensador 

Tot i que la  turbina de vapor fou la primera en utilitzar-se per la cogeneració, la seva 

aplicació actualment ha quedat limitada com complement per a cicles combinats o en 

instal·lacions que utilitzen combustibles residuals, com biomassa o residus que s'incineren. 

Aquests sistemes s'apliquen principalment en aquelles instal·lacions en les quals la 

necessitat d'energia tèrmica respecte a l'elèctrica és de 4 a 1 o major. 

 

           

 

C.6.8. Cogeneració amb cicle combinat 

 El cicle combinat consta d'una turbina de gas i una turbina de vapor per obtenir 

energia. En aquest sistema els gasos produïts en la combustió de la turbina de gas, 

s'empren per a produir vapor a alta pressió mitjançant una caldera de recuperació, per a 

Fig. C.4- Esquema procés cogeneració amb turbina de vapor [4] 
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posteriorment alimentar la turbina de vapor, sigui de contrapressió o extracció-condensació i 

produir per segona vegada energia elèctrica, utilitzant el vapor a la sortida de la turbina o de 

les extraccions per als processos que es tracti. 

La tecnologia del cicle combinat amb turbina de gas és la que té més alt rendiment 

d'entre les tecnologies basades en combustibles fòssils disponibles per a generació 

d'electricitat. L'atractiu d'aquesta  tecnologia, basada en un cicle termodinàmic d'alt 

rendiment,  resideix en la seva capacitat d'utilitzar calor, que d'altra forma s'hagués perdut 

per a generar energia elèctrica addicional. 

La recuperació de calor és essencial en un cicle amb turbina de gas. Si aquesta 

recuperació és adequada, es garanteix l'èxit de la planta de cogeneració. En canvi, si es perd 

calor, l’èxit no està assegurat.  

Un cicle combinat ajuda a absorbir una part del vapor generat en el cicle simple i 

permet, per això, millorar la recuperació tèrmica, o instal·lar una turbina de gas de major 

grandària la recuperació tèrmica de la qual no estaria aprofitada si no s'utilitzés el vapor en 

una segona turbina de contrapressió. 

El procés del vapor en un cicle combinat és essencial per a l'eficiència del mateix. La 

selecció de la pressió i temperatura del vapor viu es fa en funció de les turbines de gas i 

vapor seleccionades, però al seu torn aquesta selecció s’ha de realitzar amb criteris 

econòmics i d'eficiència. 

El cicle combinat s'aplica en processos on la raó electricitat/calor és major a 6. 
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C.6.9. Cogeneració amb motor alternatiu de combustió interna 

En els sistemes basats en motors alternatius, l'element motriu és un motor d'explosió, 

mentre que la calor recuperable es troba en forma de gasos calents i aigua calenta ( circuit 

de refrigeració ). 

El motor alternatiu genera la major quantitat d'energia elèctrica per unitat de 

combustible consumit, del 34 al 41%, encara que els gasos residuals són a baixa 

temperatura, entre 200 i 250 °C. No obstant això, en aquells processos en els quals es pot 

adaptar, l'eficiència de cogeneració arriba a valors similars als de les turbines de gas (85%). 

Amb els gasos residuals es pot produir vapor de baixa pressió (de 10 a 15 kg/cm2) o aigua 

calenta a una temperatura entre  80 i 100 °C [8] . 

 

Fig. C.5- Esquema procés cogeneració amb cicle combinat [4] 
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Fig. C.6- Esquema procés cogeneració motor alternatiu de combustió 
interna [4] 
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A continuació, s’adjunta un a taula resum de les 4 tecnologies de cogeneració 

presentades així com els seus avantatges i inconvenients: 

 

 

 AVANTATGES DESAVANTATGES 

TURBINA DE 

GAS 

- Capacitat de 0,5 a 100 MW  

- Eficiència global del 85% 

- Amplia gamma d’aplicacions 

- Alta seguretat d’operació (molt 

fiable) 

- Eficiència tèrmica del 55% 

- Eficiència elèctrica del 36% 

- Cost d’inversió baix 

- Temps curts d’arrancada 

- Requeriments d’espai mínim 

- Elevada temperatura dels gasos 

de combustió 

- Gasos amb alt contingut d’oxigen 

 

- Temps de vida relativament curt 

- Limitació en els combustibles 

- Baixa eficiència a càrrega parcial 
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TURBINA DE 

VAPOR 

- Capacitat de 5MW a 10e6 MW 

- Eficiència global del 90% 

- Alta seguretat d’operació 

- Llarga vida de servei (vida útil de 

25 anys aprox.) 

- Possibilitat d’utilitzar tot tipus de 

combustibles 

- Cost elevat 

- Temps llarg d’arrancada 

- Baixa relació electricitat/calor 

(15% aprox.) 

- No és possible assolir altes 

potències elèctriques  

 

CICLE 

COBINAT  

- Alta producció d’electricitat 

- Elevada eficiència tèrmica 

- Operació flexible 

- Beneficis per a economia 

d’escala 

 

- Limitació en els combustibles 

- Alt cost d’inversió 
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MOTOR 

ALTERNATIU 

- Capacitats de 0.15 a 20 MW 

- Eficiència global del 85% 

- Baix cost d’inversió 

- Alta eficiència a baixa càrrega 

- Elevada relació electricitat/calor 

- Temps de vida llarg (25 anys 

aprox.) 

- Capacitat d’adaptació a 

variacions de la demanda 

- Poc espai per a la instal·lació 

- Consum mig d’aigua 

 

- Alt cost de manteniment  

- Energia tèrmica molt distribuïda i 

a baixa temperatura 

 

 

 

 

Taula C.1- Quadre comparatiu tecnologies cogeneració [10] [4] 
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C.7. Planta de cogeneració 

C.7.10. Unitats 

 La planta de cogeneració està formada per una turbina de gas (la qual inclou un 

turbocompressor, una cambra de combustió i la turbina de gas on s’expansiones els fums de 

combustió), una o més calderes convectives i la turbina de vapor (on es pot incloure 

condensador, torre refrigeració, bomba hidràulica i el circuit tancat d’aprofitament de l’aigua). 

Actualment, les plantes de cogeneració s’han modernitzat i enlloc de seguir el circuit clàssic 

es realitzen diverses expansions del vapor (en diferents turbines) per donar-li diferents 

aplicacions.  

C.7.11. Combustible 

El combustible utilitzat actualment per la cogeneració és el gas natural . El gas natural 

(GN) és un combustible d'origen fòssil, es troba normalment en el subsòl continental o marí. 

Es va formar fa milions d'anys quan una sèrie d'organismes descomposts com animals i 

plantes, van quedar sepultats sota fang i sorra, en el més profund de llacs i oceans. En la 

mesura que s'acumulava fang, sorra i sediment, es van anar formant capes de roca a gran 

profunditat. La pressió causada pel pes sobre aquestes capes més la calor de la terra, van 

transformar lentament el material orgànic en petroli cru i en gas natural.  

El gas natural s'acumula en bosses entre la porositat de les roques subterrànies. Però 

en certes circumstàncies, el gas natural es queda atrapat sota  terra per roques sòlides que 

eviten que el gas flueixi, formant-se el que es coneix com un jaciment.  

La composició del gas natural inclou diversos hidrocarburs gasosos, amb predomini 

del metà, per sobre el 90%, i en proporcions menors età, propà, butà, pentà i petites 

proporcions de gasos inerts com diòxid de carboni i nitrogen.  
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Composició Típica del Gas Natural: 

 

Hidrocarbur 
Composició 

química 
% (volum) 

Metà CH4 91-95 

Età C2H6 2-6 

Diòxid de 

carboni 

CO2 0-2 

Propà C3H8 0-2 

Nitrogen N 0-2 

 

Com que, generalment, els jaciments de gas natural estan allunyats de les zones 

urbanes, el gas natural ha de ser transportat a través de gasoductes fins arribar als centres 

de consum. 

La substitució de centrals convencionals de carbó i diesel per centrals de cicle 

combinat que utilitzen gas natural és una manera efectiva de contribuir a la reducció de 

l'efecte hivernacle. 

C.7.12. Procés 

En un circuit  típic de cicle combinat per a generació d'energia elèctrica, l'aire aspirat 

des de l’ambient entra al turbogrup del cicle de gas, és comprimit per un compressor i, a 

continuació, es barreja amb el combustible en la cambra de combustió. En aquesta cambra 

Taula C.2- Composició Gas Natural 
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el combustible ingressa atomitzat.  

Els gasos de combustió calents s'expandeixen després en la turbina de gas 

proporcionant el treball necessari per a l'operació del compressor d’aire (el qual està accionat 

axialment per un acoblador mecànic amb la turbina de gas) i del generador elèctric associat 

al cicle de gas.  

Els gasos d'escapament calents que surten de la turbina de gas ingressen a la caldera 

de recuperació. En aquesta caldera de recuperació es produeix l'intercanvi de calor entre els 

gasos calents d'escapament i l'aigua a alta pressió del cicle de vapor. En relació amb el cicle 

de vapor, l'aigua que prové del condensador s'envia als diferents intercanviadors de calor de 

la caldera de recuperació, segons es tracti de cicles combinats d'una o més pressions. En la 

caldera de recuperació l'aigua passa per tres sectors: el sector d'evaporació, 

l’economitzador i el sector de rescalfament. En el primer sector l'aigua s'escalfa fins a la 

temperatura de vaporització i en l'últim es sobrescalfa fins a temperatures màximes de 

l'ordre dels 540°C aprofitant les altes temperatures a les quals ingressen els gasos 

d'escapament de la turbina de gas a la caldera de recuperació [11]. 

C.7.13. Paràmetres  

La caracterització i avaluació dels sistemes de cogeneració es pot portar a terme mitjançant 
la definició dels seus rendiments [14]: 

1. Rendiment energètic d’obtenció de potència: potència elèctrica generada respecte el 
consum de combustible 

PCIm
Q

C

B
B ⋅

=η                 (Eq.C.2) 

 

2. Relació de calor (Heat rate): calor útil generada respecte el treball. 

W
Q

H u
B =                    (Eq.C.3) 

3. Rendiment termodinàmic 
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B
th Q

W
=η                   (Eq.C.4) 

• Rendiment central tèrmica       %3535.0 =≈eη      

• Rendiment combustió de Gas Natural     %9090.0 =≈Bη  

 

  Fig. C.7- Diagrama del procés de cogeneració amb cicle combinat  

 

A part dels rendiments globals de les instal·lacions i dels seus components, trobem una 

sèrie de paràmetres per quantificar l’eficiència de les instal·lacions de cogeneració. En 

general, avaluen l’estalvi energètic en funció de l’energia produïda amb el combustible 

utilitzat, o determinar la relació entre energia elèctrica i tèrmica produïda:  

1. Rendiment global real (Energy utilization factor): es tradueix com la suma del treball i 

la calor útil generada en la instal·lació de cogeneració, dividida per l’energia associada 

al combustible. 
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mc·PCI

Qpèrdues

Qu

E

 

 

88.06.0 −=
⋅
+

==
PCIm

EQ
EUF

c

u
COη             (Eq.C.5) 

• ηco (Turbina de gas amb gas natural) %7979.0 =≈        

• ηco  (Motor a gas amb gas natural) %8787.0 =≈  

2. Relació de calor neta  (Net heat rate): és la relació entre el combustible utilitzat que es 
pot atribuir a l’energia elèctrica produïda i la producció d’electricitat de la instal·lació.  

1f
produïdarealatelectricit

atelectricitproduiraperpotencialenergia
E

Q
PCIm

NHR B

u
C

=
−⋅

=
η

    (Eq.C.6) 

• Rendiment termoelèctric aparent 

NHRa
1

=η               (Eq.C.7) 

3. Relació calor-electricitat : ReE o relació entre l’energia elèctrica i tèrmica produïda. 

E
Q

E u=Re              (Eq.C.8) 

4. Índex d’estalvi de combustible (Fuel saving rate): FSR, representa el combustible 
desplaçat de les grans centrals de producció d’electricitat, per unitat de vapor de 
procés produït.  
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• Motor a gas %3434.0 =≈  

• Turbina de gas %2222.0 =≈  

5. Estalvi d’energia primària 

%3015
'

−≈
∆

∈=
EP
EP

          (Eq.C.10) 

on  
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on els valors següents es troben entre: 

dieselper

gasdeturbinesper
vapordeturbinesper

CO
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e
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C.8. Avantatges de la cogeneració 

Ø Estalvi econòmic. Es produeix una gran diferència econòmica entre el cost de 

l’electricitat obtinguda de la xarxa i l’energia elèctrica obtinguda a partir de la 

cogeneració. A més, el cost de l’energia tèrmica obtinguda que es produeix 

simultàniament a l’energia elèctrica en la cogeneració també té un cost molt inferior a 

altres sistemes d’obtenció.  

Ø Disminució de pèrdues en el sistema elèctric i inversions en transport i distribució 

Ø Independència, estabilitat i seguretat del subministrament. Un sistema de cogeneració 

connectat en paral·lel a la xarxa elèctrica garanteix la continuïtat del subministrament 

d’energia elèctrica així com la qualitat de l’energia. 

Ø Augment de la competitivitat industrial i de la competència en el sistema elèctric. 

Ø Estalvi d’energia prima del país. La quantitat d’energia prima necessària per produir 

electricitat en un sistema de cogeneració és menor que la necessària per una central 

tèrmica en general. A més, també es redueixen costos pel que fa al transport i 

distribució. 

Ø Disminució de les importacions de combustible (amb els conseqüents estalvis en la 

balança de pagaments del país). 

Ø Menor impacte mediambiental. El major rendiment i ús de gas natural com a 

combustible, fa que la cogeneració sigui una de les formes més eficients 

ambientalment d’ús i generació d’energia elèctrica. Es redueixen les emissions nocives 

per la fauna i la flora. 

Ø És una tecnologia la qual, en el sector industrial, està àmpliament difosa. 

Ø Millor adequació entre l’oferta i la demanda energètica que porta a una reducció de 

costos de l’energia. 

Ø Reducció de les emissions de CO2. 
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C.9. Comparació generació energia vs cogeneració 

 A continuació es realitza una comparació de l’equip clàssic de generació d’energia i 

electricitat per separat i del sistema de cogeneració d’energia i electricitat. Per satisfer a 

l’usuari  que requereix electricitat, la quantitat d’energia primària necessària dependrà del 

camí seguit.  

  

 

La figura C.7 mostra com és el camí energètic convencional, en el qual l’usuari es 

despreocupa pel problema energètic. L’energia primària (gas natural o petroli) es converteix 

en combustible i part d’aquesta energia arriba a l’usuari però l’altra part la reutilitza el sector 

energètic per convertir-la en electricitat en les seves centrals. 

És a dir, la figura C.7 explica aquest camí i els rendiments usuals que poden obtenir-se 

amb les tecnologies més adequades existents avui dia. 

  

 

 

     Fig. C.7 –Procés energètic convencional [3] 
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En canvi, la cogeneració empra altres tecnologies, també conegudes i experimentades, 

però seguint altre camí que li permet arribar a rendiments molt més elevats. 

 

 

 

 

Tal i com es pot apreciar es pot apreciar en la figura C.8, l'usuari adquireix combustible 

amb el qual produeix simultàniament electricitat i calor en el seu propi centre i equilibra els 

excessos o defectes mitjançant intercanvi amb la companyia del subministrament elèctric 

En ambdues situacions, s’obté la mateixa energia però la quantitat d’energia primària 

necessitada és molt menor en el segon cas. 

Dit d’una altra manera, en els sistemes de cogeneració el combustible emprat per a 

generar l'energia elèctrica i tèrmica és molt menor que l'utilitzat en els sistemes 

convencionals de generació d'energia elèctrica i tèrmica per separat, és a dir, que del 100% 

d'energia continguda en el combustible, en una termoelèctrica convencional només 33% es 

converteix en energia elèctrica, la resta es perd a través del condensador, els gasos 

d'escapament, les pèrdues mecàniques, les pèrdues elèctriques per transmissió i distribució 

  Fig. C.8 –Procés energètic amb cogeneració [3] 
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entre unes altres. En els sistemes de cogeneració, s'aprofita fins al 84% de l'energia 

continguda en el combustible per a la generació d'energia elèctrica i calor a procés (25-30% 

elèctric i 59-54% tèrmic).   

Podem observar aquesta situació en forma d’esquema en la figura C.9. 

 

 

 

D'altra banda, la tecnologia de cicle combinat consumeix un 35% menys de 

combustible fòssil que les convencionals, el que aporta, de fet, la millor solució per a reduir 

les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. 

Respecte a la resta de contaminants, l'emissió unitària per kWh produït a través de 

plantes de cicle combinat és, en general, sensiblement menor, encara que destaca 

especialment la reducció d'emissió de diòxid de sofre, que és menyspreable enfront de la 

d'una central alimentada per carbó o fuel.  

Pel que fa als costos; en una planta de cicle combinat, la inversió necessària per a 

instal·lar un mòdul és de l'ordre de 50% en relació a la inversió en una planta amb carbó 

importat; el temps de construcció és, aproximadament, un 30 % menor. La repercussió, en 

termes de costos de capital, sobre el preu final del kWh produït en una planta de cicle 

Fig. C.9 –Cogeneració vs Generació energia convencional [7] 
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combinat és la tercera part que en el cas d'utilitzar carbó d'importació  

També resulta significativa la menor quantitat d'aigua que s'utilitza en el procés, ja que 

la turbina de gas no precisa de refrigeració alguna i únicament es requereix aigua per al cicle 

de vapor, el que suposa que una central de cicle combinat amb gas natural necessita només 

un terç de l'aigua que es precisa en un cicle simple de fuel o de carbó. 
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C.10. Aplicacions de la cogeneració 

La cogeneració pot aplicar-se a qualsevol tipus d'instal·lació, n'hi ha prou amb que 

l'usuari tingui necessitats tèrmiques ( vapor, aigua calenta, gasos calents, fred, etc. ) 

mitjanes/altes durant un període de temps prolongat (aproximadament més de 5000 

hores/any), o bé que produeixi combustibles residuals o afluents tèrmics de suficient nivell.  

Es pot aplicar a diferents sectors, però l'industrial és el que compta amb majors 

oportunitats per a implantar aquesta tecnologia a causa de la seva utilització en tot tipus 

d'indústries que necessitin vapor, aigua calenta, gasos calents, etc., amb el suficient nivell de 

demanda.  

Dins el sector industrial, els subsectors potencialment cogeneradors són [10] i [4]:  

Ø Sector químic 

Ø Sector petroquímic 

Ø Siderúrgic 

Ø Sector de la ceràmica 

Ø Sector de l’automoció 

Ø Sector alimentari 

Ø Sector del paper i cartró 

Ø Sector tèxtil 

Ø Sector farmacèutic 
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C.11.  Evolució i futur de la cogeneració 

La cogeneració va rebre el seu impuls tecnològic més important en els anys vuitanta, 

quan es va iniciar l'aplicació de les turbines. Al mateix temps, es van desenvolupar nous 

materials d'alta resistència mecànica per a la fabricació  de turbines i s’utilitzaven materials 

ceràmics d'alta resistència tèrmica en la construcció de cambres de combustió. També es 

van assolir rendiments energètics en les turbines de gas de fins a valors del 36%, (contra 15-

20% obtingut en els anys seixanta) i es van millorar els cicles termodinàmics tradicionals. És 

important ressaltar que el desenvolupament de les calderes de recuperació amb pressions 

múltiples, també va contribuir al desenvolupament dels sistemes de cogeneració, així com 

l'inici de la tecnologia de gasificació de combustibles i la introducció de l'aplicació del cicle 

combinat. 

Actualment, és el sistema més eficaç conegut per produir electricitat a partir d’un 

combustible, superant els cicles combinats que fan servir les companyies elèctriques. Quan 

hi hagi escassetat d’energia, les plantes de cogeneració seguiran vigents ja que no es veuran 

afectades pels augments de preu dels combustibles i de l’electricitat. 

Respecte a les previsions de futur, es pot assegurar que la cogeneració té un futur molt 

important ja que té una gran capacitat de competir amb altres tecnologies. 
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