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Resum 

Aquest projecte se centra en l’estudi de l’optimització dels recursos energètics en sistemes industrials. 

S’ha investigat l’estat de l’art de la recerca de conceptes com l’ecologia industrial, l’economia circular i 

la simbiosi industrial i s’han aplicat en un model matemàtic de simulació a  partir d’un cas base per 

millorar el seu rendiment.  

El model de simulació de planta produït és capaç de calcular els costos i beneficis associats al 

funcionament de plantes químiques, amb la finalitat d’optimitzar el seu funcionament. En concret, 

s’han analitzat dues plantes de producció de recursos energètics i s’ha realitzat una optimització per 

intentar trobar la millor  la configuració possible i,  a partir d‘un cas base, aconseguir  un funcionament 

millor. 

A més, s’ha estudiat la possibilitat d’unir els dos sistemes independents en un sistema mixt, per avaluar 

l’impacte que tindria una hipotètica simbiosi industrial entre les dues plantes.  

Finalment, s’ha desenvolupat també un estudi de l’impacte ambiental dels sistemes, per establir si 

l’optimització econòmica del sistema està relacionada amb una reducció de l’impacte ambiental. 
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Resumen 

Este proyecto se centra en el estudio de la optimización de recursos energéticos en sistemas 

industriales. Se ha investigado el estado del arte de la investigación de conceptos como la ecología 

industrial, la economía circular y la simbiosis industrial y se han aplicado en un modelo matemático de 

simulación a un caso base para mejorar su rendimiento.  

El modelo de simulación producido es capaz de calcular los costes y beneficios asociados al 

funcionamiento de plantes químicas, con la finalidad de optimizar su funcionamiento. En concreto, se 

han analizado dos plantas de producción de recursos energéticos y se ha realizado una optimización 

para encontrar la mejor configuración posible y, a partir de un caso base, conseguir un funcionamiento 

mejor. 

Además, se ha evaluado la posibilidad de unir los dos sistemas independientes en un sistema mixto, 

para estudiar el impacto que tendría una hipotética simbiosis industrial entre las dos plantas.  

Finalmente, se ha desarrollado también un estudio del impacto ambiental de los sistemas, para 

determinar si la optimización económica del sistema está relacionada con una reducción del impacto 

ambiental. 
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Abstract 

This project consists on a study on the optimization of energy resources in industrial systems. The state 

of the art of the research regarding concepts such as industrial ecology, circular economy and industrial 

symbiosis has been researched and applied to a simulation mathematical model, with the aim to 

improve its performance.  

The simulation model produced is capable of computing the costs and benefits derived from the use 

of the chemical plants, aiming to optimize their efficiency. This project will specifically tackle the 

challenge of analyzing two energy resources production plants, and improving their performance from 

a base case.  

Moreover, the possibility of unifying the two independent facilities in a mixed one will be studied in 

order to assess the impact of a hypothetical industrial symbiosis between both plants.  

Finally, a study of the environmental impact of the systems will be carried out to determine if the 

economical optimization of the system also implies a reduction to their environmental impact. 
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Agraïments 

En aquest informe vull agrair l’ajuda del professor Antonio Espuña, que ha actuat com a director del 

treball, guiant el progrés del mateix durant un llarg període i incentivant-me a millorar contínuament 

el treball i corregint les imprecisions que hi pogués haver. A més, també ha mostrat una gran 

disponibilitat per poder ajudar a resoldre dubtes  

Durant bona part de la duració del projecte, el professor Espuña ha ofert la possibilitat de treballar des 

de les instal·lacions de CEPIMA, de manera que el contacte entre alumne i professor Pogués ser més 

continuat i efectiu. D’aquesta manera, molts dels dubtes que aparegueren durant el projecte es van 

poder solucionar ràpidament per evitar seguir treballant en idees equivocades. 

Per altra banda, també vull donar les gràcies a KBC-Yokogawa, i més en especial al Dr. Diego Ruiz, que 

ha estat el contacte de l’empresa que ha proporcionat tota la informació necessària per desenvolupar 

el cas pràctic utilitzant dades reals. El Dr. Ruiz ha mantingut el contacte per via informàtica amb 

l’alumne durant la duració del treball i ha aportat la informació que se li ha demanat, a part 

d’informació extra que ha cregut convenient. Tota aquesta informació ha resultat imprescindible pel 

correcte desenvolupament de càlculs efectius i realistes pel sistema estudiat. 

Finalment, s’agraeix també l’ajut del professor Moisès Graells la seva participació puntual en el 

projecte durant la seva última etapa per solucionar dubtes normalment relacionats amb la simulació 

del sistema i la utilització del programador Visual Basic. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del treball 

La idea original d’aquest treball va sorgir de la proposta per part de l’empresa KBC Yokogawa (KBC-

Yokogawa 2019) d’aportar dades al professor Antonio Espuña per poder analitzar el funcionament de 

l’eina Visual MESA (KBC-Yokogawa 2020) per optimitzar sistemes industrials. La intenció per part de 

l’empresa es basava en intentar millorar el funcionament d’aquesta eina, comprovant la qualitat de les 

solucions que proposava per un cert cas base. 

El cas base consisteix en dues instal·lacions industrials similars que produeixen recursos energètics per 

dues plantes químiques separades. Aquestes instal·lacions estan compostes per un conjunt  de 

processos similars que gestionen la producció de vapor a diferents pressions i energia elèctrica per 

suplir les necessitats de les plantes de producció associades a cada planta de producció de recursos. 

L’estudi d’aquests sistemes pot donar lloc a dues conclusions ben diferents: 

• En cas que el sistema estigués completament optimitzat, l’empresa comprovaria que no 

necessita dedicar més recursos al seu perfeccionament. 

• En cas que el resultat estigués lluny de ser la solució òptima al problema presentat, resoldre’l 

d’una altra manera podria ser útil per poder millorar l’algoritme d’optimització en línia que 

actualment utilitzen. 

Per altra banda, aquest estudi es basa en la suposició teòrica que actualment no és pràctic preparar un 

sistema informàtic que intenti optimitzar rigorosament la producció d’una instal·lació industrial en 

temps real. Aquesta suposició es basa en el fet que hi ha certes equacions que no tenen solució 

analítica en algunes situacions i, per tant, són impossibles de resoldre trobant el resultat òptim formal.  

Tot i això, sí que és possible trobar un òptim local, és a dir la millor solució dins un conjunt de solucions 

proposades. 

1.2. Motivació 

Aquest projecte suposa un gran repte, ja que combina la necessitat de construcció d’un sistema de 

simulació i optimització de processos químics amb la voluntat d’optimitzar el sistema proposat per 

maximitzar els beneficis de l’empresa.  
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Analitzant la situació, com es veurà en aquest treball, es va decidir generar el model mitjançant un full 

de càlcul, donant una llibertat més gran a la producció del sistema final. 

Tot i això, aquesta decisió va suposar un repte més gran, en haver de construir i programar un sistema 

propi. Això es deu al fet que durant la majoria dels cursos en els quals s’ensenya a simular processos 

químics a la Universitat, s’utilitzen programes amb funcions preprogramades que faciliten molt la 

utilització d’aquests, però amb els quals es pot perdre la noció del que s’està simulant realment, a 

causa de la manca de transparència en certs càlculs.  

Per altra banda, una motivació important és també posar a prova el coneixement adquirit durant els 

anys universitaris en sistemes basats en informació provinent de casos reals, gràcies a l’ajuda de KBC-

Yokogawa.



Integració Energètica i Simbiosi Industrial   

  3 

2. Introducció 

Aquest projecte està centrat principalment en l’optimització de recursos energètics, un vessant de 

l’enginyeria química que està involucrada de manera important en camps tecnològics de molta 

rellevància en el context de l’emergència ambiental del segle XXI.  

El projecte consistirà en preparar una eina capaç de simular i optimitzar la gestió de recursos energètics 

de dos complexos industrials i en avaluar l’efecte que tindria una possible simbiosi industrial entre ells. 

L’optimització dels sistemes s’ha de fer respectant una sèrie de restriccions i demandes de producció 

de la manera més eficient econòmicament possible. El projecte només involucrarà els sistemes de 

producció de recursos energètics de cada planta, sense tenir en compte la resta d’operacions que 

tenen lloc a cada fàbrica. 

En concret, el projecte estudiarà la producció i ús de vapor a diferents pressions, així com d’energia 

elèctrica en el context de les dues plantes de producció de recursos. 

A més, aquest projecte se centrarà a optimitzar un cas base proporcionat per l’empresa KBC-

Yokogawa, una empresa especialitzada en trobar solucions d’enginyeria pel sector químic. El cas base 

s’ha obtingut a partir de la utilització en planta d’un dels seus programes de control de processos, Visual 

Mesa.  

Tot i això, el mateix sistema s’ha de poder extrapolar posteriorment a diferents situacions, adaptant 

els càlculs depenent de les operacions unitàries involucrades al sistema que es vulgui optimitzar. 

Amb l’objectiu de complir aquesta petició, s’ha decidit produir un esquema de càlcul alternatiu 

mitjançant un altre programa, per comprovar la veracitat i eficiència dels resultats obtinguts mitjançant 

aquest software. 

L’estudi que s’explicarà en aquest informe es centrarà a oferir solucions per millorar una situació 

concreta produïda en l’operació normal de la fàbrica. Així doncs, no es tindran en compte conceptes 

importants en la simulació de processos com la gestió de la incertesa associada a la producció, o la 

fluctuació econòmica dels preus associada a moviments en el mercat. 

2.1. Objectius del treball 

L’objectiu principal del projecte és construir un esquema de càlcul que permeti conèixer les 

característiques principals del sistema industrial proposat a partir d’un cas base.  
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A més,  es pretén utilitzar aquest full de càlculs per optimitzar el cas base i trobar la millor configuració 

possible que aconsegueixi els resultats econòmics més favorables. És important destacar que la 

simulació s’ha plantejat suposant que és imprescindible complir la demanda de producció establerta 

per l’empresa, però que es permet comprar part dels serveis energètics a entitats productores 

externes. 

Paral·lelament, en el present informe s’estudiarà la viabilitat d’una hipotètica simbiosi industrial entre 

dos complexos industrials diferents presents en el cas base, per comprovar si aquesta possibilitat 

produeix resultats més satisfactoris per les empreses involucrades. 

A partir de les solucions proposades, s’analitzarà la millor configuració per poder extreure conclusions 

sobre quina és la millor configuració per les plantes estudiades. 

2.2. Abast del treball 

L’abast del treball consisteix en les següents activitats: 

• Construir i programar un model robust i capaç de calcular les variables més rellevants dels 

processos estudiats en el cas base. 

• Programar un esquema de càlculs capaç d’estimar els costos associats a l’operació dels 

sistemes a estudiar.  

• Optimitzar la producció de serveis energètics de cada sistema, de manera independent, 

complint la demanda del cas base. 

• Preparar un model conjunt que simuli una hipotètica simbiosi industrial entre els dos 

complexos industrials estudiats en el cas base i avaluar si suposa una millora substancial. 

• Estudiar l’impacte ambiental de la planta tant en el cas base com en les millores proposades. 
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3. Estat de l’art 

3.1. Ecologia Industrial i economia circular 

L’ecologia industrial és un concepte inventat a la dècada del 1980 amb el qual es volia impulsar una 

forma de desenvolupament industrial sostenible. Les dues nocions principals que formaven la base 

d’aquest concepte eren les següents: (den Hond 2000) 

• La reducció de l’impacte ambiental d’una operació unitària concreta dins un sistema industrial 

no té per què tenir un efecte positiu en l’impacte ambiental total del conjunt industrial 

estudiat. 

• Reduir emissions, consum de matèries primeres i producció de residus pot resultar en un 

benefici econòmic per l’entitat que prengui les mesures que provoquin aquests canvis. 

Actualment, el concepte d’ecologia industrial funciona com a un terme que engloba una multitud de 

disciplines i altres conceptes relacionats amb el desenvolupament sostenible aplicat a sistemes 

industrials. Com que és un concepte molt general i amb un gran rang d’aplicacions, té una gran 

quantitat de definicions que matisen el seu significat. Alguns exemples es presentaran a continuació: 

• L’ecologia industrial es basa en un model de transició de l’activitat industrial en què els 

processos consumeixen matèries primeres i les converteixen en productes i residus es canvia 

a un model més integrat, un ecosistema industrial. En aquest nou model, el consum de 

materials i energia és optimitzat i la producció de residus és minimitzada, de forma que els 

efluents d’un sistema consisteixin serveixin com a matèries primeres per altres processos 

(Frosch and Gallopoulos 1989). 

• L’ecologia industrial és el mitjà amb el qual la humanitat pot mantenir la capacitat productiva, 

de forma racional i deliberada, aprofitant l’evolució cultural, econòmica i tecnològica. Aquest 

concepte requereix que el sistema industrial es desenvolupi tenint en compte els sistemes del 

seu entorn. És una visió de sistema en la que s’intenta optimitzar el cicle total de materials, de 

matèria primera verge a component, a producte, a producte obsolet i fins a arribar a la fase 

d’eliminació com a residu. Els factors a optimitzar són el capital econòmic, els recursos 

materials i l’energia.  (Graedel and Allenby 2003) 

Per altra banda, és important esmentar també el concepte d’economia circular,  que té moltes 

similituds amb el d’ecologia industrial però ha pres molta importància durant les últimes dècades 

(Ghisellini, Cialani, and Ulgiati 2016). 
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L’economia circular és considerada com un conjunt d’estratègies, mètodes, procediments i solucions, 

basades en els mateixos principis que l’ecologia industrial, que es poden utilitzar per construir un 

sistema industrial més competitiu i sostenible. És a dir, l’economia circular proposa una alternativa al 

model de producció lineal actual, més sostenible i amb una millor capacitat per afrontar els reptes 

ecològics futurs. (Cecchin 2015) 

El concepte d’economia circular es va popularitzar especialment durant la dècada del 1990 a la Xina, 

en resposta al gran creixement del país i la conseqüent preocupació que va emergir sobre la 

disponibilitat de recursos naturals, però actualment ha estat adoptat per organitzacions de tot el món. 

(Winans, Kendall, and Deng 2017) 

Tot i que el primer gran proponent estatal del concepte d’economia circular va ser la Xina, no està molt 

clar quin és l’origen del concepte. Alguns dels primers promotors d’aquesta idea són John Lyle, William 

McDonough, Michael Braungart i Walter Stahel. Alguns dels conceptes més importants que van 

inspirar la invenció del concepte d’economia circular són les 3Rs (reduir, reutilitzar i reciclar), les 6Rs 

(reutilitzar, reciclar, redissenyar, reconstruir, reduir, recuperar), així com  la simbiosi industrial, de la 

qual es parlarà més extensament en el següent apartat. 

3.2. Simbiosi industrial 

La simbiosi industrial és un concepte englobat dins els camps de l’ecologia industrial i l’economia 

circular, que consisteix en fer que dues entitats industrials independents cooperin amb el fi de 

beneficiar-se mútuament. Així doncs, aquesta idea parteix del concepte de simbiosi que es pot 

observar entre certes espècies animals i vegetals a la naturalesa, i la importa al sector industrial. 

(Baldassarre et al. 2019) 

Generalment es considera que la simbiosi industrial intenta connectar empreses separades amb 

l’objectiu de guanyar un benefici competitiu a partir de l’intercanvi de matèries primeres, aigua i 

energia. La considerada com a definició formal de la simbiosi industrial és la següent: “La simbiosi 

industrial es refereix a la millora conjunta de l’habilitat de supervivència i de generar beneficis 

mitjançant la cooperació entre diferents empreses. Durant el mateix procés, es pot aconseguir la 

conservació de recursos i la protecció ambiental mitjançant aquest consens.” (Huang, Wang, and Chen 

2019)  

En concret, la simbiosi industrial sol consistir en crear una xarxa d’intercanvi de materials i serveis entre 

diferents empreses amb una proximitat geogràfica, encara que aquesta condició no és necessària. 

Alguns exemples rellevants de simbiosi industrial amb distàncies grans entre les instal·lacions es poden 

trobar a Choctaw als Estats Units d’Amèrica o a Tianjin, a la Xina. (Neves et al. 2020) 
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Normalment, s’aplica de manera que els residus produïts per una empresa es puguin utilitzar com 

matèries primes per part d’una altra. D’aquesta manera no sols es redueixen els residus produïts, sinó 

que també es pot disminuir el consum de matèries primeres. (Lombardi and Laybourn 2012) 

Aquesta funció simbiòtica no només té un caràcter ambiental, sinó que també té un una vessant 

econòmica molt rellevant. Donat que aquesta transacció de recursos pot ser beneficiosa pels dos 

sistemes, les empreses estan molt incentivades a participar en elles. 

El camp de la simbiosi industrial té una prominència especial actualment, a causa de la situació 

d’emergència climàtica que es troba el planeta i per l’escassetat d’algunes matèries primeres. És per 

això que hi ha un gran volum d’articles investigant maneres d’optimitzar aquests sistemes i de poder 

aprofitar millor els recursos dels quals disposa el planeta actualment. La Figura 1 mostra la clara 

evolució ascendent en el nombre d’articles publicats en relació amb els temes relacionats amb aquest 

informe. (Boix et al. 2015; Neves et al. 2020) 

 
Figura 1. Número de publicacions relacionades amb simbiosi industrial al llarg dels últims anys 

Tot i que, la simbiosi industrial representa un avantatge pel conjunt de sistemes industrials involucrats, 

algunes empreses es poden mostrar reticents a prendre part en aquesta activitat. Això es deu en part 

al model econòmic vigent i a la desconfiança que poden tenir certs empresaris en posar la seva 

empresa en contacte amb altres per temes de seguretat, dependència o altres factors. 

La desconfiança respecte a la cooperació entre empreses diferents ve generada en part per la 

concepció tradicional basada en que el mercat és un joc de suma zero (“Zero Sum Game”). Aquest 

concepte forma part de la disciplina coneguda com a teoria de jocs. En un joc de suma zero, perquè 

una de les parts guanyi, una altra ha de perdre necessàriament. (Merriam-Webster 2020)  

Aquest concepte es sol expressar visualment amb el símil d’un pastís, el qual s’ha de dividir entre les 

persones que formen un grup. Aquest símil mostra molt visualment que, si una persona es menja part 

del pastís, queda menys pastís a repartir-se entre la resta del grup. 
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En canvi, últimament s’ha demostrat que mitjançant la innovació i la utilització de noves pràctiques es 

pot trencar aquest paradigma, generant beneficis econòmics extra sense haver de perjudicar a cap de 

les parts. Aquesta modificació es representa habitualment amb el concepte d’expandir el pastís, 

convertint el sistema d’aparent suma zero en un que no ho és. (Sedjo 2012) 

 
Figura 2. Representació clàssica del conjunt d'oportunitats de negoci en forma de pastís 

La simbiosi industrial representa un dels casos més clars de sistemes de suma diferent de 0, en els quals 

totes les parts involucrades poden sortir guanyant. 

Aquest efecte de “benefici col·lateral” es pot produir, per exemple, afectant també al benestar de la 

població reduint l’emissió de matèria contaminant o disminuint els preus de mercats per a la 

competència al disminuir la demanda de matèries primeres. 

Finalment, cal esmentar també el concepte d’Ecoparc Industrial, que està fortament lligat  a la simbiosi 

industrial i l’economia circular i consisteix en afegir altres millores addicionals, conjuntament a les de 

simbiosi industrial. Alguns exemples d’aquestes millores extres poden ser la utilització d’energies 

renovables o la remodelació d’edificis per baixar el seu consum energètic. (Neves et al. 2020) 

3.3. Sostenibilitat i economia 

Actualment, uns dels problemes principals que s’han d’afrontar amb solucions tecnològiques són 

l’emissió de residus contaminants per part de l’indústria i el consum de recursos naturals que 

requereix.  

Figura 3. Representació gràfica del concepte d'expandir el pastís, o incrementar el valor total de negoci 
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Un dels principals factors que contribueixen a la situació actual és el model socioeconòmic de 

creixement continu tradicional, en el qual està basada la majoria d’estratègies industrials i 

econòmiques que s’han aplicat durant els últims segles. Durant bona part d’aquest període, el 

creixement s’ha alimentat a partir d’augmentar el consum de matèries primeres. Així doncs, mantenir 

un creixement econòmic estable depenia d’augmentar constantment el consum de matèries primeres 

i la producció de residus. 

Aquest model de creixement econòmic infinit pot entrar en conflicte amb el medi ambient, ja que la 

disponibilitat de recursos i la capacitat del medi ambient per absorbir residus és en certs casos és molt 

limitada actualment. 

Eliminar aquesta discrepància entre les necessitats econòmiques del sistema actual i la realitat 

ambiental pot portar a problemes importants, estudiats per part de la comunitat científica arribant a 

conclusions ben diferents. Els experts encara es debaten entre si és possible o no realitzar la transició 

a un model més estable reduint, o almenys mantenint, les emissions de diòxid de carboni. (Ward et al. 

2016; Barrett 2018) 

Tot i això, és important destacar que les noves tecnologies permetran almenys alleujar els efectes 

d’aquesta transició aportant solucions innovadores al sistema. Alguns exemples de tecnologies que es 

poden utilitzar per alleujar la càrrega antropomòrfica en el medi ambient són substituir l’ús de 

combustibles fòssil per energies renovables en la producció d’energia o l’ús de tecnologies de captura 

de carboni. (Butturi et al. 2019) 

Tot i això, és important mencionar també que la transició s’ha de realitzar amb cura, degut a la menor 

eficiència econòmica d’aquestes tècniques. L’exemple més clar d’aquest fet és la reutilització de 

carboni capturat, que representa una gran oportunitat per reduir la contaminació però que té associat 

un rendiment econòmic negatiu actualment, generant pèrdues a les empreses que el realitzin. 

Conseqüentment, és important destacar el paper de les administracions també, en potenciar aquestes 

tecnologies en els casos més beneficiosos però menys econòmicament viables. (Rajendran, Browne, 

and Murphy 2019) 

3.4. Exemples d’aplicació de simbiosi industrial 

A part dels casos de llarga distància mencionats anteriorment, hi ha molts més casos rellevants de 

simbiosi industrial que s’han pogut portar a terme i estudiar durant els últims anys.  

L’exemple més popular d’aquesta pràctica es troba a Kalundborg, a Dinamarca. Aquest cas s’ha 

estudiat àmpliament al ser el primer cas de simbiosi industrial de gran èxit portat a terme. Aquesta 
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simbiosi industrial ha estalviat, entre altre coses, un total de més de 30 milions de metres cúbics 

d’aigua. (Neves et al. 2020) 

Altres exemples rellevants de simbiosi industrial tenen característiques més particulars, com per 

exemple els següents: 

• Västra Götaland (Suècia): en aquesta regió, s’han portat a terme dos programes d’integració 

industrial exitosos entre petites i mitjanes empreses de sectors similars. Aquest exemple 

compta amb una simbiosi entre productors de bolets i grangers i una altra entre cerveseries i 

empreses del sector ramader, totes empreses del sector primari.(Patricio et al. 2018) 

• Tianjin (Xina): és un dels casos de simbiosi industrial que involucren activitats més variades, 

incloent-hi plantes tèrmiques de producció d’energia, de tractament d’aigües, indústries 

farmacèutiques i papereres i empreses productores d’automòbils i maquinària industrial, 

entre altres. 

• Sotenäs (Suècia) i Guiyang (Xina): aquests Complexos industrials van centrar la seva integració 

industrial en reduir les emissions de CO2 cap a l’atmosfera, rebaixant-les en 59 i 1090 milions 

de quilograms de CO2, respectivament.  

Hi ha molts altres exemples d’integració integral arreu del món que han anat implementant-se durant 

els últims anys, com es pot comprovar a la literatura. Aquests casos es troben distribuïts per tot el món, 

des d’economies assentades com la britànica, la japonesa o l’americana, a països en vies de 

desenvolupament com Tailàndia, Marroc o Algèria. Aquesta tendència és molt important, ja que si 

només s’apliqués a els països més avançats tecnològicament, el seu efecte es veuria reduït amb la gran 

expansió de mercats emergents, que a més solen ser entre els més potencialment contaminants 

donada la seva propensió a l’ús de tecnologies més barates per la producció energètica com pot ser 

l’ús de carbó. La Figura 4 mostra la distribució de la producció energètica de països del sud-est asiàtic, 

una zona en vies de desenvolupament important. (Ritchie and Roser 2018) 

 
Figura 4. Consum d'energia primària per font. 
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4. Formulació del problema 

L’estudi realitzat en aquest projecte es basa a avaluar un cas base i estudiar opcions per millorar-lo 

reorganitzant la producció i ús de recursos energètics.  El cas base s’ha obtingut a partir d’una solució 

proposada pel programa Visual Mesa, que s’utilitza per monitorar i optimitzar processos industrials en 

línia.  

Un dels objectius principals d’aquest projecte consisteix en optimitzar aquest cas base. És a dir, que 

s’intentarà millorar el rendiment dels equips del cas base per millorar el rendiment econòmic de les 

instal·lacions. Aquesta optimització permetrà veure el marge de millora de Visual Mesa. 

En aquest cas, l’estudi se centrarà en l’activitat de dos Complexos industrials separats per una distància 

relativament curta. Per tant, no es tindran en compte conceptes importants com la pèrdua d’energia 

per efecte Joule o la pèrdua de pressió dels fluids en el transport entre les instal·lacions. 

A més, l’avaluació d’aquest cas base es farà tenint en compte que aquesta situació descriu només un 

moment concret. Així doncs, les demandes de recursos energètics i els costos econòmics associats a la 

compra de recursos es consideraran constants i invariables. 

Per altra banda, és important mencionar que està fora de l’abast d’aquest projecte redissenyar els 

equips presents en els sistemes a estudiar o comprar equipament nou. L’únic canvi que es tindrà en 

consideració pel que fa al disseny dels sistemes a estudiar és una possible integració dels dos sistemes 

en una hipotètica simbiosi industrial. 

A continuació, es definiran els equips disponibles de cada complex. Per obtenir més informació sobre 

les dades base del problema, es pot consultar la secció 13.1.1. Els diagrames que representen els 

sistemes industrials que s’estudiaran es poden trobar a l’apartat 13.3.1 i 13.3.2. 

4.1. Descripció dels complexos industrials 

El cas base consisteix en dos sistemes industrials en els quals es produeixen recursos energètics per 

suplir unes demandes establertes per l’empresa propietària de les instal·lacions. Aquestes demandes 

consisteixen en la producció de vapor a diferents pressions i energia elèctrica i es poden trobar 

recollides a la Taula 1. 

Al considerar les plantes per separat, cada planta ha d’aconseguir produir o comprar els serveis 

necessaris per suplir la seva pròpia demanda. En canvi, en el cas de la simbiosi industrial de les dues 

plantes, es pot  repartir lliurement  la producció de serveis. Per tant, en aquest segon cas es pot fer que 
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la suma de serveis produïts coincideixi amb la suma de serveis necessaris per complir ambdós objectius 

encara que els objectius individuals no es compleixin.  

Per exemple, si és més eficient produir vapor a una pressió de 70 bar a la planta A que a la planta B, es 

pot produir la totalitat del vapor en aquesta planta per millorar el rendiment conjunt del sistema mixt. 

Taula 1. Necessitats energètiques totals (Ruiz 2019c) 

  Planta A Planta B 

110 Bar  -186 T/h 0 T/h 

70 Bar 0 T/h 25 T/h 

40 Bar 82 T/h 55 T/h 

20 Bar 210 T/h 105 T/h 

5 Bar 0 T/h 90 T/h 

Potència 62 MW 60 MW 

A continuació es presentaran els equips dels complexos industrials a estudiar. 

4.1.1. Complex A 

El complex industrial A compta amb els següents equips per cobrir les demandes de serveis necessàries 

per a la planta a la qual ha d’abastir: 

• 4 calderes alimentades amb fueloil 

• 2 sistemes de cogeneració alimentats amb gas natural  

• 2 Turbines de vapor amb possibilitat de treball a condensació 

Les condicions de treball nominal i algunes de les dades més rellevants per cada equip es mostren a la 

Taula 38 de l’apartat d’annexos 13.1.1. 

En aquesta taula les turbines de vapor apareixen per duplicat, ja que poden ser utilitzades normalment, 

simplement portant vapor d’una pressió alta a una de més baixa, o condensant parcialment el vapor 

que entra en elles. Depenent del règim en què s’utilitzin aquestes turbines, les característiques de 

disseny associades a elles poden ser diferents com es pot veure a la taula. 

L’ús dels equips està restringit entre uns límits inferiors i superiors, els quals no es poden superar. A la 

Taula 39 de l’apartat d’annexos 13.1.1. es poden veure aquests límits a més del valor concret proposat 
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en el cas base. L’única excepció en la qual es pot treballar a un règim fora del comprès entre el màxim 

i el mínim és deixar l’equip en repòs. 

4.1.2. Complex B 

El complex industrial B compta amb els següents equips: 

• 3 calderes alimentades amb fueloil 

• 3 sistemes de cogeneració alimentats amb gas natural 

• 1 Turbina de vapor amb possibilitat de treball a condensació 

• 1 Turbina de vapor sense possibilitat de treball a condensació 

Les característiques principals de cada equip, així com la seva eficiència a condicions nominals, es 

mostra a la Taula 40 de l’apartat d’annexes 13.1.1. En canvi, la Taula 41 de l’apartat d’annexes 13.1.1 

mostra els valors del cas base i els límits d’operació per cada equip, de forma similar als de les taules 2 

i 3 explicades a l’apartat anterior. 

4.2. Variables de decisió 

En aquest apartat es definiran quines variables es poden variar durant l’optimització de cada sistema. 

La resta de variables i paràmetres es mantindran iguals que en el cas base o es calcularan a partir dels 

valors escollits per les variables de decisió. 

• Cabals de vapor produïts a les calderes. 

• Energia elèctrica generada als sistemes de cogeneració 

• Temperatura de sortida del vapor dels sistemes de cogeneració 

• Temperatura de sortida del vapor de les calderes 

• Cabal de vapor utilitzada en cada turbina de vapor 

• Cabal de vapor que es porta a condensació/ torna a expandir en cada turbina 

• Cabal de vapor que es canvia de pressió amb vàlvules 

4.2.1. Dades sobre la compra de vapor  

La informació més rellevant sobre la compra de vapor es pot trobar a la Taula 2. Aquesta taula mostra 

el punt de reescalfament del vapor comprat externament, així com el preu d’aquest pels nivells de 

pressió que s’utilitzen en els complexos industrials estudiats. Els preus de compra del vapor s’han 

suposat amb valors lleugerament majors al que costa produir la mateixa quantitat de vapor a la fàbrica 

estudiada, per tenir en compte el marge de benefici de l’empresa subministradora de serveis. Per tant, 

implícitament s’ha suposat que l’eficiència energètica i les condicions econòmiques aplicades a l’estudi 

de la planta són extrapolables al proveïdor de recursos. 
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Taula 2. Dades principals sobre la compra externa de vapor (Ruiz 2019c) 

 
P (Atm) T (ºC) Preu (€/T) 

VVHP 110 490 45 

VHP 70 460 40 

HP 40 330 35 

MP 20 300 33 

LP 5 220 30 

4.3. Altres dades econòmiques i miscel·lània 

En aquest apartat es recopilen la resta de dades rellevants per portar a terme l’optimització del sistema 

sense deixar més graus de llibertat que els expressats en l’apartat de variables de decisió.  

• Cost de compra d’energia: 70 €/MWh  (Ruiz 2019c) 

• Cost de la venta d’energia: 80 €/MWh  (Ruiz 2019c) 

• Preu del fueloil: 30 €/MWh  (Ruiz 2019c) 

• Preu del gas natural: 20 €/MWh  (Ruiz 2019c) 

• Eficiència dels generadors elèctrics: 95% 

• Eficiència dels compressors: 80% 

• Potencia nominal de les turbines de vapor: 38.34 MW (Ruiz 2019b) 

• Temperatura exterior: 25 ºC (es considera igual a tots els aparells dels dos complexos) 

• Poder calorífic del fueloil: 11 MWh/t (IDAE 2013) 

• Poder calorífic del gas natural: 13 MWh/t (IDAE 2013) 

• Coeficient de transferència de calor de l’acer inoxidable: 2.75 kW/m2K (Engineers Edge 2020) 

Algunes d’aquestes dades són inherents als equips o als combustibles utilitzats. Com que aquests no 

es poden canviar, es consideraran com a valors constants. 

Altres valors, com els preus o la temperatura, podrien fluctuar en estudiar-se el sistema com a cas 

dinàmic, però en ser l’estudi d’un moment puntual es mantindran constants en tots els casos estudiats. 

S’ha considerat una relació combustible-aire (Air-Fuel Ratio) pel gas natural amb un valor de 20.63. (X-

Engineer 2020a; METROGAS 2020) 
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Aquest valor ha estat calculat en multiplicar la relació estequiomètrica combustible-aire per un accés 

d’aire entre el 10 i el 30%, com marca la literatura. En aquest cas s’ha agafat el punt mitjà, 20% d’excés 

d’aire. 

En el cas del fueloil, l’altre combustible rellevant utilitzat, la relació combustible aire s’ha aconseguit 

utilitzant el mateix mètode, però amb les dades pertinents al fueloil. 

Pels efectes de la resolució del problema i la seva simplificació, s’ha utilitzat la simplificació de 

considerar que el fueloil està format al 100% per dièsel, amb  fórmula molecular C12H23. (Ram B. Gupta 

2010). Aquest combustible té una relació combustible-aire de 14.8, que es modificarà també aplicant 

un 20% d’excés d’aire, obtenint així un valor de 17.76. (Global Combustion Systems 2019) 
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5. Simulació del problema 

5.1. Selecció de la eina principal de simulació del problema 

5.1.1. Simuladors de processos químics 

La simulació i optimització de processos químics és un camp que consisteix en generar models 

complexes que siguin capaços de calcular propietats termodinàmiques i resoldre equacions 

complicades pel càlcul de processos utilitzats en la indústria química.  

La història dels simuladors industrials comença a la dècada dels 1950’s, en la qual es va començar a 

estudiar la possibilitat de programar aquestes eines. En concret,  l’any 1958 es va publicar el primer 

programa simulador de processos.(Motard, Shacham, and Rosen 1975) 

Durant la dècada següent, l’estructura de programació modular es va erigir com la majoritària i la més 

important dins el conjunt de simuladors de processos. Aquesta estructura utilitza diferents operacions 

unitàries com a blocs independents, connectats per crear una xarxa de transferència de massa i 

energia, que fan els càlculs referents al conjunt de la planta de procés que es vulgui simular. 

Generalment, la simulació modular de processos químics parteix de tres components principals:  

(Motard, Shacham, and Rosen 1975) 

• Llibreria de subprogrames: elements que calculen propietats físiques de sortida per cada 

operació bàsica. Funcionen a partir de les dades d’entrada i una sèrie de propietats inherents 

al disseny de l’aparell simulat introduïdes per l’usuari.  

• Llibreria d’estimació de propietats termodinàmiques: aquestes dades defineixen una sèrie de 

models, entre els quals l’usuari ha de triar el que més l’hi convingui per l’operació que vulgui 

simular. Així doncs, depenent del model escollit, el programa pot oferir resultats molt 

diferents. 

• Programa executiu: aquesta part dels simuladors de processos químics serveix per gestionar 

les bases de dades i connecta les operacions bàsiques en funció de com l’usuari ho vulgui 

definir. Un cop s’ha definit l’esquema, el programa executiu és capaç de seqüenciar els càlculs 

i proporcionar una base des d’on operar i veure els resultats obtinguts mitjançant el programa 

en general.  

En l’actualitat hi ha una gran varietat de programes informàtics que poden desenvolupar el paper de 

simuladors de processos químics. Alguns d’aquests softwares, ja venen preparats amb una sèrie de 

funcions que simplifiquen el modelatge i càlcul de sistemes, com poden ser els casos d’Aspen Hysys o 
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el VMGSim. La funció principal d’aquests softwares consisteix en facilitar els càlculs als tècnics i 

enginyers de manera que es puguin planificar canvis, millorar processos o dissenyar-los de nou. 

Aquests programes permeten una gran agilitat en el càlcul ja que venen preparats amb eines estàndard 

que aglutinen una sèrie de funcions termodinàmiques i simulacions de processos físics o químics. 

Aquests operadors es basen en uns models termodinàmics (anomenats  “fluid packages”), els quals 

s’apliquen per part del mateix sistema en la resolució dels càlculs per aportar consistència i reduir la 

complexitat per part de l’operador. 

Per aquest motiu, aquests programes tendeixen a ser poc interactius amb l’usuari pel que fa a al 

modelatge de sistemes complexes, oferint unes possibilitats limitades, però molt consistents. 

5.1.2. Fulls de càlcul: MS Excel  

A diferència dels simuladors comercials, MS Excel és un programa utilitzat per gent amb formacions 

molt diverses i fins i tot sense una formació tècnica. Aquest programa és un full de càlculs i s’utilitza 

generalment per fer càlculs i gràfics de manera senzilla, robusta i eficaç.  

Per tant, MS Excel és molt útil per realitzar tots els càlculs necessaris per a la simulació de processos 

químics, a part de poder mostrar gràficament els resultats d’aquests. 

Com que és part del paquet Office, MS Excel és una de les eines informàtiques més populars, fent 

servei a la majoria de professions científiques o amb necessitat de fer càlculs, gràcies al seu ampli 

ventall d’actuació i a la relativa simplicitat amb la qual es pot utilitzar. 

A part de la gran varietat de funcions disponibles a la llibreria d’Excel, aquest programa disposa d’un 

sistema programador, Visual Basic (VBA), capaç de produir macros i funcions personalitzades de 

manera eficient i relativament accessible per programadors inexperts. 

És important destacar també que la popularitat d’Excel propicia l’existència de programes preexistents, 

de lliure accés o de pagament, accessibles a internet per solucionar necessitats concretes de l’usuari.  

Un exemple clar d’aquest tipus de programes és OpenSolver, un sistema d’optimització alternatiu al 

Solver preexistent a Excel que està disponible a internet de manera gratuïta al ser de lliure accés. 

Aquest optimitzador representa una alternativa viable que s’ha estudiat per resoldre problemes que 

el Solver integrat de Excel no és capaç de resoldre (Mason 2012). La utilització d’aquest complement 

va ser valorada per l’optimització del problema, però finalment no s’ha acabat portant a terme. 

A més, a causa de la popularitat d’Excel, és molt senzill buscar solucions a problemes importants de 

disseny de models gràcies a la gran quantitat de fonts d’informació que hi ha al respecte. Així doncs, 
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és més fàcil poder adaptar solucions similars a altres problemes existents en aquest programa, degut 

a la gran quantitat d’informació disponible. Aquest fet causa que sigui més fàcil evitar arribar a 

carrerons sense sortida en problemes de programació o modelatge concrets. 

5.1.3. Altres eines de modelatge 

Dues altres eines que es van tenir en consideració pel modelatge del sistema industrial són GAMS i 

MATLAB. 

GAMS (General Algebraic Modeling System) és un programa de modelatge d’alt nivell  per programar 

i optimitzar problemes matemàtics. GAMS és una eina preparada per resoldre models de gran escala i 

molt complexes que es poden adaptar a altres situacions d’una manera relativament senzilla. (GAMS 

Development Corp. 2020) 

Formalment, GAMS consisteix en un compilador de llenguatge i un gran conjunt de programes 

d’optimització de problemes d’alta capacitat. 

De forma general, l’estructura clàssica dels problemes que s’han de resoldre amb GAMS tenen els 

següents elements com a entrades: 

• Variables de decisió 

• Limitacions 

• Funció Objectiu 

• Variables 

• Paràmetres 

En canvi, MATLAB  és una eina matemàtica amb un rang d’aplicacions molt més ample que GAMS. 

MATLAB permet desenvolupar la majoria de les tasques relacionades amb el desenvolupament 

d’activitats científiques i d’enginyeria, així que és una eina molt utilitzada en general amb fins molt 

diversos. 

MATLAB pot ser utilitzat com una eina d’anàlisi de dades, per produir models matemàtics, gràfiques 

de diferents tipus i resoldre equacions complexes, entre moltes altres possibilitats. MATLAB s’utilitza 

regularment en camps tan diferents com el processament de senyals, la gestió financera, la robòtica o 

els sistemes de control industrial. (MathWorks 2020a) 

A més, aquest software és compatible per ser utilitzat amb altres eines externes per augmentar la seva 

efectivitat, com pot ser el cas de Simulink. Aquest complement és un entorn gràfic interactiu que 

s’utilitza sovint per modelar sistemes dinàmics mitjançant una interfície basada en diagrames de blocs. 

(MathWorks 2020b) 
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5.1.4. Decisió final 

Finalment, s’ha optat per utilitzar MS Excel, ja que ofereix una capacitat molt més alta per personalitzar 

els càlculs que es volen fer i el model a utilitzar, fent les simplificacions que es creguin més convenients 

possibles. 

La majoria de càlculs necessaris per a la simulació proposada per aquest projecte són d’una complexitat 

relativament senzilla, ja que molts consisteixen en balanços de massa i energia, així com càlculs de 

rendiments. Tot i això, hi ha alguns càlculs més complicats que demanen l’ús d’eines extres per 

completar la feina correctament. 

A més, la construcció pròpia del model termodinàmic aporta un coneixement molt més detallat sobre 

el procés de resolució concret seguit per cada operació unitària, evitant així l’ús d’operacions 

predefinides com a “caixes negres”. 

Tot i els avantatges importants que ofereix MS Excel respecte als simuladors industrials, és important 

destacar que la construcció del model mitjançant un full de càlcul comporta una complicació del procés 

de construcció  del model. A diferència de la utilització de programes com el Hysys, la construcció de 

la simulació d’una planta química comporta un volum de feina molt més gran.  

Aquest volum de feina es pot rebaixar amb la utilització de simplificacions que redueixen els càlculs 

necessaris i l’ús de complements. Aquests últims elements faciliten la preparació de funcions i macros 

que poden realitzar part dels càlculs que s’haurien d’automatitzar per part del creador del full de càlcul, 

en cas de no poder utilitzar-los.  

L’ús d’eines secundàries en aquest projecte s’ha utilitzat per calcular propietats termodinàmiques i 

optimitzar el sistema estudiat. Els complements utilitzats durant el transcurs del projecte es discutiran 

a l’apartat 5.2. 

5.2. Complements utilitzats a la resolució del problema 

5.2.1. Solver 

El Solver és un sistema d’optimització, una eina que varia el valor d’una cel·la o variable fins que el valor 

d’una altra (cel·la objectiu) compleixi els requeriments de l’usuari. El Solver permet tres tipus de 

funcionament principals: 

• Maximització: el software canvia el valor de la variable independent fins que la variable 

dependent tingui el valor màxim possible. 
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• Minimització: ofereix la funcionalitat inversa a l’anterior, intentant fer que la variable  objectiu 

tingui el valor mínim possible, manipulant la variable dependent. 

• Valor concret: es pot utilitzar el Solver per fer que la variable objectiu aproximi el seu valor a 

un objectiu, ja sigui referenciat al valor d’una altra cel·la o a un número concret. 

La forma més directa d’utilització del Solver en el full de càlcul és per optimitzar el resultat final canviant 

les variables designades com a variables de decisió. Aquesta aplicació és molt important, ja que permet 

realitzar l’objectiu final del projecte, trobar la configuració de producció de serveis que produeixi un 

cost inferior per les fàbriques involucrades. Més endavant es mostrarà com combinar aquest recurs 

amb altres pot portar a maneres senzilles de realitzar càlculs més Complexes. 

5.2.2. Taules de vapor 

La primera solució adoptada per resoldre el problema de calcular les propietats termodinàmiques de 

mescles de vapor i fer càlculs relacionats amb realitzar operacions amb aquests corrents va ser l’ús de 

taules de vapor. Aquest sistema és el mètode tradicional utilitzat per resoldre problemes que 

involucren canvis en l’energia de corrents de vapor manualment.  

Les taules de vapor consisteixen en un conjunt de valors que representen les condicions del vapor per 

un conjunt discret d’estats en els quals pot estar el vapor. En concret, les taules de vapor més utilitzades 

solen consistir en conjunts de valors que depenen bàsicament de la temperatura i la pressió (Indian 

Institute of Technology Bombay 2016).  

Per norma general, les taules ofereixen informació sobre tres estats principals: 

• Taules de vapor sobreescalfat: ofereixen informació sobre les propietats del vapor a 

temperatures més altes que les de saturació per diferents valors de pressió 

• Taules de saturació: proporcionen informació respecte a les propietats del líquid i el vapor 

saturats per diferents pressions determinades. 

• Taules de líquid subrefredat: aquestes taules tenen un ús similar a les de vapor sobreescalfat, 

però es refereixen a aigua en estat líquid a temperatures inferiors a la de saturació per 

diferents pressions. 

En el cas de les taules de vapor sobreescalfat i líquid subrefredat, el procediment tradicional per 

utilitzar-les consisteix en interpolar els valors de la propietat termodinàmica d’interès utilitzant la 

següent fórmula a partir de les condicions en les quals es troba el vapor: 

𝑋𝑖 = 𝑋𝑎 +
𝑌𝑖 − 𝑌𝑎

𝑌𝑏 − 𝑌𝑎
· (𝑋 − 𝑋𝑏) 

Eq. 5.1 
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On: 

• 𝑌𝑎: extrem inferior d’un interval de temperatura o pressió  

• 𝑌𝑏: extrem superior d’un interval de temperatura o pressió 

• 𝑌𝑖: valor final de temperatura o pressió 

• 𝑋𝑎: extrem inferior d’un interval d’entalpia, entropia o energia interna 

• 𝑋𝑏: extrem superior d’un interval d’entalpia, entropia o energia interna 

• 𝑋𝑖: valor final d’entalpia, entropia o energia interna 

Així doncs, a partir d’aquesta fórmula i la informació de les taules de vapor es pot trobar el valor 

corresponent a qualsevol propietat termodinàmica entre les principals (entalpia, entropia i energia 

interna) a partir de la pressió i la temperatura en la qual es trobi el corrent.  

En cas que el corrent estudiat estigui canviant de fase, les formules a utilitzar es poden trobar a l’apartat 

8.5. (Equacions 8.31 i 8.32). 

La Figura 1 explica esquemàticament el procés que cal seguir per trobar els resultats d’una operació 

unitària. 

 
Figura 5. Esquema de resolució de càlculs termodinàmics amb taules de vapor 

Aquest procés pot ser feixuc i difícil d’automatitzar, a causa dels potencials canvis de taula i de variables 

que s’han de portar a terme. A més, les pressions utilitzades no sempre es troben entre les presents a 

les taules, duplicant els passos normalment aplicats durant la interpolació.  

Així doncs, en veure que el procés de resolució era relativament complicat i demanava de bastants 

passos de transferència de valors i realització de càlculs, es va optar per utilitzar una eina més 

sofisticada, el paquet de funcions termodinàmiques per Excel anomenat Water97. (Spang 2002) 
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5.2.3. Water97  

Aquesta eina ofereix funcions preprogramades que calculen propietats termodinàmiques de l’aigua en 

els estats en els quals aquest compost és un fluid (líquid o gasós), per un ampli rang de pressions i 

temperatures. (Spang 2002) 

Aquesta funcionalitat és especialment interessant a l’hora de realitzar càlculs referents a les propietats 

del vapor, donat que són més difícils de predir que en el cas dels líquids a causa d’una falta de linealitat 

en els models que les regeixen i a la variació de la capacitat calorífica del vapor en canviar la 

temperatura del gas. 

Aquestes funcions tenen un defecte, la falta de bidireccionalitat, ja que en molts casos, donades unes 

condicions determinades el programa és capaç de calcular importants valors termodinàmics referents 

a l’estat de l’aigua, però és incapaç de fer el procés invers. A la Figura 6 es pot veure esquemàticament 

el problema explicat i la seva solució. 

 
Figura 6. Esquema de càlculs amb water97 

Aquesta limitació pot suposar un problema aparentment important a l’hora de resoldre balanços 

resultants de mescles de corrents de vapor.  

Les solucions adoptades per resoldre aquest problema s’explicaran en els apartats següents. 

Pressió 

Temperatura 

Water97 

Entalpia 

Entropia 

Densitat 

Energia 

interna 

… 



Integració Energètica i Simbiosi Industrial   

  23 

5.3. Resolució inicial: reducció d’errors amb Solver 

La majoria de càlculs termodinàmics es poden realitzar de manera senzilla utilitzant les funcions 

bàsiques programades en  la versió estàndard d’Excel, tot i això, hi ha certs càlculs que es poden 

simplificar molt utilitzant eines més avançades com pot ser el Solver.  

A més, aquesta eina permet solucionar de manera senzilla la limitació del water97 explicada a la secció 

anterior. En general, aquests la solució d’aquests càlculs utilitzant Solver segueix l’estructura mostrada 

a la Figura 7. 

 
Figura 7. Esquema general de càlcul de propietats amb l’eina Solver 

Un cas concret més concret del mètode descrit en la Figura 7 es pot veure a la Figura 8. En aquesta 

figura es mostra l’esquema lògic utilitzat per trobar la temperatura dels fums a la sortida d’un 

intercanviador de calor utilitzat en un sistema de cogeneració. 

 
Figura 8. Esquema concret de càlcul de temperatura final de fums en un intercanvi de calor en un sistema de cogeneració 
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L’automatització del sistema mostrat a la Figura 7 es va portar a terme mitjançant macros activades 

automàticament en variar alguna de les variables de decisió. Així doncs, si alguna variable rellevant era 

modificada, els balanços màssics i energètics es corregien automàticament. 

Com que el Solver s’ha d’utilitzar per a l’optimització, s’ha de buscar una manera alternativa per fer 

aquest càlcul, ja que el Solver no pot fer més d’una acció simultàniament. En cas d’intentar-ho, l’excel 

entra en conflicte i no realitza les funcions secundàries, com serien en aquest cas corregir els balanços 

màssics i d’energia. 

La solució alternativa final a aquest problema es descriurà en el següent apartat. 

5.4. Resolució final: funcions i mètode de la bisecció 

Un cop explicat el primer mètode utilitzat i el perquè no es pot aplicar al problema estudiat, es proposa 

un mètode secundari per realitzar la resolució d’aquest; la utilització de funcions. 

Les funcions fan una funció similar a les macros que cridaven automàticament el Solver en variar les 

variables de decisió, ja que també corregeixen el valor entrat fins que aquest compleix un criteri de 

correcció. Tot i això, com que és una funció creada per l’usuari, aquesta és molt més flexible i 

interactiva, permetent una major comprensió i control del procés utilitzat.  

El mètode utilitzat per resoldre aquest problema és el de la bisecció, que s’utilitza per trobar una arrel 

entre dos extrems que donen lloc a un valor positiu i un negatiu, respectivament, fent ús del teorema 

de Bolzano  (X-Engineer 2020b).  

Aquest mètode consisteix en tallar la distància entre els dos extrems per la meitat i avaluar el signe del 

resultat en aquest punt mitjà per crear un interval a estudiar successivament més petit fins a arribar a 

un punt en el qual la distància entre els extrems, i/o l’error, siguin tan petits com desitgi l’usuari. 

Així doncs, una funció que utilitzi aquest mètode pot produir resolucions similars al procés descrit a la 

Figura 9 amb una eficiència considerable sense necessitar l’ús de l’eina Solver. La diferència més 

important és que en aquest cas la distància entre els extrems no ha de ser necessàriament un “0 de 

màquina” per parar el procés, sinó un paràmetre que pot decidir l’usuari en funció de la precisió que 

necessiti.  
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Figura 9. Il·lustració sobre el mètode de la bisecció. (GeeksforGeeks 2020) 

Aquesta diferència és molt important, ja que habilitar un error més gran pot agilitzar molt els càlculs 

per l’ordinador sense empitjorar excessivament la qualitat dels resultats.  
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6. Optimització 

6.1. Funció Objectiu 

A continuació, es mostrarà el conjunt d'equacions utilitzades per calcular la funció objectiu, que 

representa els beneficis totals nets de la planta.  

𝐵𝑅𝑒𝑎𝑙
𝑒𝑐 = ∑ 𝐵𝑖 − ∑ 𝐶𝑖 = ∑ 𝐵𝑖

𝑅𝑒𝑎𝑙  Eq. 6.1 

On: 

• 𝐵𝑖: Benefici brut d'una operació o concepte 

• 𝐶𝑖: Cost d'una operació o concepte 

𝐵𝑅𝑒𝑎𝑙
𝑒𝑐  és la variable objectiu que s'ha d'optimitzar. En aquest cas, a l'ésser un benefici, aquesta s'ha de 

maximitzar per obtenir el millor resultat possible. 

De forma més concreta, la funció objectiu depèn del benefici produït per cada planta, que es calcula 

amb la funció 6.2.  

𝐵𝑖
𝑅𝑒𝑎𝑙 = 𝐵𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 − 𝐶𝑐𝑜𝑚 − 𝐶𝑜𝑝 Eq. 6.2 

On: 

• 𝐵𝑖
𝑅𝑒𝑎𝑙: Benefici net total de la secció estudiada 

• 𝐶𝑜𝑝: Costos d'operació de la planta de serveis 

• 𝐶𝑐𝑜𝑚: Costos de compra de recursos a tercers 

• 𝐵𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡: Beneficis produïts per la venda d'electricitat i per l'estalvi de quantitat d'electricitat 

comprada a la companyia elèctrica. 

6.2. Simplificació de variables de decisió 

Entre la totalitat de les variables de decisió que s’han presentat a l’apartat de descripció del problema, 

n’hi ha algunes que tenen valors que es poden estimar a priori d’utilitzar optimitzadors, utilitzant 

alguns arguments termodinàmics i dades del cas base. 

Alguns exemples d’aquestes variables podrien ser les temperatures finals dels vapors produïts tant en 

els sistemes de cogeneració com a les calderes. 
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Aquests casos són rellevants, ja que sobreescalfar el vapor d’aigua només té com a objectiu prevenir 

la condensació que es pot produir a les canonades de transport d’aquest vapor fins a arribar als llocs 

desitjats per cada cabal de vapor. Donat que s’ha suposat que les canonades estan perfectament 

aïllades i que no es perd energia durant el transport del vapor, aquest sobreescalfament pot ser 

considerat redundant. 

Tot i això, com que a la informació proporcionada per part de l’empresa es marcaven els nivells de 

temperatura desitjats per la producció directa de vapor, s’han aplicat aquests valors a les temperatures 

de sortida  del vapor de les calderes i s’han pres temperatures lleugerament superiors a la de saturació 

pels sistemes de cogeneració per millorar l’eficiència. 

Així doncs, s’ha arribat a un compromís en el qual les temperatures de sortida del vapor de les calderes 

queden fixades pels valors de l’enunciat mentre que les temperatures de sortida del vapor dels 

sistemes de cogeneració queden definides pel criteri termodinàmic explicat en aquest apartat. Apicant 

aquestes modificacions, totes les variables de decisió es refereixen a quantitats de producció, no a 

característiques dels recursos produïts, facilitant l’eventual optimització del sistema. 

6.3. Procés d’optimització  

6.3.1. Evolució i millora del procés d’optimització utilitzat 

L’optimització del sistema ha estat un repte important durant el transcurs del projecte en trobar 

recurrentment errors inesperats. La primera solució adoptada va ser utilitzar el sistema d’optimització 

GRG Non linear del Solver, el sistema per defecte d’Excel. 

Aquest sistema donava lloc a errors i limitacions, alguns dels quals es poden trobar resumits a 

continuació: 

• L’optimitzador queda encallat en mínims locals. 

• L’optimitzador no respecta els límits d’optimització establerts. 

• L’optimitzador ofereix com a solució exactament el cas base a partir del qual s’optimitza, és a 

dir que l’optimitzador no ha pogut actuar correctament. 

Per solucionar aquest problema, es va decidir canviar el mètode de resolució a Evolutionary. Aquest 

model, encara que resolgués el problema més lentament, oferia resultats amb menys problemes. Els 

problemes principals que encara es mantenien eren: 

• Els límits de l’optimitzador no reflecteix els límits reals d’optimització. 
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• La solució proposada per l’optimitzador té possibilitats de millora obvies o corregeix només un 

petit nombre de les variables de decisió.  

L’exemple més clar del problema referent als límits d’optimització són els equips amb un límit inferior 

de producció/consum major que zero. Si aquest límit es respecta en tots els casos, és impossible deixar 

d’utilitzar aquests equips, ja que les resolucions proposades per l’optimitzador sempre oscil·laran entre 

els límits designats per l’usuari.  

Per solucionar aquest problema, es va afegir un sistema comptador d’errors (variables de decisió en 

les quals el valor estava fora dels límits establerts) que complementava la funció objectiu. La funció 

resultant d’aplicar el sistema dels errors es presenta a l’equació 6.3. 

𝐵𝑅𝑒𝑎𝑙
𝑒𝑐 = ∑ 𝐵𝑖 − ∑ 𝐶𝑖 − 𝐹𝑒 · 𝑁𝑒 Eq. 6.3 

On: 

• 𝑁𝑒  representa el nombre d’errors comesos (variables amb valors fora els rangs permesos) 

• 𝐹𝑒 factor econòmic de penalització per errors. Té un valor molt elevat per penalitzar greument 

solucions impossibles. 

El factor 𝐹𝑒 és artificial i la seva contribució a la funció objectiu no s’ha de contemplar com un impacte 

real en el rendiment econòmic de les instal·lacions sinó com a una ajuda al Solver per evitar solucions 

impossibles a la realitat. 

L’altre problema principal, la resolució de l’optimització resultant en sistemes no optimitzats es va 

resoldre utilitzant macros que criden diferents Solvers seqüencialment, fins a resoldre tots els sistemes 

en grups més petits de variables de decisió, en comptes de demanar al Solver que resolgui el problema 

totalment de cop. Aquest sistema va agilitzar els càlculs, oferint resultats molt millors. 

Tot seguit, es va refinar el sistema utilitzant macros que repetien el procés d’optimització anterior 

diverses vegades, de manera que es Pogués refinar el resultat obtingut en la iteració anterior. 

És important explicar que la forma seqüencial del mètode de resolució utilitzat fa que cada càlcul 

depengui del realitzat anteriorment. Així doncs, les solucions obtingudes venen en gran part causades 

per l’ordre en el qual s’ha fet l’optimització. Aquest model donava lloc a dos errors nous: 

• Els resultats depenen de l’ordre en el qual es criden les funcions 

• No canviar totes les variables simultàniament segueix donant lloc a solucions clarament no 

òptimes. 
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Finalment, es va optar per utilitzar un sistema mixt entre el canvi manual i la utilització de macros. 

Aquest sistema consistia en millorar els balanços de vapor de cada sistema, variant manualment les 

variables necessàries per reduir les compres innecessàries de vapor i les pèrdues inútils d’aquest. 

Aquest procés es basa en els passos següents: 

• Modificar el valor de les variables de decisió relacionades amb la producció de vapor a les 

pressions en les quals el balanç de vapor doni lloc a pèrdues o necessitat de compres de vapor. 

• Deixar a 0 els valors de vapor canviat de pressió mitjançant vàlvules. 

• Activar la macro d’activació de Solvers seqüencials per corregir la resta de variables i optimitzar 

el sistema. 

Aquest sistema final ha estat exitós en l’objectiu de millorar àmpliament els resultats del cas base, com 

es podrà comprovar a als apartats 9.2 i 9.3. del projecte. 

A continuació es descriuran les fases principals en les quals s’ha dividit el procés d’optimització. 

6.3.2. Fase 1: Optimització de les plantes per separat 

En aquesta fase s’ha d’avaluar cada planta per separat i s’ha d’intentar optimitzar els valors relatius a 

les variables de decisió pertanyents a cada planta. Així doncs, la funció objectiu s’ha d’aplicar 

separadament per cada sistema, sense tenir en compte cap relació que hi pugui haver entre ells.  

Aquest procés, per tant, es pot realitzar directament a partir de l’esquema utilitzat pel cas base. 

6.3.3. Fase 2: Optimització de la simbiosi industrial 

Aquesta fase consisteix en posar en contacte els recursos d’ambdues plantes i optimitzar els recursos 

del sistema conjunt. Per tant, en aquest cas, en comptes de partir de dos processos d’optimització 

separats, l’objectiu consisteix en realitzar una sola optimització que tingui en compte les variables de 

decisió dels dos complexos industrials alhora. 

Aquest segon cas és més complicat, ja que requereix una reconstrucció de l’esquema de càlcul utilitzat 

fins a aquest moment. Aquest esquema de càlcul nou ha de ser capaç de calcular els recursos 

disponibles en conjunt i les necessitats conjuntes de les dues plantes, mentre que també avalua si les 

condicions establertes per cada planta per separat es compleixen o no. Aquesta millora té com a 

objectiu aprofitar més bé els punts forts de cada sistema, minimitzant alhora l’efecte dels seus punts 

més dèbils. 
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7. Descripció d’equips 

7.1. Calderes 

Les calderes són equips que s’utilitzen per fer entrar aigua líquida en ebullició, és a dir, per produir 

vapor. Aquests sistemes també poden seguir sobreescalfant el vapor per assegurar-se que les pèrdues 

en conductes no portin a condensació a part del vapor. Aquest fenomen pot ser molt perjudicial per al 

manteniment del conductes a causa dels canvis sobtats de densitat que experimenta el fluid en canviar 

de fase, aplicant estrès en els  materials. 

Les calderes poden produir vapor només a una pressió determinada, així que l’única variable de decisió 

que tenen associada és el cabal de vapor a produir, ja que la temperatura a la qual es vol portar aquest 

vapor s’ha fixat com s’indica a l’apartat 6.2. 

7.2. Cogeneració 

Els sistemes de cogeneració estan formats generalment per un sistema consistent d’una turbina de gas 

i d’un recuperador de calor. La turbina de gas es mou gràcies a l’energia generada per l’expansió 

produïda en la combustió del gas natural. En canvi, el recuperador de calor és un intercanviador de 

calor que s’utilitza per aprofitar l’energia tèrmica residual dels gasos de la combustió, que segueixen a 

alta temperatura. 

Aquest sistema ofereix una alternativa més sostenible a la producció energètica convencional, ja que 

permet aprofitar millor l’energia consumida que dos sistemes separats de calderes i turbines de gas. 

7.3. Turbines de vapor 

Les turbines de vapor són màquines utilitzades per transformar l’energia interna del vapor en energia 

elèctrica, passant per un pas mig en el qual es produeix energia cinètica. El diagrama de flux (Figura 10) 

resumeix aquest procés. 

Figura 10. Diagrama de flux que descriu la transformació de l'energia des de les matèries primeres a l’electricitat 
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És important tenir en compte que en el procés que connecta cada una de les caixetes mostrades en la 

Figura 10, hi ha involucrat un rendiment relatiu a la màquina utilitzada. Per exemple, per passar 

d’energia tèrmica a energia cinètica, intervé el rendiment associat a la turbina en si, mentre que per 

passar d’energia cinètica a energia elèctrica intervé el rendiment elèctric de l’alternador. 

7.4. Vàlvules 

Les vàlvules que s’utilitzen per a moltes funcions diferents, entre elles destaquen les següents: 

• Permetre o tancar el pas d’un fluid 

• Canviar la pressió d’un fluid 

En aquest projecte, les vàlvules que es tindran més en compte seran les encarregades de canviar la 

pressió dels fluids, en especial els vapors d’aigua, ja que no s’estudiarà el control de la instal·lació ni la 

seva seguretat. 

Per realitzar la simulació de les vàlvules en aquest projecte, se suposarà que fer que un corrent canviï 

d’un nivell de pressió a un altre utilitzant un d’aquests equips es pot fer de manera isentàlpica, ja que 

l’únic paràmetre que modifica la vàlvula és la pressió del corrent. 

Així doncs, en fer el balanç energètic dels corrents d’entrada i sortida de la vàlvula, la diferència entre 

l’energia dels dos corrents ha de ser igual a zero. 

ℎ𝑖𝑛
𝑝1

= ℎ𝑜𝑢𝑡
𝑝2

 Eq. 7.1 

Aquests equips, com s’ha mencionat anteriorment, s’utilitzaran per produir cabals de vapor a baixes 

pressions a partir de vapor a pressions més altes. Així doncs, aquest procés portarà a produir vapors 

amb valors de reescalfament diferents, depenent del salt de pressions pot suposar un augment o una 

disminució dels graus de reescalfament. 
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Figura 11. Diagrama H-S Per vapor d'aigua (5AT.CO.UK 2017) 

Com es pot apreciar al diagrama de Mollier de la Figura 11, depenent de la pressió del vapor, l’entalpia 

del vapor saturat és més alta o més baixa, mostrant un màxim proper  una pressió de 30 bar. 

Aquest fet causa que realitzar un canvi de pressió descendent de vapors a la dreta del màxim resulti 

en una baixada del sobreescalfament, i que passi el fenomen contrari  en realitzar un canvi de pressions 

entre vapors  situats a l’esquerra del punt màxim. 



Integració Energètica i Simbiosi Industrial   

  33 

8. Model matemàtic proposat 

8.1. Producció energètica i balanços 

Els balanços energètics i màssics s’han de complir en tot moment i es mostren a continuació: 

∑ �̇�𝑖𝑛 = ∑ �̇�𝑜𝑢𝑡 Eq. 8.1 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 =  𝐸ú𝑡𝑖𝑙 + 𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑑𝑎 Eq. 8.2 

On: 

• �̇�𝑖: Representen cabals màssics 

• 𝐸𝑖: Cabal energètic 

A continuació, es mostren les fórmules referents al càlcul de l'energia útil i energia consumida, 

utilitzades per calcular les variables dels balanços energètics.  

𝑄 = 𝐸ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 ·  𝜂 Eq. 8.3 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = �̇�𝑖𝑛
𝑐𝑜𝑚𝑏 · ∆𝐻𝑐𝑜𝑚𝑏 Eq. 8.4 

On: 

• 𝐸𝑖: Cabal energètic  

• �̇�𝑖𝑛
𝑐𝑜𝑚𝑏: Consum de combustible  

• ∆𝐻𝑐𝑜𝑚𝑏: Energia de reacció de el combustible. 

En cas que la combustió s’utilitzi per escalfar un corrent d’aigua, el valor de la calor intercanviada ha 

de complir la següent fórmula: 

𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇𝑚𝑙 Eq. 8.5 

On: 

• 𝑈: coeficient de transferència de calor 

• 𝐴: area de l’intercanviador de calor 

• ∆𝑇𝑚𝑙: increment de temperatura mitjana logarítmica 

L’últim factor, l’increment de temperatura mitjana logarítmica, es pot calcular amb la següent 

expressió de forma general: 
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∆𝑇𝑚𝑙 =
(𝑇𝑐

1 − 𝑇𝑓
2) − (𝑇𝑐

2 − 𝑇𝑓
1)

ln (
(𝑇𝑐

1 − 𝑇𝑓
2)

(𝑇𝑐
2 − 𝑇𝑓

1)
)

 
Eq. 8.6 

On: 

• El superíndex defineix el punt de l’intercanviador, és a dir si és a l’entrada (1) o a la sortida (2). 

• El subíndex defineix el corrent de la mostra, calent (c) o fred (f). 

Els intercanviadors de calor d’aquest projecte s’utilitzen bàsicament per fer bullir líquid. Aquest tipus 

de bescanviador no es regeix per la mateixa equació, ja que la major part de la calor intercanviada 

transcorre durant el canvi de fase de l’aigua, en la qual la seva temperatura es manté constant. Per 

tant, la fórmula estàndard de càlcul de la diferència de temperatura mitjana logarítmica s’ha modificat 

a la següent expressió, en la qual es deprecia el canvi de temperatura de l’aigua: 

∆𝑇𝑚𝑙 =
(𝑇𝑐

1 − 𝑇𝑓
𝑐𝑓

) − (𝑇𝑐
2 − 𝑇𝑓

𝑐𝑓
)

ln (
(𝑇𝑐

1 − 𝑇𝑓
𝑐𝑓

)

(𝑇𝑐
2 − 𝑇𝑓

𝑐𝑓
)

)

 

Eq. 8.7 

8.2. Calderes 

En les calderes, les variables de decisió rellevants que es poden canviar per optimitzar el sistema són 

la temperatura de sortida del vapor i la quantitat de vapor produïda en cada una d’elles.  Tot i això, 

com s’ha explicat en l’apartat 7.1, en aquest projecte només s’optimitzarà la segona variable per 

simplificar el procés de resolució. 

La pressió del vapor a produir es considera fixes i inherents a l’equip a utilitzar, així que no és una 

variable subjecte a ser modificada.  

Respecte al combustible, es considera que cada equip està preparat per operar cremant només un 

tipus de combustible, així que no es pot variar el carburant. Per tant, el valor calorífic associat al mateix 

i el seu preu es mantenen constants, donant lloc a un escenari econòmic extern invariable.  
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8.3. Càlcul de rendiments 

Aquest apartat té una importància cabdal dins el desenvolupament del projecte, ja que la informació 

referent als rendiments al cas base feia referència a un sol punt de funcionament i, per tant, és invàlida 

per la resta de possibilitats dins el rang de funcionament de cada equip. Així doncs, per poder elaborar 

una estratègia d’optimització correcta és imperatiu calcular preventivament com varien realment els 

rendiments de cada un dels equips utilitzats, per validar la informació del cas base o millorar-la en cas 

que sigui possible.  

En els casos en què sigui necessari, s’utilitzarà la informació sobre l’eficiència proporcionada en el cas 

base com a eficiència nominal o com a eficiència màxima, depenent del cas. En cas que el model no 

necessiti d’aquesta informació per poder ser utilitzat, es farà servir altra informació externa o provinent 

d’altres arxius de KBC-Yokogawa per produir models més flexibles i capaços de corregir els valors 

associats als rendiments dels equips per cada situació particular. 

8.3.1. Turbines de vapor 

El valor de producció energètica de les turbines es pot modelitzar de la següent manera: 

𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 = (ℎ1 − ℎ2) · �̇�𝑣 Eq. 8.8 

On: 

• �̇�𝑣: Representa el cabal de vapor 

• ℎ𝑖: Entalpia del corrent 

• 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎: Potència produïda per una turbina 

El rendiment isentròpic es pot utilitzar per calcular la potència mecànica en relació amb els recursos 

calorífics consumits o viceversa. L'eficiència isentrópica de les màquines tèrmiques es pot utilitzar de 

la manera següent, depenent de si l’equip és una tubrina o un compressor: 

𝜂𝑡 =
ℎ1 − ℎ2

ℎ1 − ℎ2𝑠
=

𝐸Ú𝑡𝑖𝑙
𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐸
Ú𝑡𝑖𝑙

𝐼𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟ò𝑝𝑖𝑐
 

Eq. 8.9 

𝜂𝑐 =
ℎ2𝑠 − ℎ1

ℎ2 − ℎ1
=

𝐸
Ú𝑡𝑖𝑙

𝐼𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟ò𝑝𝑖𝑐

𝐸
Ú𝑡𝑖𝑙
𝑅𝑒𝑎𝑙  

Eq. 8.10 

Per calcular les eficiències, es necessita la informació sobre les operacions de treball nominals de 

l’equip per realitzar la comparació correctament. La informació necessària per poder calcular les 

eficiències és la producció nominal i l’eficiència màxima associada a aquesta producció.  
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Aquestes dades s’han extret del fitxer “Integrated Industrial complex” de l’empresa KBC-Yokogawa i es 

troben resumides en la Taula 38 i la Taula 40 de l’apartat 13.1.1 (Ruiz 2019c). 

Per a situacions diferents de les nominals, el rendiment de les turbines de vapor es calcularà a partir 

de la informació de la Taula 3: (Liu and Karimi 2018) 

Taula 3. Relació entre el punt de funcionament i el rendiment de les turbines de vapor 

% m Nominal %Eff nominal 

0 0.98 

0.18 0.984 

0.32 0.9875 

0.5 0.991 

0.6 0.9926 

0.7 0.9955 

0.8 0.9975 

0.885 0.99825 

0.95 0.999 

1 1 

1.05 0.9988 

1.2 0.99125 

Aquesta taula permet conèixer l’eficiència isentròpica de les turbines de vapor a partir d’una funció 

amb la següent forma: 

𝜂𝑖

𝜂𝑛
= 𝑓 (

𝑚𝑖

𝑚𝑛
) Eq. 8.11 

Les dades de la Taula 3 permeten produir una funció capaç d’estimar l’eficiència d’una turbina de vapor 

depenent del punt d’operació al qual se la sotmet mitjançant una regressió lineal. La Figura 12 mostra 

gràficament la representació de la corba d’eficiència construïda a partir dels valors de la Taula 3. 
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Figura 12. Eficiència de les turbines de vapor en funció del cabal de vapor produït 

Com es pot veure en la Figura 12, en allunyar-se de la producció nominal, el valor d’eficiència baixa 

tant en sobrecarregar la màquina com si se l’utilitza amb una càrrega inferior a la nominal, donant lloc 

a un màxim.  

Aquest fet dóna  a pensar que la funció que descriu aquestes dades experimentals pot ser polinòmica 

d’ordre 2. Al gràfic també es pot veure la regressió lineal dels punts experimentals, la funció resultant 

i el coeficient de regressió lineal. 

El valor de coeficient R2 de la regressió lineal basada en una funció polinòmica d’ordre 2 dona un valor 

de 0.8881, que representa una regressió deficient. Això es deu al fet que les pendents a cada costat del 

màxim son molt diferents, fet que no es compleix amb equacions quadràtiques. 

Per corregir aquesta regressió, s’ha proposat considerar el rendiment com a una funció per parts, 

composta per dues rectes, que canvien de tendència en el màxim. Les regressions lineals resultants 

d’aquesta anàlisi es mostren en la Figura 13 i la Figura 14 i tenen uns coeficients de regressió lineal 

associats amb valors molt propers a l’unitat. 
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Figura 13. Relació entre cabal i eficiència per turbines subcarregades 

 
Figura 14. Relació entre cabal i eficiència per turbines sobrecarregades 

Així doncs, les funcions que defineixen l’eficiència són les següents: 

𝑆𝑖 (
𝑚𝑖

𝑚𝑛
) < 0.1 →

𝜂𝑖

𝜂𝑛
=  0.0201 · (

𝑚𝑖

𝑚𝑛
) + 0.9806 Eq. 8.12 

𝑆𝑖 (
𝑚𝑖

𝑚𝑛
) > 0.1 →

𝜂𝑖

𝜂𝑛
=  −0.0453 · (

𝑚𝑖

𝑚𝑛
) + 1.0457 Eq. 8.13 
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8.3.2. Tubines de gas 

La informació necessària per calcular els rendiments de turbines de gas es van extreure del full de càlcul 

de KBC-Yokogawa “Gas turbines- Information Needed” (Ruiz 2019b). Una de les parts més rellevants 

d’aquest arxiu és la informació de disseny dels equips de la planta estudiada. Aquesta informació es 

pot veure resumida a la Taula 4: 

Taula 4. Informació general de les turbines de gas (Ruiz 2019b) 

Potència Rati de calor Calor consumida 

38.34 MW 3.18 MW/MW 122.05 MW 

El rati de calor representa el valor invers a l’eficiència tèrmica. 

𝜂𝑛 =
1

𝐻𝑅
· 100 

Eq. 8.14 

𝜂𝑛 =
1

3.18
· 100 = 31.44% 

Un cop coneguts els valors a condicions estàndard, es pot estudiar com varia el comportament de les 

turbines respecte al rendiment. El model facilitat per KBC-Yokogawa proposa que les variables que 

poden variar el rendiment respecte al nominal són les següents: 

• Temperatura ambiental: aquesta variable varia la productivitat energètica i el rati de calor 

necessari. 

• Producció energètica: allunyar-se del punt de treball nominal modificant la potència 

demandada a les turbines redueix l’eficiència en general de l’equip. 

• Injecció de vapor: s’utilitza vapor per incrementar la potència i reduir el consum energètic per 

part del gas de combustió. 

En aquest projecte, s’ha suposat que no s’injectaria vapor a les turbines per simplificar el sistema a 

optimitzar. Per altra banda, la temperatura ambiental és una variable que no es pot controlar 

fàcilment, així que es considera com una constant dins l’esquema de càlculs utilitzat en aquest projecte. 

Per simular l’efecte de la temperatura a l’esquema de càlcul principal s’ha utilitzat les funcions 

d’eficiència proporcionades per KBC-Yokogawa, que tenen una forma polinòmica: 

𝑃

𝑃𝑛
· 100 = 110.08 − 0.656 · 𝑇 − 3.61 · 10−4 · 𝑇2 − 1.91 · 10−6 · 𝑇3 

Eq. 8.15 

𝐻𝑅

𝐻𝑅𝑛
· 100 = 97.92 + 0.1035 · 𝑇 + 1.533 · 10−3 · 𝑇2 + 6.52 · 10−6 · 𝑇3 

Eq. 8.16 
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Finalment, per calcular l’efecte de la demanda de producció sobre l’eficiència, KBC-Yokogawa va 

proposar un model lineal entre el consum de recursos tèrmics i la potència generada. Les dades 

proporcionades per l’Empresa per generar la regressió lineal són les següents: 

Taula 5. Informació referent a la Regressió lineal de l'eficiència de turbines de gas 

Generator 
Output 

Heat 
Consumption 

Eff 

50 60 83.33 

60 68 88.24 

70 76 92.11 

80 84 95.24 

90 92 97.83 

100 100 100.00 

110 108 101.85 

La regressió lineal dels valors de la Taula 5 dóna lloc al següent polinomi d’ordre 1, amb un coeficient 

de correlació lineal perfecte: 

𝑄

𝑄𝑛
∗ 100 = 20 + 80 ·

𝑃

𝑃𝑛
 

Eq. 8.17 

Com es pot veure, aquest model dóna lloc a una tendència a millorar l’eficiència en produir potencies 

superiors a la potència estàndard. Així doncs, aquesta regressió lineal porta a obtenir resultats poc 

realistes en cas de sobrecarregar la turbina.  

Un exemple d’aquest comportament irreal es pot veure en calcular l’eficiència en produir 10 vegades 

la potència nominal, que dóna lloc a un rendiment amb un valor del 820% respecte al rendiment 

nominal. 

𝑄

𝑄𝑛
∗ 100 = 20 + 80 · 10 = 820 % 

Com que aquesta funció no ha de tenir cap màxim, s’ha refet la regressió lineal suposant que la relació 

entre potència i eficiència ve marcada per una tendència exponencial. El resultat d’aquesta regressió 

és el següent: 
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𝑄

𝑄𝑛
= 37.837 · 𝑒

0.0097
𝑃

𝑃𝑛 
Eq. 8.18 

 
Figura 15. Regressió lineal corregida per les turbines de gas 

La millora del comportament de la relació entre eficiència i punt de funcionament es pot comprovar a 

la Taula 42 de l’apartat 13.1.2 dels annexos, en la qual es comparen la regressió inicial basada amb el 

model polinòmic i la regressió basada en un model exponencial. 

En aquesta taula es pot veure clarament com la regressió corregida empitjora el rendiment en produir 

potencies diferents a la potència nominal tant per valors menors com majors. 

La comparació entre les dues regressions es pot comprovar gràficament a la Figura 16, en la qual es 

veu clarament la divergència entre els models.  
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Figura 16. Comparació de les corbes de regressió inicial i corregida 

8.3.3. Calderes 

L’eficiència de les calderes varia depenent del punt de funcionament de l’equip, igual que en els casos 

dels equips explicats en apartats anteriors. Aquesta eficiència es calcularà a partir de la informació 

proporcionada per l’Empresa, conjuntament amb dades extretes de la bibliografia (Stoppato and 

Tosato 2012; Ruiz 2019a).  

 
Figura 17. Relació entre la eficiència i el punt de funcionament per calderes 
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La informació aportada per l’empresa està representada a la Figura 17. Com es pot veure en aquesta 

imatge, les dades aportades per l’empresa són un núvol de valors empírics a patir del qual s’ha trobat 

una línia de tendència.  

La funció resultant de la regressió lineal de les dades de la Figura 17 es pot veure a l’equació 8.19. 

𝑋𝑖 = 𝑋𝑎 +
𝑌𝑖 − 𝑌𝑎

𝑌𝑏 − 𝑌𝑎
· (𝑋 − 𝑋𝑏) 

Eq. 8.19 

La Taula 6 mostra numèricament els resultats de la regressió lineal i la correlació entre l’eficiència i el 

cabal màssic per una caldera, de la qual es desconeix el valor del seu cabal màxim. 

La regressió lineal proposada prové d’un conjunt de dades que té una dispersió important i, a més, està 

centrada en un rang de valors relativament petit.  

Per altra banda, com que aquests valors es refereixen a una caldera que no correspon amb l’estudiada 

específicament en aquest projecte, s’ha adaptat l’estudi de manera que es pugui canviar les variacions 

en el rendiment en funció de la proporció del cabal màxim. En aquest cas es considerarà que el cabal 

màxim és el valor més gran provat, que correspon a 66 T/h. 

Taula 6. Interpretació visual dels resultats mostrats en la figura 14 

Cabal (T/h) Eficiència (%) 

30.1 84.86 

34.1 85.82 

38.1 86.70 

42.1 87.49 

46.1 88.19 

50.1 88.81 

54.1 89.33 

58.1 89.77 

62.1 90.12 

66.0 90.37 

Els canvis esmentats anteriorment es poden veure a la Taula 7. 
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Taula 7. Relació entre cabal i eficiència corregida per ser aplicada de forma general 

Cabal (% màx) Eficiència (%) 

45.69 84.86 

51.69 85.82 

57.75 86.70 

63.81 87.49 

69.87 88.19 

75.94 88.81 

82.00 89.33 

88.06 89.77 

94.13 90.12 

100.00 90.37 

El rang percentual de cabals estudiat està per sota del necessari per cobrir les possibles demandes de 

l’esquema de càlculs, ja que els límits inferiors de producció de les calderes del sistema tenen valors 

inferiors al mínim estudiat a la taula. 

Amb l’objectiu de corregir la tendència, es completarà el model utilitzant informació pertinent a altres 

fonts. En aquest cas, s’ha proposat un model logarítmic que quadri amb la forma general de la corba 

present a la bibliografia. El model seleccionat per completar la gràfica correspon amb el de Boiler On-

Off (línia número 2) de la Figura 18. 

 
Figura 18. Relació entre eficiència i punt de funcionament per diferents models de calderes.(Stoppato and Tosato 2012) 
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Així doncs, el model final que s’utilitzarà serà mixt entre la informació provinent de les dues fonts i es 

pot veure a la Taula 8. Els valors marcats en vermell corresponen a dades interpolades del gràfic 

provinent de l’article de Stopatto i Tosato i les dades marcades en negre són provinents dels arxius de 

KBC (Stoppato and Tosato 2012; Ruiz 2019a). 

La Figura 19 mostra la representació lineal de les dades combinades dels dos models consultats 

resumides a la Taula 8. 

Les dades amb les quals es vol preparar el model tenen un caràcter clarament logarítmic, com els 

models presents a l’article consultat. Així doncs, s’ha fet la regressió lineal en base logarítmica de les 

dades obtenint un valor del coeficient R2 bastant alt, 0.9782. Aquest valor és suficientment alt per a 

considerar que la regressió lineal es considera acceptable, tenint en compte que la informació ve 

determinada per dues fonts diferents que s’han unit. 

Taula 8. Relació entre cabal i eficiència amb valors extres per corregir la eficiència de la regressió resultant 

Cabal (% 
màx) Eficiència (%) 

4 50 

10 65 

20 71 

30 73 

45.69 84.86 

51.69 85.82 

57.75 86.70 

63.81 87.49 

69.87 88.19 

75.94 88.81 

82.00 89.33 

88.06 89.77 

94.13 90.12 

100.00 90.37 
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Figura 19. Representació gràfica del model combinat d'eficiència de calderes 

Així doncs, per calcular l’eficiència de les calderes, es seguirà el següent model: 

𝜂𝑛 = 12.738 · ln (
𝑚

𝑚𝑚𝑎𝑥
) + 33.53 Eq. 8.20 

8.4. Càlculs de cogeneració – balanços energètics 

Els sistemes de cogeneració consisteixen en turbines de gas que funcionen a partir de la crema de gas 

natural,  i en utilitzar la calor residual dels fums de sortida per evaporar aigua. Per calcular la massa 

dels fums, és necessari conèixer la relació aire/combustible utilitzada per a la seva crema. 

𝑚𝑓𝑢𝑚 = 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏(1 + 𝐾𝑎𝑐) Eq. 8.21 

On: 

• 𝑚𝑓𝑢𝑚: massa dels fums 

• 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏: massa de combustible consumida 

• 𝐾𝑎𝑐: relació aire-combustible 

El gas natural utilitzat pels càlculs d’aquest projecte té les característiques que es mostren a la taula 9. 
  

y = 12.738ln(x) + 33.533
R² = 0.9782
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Taula 9. Composició del gas natural (UNION GAS 2018) 

Composició gas natural 

Metà 95 

Età 4 

Nitrògen 0.6 

CO2 0.4 

Massa molar GN 16.74 

A partir de la massa molar de gas natural, la relació màssica aire/combustible i la massa molar de l’aire 

es pot trobar la relació molar aire/combustible. 

𝐾𝑎𝑐
𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 =

𝐾𝑎𝑐 · 𝑀𝐺𝑁

𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒
 

Eq. 8.22 

Considerant que es produeix una combustió completa, es poden calcular també les fraccions molars 

finals de cada compost resultant de la combustió aplicant l’estequiometria de les reaccions: 

𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 Eq. 8.23 

𝐶𝐻3𝐶𝐻3 +
7

2
𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂 

Eq. 8.24 

És important destacar que el CO2 que ja estaven en la mescla inicial es comporta com a gasos inerts en 

el procés de combustió. El nitrogen serà considerat com a un gas inert en les calderes, però es considera 

que reaccionarà amb l’oxigen a les turbines de gas. Aquesta reacció correspon amb l’equació 8.25.  

1

2
𝑁2 + 𝑂2 → 𝑁𝑂2 

Eq. 8.25 

Després, utilitzant els pesos molars de cada molècula es pot calcular fàcilment les fraccions màssiques 

de cada un dels components dels gasos de sortida. Aquestes concentracions s’han d’utilitzar per poder 

fer el balanç energètic del sistema i trobar finalment la temperatura dels fums. 

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 · ∆𝐻𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑚𝑓𝑢𝑚 · ∆𝑇𝑓𝑢𝑚 · ∑ 𝑋𝑖 · 𝐶𝑝𝑖

𝑛

1

 
Eq. 8.26 

On: 

• 𝑋𝑖: fracció màssica del component i als fums de sortida 



  Memòria 

48   

• 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏: massa de combustible 

• ∆𝐻𝑐𝑜𝑚𝑏: entalpia de combustió del combustible 

• ∆𝑇𝑓𝑢𝑚: escalfament dels gasos de combustió per sobre de la temperatura ambient 

Un cop està totalment definit el corrent d’entrada de gas calent, es pot formular el balanç d’energia 

pel sistema de generació de vapor, pel qual es coneixen la temperatura d’entrada de l’aigua i el 

sobreescalfament desitjat.  

𝑄 =  𝑚𝑓𝑢𝑚 · ∆𝑇𝑓𝑢𝑚
𝐼𝑛𝑡 ∑ 𝑋𝑖 · 𝐶𝑝𝑖

𝑛

1

= ∆𝐻𝐻2𝑂
𝐼𝑛𝑡 · 𝑚𝐻2𝑂 

Eq. 8.27 

On: 

• ∆𝐻𝐻2𝑂
𝐼𝑛𝑡 : diferència d’entalpia entre l’aigua d’entrada i el vapor de sortida 

• 𝑚𝐻2𝑂: massa d’aigua evaporada 

• ∆𝑇𝑓𝑢𝑚
𝐼𝑛𝑡 : baixada de temperatura dels fums dins l’intercanviador de calor 

• 𝑄: calor intercanviada 

Les calors  específiques utilitzades en els càlculs de temperatures finals dels fums s’han considerats 

constants per facilitar els càlculs i tenen els valors següents: 

Taula 10. Calors específiques pels gasos de combustió (Centre d’Estudis del Risc Tecnològic 2019) 

 Cp [kj/kgK] 

CO2 1.075 

H2O 2.017 

O2 1.003 

N2 1.075 

En el cas de la cogeneració, la calor perduda per fregament, es considera que s’utilitza per pujar la 

temperatura de l’aigua, aprofitant-se totalment. Aquest fet dóna lloc a les relacions següents: 

𝑄𝑒 = 𝑄 ·
𝜂𝑛

100
 Eq. 8.28 

𝑄𝐻2𝑂 = 𝑄 ·
(100 − 𝜂𝑛)

100
  

Eq. 8.29 

8.5. Càlculs de turbines de vapor – balanços energètics 

Per realitzar el càlcul de les turbines de vapor, s’ha de tenir molt en compte el concepte d’eficiència 

isentròpica, ja que permeten fer els càlculs referents a la sortida del vapor en cada etapa de la turbina.  
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Així doncs, el primer pas que cal seguir per simular el funcionament d’un tren de turbines de vapor és 

calcular l’eficiència isentròpica de cada etapa. Aquest càlcul es pot fer a partir de les eficiències  

estudiades a condicions nominals (Apartat 13.1.1) i de les condicions a les quals es vol fer operar 

aquesta turbina com s’explica a l’apartat 8.3.1.  

La temperatura inicial del vapor a l’entrada del tren de turbines és coneguda mitjançant els balanços 

energètics pel nivell de pressió corresponent al vapor d’entrada i és útil per calcular l’entalpia 

d’entrada.  

El procés isentròpic dóna lloc al punt 2s, punt fictici que representa aquest tipus de procés. Per calcular 

l’entalpia d’aquest punt cal trobar la condició en la qual es troba l’aigua quan l’entropia és igual a 

l’entropia del vapor inicial. En cas que el punt 2s correspongui a un vapor, l’entalpia es calcularà 

mitjançant la fórmula enthalpyw() del complement Water97 directament.  

El cas contrari es pot reconèixer de la següent manera: 

𝑆𝑖 𝑠 < 𝑠𝑔 𝑖 𝑠 > 𝑠𝑙 → ℎ𝑖 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

Si el punt 2s dona lloc a condensació parcial del vapor, la següent formula s’haurà d’aplicar la equació 

8.30. 

𝑋𝑖 = 𝑋𝑎 +
𝑌𝑖 − 𝑌𝑎

𝑌𝑏 − 𝑌𝑎
· (𝑋 − 𝑋𝑏) 

Eq. 8.30 

El percentatge de condensació del vapor s’expressa amb el títol de vapor (𝑥), que representa el seu 

valor invers. És a dir, el títol de vapor és un nombre major a 0 i menor a 1 que representa la proporció 

màssica de vapor en el corrent en canvi de fase. 

Aquest títol es pot utilitzar posteriorment per calcular l’entalpia del punt resultant al procés isentròpic, 

utilitzant l’equació 8.31. 

ℎ2𝑠 = 𝑥 · ℎ𝑣 + (1 − 𝑥) · ℎ𝑙 Eq. 8.31 

Un cop trobat aquest punt, es pot aplicar la fórmula del rendiment isentròpic (equació 8.9) per conèixer 

l’entalpia del punt real. Coneguda l’entalpia final es pot fer una anàlisi similar a l’anterior per conèixer 

si el vapor ha passat per un procés de condensació realment o no durant l’expansió. Aquesta entalpia 

final es pot utilitzar, a més per calcular la potència elèctrica produïda per la turbina. 

𝑃𝑒 = 𝑚 ·̇ (ℎ1 − ℎ2) ·  𝜂𝑒 Eq. 8.32 
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8.6. Compressors – balanços energètics 

Els compressors utilitzats en el sistema estudiat no estan presents en els esquemes aportats per 

l’empresa, però realitzen una funció molt important, comprimir els fluids resultants de la condensació. 

En els complexos industrials del problema, la condensació es porta a terme exclusivament a una pressió 

de 0.2 Bar. A aquesta pressió tan baixa, tornar a evaporar l’aigua directament té poc sentit, ja que la 

temperatura del vapor resultant seria tan baixa que no es podria utilitzar per a cap procés productiu 

interessant. A més, la pressió de condensació no correspon amb cap dels nivells de pressió estàndard 

i, per tant, no pot utilitzar com a vapor de procés. 

Per recuperar l’efectivitat d’aquests corrents d’aigua, aquesta es bombeja per pujar la seva pressió fins 

als nivells desitjats. Un cop l’aigua ha estat comprimida fins al nivell desitjat en cada cas, aquesta es 

vaporitza en les calderes o sistemes de cogeneració presentats en aquest informe, per ser utilitzada 

com a vapor un altre cop. 

El procés de compressió està subjecte a l’eficiència isentròpica del compressor utilitzat, presentada a 

l’apartat 4.3. Així doncs, la temperatura de l’aigua comprimida dependrà de l’eficiència isentròpica de 

l’equip i de la pressió a la qual es vulgui portar l’aigua. 

Per poder aplicar la fórmula de l’eficiència isentròpica del compressor, cal trobar la temperatura que 

correspon a l’entropia inicial del vapor, que correspon al punt “2s”, que representa el canvi de pressió 

isentròpic. 

La Figura 20 i la Figura 21 representen la diferència entre el procés isentròpic, marcat en blau en 

ambdós casos, i el cas real, marcat en taronja.  
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Figura 20. Comparació entre la relació entre el canvi d’ entalpia i d’entropia pel cas isentròpic i el cas real 

 

 

Figura 21. Comparació entre la relació entre el canvi de temperatura i d'entropia pel cas isentròpic i el cas real 

Com es pot apreciar, tant en el cas de la temperatura com en el de l’entalpia, el procés real produeix 

resultats més alts, donant lloc a un cost de compressió superior i a una temperatura prèvia a l’ebullició 

més alta. 

L’energia necessària per fer operar els compressors, s’afegirà com a energia necessària a suplir per part 

de cada planta i, per tant, contarà com una contribució negativa a l’energia total produïda per cada 

planta. 
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8.7. Càlculs de balanços de vapor  

Els sistemes estudiats utilitzen al vapor d’aigua com un dels recursos principals per la seva operació 

normal. Així doncs, alguns aparells en consumeixen i d’altres el produeixen invertint energia tèrmica. 

Per altra banda, les vàlvules no produeixen ni consumeixen el vapor, així que es poden considerar un 

cas especial. 

L’esquema de càlculs construït considera el sistema de pressions com un sistema discret, en el qual no 

hi ha nivells de pressió diferents dels estàndard utilitzats en les instal·lacions. Les condicions de pressió 

possibles són les resumides a la  Taula 2 de l’apartat 4.2. 

El balanç màssic de vapor per cada nivell de pressió es basa en l’equació següent: 

∑ 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ï𝑡 + 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑡 = ∑ 𝑚𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡 + 𝑚𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 + 𝑚𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑡 Eq. 8.33 

On: 

• 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ï𝑡 representa la quantitat de vapor produïda en la planta de serveis. 

• 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑡 representa la quantitat de vapor de certa pressió comprat a una entitat externa. 

• 𝑚𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡 correspon a la massa de vapor consumida en els processos productius de la planta de 

serveis. 

• 𝑚𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 és la quantitat de vapor que necessita la planta general per poder funcionar 

correctament. Aquesta demanda és un requisit que s’ha de complir sempre. 

• 𝑚𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑡 és la quantitat de vapor produït en la planta de serveis pel qual no es té cap ús. 

És important destacar que el càlcul de 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ï𝑡 i 𝑚𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡 té una complexitat major en el cas de les 

turbines de vapor. Aquestes turbines poden tenir diferents etapes, en les quals es poden extreure 

diferents corrents.  

Per exemple, la turbina B-STG1 consumeix vapor a 70 Bar i genera energia en dues etapes. En la 

primera porta aquest vapor fins a una pressió de 40 Bar i en la segona porta part d’aquest vapor a una 

pressió de 20 bar. 

Així doncs, la totalitat del vapor consumit consta com a 𝑚𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡 pel nivell de 70 bar i com a 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ï𝑡 

pel de 40 bar. En la segona etapa, part del vapor de 40 bar produït es torna a processar per obtenir 

més energia, donant lloc a un 𝑚𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡 pel nivell de 40 bar i un 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢ï𝑡 pel nivell de 20 bar. 

Un cas més concret molt utilitzat en aquest sistema industrial són les turbines de condensació. En 

aquestes, la segona etapa consumeix vapor a una pressió determinada, però no en “produeix” a una 

altra, ja que l’aigua de sortida es troba condensada o amb un títol de vapor.  
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Així doncs, no es pot atribuir aquest corrent a cap nivell de vapor, ja que el producte no té es troba en 

fase gasosa. Al tancar el cicle, aquesta aigua es torna a fer passar per un procés de compressió i 

d’ebullició amb l’objectiu de poder utilitzar-la un altre cop dins el complex industrial. 

Per realitzar els balanços energètics que porten a saber la temperatura d’una mescla de vapors a 

diferents temperatures, s’ha utilitzat el complement Water97, ja que la calor específica del vapor 

canvia depenent de la seva pressió i temperatura, donant lloc a càlculs complicats.  

Per solucionar aquest problema, s’ha optat per utilitzar la metodologia explicada a l’apartat 5.4. En 

aquest cas, doncs, la funció canviarà el valor de la temperatura de la mescla (𝑇𝑓) perquè la seva entalpia 

trobada amb les funcions del Water97 correspongui amb l’entalpia de la mescla de vapors d’aigua 

resultant del balanç d’energia (ℎ𝑓). 

∑ 𝑚𝑖ℎ𝑖(𝑇𝑖, 𝑃) = ℎ𝑓(𝑇𝑓 , 𝑃) ∑ 𝑚𝑖 
Eq. 8.34 

8.8. Càlcul d’eficiència global 

L’eficiència total de la planta es calcula com el quocient entre l’energia generada i l’energia consumida 

per part de la suma de tots els components de la planta. 

𝜂𝑡𝑜𝑡 =
∑ 𝑃ú𝑡𝑖𝑙

∑ 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠
=

∑ 𝑃𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 +  ∑(𝑚𝑣∆ℎ𝑣)
𝑝𝑟𝑜𝑑

∑ 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 ∆𝑐𝑜𝑚𝑏 +  ∑(𝑚𝑣∆ℎ𝑣)
𝑐𝑜𝑛𝑠

 
Eq. 8.35 

Els resultats del cas base i es mostren a la Taula 11. 

Taula 11. Resum del balanç energètic pel sistema del cas base 

 Energia consumida (MW) Energia produïda (MW) 

 Combustibles Vapor Electricitat Vapor 

A 423.41 166.85 133.38 227.91 

B 490.92 3.50 125.22 192.65 

 Total 1084.67 Total 679.16 

L’eficiència general de la planta en el cas base s’ha obtingut mitjançant les dades de la taula i l’equació 

8.35  i té un valor de 62.61%. 

S’han realitzat els mateixos càlculs pel cas de l’optimització dels sistemes per separat i s’han presentat 

els resultats a la Taula 12. 
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Taula 12. Resum del balanç energètic per la optimització dels sistemes per separat 

 Energia consumida Energia produïda 

 Combustibles Vapor Electricitat Vapor 

A 416.86 166.85 144.89 229.38 

B 418.97 1.76 129.13 174.37 

 Total 1004.45 Total 677.77 

En aquest cas, l’eficiència global del sistema té un valor de 67.48%, demostrant que el procés 

d’optimització ha tingut un efecte positiu en la gestió dels recursos energètics de la planta, en 

augmentar aquest valor respecte al cas base. 

Els resultats del balanç energètic global pel sistema de simbiosi industrial es mostren a la Taula 13. 

Aquests resultats mostren una eficiència energètica del 69.14%, millorant els dos casos anteriors. 

Taula 13. Resultats del balanç energètic global pel sistema de simbiosi industrial 

 Energia consumida (MW) Energia produïda (MW) 

 Combustibles Vapor Electricitat Vapor 

A 404.23 166.85 151.12 228.96 

B 416.08 0.00 128.00 174.39 

 Total 987.16 Total 682.48 

8.9. Cicle de l’aigua pel procés estudiat 

Per poder estudiar de manera més visual el procés que afecta a l’aigua en els sistemes estudiats, s’han 

elaborat unes gràfiques temperatura-entropia i entalpia-entropia que permeten visualitzar els 

processos que tenen lloc a la planta simulada. 

Un exemple d’aquestes processos es pot veure a la Figura 22 i la Figura 23. La línia negra marcada en 

cada diagrama representa el canvi de fases entre líquid i gas, és a dir la línia de saturació.  

Els gràfics mencionats anteriorment mostren l’evolució de l’aigua utilitzada per diferents processos 

durant el seu cicle per la planta de serveis. Alguns equips de procés comparteixen corrents d’aigua 

amb altres equips de procés, ja que fan feines simbiòtiques. Un dels exemples més clars és el sistema 

compressor- cogeneració-turbines. Aquest sistema està compost per tres dels equips principals 

estudiats a la planta de serveis i forma un cicle termodinàmic complet.  

Figura 22 i la Figura 23  representen el cicle de l’aigua d’un corrent que participi en el funcionament 

del sistema de cogeneració 2 i de la turbina AST-1 en concret. 
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Figura 22. Diagrama T-S pel corrent d’aigua tractat en el sistema Cogen2/AST-1 

 
Figura 23. Diagrama H-S pel corrent d’aigua tractat en el sistema Cogen2/AST-1  

La Figura 22 i la Figura 23 estan marcades amb una sèrie de números que denoten estats concrets de 

l’aigua dins el procés. A continuació, s’explicaran aquests processos de manera que es puguin 

interpretar més fàcilment en els gràfics. 

• Etapa 1-2: Compressió del líquid saturat de molt baixa pressió a molt alta pressió. 

• Etapa 2-3: Escalfament del líquid subrefredat fins a portar-la a saturació 

• Etapa 3-4: Evaporació de l’aigua líquida saturada 

• Etapa 4-5: Escalfament de vapor fins a la temperatura desitjada 

• Etapa 5-6: Mescla de corrents de vapor, homogeneïtzant la temperatura 
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• Etapa 6-7: Ús del vapor en la turbina fins a mitja pressió 

• Etapa 7-8: Condensació parcial del vapor a la turbina a baixa pressió 

• Etapa 8-1: Condensació total de la mescla vapor-líquid d’aigua a baixa pressió 

A l’apartat  13.2.1 es poden veure altres gràfiques que representen el cicle de l’aigua utilitzada  

per la producció energètica en altres equips. 
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9. Anàlisi Econòmic 

El balanç econòmic final del projecte correspon a la funció objectiu proposada per optimitzar el 

sistema, l’equació 6.1. Un dels factors que s’ha de calcular per aplicar aquesta funció representa els 

costos totals associats al funcionament de la instal·lació.  Aquests costos es poden calcular a partir de 

l’equació 9.1. 

𝐶𝑡 =  𝐶𝑐𝑜𝑚𝑝 + 𝐶𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠 + 𝐶𝑐𝑜𝑔𝑒𝑛 + 𝐶𝑐.𝑣. + 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑐 Eq. 9.1 

On: 

• 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑝: compressor 

• 𝐶𝑐.𝑣.: compres de vapor 

• 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑐: compres  de electricitat. 

L’anàlisi econòmic no tindrà en compte els beneficis produïts al generar productes per part de la planta, 

ja que la resta del sistema industrial està fora de l’abast d’aquest projecte. 

9.1. Cas Base 

Els costos totals dels dos complexos industrials del cas base tenen un valor total bastant alt, compost 

majorment per uns alts costs de combustible destinats a produir energia elèctrica. Els costs desglossats 

per categories es poden trobar a la Taula 14. 

Taula 14. Costs totals desglossats per categories del cas base 

 Costos totals [€/h] 

 Complex A Complex B General 

Calderes 2435.58 2724.92 5160.50 

Producció d’electricitat 5720.65 7702.35 13423.00 

Compres de vapor 0 165 165 

Total 8156.23 10592.27 18748.50 

Els costos de producció d’electricitat són més de dues vegades més alts que els costos de les calderes 

en el cas del complex A i pràcticament tres vegades en el cas del complex B. 

És important fer l’explicació sobre que aquests costos són molt elevats perquè s’està produint una 

quantitat d’energia àmpliament major a la necessària, generant costs que serien innecessaris. Tot i 

això, a causa del gran valor de l’electricitat en les condicions de mercat utilitzades, aquesta producció 

excessiva genera beneficis extra a part de l’estalvi en compra d’electricitat a entitats externes. Els 
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beneficis econòmics totals relacionats amb la producció d’energia elèctrica es poden veure en la Taula 

15. 

Taula 15. Beneficis i estalvis en energia elèctrica bruts totals del cas base 

 Beneficis bruts totals [€/h] 

 Complex A Complex B General 

Producció d’electricitat 10043.96 9411.39 19455.36 

Total 10043.96 9411.39 19455.36 

Tenint en compte tant els costos com els beneficis produïts per l’estalvi i venda d’electricitat, es pot 

realitzar un balanç econòmic global, que es pot veure en la Taula 16. 

Taula 16. Balanç econòmic total del cas base 

 Balanç econòmic total [€/h] 

 Complex A Complex B General 

Total 1887.74 -1180.88 706.86 

La Taula 16 mostra que el complex A genera beneficis per l’empresa i que el complex B genera pèrdues 

en la configuració actual. Aquests resultats poden millorar-se molt potencialment canviant els valors 

de les variables de decisió per evitar pèrdues inútils, fer treballar els equips a règims que corresponguin 

a millors eficiències energètiques o gestionant millor els recursos energètics produïts. Els següents 

apartats discutiran algunes d’aquestes possibilitats. 

9.2. Optimització de les plantes per separat 

En aquesta secció es presentaran els resultats econòmics de l’optimització de les plantes per separat i 

es compararan amb el cas base. Aquests valors estan recollits a la Taula 17. 

Les diferencies en els costos entre el cas base i la solució trobada amb el sistema d’optimització, s’han 

calculat mitjançant l’equació 9.2.  

∆𝐶 = 𝐶𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡𝑧𝑎𝑡 − 𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒 Eq. 9.2 

Al representar costos, els valors marcats en verd descriuen casos en els quals l’optimització ha rebaixat 

el valor dels costos i el valor marcat en vermell mostra el contrari.  

Com es pot comprovar a la Taula 17, el procés d’optimització ha donat resultats millors, especialment 

en el cas de complex industrial B.   
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Taula 17. Taula amb els valors representatius del canvi en els costs després de l’optimització de les plantes per separat 

 Costos totals  [€/h] 

 Complex A Complex B General 

 Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència 

Calderes 2677 241 321 -2404 2998 -2162 

Producció d’electricitat 5037 -684 7668 -34 12705 -718 

Compres de vapor 0 0 105 -60 105 -60 

Total 7714 -443 8095 -2498 15808 -2940 

Un procediment similar al descrit per l’equació 9.2 s’ha realitzat també pels valors dels ingressos bruts. 

Tot i això, és important destacar que en aquest cas el codi de color descriu la relació inversa, ja que 

rebaixar els ingressos dóna lloc a un resultat negatiu pel procés d’optimització, al contrari del cas dels 

costos. Aquests valors es poden veure a la Taula 18.  

Taula 18. Taula representativa del canvi en els beneficis bruts després de la optimització de les plantes per separat 

 Beneficis bruts totals [€/h] 

 Complex A Complex B General 

 Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència 

 
Producció d’electricitat 10965 921 9726 315 20691 1235 

Total 10965 921 9726 315 20691 1235 

La Taula 18 mostra uns resultats molt rellevants tant en el cas del complex A com en els del Complex 

B. La relació més esperable en un cas similar seria que en rebaixar els costos de producció energètica 

que mostra la Taula 17, repercutís en una baixada del benefici obtingut a partir de la venta de l’energia. 

Aquesta hipòtesi mostraria una dependència clara entre la despesa energètica i la disponibilitat de 

recursos per treure un benefici econòmic. 

En canvi, els dos complexos mostren una reducció de costos de producció de vapor i una pujada en els 

ingressos generats a partir de la producció d’energia. Aquest cas és més interessant, ja que mostra que 

una configuració més avantatjosa pot reduir costos de producció i alhora generar més beneficis amb 

menys recursos energètics disponibles. Així doncs, es demostra clarament que una millor distribució 

dels recursos pot ser molt favorable econòmicament. 

La dependència entre el cost i el benefici es manté constant mentre l’eficiència no es varia. Tot i això, 

modificar els punts de funcionament dels equips pot millorar molt l’eficiència dels equips, propiciant 

rendiments més alts que comporten baixades en els costos de producció. Així doncs, una millor 

configuració pot produir més beneficis bruts i retallar els costos dels sistemes estudiats.  
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Finalment, el procés comparatiu mitjançant diferències entre els valors de l’optimització i el cas base 

s’ha aplicat també al balanç econòmic final, donant lloc a uns resultats positius, complint l’objectiu de 

millorar el rendiment econòmic dels sistemes industrials estudiats. 

Taula 19. Taula representativa del canvi en el balanç econòmic després de la optimització de les plantes per separat 

 Balanç econòmic total [€/h] 

 Complex A Complex B General 

 Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència 

Total 3251 1363 1632 2813 4883 4176 

9.3. Optimització de la simbiosi industrial 

En aquest apartat se seguirà un procediment similar al de l’apartat anterior, però comparant en aquest 

cas les optimitzacions del sistema de simbiosi industrial amb l’optimització dels sistemes independents.   

La primera comparació es pot veure a la Taula 20, que mostra els valors referents a la simbiosi industrial 

i les diferències entre el cost de cada categoria entre els dos casos estudiats utilitzant l’equació 9.2. 

Taula 20. Diferència de costos totals entre el sistema del cas base i el de simbiosi industrial 

 Costos totals  [€/h] 

 Complex A Complex B General 

 Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència 

Calderes 1511 -1165 262 -59 1774 -1224 

Producció 
d’electricitat 5542 506 7701 33 13243 538 

Compres de vapor - 0 - -105 149 44 

Total 7054 -660 7963 -131 15166 -642 

Com es pot veure clarament a la Taula 20, el resultat és molt positiu al rebaixar els costos respecte a 

l’optimització inicial, que ja era millor que el cas base. S’ha de destacar que els costos de producció 

d’electricitat han augmentat en ambos casos. Tot i això, l’efecte de la gran millora en els costos de les 

calderes compensa aquestes pèrdues i produeix una millora general. 

És important destacar que el valor de costos de compra de vapor no apareix separat per complexos 

aquest cop, ja que en estar en contacte els dos sistemes, les compres s’han produït de forma conjunta 

i per tant només es tenen en compte dins el concepte “General”.  

La Taula 21 mostra uns resultats similars, empitjorant lleugerament pel cas b, però que milloren 

àmpliament el balanç total a causa de les majors millores en el Complex A. 
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Taula 21. Canvis en els ingressos bruts entre el cas base i el sistema de simbiosi industrial optimitzat 

 Beneficis bruts totals [€/h] 

 Complex A Complex B General 

 Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència 

 
Producció d’electricitat 10965 499 9726 -90 20691 409 

Total 10965 499 9726 -90 20691 409 

La Taula 22 mostra la diferència entre els balanços econòmics finals del cas base i el sistema de simbiosi 

industrial optimitzat.  

Taula 22. Comparació entre el balanç econòmic total del sistema del cas base i el sistema de simbiosi industrial  optimitzat 

 Balanç econòmic total [€/h] 

 Complex A Complex B General 

 Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència 

Total 4410 1159 1673 41 5934 1052 

Els resultats d’aquesta taula són els millors entre els casos estudiats, demostrant així que la simbiosi 

industrial produeix una clara millora econòmica respecte a la gestió de les plantes per separat. 

És important remarcar que el concepte general no ve determinat solament per la suma de les 

contribucions dels sistemes individuals, sinó que també s’ha tingut en consideració el cost de compra 

de vapor total, fent que la suma de cada planta no quadri exactament amb el balanç total. 

El següent apartat estudiarà si l’efecte positiu de les optimitzacions i la simbiosi industrial es veu 

reflectit també en l’impacte ambiental o si aquest factor queda penalitzat a causa dels processos de 

millora desenvolupats durant aquest projecte. 

Aquest cas ha  proporcionat un exemple de  sistema en el qual s'ha “expandit el pastís”, seguint el símil 

de l'apartat 3.2. En aquest cas, la simbiosi industrial ha aconseguit millorar el rendiment global del 

sistema, tot millorant el rendiment individual de cada una de les plantes. Així doncs, els resultats 

d’aquest projecte refusen la noció de què perquè una de les parts involucrades en  un sistema industrial 

surti beneficiat, les altres entitats han de sortir perdent de les modificacions fetes.
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10. Anàlisi de l’impacte ambiental 

El medi ambient té tres usos principals en relació amb l’entorn industrial: (Valencia 2014) 

• Font de matèries primeres 

• Repositori de residus 

• Suport d’activitats 

En general, l’activitat industrial té un impacte important sobre els tres usos del medi ambient, ja que consumeix 

matèries primeres, emet residus i ocupa un espai que podria ser utilitzat per altres fins. Tot i això, en aquest 

projecte l’avaluació de l’impacte ambiental se centrarà en els dos primers usos, perquè el suport d’activitats 

no es veu modificat per les millores que es proposaran. 

L’emissió de residus i subproductes es compon bàsicament per dues aportacions principals, l’aigua i el CO2, tot 

i que també es tindran en compte les emissions de NOx a les turbines de gas. Per a més informació de les 

reaccions principals es pot consultar les equacions 8.23, 8.24 i 8.25 de l’apartat 8.4.  

L’efecte contaminant de la planta es mesurarà a partir de la quantitat total de substàncies contaminants que 

es desprenen al medi ambient. Aquestes quantitats totals es calcularan a partir de la suma de les contribucions 

particulars de cada equip. L’equació 10.1 mostra el càlcul de la contribució del diòxid de carboni. 

�̇�𝑡𝑜𝑡
𝐶𝑂2 = ∑ �̇�𝑖

𝐶𝑂2 Eq. 10.1 

En el cas de les turbines de gas, també es simularà la producció d’òxids de nitrogen (NOx) a partir de dades 

relatives a la producció d’aquests contaminants en un model de turbina similar. La informació facilitada per 

l’empresa respecte a les turbines, fa referència al model PG6541(B), produïdes per General Electric. Tot i això, 

no s’ha trobat informació concreta al respecte de la producció de NOx d’aquest model en concret. 

La turbina PG6541(B) té unes característiques molt similars al model MS6001B, que també té una producció 

energètica nominal de 38.3 MW. Així doncs, s’han utilitzat les dades d’aquest altre model amb l’objectiu de 

resoldre els càlculs respectius a la producció d’òxids de nitrogen (U S Environmental Protection Agency 1993; 

Ginter 2010). 

En el cas d’aquest últim model de turbina, el factor d’emissions de NOx té els valors mostrats  la Taula 23: 

Taula 23. Factors d'emissions de la turbina MS6001B per a diferents combustibles (Olm et al. 2014) 

 Gas natural Petroli destil·lat N.2 
 [lb NOx / MMBtu] [lb NOx / MMBtu] 

Factor 
d’emissions  NOx  

0.593 0.981 
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Els valors de la Taula 23 es poden utilitzar per trobar la producció de NOx  en els fums de sortida a partir de la 

relació mostrada en l’equació 10.2. És important destacar que s’ha utilitzat els valors referents al combustible 

llistat com a “petroli destil·lat N.2” com a valors assimilables al Fueloil pertanyent a les plantes estudiades en 

aquest projecte. 

x mol de C12𝐻23 ·
167 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙
·

1 𝑇𝑜𝑛

106𝑔
·

∆𝐻𝑐  𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢

1𝑡𝑜𝑛 C12𝐻23
·

𝐸𝐹 𝑙𝑏 𝑁𝑂𝑥

1𝑀𝑀𝐵𝑇𝑈
·

1𝑘𝑔 𝑁𝑂𝑥

2.204 𝑙𝑏 𝑁𝑂𝑥

·
1000𝑔 𝑁𝑂𝑥

1𝑘𝑔 𝑁𝑂𝑥
= 𝑋 𝑔 𝑁𝑂𝑥 

Eq. 10.2 

On: 

• ∆𝐻𝑐 representa la calor de combustió del combustible utilitzat 

• 𝐸𝐹 representa el factor d’emissions de NOx de la turbina pel combustible utilitzat. 

A efectes d’aquest informe, s’ha suposat que totes les emissions de NOx consisteixen de NO2 per simplificar els 

càlculs referents a l’anàlisi ambiental. A partir dels càlculs i assumpcions anteriors es pot calcular la producció 

total de NOx sumant les contribucions de cada equip. (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes 

2007) 

�̇�𝑡𝑜𝑡
𝑁𝑂2 = ∑ �̇�𝑖

𝑁𝑂2 Eq. 10.3 

Respecte al càlcul de consum de matèries primeres, es pot recórrer a uns càlculs similars: 

�̇�𝑡𝑜𝑡
𝐺𝑁 = ∑ �̇�𝑖

𝐺𝑁 Eq. 10.4 

�̇�𝑡𝑜𝑡
𝐹𝑢𝑒𝑙𝑜𝑖𝑙 = ∑ �̇�𝑖

𝐹𝑢𝑒𝑙𝑜𝑖𝑙  Eq. 10.5 

�̇�𝑡𝑜𝑡
𝐻2𝑂 = ∑ �̇�𝑖

𝐻2𝑂 Eq. 10.6 

Pel que fa al consum d’aigua, aquest s’ha separat en dues categories (Gleeson 2017): 

• Retirada d’aigua: el volum d’aigua retirat representa la quantitat d’aigua extreta de la naturalesa per 

desenvolupar l’activitat industrial de la planta. 

• Consum d’aigua: aquesta variable descriu el volum d’aigua en estat líquid que és eliminada 

permanentment de la seva font. En aquest cas en concret, representaria l’aigua evaporada que es perd 

durant el procés. Així doncs aquesta variable representa el consum brut d’aigua per part de la planta. 
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La proporció d’aigua consumida es pot calcular a partir d’informació trobada a la bibliografia, que estableix una 

relació entre energia produïda i aquest paràmetre. En concret, s’ha utilitat la relació pertanyent a centrals de 

cicle combinat alimentades amb gas natural, que és majoritàriament la definició dels complexos industrials 

estudiats. Aquesta relació mostra que aquest tipus de centrals consumeixen aigua amb una proporció 

d’aproximadament 390 Gallons/KWh.(Macknick et al. 2012) 

És important esmentar que per fer un balanç correcte de l’impacte industrial del sistema industrial en la 

hidrosfera, també s’ha de tenir en compte l’aigua generada en les reaccions químiques de combustió utilitzades 

per produir electricitat, així que aquesta es mostrarà també entre els productes. 

L’impacte ambiental de la venta d’energia a la xarxa s’ha calculat fent la simplificació de que l’impacte 

ambiental és directament proporcional al produït en el cas base. Aquest impacte es pot calcular mitjançant 

l’equació 10.7, que bàsicament calcula l’efecte ambiental que s’ha previngut en sistemes externs.  

𝐼𝐸𝑥𝑝 =
𝑃𝑒𝑥𝑝

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 𝐼 

Eq. 10.7 

On: 

• 𝐼𝐸𝑥𝑝 representa l’impacte ambiental de l’exportació de l’energia elèctrica per una magnitud concreta. 

• P𝑒𝑥𝑝 és la potència elèctrica exportada a la xarxa. 

• 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es correspon amb la potència total produïda en la planta 

• 𝐼 és l’impacte ambiental que ha tingut la producció la potència total en el cas base 

Aquest model no té en compte els canvis en l’eficiència dels equips externs a causa del funcionament a 

càrregues diferents. S’ha optat per fer aquesta simplificació ja que en el cas la producció energètica hi poden 

intervenir molts equips diferents, com és el cas de la planta estudiada.  

L’impacte del vapor que es compra a empreses externes també se simularà d’una forma similar. Es considerarà 

que la producció de vapor requereix un consum de matèries primeres igual que si es produís en una caldera 

del mateix model estudiat en aquest projecte, però treballant en tots els casos amb eficiències relatives a 

condicions nominals. Aquesta assumpció s’ha fet per solucionar el problema de desconèixer els equips de les 

instal·lacions externes i la relació entre la producció de vapor i les condicions nominals de l’hipotètic sistema 

extern. 

A efecte pràctics, doncs, l’impacte ambiental es determina només pel consum energètic net de la planta, no 

per la producció total d’aquesta energia. 



Integració Energètica i Simbiosi Industrial   

  65 

10.1. Cas Base 

Els consums de matèries primeres per aquest cas es mostren a continuació a la Taula 24: 

Taula 24. Consum de matèries primeres del cas base 

 Consum 

 FuelOil Gas Natural Retirada d'aigua Consum d'aigua 

 T/h T/h T/h T/h 

A 7 22 280 197 

B 8 30 325 185 

Total 16 52 606 382 

Com es pot veure a la Taula 24, el consum de matèries primeres és generalment major en el cas del complex 

industrial B que en el cas del complex A, exceptuant el consum d’aigua, que depèn directament de la producció 

energètica. Això es deu a la major demanda de recursos que presenta el problema B, especialment en el cas de 

la demanda total de vapor d’aigua. 

A més del consum de matèries primeres, el complex B també té, lògicament, un impacte major sobre el medi 

ambient en quant a la producció d’elements contaminants i subproductes. Aquesta relació es pot comprovar a 

la Taula 25. 

Taula 25. Producció de productes, subproductes i residus del cas base 

 Producció 

 Aigua CO2 Electricitat Exportada Electicitat total NO2 

 T/h T/h MW MW T/h 

A 71 82 71 133 0.22 

B 74 90 65 125 0.30 

Total 144 172 135 259 0.52 

És important, com s’ha explicat en apartats anteriors, valorar l’impacte ambiental que té la venda d’energia 

elèctrica a la xarxa, disminuint la demanda neta d’electricitat i disminuint també la producció de residus i 

demanda de recursos per part de les empreses subministradores. Aquests valors es poden veure a la Taula 26. 

Taula 26. Impacte estimat de l'electricitat venuda del cas base 

 Impacte estimat de l'electricitat produïda  

 FuelOil Gas Natural Retirada d'aigua Consum d'aigua P. Aigua CO2 NO2 

 T/h T/h T/h T/h T/h T/h T/h 

A -4 -14 -166 -104 -40 -47 -0.14 

B -4 -13 -151 -95 -36 -43 -0.13 

Total -8 -27 -317 -200 -76 -90 -0.27 
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Aquest impacte es mostra amb un signe negatiu, ja que mostra el consum i la producció de subproductes 

evitada amb l’exportació d’aquesta energia a la xarxa. 

Finalment, la Taula 27 mostra els valors més rellevants de l’impacte ambiental causat per la compra de vapor. 

Com es pot veure, és una contribució relativament petita en comparació a les dades anteriors. 

Taula 27. Valors relatius a l'impacte ambiental de la compra de vapor del cas base 

 Vapor Comprat Fueloil Consumit  CO2 produït 

 T/h T/h T/h 

VVHP 0.00 0.00 0.00 

VHP 0.00 0.00 0.00 

HP 0.00 0.00 0.00 

MP 5.00 0.19 15.81 

LP 0.00 0.00 0.00 

Total 5.00 0.31 15.81 

10.2. Optimització de les plantes per separat 

En aquest apartat es realitzarà una anàlisi de les diferències entre l’impacte ambiental del cas base i el del 

sistema optimitzat. Així doncs, se seguirà un procés similar al que s’ha utilitzat a l’apartat 9.2, però adaptant 

aquest sistema a l’anàlisi ambiental.  

Per poder adaptar el sistema, cal adaptar la fórmula a utilitzar, ja que les magnituds estudiades en aquest cas 

no són econòmiques. Aquest canvi es veu reflectit a l’equació 10.8. 

∆𝐼 = 𝐼𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡𝑧𝑎𝑡 − 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 Eq. 10.8 

I en aquest cas representa l’impacte ambiental, que pot ser el consum d’un recurs o la producció d’un producte, 

subproducte o residu. El codi de colors aplicat és similar a l’utilitzat a l’apartat 9.2. Els resultats en verd són els 

que mostrin una millora respecte a l’impacte ambiental respecte al cas base. En canvi, els números marcats en 

vermell són casos que donen lloc a conseqüències perjudicials per al medi ambient. 

 La Taula 28 mostra els resultats de l’optimització i la comparació entre el consum de recursos naturals del cas 

base i el cas optimitzat. En general, es pot comprovar que l’optimització ha tingut un efecte mixt en el consum 

de recursos. Algunes variables com la retirada d’aigua i el consum de fueloil han patit una baixada important 
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en la demanda, però d’altres valors com el consum d’aigua i de gas natural han augmentat després de 

l’optimització. 

Taula 28. Taula comparativa entre el consum de matèries primes entre el cas base i l'optimització dels sistemes aïllats 

 Consum 

 FuelOil [T/h] Gas Natural [T/h] 
Retirada d'aigua 

[T/h] 
Consum d'aigua 

[T/h] 

 Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència 

A 8 1 19 -3 278 -2 214 17 

B 0 -8 48 19 247 -79 191 6 

Total 8 -8 68 16 525 -80 405 23 

La Taula 29 mostra la producció del cas optimitzat, a més dels canvis que ha produït l’optimització en cada 

variable. En general,  aquesta comparació mostra un empitjorament, produint més subproductes contaminants 

com són el CO2 i el NO2. Tot i això, aquest efecte negatiu en el medi ambient es veu disminuït per un increment 

en l’electricitat exportada per part del sistema. 

Taula 29. Comparació entre la producció de residus i subproductes del model del cas base i del sistema optimitzat per separat 

 Producció 

 Aigua [T/h] CO2 [T/h] 
Electricitat Exportada 

[T/h] 
Electricitat Total 

[T/h] NO2 [T/h] 

 Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència 

A 67 -3 78 -5 82 12 145 12 0.20 -0.03 

B 104 30 130 40 69 8 129 4 0.48 0.18 

Total 171 27 207 35 151 20 274 15 0.67 0.15 

L’impacte ambiental de l’energia exportada es mostra a la Taula 30 i la seva comparació amb el cas base es 

mostra a la Taula 31.  

Taula 30. Impacte estimat de l'electricitat exportada del sistema optimitzat 

 Impacte estimat de l'electricitat exportada 

 FuelOil Gas Natural Retirada d'aigua Consum d'aigua P. Aigua CO2 NO2 

 T/h T/h T/h T/h T/h T/h T/h 

A -5 -16 -193 -121 -46 -55 -0.17 

B -4 -14 -161 -101 -38 -46 -0.14 

Total -9 -30 -353 -223 -84 -101 -0.30 

La Taula 30 i la Taula 31 mostren millores importants respecte al cas base en totes les categories estudiades. 

Això es deu al fet que tots aquests valors són una funció directament proporcional de l’energia exportada, com 

es pot veure a l’equació 10.7, i l’optimització dels sistemes ha aconseguit augmentar el valor d’aquesta variable 

en ambdós sistemes industrials. 
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Taula 31. Taula comparativa entre l’efecte ambiental estimat de la producció energètica extra pel sistema base i la primera 
optimització 

 Impacte estimat de l'electricitat exportada 

 FuelOil Gas Natural Retirada d'aigua Consum d'aigua P. Aigua CO2 NO2 

 T/h T/h T/h T/h T/h T/h T/h 

A -1 -2 -27 -107 -6 -8 -0.02 

B 0 -2 -19 -89 -4 -5 -0.02 

Total -1 -4 -46 -197 -11 -13 -0.04 

Finalment, la Taula 32 aporta la informació més rellevant al respecte a l’impacte ambiental de la compra de 

vapor.  

Taula 32. Valors relatius a l'impacte ambiental de la compra de vapor de l'optimització de les plantes per separat 

 Vapor Comprat Fueloil Consumit  CO2 produït 

 T/h T/h T/h 

VVHP 0.00 0.00 0.00 

VHP 0.01 0.00 0.03 

HP 0.70 0.04 2.23 

MP 0.06 0.00 0.18 

LP 2.59 0.18 8.20 

Total 3.37 0.22 10.65 

Tots els valors mostrats a la taula són comparativament molt petits, ja que l’optimització del sistema s’ha fet 

intentant forçar l’aprofitament òptim de la producció de la planta, per evitar els costos addicionals relacionats 

amb la compra de recursos externs.  

10.3. Optimització de la simbiosi industrial 

Aquest apartat consisteix en un estudi molt similar al realitzat en l’apartat anterior, però comparant el sistema 

optimitzat de simbiosi industrial amb l’optimització dels sistemes separats.  

La Taula 33 mostra l’impacte ambiental del sistema de simbiosi industrial i el canvi causat en el consum de les 

diferents matèries primeres respecte a la primera optimització descrita en l’apartat anterior. Els resultats de la 

simbiosi industrial són positius en totes les variables estudiades relacionades amb el consum de matèries 

primeres excepte el cas del consum d’aigua.  
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Taula 33. Comparació entre el consum de recursos del cas base i el sistema de simbiosi industrial optimitzat 

 Consum 

 FuelOil [T/h] 
Gas Natural 

[T/h] 
Retirada d'aigua 

[T/h] 
Consum d'aigua 

[T/h] 

 Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència 

A 5 -4 21 2 247 -32 223 9 

B 0 0 45 -4 243 -3 189 -2 

Total 5 -4 66 -2 490 -35 412 8 

La Taula 34 mostra les variacions que entre els models respecte a la producció d’electricitat i subproductes.  

Taula 34. Relació entre la producció de productes i subproductes contaminants pel cas base i l’optimització del sistema de simbiosi 
industrial 

 Producció 

 Aigua [T/h] CO2 [T/h] 
Electricitat Exportada 

[T/h] 
Electricitat Total 

[T/h] NO2 [T/h] 

 Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència Valor Diferència 

A 60 -7 72 -6 89 6 151 6 0.22 0.02 

B 96 -8 119 -10 68 -1 128 -1 0.44 -0.04 

Total 156 -15 191 -16 156 5 279 5 0.65 -0.02 

En general, es pot dir que l’efecte ambiental és positiu,  ja que totes les variables de producció estudiades han 

sofert millores si es té en compte la combinació dels dos sistemes.  

Tot i això, és important destacar que la producció energètica del sistema B s’ha vist lleugerament disminuïda 

amb aquest canvi de sistema, reduint així la capacitat de suplir la demanda energètica d’entitats externes. 

La Taula 35 mostra l’impacte ambiental de l’exportació d’energia elèctrica de la planta i la  

 

Taula 36 mostra la comparació d’aquest impacte ambiental pel sistema de simbiosi industrial i l’optimització 

dels sistemes independents. 

Taula 35. Impacte estimat de l'electricitat exportada pel sistema de simbiosi industrial 

 Impacte estimat de l'electricitat exportada 

 FuelOil Gas Natural Retirada d'aigua Consum d'aigua P. Aigua CO2 NO2 

 T/h T/h T/h T/h T/h T/h T/h 

A -5 -18 -207 -131 -49 -59 -0.18 

B -4 -13 -158 -100 -38 -38 -0.14 

Total -9 -31 -365 -230 -87 -97 -0.31 
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Taula 36. Comparació de l’impacte estimat de l’electricitat venuda entre el sistema del cas base i el sistema de simbiosi industrial 
optimitzat 

 Impacte estimat de l'electricitat exportada 

 FuelOil Gas Natural Retirada d'aigua Consum d'aigua P. Aigua CO2 NO2 

 T/h T/h T/h T/h T/h T/h T/h 

A 0 -1 -15 -9 -4 -4 -0.01 

B 0 0 3 2 1 8 0.00 

Total 0 -1 -12 -8 -3 4 -0.01 

Finalment, la Taula 37 mostra l’efecte ambiental de la compra de vapor del sistema de simbiosi industrial 

optimitzat, donant lloc a resultats molt similars als de la Taula 32. Els valors més rellevants d’aquesta taula són 

els relacionats amb la compra de vapor de Baixa pressió, que són poc importants comparats l’impacte 

ambiental total de la planta. 

Taula 37. Valors relatius a l'impacte ambiental de la compra de vapor de l'optimització del sistema de simbiosi industrial 

 Vapor Comprat Fueloil Consumit  CO2 produït 

 T/h T/h T/h 

VVHP 0.00 0.00 0.00 

VHP 0.03 0.00 0.09 

HP 0.00 0.00 0.00 

MP 0.00 0.00 0.00 

LP 4.91 0.34 15.53 

Total 4.94 0.34 15.62 

En general, es pot concloure que la simbiosi industrial ha tingut un efecte beneficiós pels dos sistemes estudiats 

al comparar els resultats d’aquesta optimització amb l’optimització dels sistemes separats. Així doncs, es pot 

veure s’ha generat un “benefici col·lateral” no només en l’economia de les dues empreses, sinó que també pel 

que fa a impacte ambiental que tenen cada una d’elles, trencant un altre cop el paradigma de “joc de suma 0”. 
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11. Conclusions 

En el transcurs d’aquest projecte s’ha fet un estudi de l’estat de l’art de conceptes importants pel 

desenvolupament d’aquest, com la simbiosi industrial i l’ecologia industrial. Aquests conceptes han 

proporcionat una base teòrica sobre la qual suportar els càlculs del projecte. 

S’han estudiat les diferents opcions disponibles per realitzar la simulació i optimització d’un cas base proposat 

per KBC-Yokogawa. Finalment, s’ha optat per combinar un conjunt d’eines senzilles i de gran disponibilitat per 

produir un model eficaç, sense haver de comptar amb programes específics d’optimització o simulació de 

processos químics més sofisticats.  

En concret, s’ha utilitzat MS Excel, fet que ha tingut un efecte positiu en les competències de l’alumne, en 

demanar una construcció completa del model, comportant una millora en les capacitats de programació. 

L’ús d’aquest model ha estat exitós en complir els objectius principals del projecte. El model ha aportat 

informació rellevant sobre com millorar l’eficiència en la gestió de la producció de recursos energètics 

industrials i produir un benefici econòmic major, simplement a partir de canvis en l’ús dels equips disponibles. 

L’algoritme de millora també ha tingut un impacte positiu en el medi ambient, sent capaç de rebaixar 

substancialment l’impacte ambiental de les instal·lacions estudiades. Així doncs, s’ha comprovat que una millor 

gestió dels sistemes pot comportar una optimització del  comportament, tant en termes ambientals com 

econòmics. 

S’ha verificat també que els sistemes de producció energètica no tenen el comportament d’un “Joc de Suma 

Zero”, aconseguint millorar els resultats econòmics individuals de cada planta en posar-les en contacte. 

Durant el transcurs del projecte, s’ha trobat certs problemes amb l’execució del procés d’optimització del 

sistema. Tot i això, s’ha aconseguit preparar un sistema propi de millora, que ha estat capaç d’oferir resultats 

substancialment millors als referents al cas base i als que oferia el sistema d’optimització per defecte d’Excel. 

La simbiosi industrial ha estat molt efectiva per reduir els costos de producció dels recursos energètics de 

l’empresa i, a més, ha tingut un efecte positiu secundari en reduir l’impacte ambiental de les instal·lacions 

estudiades. Per tot això, es pot concloure que dur a terme les millores proposades en aquest projecte  pot 

representar un benefici per l’Empresa. 
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13. Annexos 

Aquesta secció mostrarà aquella informació que no estigui present a la memòria però que pugui ser rellevant 

pel lector o necessària per millorar la comprensió d’algun apartat concret.  A més, s’han pres captures de 

pantalla que mostraran les parts del model que no s’hagin mostrat en la memòria. 

13.1. Taules 

13.1.1. Taules descriptives del cas base 

Taula 38. Dades generals referents als equips del complex A (Ruiz 2019c) 

Equip Pentrada Psortida Fuel Area Eficiència 

Nominal 

(%) 

A-B1 40 bar 40 bar Fueloil  85 

A-B2 40 bar 40 bar Fueloil  90 

A-B3 40 bar 40 bar Fueloil  85 

A-B4 40 bar 40 bar Fueloil  85 

A-Cogen1 40 bar 40 bar Gas Natural 120 m2 31.41  

A-Cogen2 110 bar 110 bar Gas Natural 130 m2 31.41  

AST-1 110 bar 40   80 

AST-1 / 

Condensació 

110 0.2 bar   

75 

AST-2 40 bar 20   80 

AST-2 / 

Condensació 

40 0.2 bar   

75 
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Taula 39. Informació sobre la producció dels equips del complex A (Ruiz 2019c) 

Equip Producció/ 

consum 

Límit inferior Límit superior Temperatura 

final 

A-B1 0 T/h 5 T/h 65 T/h 330 

A-B2 40 T/h 30 T/h 120 T/h 330 

A-B3 48 T/h 5 T/h 60 T/h 330 

A-B4 0 T/h 30 T/h 75 T/h 330 

A-Cogen1 40 MW 15 MW 40 MW 260 

A-Cogen2 40 MW 15 MW 40 MW 330 

AST-1 250 T/h 140 T/h 250 T/h - 

AST-1 / 

Condensació 40 T/h 30 T/h 75 T/h 

- 

AST-2 280 T/h 150 T/h 310 T/h - 

AST-2 / 

Condensació 65 T/h 20 T/h 130 T/h 

- 
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Taula 40. Dades generals sobre els equips el complex B (Ruiz 2019c) 

Equip Pentrada Psortida Fuel Area Eficiència 

Nominal 

(%) 

B-B1 40 bar 40 bar Gas Natural  85 

B-B2 40 bar 40 bar Gas Natural  90 

B-B3 70 bar 70 bar Fueloil  90 

B-Cogen1 70 bar 70 bar Gas Natural 40 m2 31.41 

B-Cogen2 70 bar 70 bar Gas Natural 40 m2 31.41 

B-Cogen3 70 bar 70 bar Gas Natural 40 m2 31.41 

BST-1 70 bar 40/20 bar   70 

BST-1 / 

Condensació 

70 bar 5/0.2 bar   

20 

BST-2     60 

BST-2 / 

Condensació 

    

40 
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Taula 41. Límits d'operació i producció del cas base al complexe B (Ruiz 2019c) 

Equip Producció Límit inferior Límit superior Temperatura 

final 

B-B1 0 T/h 10 T/h 20 T/h 330 

B-B2 0 T/h 10 T/h 20 T/h 330 

B-B3 97 T/h 65 T/h 110 T/h 460 

B-Cogen1 35 MW 25 MW 36 MW 300 

B-Cogen2 36 MW 25 MW 36 MW 300 

B-Cogen1 37 MW 25 MW 37 MW 300 

BST-1 150 T/h 130 T/h 180 T/h - 

BST-1 / 

Condensació 100 T/h 0 T/h 200 T/h 

- 

BST-2 100 T/h 20 T/h 110 T/h - 

BST-2 / 

Condensació 10 T/h 0 T/h 110 T/h 

- 
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13.1.2. Taules referents al càlcul d’eficiències d’equips. 

Taula 42. Regressió lineal millorada per turbines de gas, obtinguda combinant els models 

 Regressió Inicial Regressió corregida 

Producció energètica 
(%) 

Consum de calor 
(%) 

Eficiència 
(%) 

Consum de calor 
(%) 

Eficiència 
(%) 

30 44.00 68.18 50.62 59.27 

40 52.00 76.92 55.77 71.72 

50 60 83.33 60 83.33 

60 68 88.24 68 88.24 

70 76 92.11 76 92.11 

80 84 95.24 84 95.24 

90 92 97.83 92 97.83 

100 100 100.00 100 100.00 

110 108 101.85 108 101.85 

120 116.00 103.45 121.18 99.03 

130 124.00 104.84 133.52 97.36 

140 132.00 106.06 147.13 95.16 

150 140.00 107.14 162.11 92.53 
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13.1.3. Taules representatives de l’efecte ambiental de la compra de vapor 

Taula 43. Anàlisi ambiental del vapor comprat pel cas base 

Vapor 
comprat 

Fueloil 
Consumit 

Potència 
consumida 

Temperatura 
de sortida 

Fracció 
de vapor 

% 
Ef% Pressió E Fuel CO2 

0.00 0.00 0.00 330 100.00 90.37 110 1336.09 Fuel Oil 0.00 

0.00 0.00 0.00 330 100.00 90.37 70 1685.20 Fuel Oil 0.00 

0.00 0.00 0.00 330 100.00 90.37 40 1955.07 Fuel Oil 0.00 

5.00 0.31 3.36 330 100.00 90.37 20 2184.18 Fuel Oil 15.81 

0.00 0.00 0.00 330 100.00 90.37 5 2486.43 Fuel Oil 0.00 

 

Taula 44. Anàlisi ambiental del vapor comprat per l'optimització dels sistemes per separat 

Vapor 
comprat 

Fueloil 
Consumit  

Potència 
consumida 

Temperatura 
de sortida 

Fracció 
de vapor 

% 

Ef% Pressió E  Fuel CO2 

0.00 0.00 0.00 330 100.00 90.37 110 1336.09 Fuel Oil 0.00 

0.01 0.00 0.01 330 100.00 90.37 70 1685.20 Fuel Oil 0.03 

0.70 0.04 0.42 330 100.00 90.37 40 1955.07 Fuel Oil 2.23 

0.06 0.00 0.04 330 100.00 90.37 20 2184.18 Fuel Oil 0.18 

2.59 0.18 1.98 330 100.00 90.37 5 2486.43 Fuel Oil 8.20 

 

Taula 45. Anàlisi ambiental del vapor comprat per l'optimització del sistema de simbiosi ambiental 

Vapor 
comprat 

Fueloil 
Consumit  

Potència 
consumida 

Temperatur
a de sortida 

Fracció de 
vapor % 

Ef% Pressió E  Fuel CO2 

0.00 0.00 0.00 330 100.00 90.37 110 1336.09 Fuel Oil 0.00 

0.03 0.00 0.01 330 100.00 90.37 70 1685.20 Fuel Oil 0.09 

0.00 0.00 0.00 330 100.00 90.37 40 1955.07 Fuel Oil 0.00 

0.00 0.00 0.00 330 100.00 90.37 20 2184.18 Fuel Oil 0.00 

4.91 0.34 3.75 330 100.00 90.37 5 2486.43 Fuel Oil 15.53 
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13.2. Gràfiques 

13.2.1. Diagrames T-S i H-S no mostrats en l’informe 

 
Figura 24. Diagrama T-S pel corrent d’aigua tractat en el sistema Cogen1/AST-2 

 
Figura 25. Diagrama H-S pel corrent d’aigua tractat en el sistema Cogen1/AST-2 
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Figura 26. Diagrama T-S pel corrent d’aigua tractat en el sistema AST-1/AST-2/ operacions de planta 

 
Figura 27. Diagrama H-S pel corrent d’aigua tractat en el sistema AST-1/AST-2/ operacions de planta 
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13.3. Esquemes de planta 

13.3.1. Esquema del Complex A 
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13.3.2. Esquema del Complex B 
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13.4. Altres arxius annexats al projecte 

Els arxius més importants per aquest projecte s’han adjuntat a l’entrega d’aquest treball de fi de màster dins el 

fitxer comprimit “Arxius Excel.zip”. Aquests són: 

• Water97_v13: aquest arxiu conté el complement utilitzat pels càlculs relacionats amb les operacions 

realitzades amb vapor d’aigua. 

• Model (cas base): aquest model mostra els resultats i càlculs pertanyents al cas base. 

• Model (Optimització): aquest model mostra els resultats i càlculs pertanyents a l’optimització dels 

sistemes per separat. 

• Model (Mixt): aquest model conté els resultats i càlculs pertanyents a l’optimització del sistema de 

simbiosi industrial. 

• README: Aquest arxiu dona instruccions per utilitzar sense problemes els excels del model del 

projecte. 

• Integrated-Industrial-Complex-v5: informació referent al cas base proporcionada per KBC-Yokogawa. 

• Gas Turbines - Information Needed - and - Example of Performance Curve Development: informació 

referent al càlcul d’eficiència de turbines de gas proporcionada per KBC-Yokogawa. 

• Boilers eff Correlations Example: fitxer que conté la informació més rellevant per calcular l’eficiència 

de les calderes proporcionada per KBC-Yokogawa. 


