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RESUM
L’objectiu d’aquest projecte és estudiar el funcionament d’una central tèrmica i
realitzar l’estudi termodinàmic complet (1ª i 2ª llei). S’utilitzarà el software EES pel
càlcul de propietats termodinàmiques i resolució de balanços d’energia i exergia.
D’altre banda, es proposa convertir-la en una central híbrida solar que requerirà
menys combustible per generar la mateixa potència que la planta actual i per tant,
una disminució en les emissions de gasos contaminants.
Finalment, s’analitzarà l’impacte mediambiental i econòmic d’aquesta proposta.
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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es estudiar el funcionamiento de una central térmica y
realizar el estudio termodinámico completo (1ª y 2ª ley). Se utilizará el software EES,
para el cálculo de propiedades termodinámicas y resolución de balances de energía
y exergía.
Por otro lado, se propone convertirla en una central híbrida solar que requerirá menos
combustible para generar la misma potencia que la planta actual y, por lo tanto, una
disminución en las emisiones de gases contaminantes.
Finalmente, se analizará el impacto medioambiental y económico de esta propuesta.
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ABSTRACT
The aim of this project is to study the operation of a thermal power plant and conduct
the complete thermodynamic study (1st and 2nd law). The EES software will be used
to the calculate the thermodynamic properties and resolution of energy and exergy
balances.
On the other hand, it is proposed to convert it into a hybrid solar power plant that will
require less fuel to generate the same power as the current plant and therefore a
decrease in emissions of polluting gases.
Finally, the environmental and economic impact of this proposal will be analysed.
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Nomenclatura
Equips de la central

a

Air

Aire

B

Boiler

Caldera

BFP

Boiler feed water pump

Bomba d’alimentació d’aigua a la
caldera

C

Condenser

Condensador

CEP

Condensate extract pump

Bomba d’extracció del condensat

Deaerator

Desairador

EXP

Expansion valve

Vàlvula d’expansió

f

Fuel

Combustible

G

Generator

Generador

HPH

High pressure feed water
heater

Regenerador d’alta pressió

HPT

High pressure turbine

Turbina d’alta pressió

IPT

Intermediate pressure
turbine

Turbina de pressió intermèdia

LPT

Low pressure turbine

Turbina de baixa pressió

LPH

Low pressure feed water
heater

Regenerador de baixa pressió

P

Pump

Bomba
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Nomenclatura llatina y grega

mi

Flux màssic

[kg/s]

Pi

Pressió

[MPa]

Ti

Temperatura

[K]

hi

Entalpia

[kJ/kg]

si

Entropia

[kJ/kg K]

xi

Títol

[-]

h_si

Entalpia isentròpica

[kJ/kg]

s_si

Entropia isentròpica

[kJ/kg K]

T_si

Temperatura isentròpica

[K]

exi

Exergia

[MW]



Rendiment energètic

[%]

W

Treball

[MW]

Q

Calor

[MW]

PCI

Poder calorífic intern

[MJ/kg]

realx

Fracció màssica carbó

[-]

yx

Fracció molar aire

[-]

dafx

Fracció màssica carbó lliure de cendres
i humitat

[-]

Nx

Pes molar

[kmol/kg]

yx fuel

Fracció molar combustible

[-]

yx aire

Fracció molar aire en funció de l’oxigen

[-]

cx fums

Coeficient estequiomètric dels fums

[-]
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at

Coeficient d’aire teòric

[-]

nfums

Suma dels coeficients estequiomètrics
dels fums

[-]

yx fums

Fracció molar dels fums

[-]

MWi

Massa molar del flux i

[kg/kmol]

nx

Flux molar

[kmol/s]

bd

Exergia perdura

[MW]



Rendiment exergètic

[%]

S

Superfície

[m2]

Ks

Coeficient de irradiació

[kW/m2]

C

Factor de concentració

[-]

VAN

Valor Actual Net

[€]

TIR

Taxa Interna de Retorn

[%]

PRS

Període de Retorn Simple

[anys]
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1 Introducció
Diversos estudis afirmen que a finals del s. XXI la temperatura mitjana del nostre
planeta augmentarà 2 ºC. És un canvi molt dràstic degut al poc temps en que
transcorreria aquesta variació, fet que causaria tota classe de crisis. D’aquí ve tot
aquest afany per tractar de revertir aquesta situació. Però, tot i que s’està lluitant
constantment per dependre menys dels combustibles fòssils, no és suficient. Degut
principalment a l’alt cost d’inversió alhora d’apostar per energies renovables, motiu
pel qual països emergents com la Índia, país on es centra aquest TFG, tot i invertir
cada cop més en energies netes, segueixen apostant més per l’ús de combustibles
fòssils.
Existeixen pactes centrats exclusivament en la reducció d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle, com són l’Acord de París que va substituir el Protocol de Kyoto,
o altres més oberts a problemes de caire social com el recentment popularitzat,
l’Agenda 2030.
L’Agenda 2030 és una sèrie de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
en els que 193 països, entre els quals Espanya i la Índia, es comprometen al seu
compliment per a l’any 2030. Alguns d’aquests ODS manifesten unes metes
relacionades amb l’eficiència energètica, la qual se busca duplicar la seva tassa
mundial de millora d’aquí a 2030 [1].
Una de les formes d’aconseguir-ho és modernitzant infraestructures i reconvertint
industries, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l’adopció de
tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals. En aquest procés
és on entra la hibridació solar, un mètode que permet preescalfar l’aigua abans
d’introduir-la a la caldera mitjançant energia solar, per tal d’utilitzar menys
combustible per assolir els mateixos objectius.
En resum, si uns dels objectius de l’Agenda 2030 es dependre menys de les fonts
no renovables d’energia, un dels mètodes amb menys costos i menys perill pels llocs
de treball d’una central és la hibridació solar. Així no sols mantens la central, i
t’estalvies el procés de substituir-la completament, sinó que mantens el mateix tipus
de perfils tècnics per fer-la funcionar.
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1.1 Objectius
L’objectiu d’aquest Treball Fi de Grau (TFG) és analitzar termodinàmicament una
central tèrmica ubicada a la Índia, i plantejar una hibridació solar amb els
conseqüents canvis. Per tal de no sols de millorar la seva eficiència, sinó la seva
rendibilitat econòmica en l’estalvi de combustible i el seu impacte mediambiental.

1.2 Motivació
La motivació de la realització d’aquest TFG prové de l’interès de reduir l’impacte
ambiental causat por el sector industrial a través d’eines que incrementen l’eficiència
energètica. Sense la necessitat de tancar la central pel tipus de combustible que usa
per generar energia elèctrica.
Paralꞏlelament, es busca que la millora implementada suposi a la llarga un estalvi
econòmic a la central.
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2 Estat de l’art
La central tèrmica que serà analitzada en aquest TFG està ubicada a la Índia, el
segon país del món més poblat que apunta a ser el primer el 2028. És també el setè
país amb el PIB més alt, i ja es considerada la cinquena potència del món, i el setè
amb major superfície, amb un clima favorable per a l’ús d’energies netes.
Malauradament, és el país més contaminat del món, sent també un país ric amb
carbó, és el tercer major exportador i té moltes zones encara verges per ser
explotades, i encara així és el segon major importador [2]. Tot això és degut a que al
ser un país amb vies de desenvolupament sent una gran potència del món, està
apostant per la via més econòmicament assequible per cobrir la demanda que té i
que tindrà.
Tot i així, són coneixedors que un dia no hi hauran combustibles fòssils, i a un ritme
una mica més lent comparant-ho amb el carbó, estan apostant per energies com la
eòlica i la solar.
A continuació (ilꞏlustració 1, ilꞏlustració 2, gràfica 1, ilꞏlustració 3 i gràfica 2), és
mostren un seguit de dades sobre la gestió d’energia en la Índia:

Ilꞏlustració 1. Equilibri energia elèctrica

Ilꞏlustració 2. Emissions de CO2

Gràfica 1. Evolució de les emissions de CO2 de 1979 a 2016 en milions de tones
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Ilꞏlustració 3. Capacitats de producció per font d'energia

Gràfica 2. Percentatge d'ús d'energies renovables

Font: [3].

2.1 Tipus de centrals tèrmiques
Una central tèrmica es aquella que mitjançant la crema de combustibles fòssils, com
el carbó, el gas natural o el petroli, transforma l’energia química d’aquests en
elèctrica, alliberant en el procés gasos d’efecte hivernacle.
Com hem vist en la ilꞏlustració 3, tan en Europa o la Índia, és el tipus de central més
utilitzada alhora de produir energia elèctrica. Per lo tant, tenim una forta dependència
a elles.
D’elles prové la major part dels gasos d’efecte hivernacle que són emesos a
l’atmosfera. D’aquí aquesta necessitat urgent de dependre cada cop menys d’elles
i/o reduir la crema de combustibles alhora de generar electricitat.
Segons diversos factors, ja diferents classificacions alhora de dividir en grups les
centrals tèrmiques:
-

Per tipus de combustible usat:


Petroli. Té un alt poder calorífic, però la seva manipulació és perillosa.



Carbó. Molta disponibilitat, fàcil transport i gran quantitat d’energia
que posseeix. Qualitats que el converteixen en el més usats de tots.



Gas natural. És el més econòmic de tots, però és difícil
d’emmagatzemar.
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-

Pel tipus de turbina usada:
Existeixen principalment dues classes de centrals segons el tipus de turbines
utilitzades:


Turbines de gas. Aquestes funcionen a partir dels gasos expulsats
provinents de la combustió del combustible i d’aire prèviament
comprimit. El cicle en general es coneix com el Cicle de Brayton, i
consta d’un compressor, una cambra de combustió i la turbina de gas,
en l’estat més simple de tots. A la ilꞏlustració 4 es pot observar un
esquema del funcionament i uns diagrames Pv i Ts del cicle.

Ilꞏlustració 4. Cicle de Brayton ideal. Font: [4]



Turbines de vapor. Aquestes funcionen a partir de vapor a altes
temperatures generat a una caldera o cambra de combustió,
comprimit prèviament. El cicle en que s’usen per generar electricitat
es coneix com a Cicle de Rankine, i consta d’una caldera, una bomba,
un condensador i la turbina de vapor, en l’estat més simple de tots. A
la ilꞏlustració 5 es pot observar un esquema del funcionament i un
diagrama Ts del cicle.

Ilꞏlustració 5. Cicle de Rankine ideal simple. Font: [5]
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-

Pel tipus de cicle usat:
Tot i que s’ha mencionat anteriorment els cicles més usats, Brayton i
Rankine, aquests poden agrupar-se i treballar conjuntament, o no, originant
els dos grups principals de centrals tèrmiques:


Cicle convencional. És una central que funciona mitjançant sols el
cicle de Rankine. És la classe de central més estesa arreu del món,
ja que al ser la més viable econòmicament és la més usada en els
països en vies de desenvolupament.



Cicle combinat. És una central que aprofita la calor d’un cicle per un
altre fi. Si aquest és exclusiu per tan sols generar energia elèctrica es
combinen els dos cicles. Els gasos expulsats de la turbina de gas,
s’usen per generar el vapor del cicle de Rankine. A la ilꞏlustració 6 es
pot observar un esquema del funcionament i un diagrama Ts del cicle.

Ilꞏlustració 6. Cicle combinat de gas i vapor. Font: [6]

En canvi, si una central utilitza la calor de les cambres de combustió
per obtenir energia tèrmica útil, es diu que es de cogeneració. Aquest
tipus de centrals són usades sovint per proveir d’aigua calenta
sanitària a zones residencials. Si a part generen fred, es diu de
trigeneració.
Les centrals combinades són més cares de fabricar, però a llarg
termini són més rentables degut al major rendiment en comparació
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amb les de cicle convencional, degut a l’aprofitament de l’energia
calorífica al convertir-la en útil.

2.2 Cicle de Rankine
El funcionament de la central que s’estudia en aquest TFG es basa en el model del
cicle de Rankine. En aquest apartat es realitzarà una anàlisis molt més extensa de
la vista prèviament sobre el seu funcionament.
En ella s’explicarà el funcionament de tots els seus components i dels fenòmens
termodinàmics que transcorren en ells, en el seu model més simple del cicle.
S’exposarà també un seguit de millores, que ja s’inclouen en la nostre central, per tal
d’augmentar el rendiment d’aquesta i d’altres components que s’hi poden trobar. A
continuació (ilꞏlustració 7), es mostra l’esquema de la central objecte d’estudi.

Ilꞏlustració 7. Esquema de la central objecte d'estudi

2.2.1 Funcionament d’una central tèrmica. Cicle de Rankine simple
El cicle de Rankine té com a objectiu la conversió de energia calorífica a treball, a
través d’una substància, en la gran majoria de casos aigua, gràcies a aquest treball
s’obté energia elèctrica en una central tèrmica. Aquest, en el seu estat més simple i
ideal compte amb 4 equips i 4 estats, tal i com s’ha vist en la ilꞏlustració 5.
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Ilꞏlustració 8. Cicle de Rankine ideal simple. Font: [5]

A continuació, s’explicarà en detall els diferents processos i els equips que hi
intervenen:
Procés 1-2. Es tracta d’una compressió isentròpica del líquid, la qual li atorga una
pressió. Aquest procés es representa amb una línia vertical en el diagrama T-s, ja
que la entropia és constant des del punt de vista ideal, sinó seria una recta amb una
lleugera inclinació de pendent positiva. Transcorre a la bomba (ilꞏlustració 9), la qual,
a partir d’un treball d’entrada, s’encarrega de pressuritzar el líquid en el seu punt més
alt.

Ilꞏlustració 9. Bomba de agua de una central tèrmica. Font [6]

Procés 2-3. És una transferència de calor a pressió constant, idealment parlant, on
el líquid es calenta fins assolir un estat de vapor sobreescalfat. En el diagrama T-s
es representa sobre una isòbara que passa del estat líquid a vapor a temperatura
constant (recta horitzontal) dins la campana de saturació. En un cas real el procés
aniria perdent la pressió aportada anteriorment per la bomba, i la recta horitzontal
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tindria una subtil inclinació de pendent negatiu. El procés té lloc a la caldera
(ilꞏlustració 10), on la calor aportada per la crema d’un combustible és usada per
escalfar el líquid, assolint la temperatura màxima en tot el procés.

Ilꞏlustració 10. Caldera de una central tèrmica. Font: [7]

Procés 3-4. Una expansió isentròpica, vist de forma ideal, que te succeeix a la
turbina (ilꞏlustració 11). Aquest element, absorbeix l’energia del fluid i la transforma
en treball en forma d’energia mecànica, que amb l’ús d’un alternador passaria
posteriorment a elèctrica. En el diagrama T-s es veu representat amb una línia
vertical en el cicle ideal. En realitat, tindria una lleu inclinació negativa.

Ilꞏlustració 11. Turbina central tèrmica. Font: [8]

Procés 4-1. Cessió de calor del fluid de treball al líquid de refrigeració a pressió
constant, per tal de saturar el fluid a estat líquid, i portar el fluid el punt més baix
d’energia. En el diagrama T-s es traça en una isòbara fins al punt de líquid saturat a
temperatura constant dins la campana de saturació (recta horitzontal). Idealment, el
procés va perdent pressió de mica en mica, inclinant tènuement aquesta recta amb
una pendent negativa. La cessió té lloc al condensador (ilꞏlustració 12), un dispositiu
que transfereix la calor del fluid de treball a l’ambient, normalment a un riu, fins
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condensar-lo completament.

Ilꞏlustració 12. Condensador central tèrmica. Font: [9]

2.2.2 Altres elements d’una central de cicle de Rankine
Desairador. És un equip la funció principal del qual és remoure el O2 de l’aigua abans
d’introduir-la a la caldera, ja que l’oxigen és altament corrosiu i pot danyar, i per tant,
disminuir l’eficiència dels equips. Actua també com a regenerador obert, per lo tant
aporta calor al flux principal, i emmagatzema aigua per a alimentació, en cas que fos
necessària.

Ilꞏlustració 13. Desairador central tèrmica. Font: [10]

Vàlvules reguladores de pressió. Alhora de controlar la pressió d’entrada del flux
a regeneradors oberts i turbines principalment, s’usen vàlvules isentàlpiques per
disminuir la pressió d’entrada a un valor desitjat, mantenint la temperatura i l’entalpia
constants.

P à g i n a 20 | 81

Anàlisi termodinàmica d’una central tèrmica i viabilitat de la seva hibridació en energia tèrmica i solar

Ilꞏlustració 14. Vàlvula reguladora de pressió central tèrmica. Font [11]

2.2.3 Millores del cicle de Rankine
El procés descrit anteriorment, no se s’assembla completament al d’una central
moderna. Per tal d’augmentar el rendiment existeixen diverses millores que busquen
incrementar el treball produït a les turbines i/o reduir la calor necessària a la caldera,
és a dir, un estalvi de combustible. A més, es busca evitar un desgast excessiu en
els equips instalꞏlant certs elements.
L’objectiu d’aquest TFG és plantejar una millora, la hibridació solar, la qual busca
aquest últim objectiu, on a partir de la energia solar es busca preescalfar el fluid
abans de introduir-lo a la caldera.
Seguidament, comentarem les diverses millores que es troben implementares ja en
la nostre central d’estudi:
Sobreescalfament. Que el fluid comenci a condensar dins la turbina, és una situació
no desitjada, ja que un títol de sortida per sota del 90% genera suficients gotes que
poden danyar greument els àleps de la turbina i afectar negativament al rendiment
d’aquesta, ocasionant pèrdues en el treball generat. És per això, que el procés que
transcorre a la caldera es busca escalfar el fluid, en un dispositiu anomenat
sobreescalfador, lo suficient per tal d’evitar un estat líquid-vapor lluny del punt de
saturació de vapor en l’estat posterior a una turbina.
Reescalfament. Per tal d’aprofitar les propietats energètiques suficientment bones
després del pas del fluid per una turbina, aquest es reescalfat de nou a la caldera per
augmentar la seva temperatura i ser aprofitat per una turbina de nou. El treball produït
en aquesta és a més baixa pressió, però gràcies a l’increment de la temperatura
l’estat de sortida no té un títol perjudicial per aquesta. La millora es troba en el
rendiment energètic del cicle, ja que el treball extra generat és superior a la calor
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aportada per la caldera per reescalfar el fluid.
A continuació (ilꞏlustració 15), es mostra un esquema i un diagrama T-s teòric que
mostra l’efecte d’aquest:

Ilꞏlustració 15. Cicle ideal de Rankine amb reescalfament. Font: [12]

En la imatge esquerra s’observa que part del flux sortint de la turbina d’alta pressió
(estat 4), és reescalfat a la caldera i introduït a la turbina de baixa pressió (estat 5).

Regeneració. És una millora que consisteix en augmentar el rendiment tèrmic de la
central, el qual esdevindrà en una millora en la eficiència del cicle, mitjançant
regeneradors tancats o oberts. Aquets són uns intercanviadors de calors que a partir
d’una porció del flux que ha alimentat una turbina que és extret en etapes intermèdies
del cicle, preescalfa un flux líquid ja condensat en el condensador. Aquest flux és
reincorporat al cicle en el condensador, en el desairador o en un mesclador o
regenerador obert. D’aquesta forma la calor que hauria d’aportar la caldera per
assolir la temperatura màxima de funcionament es redueix. A canvi, es produeix una
pèrdua de treball, degut a l’extracció de flux. Però en conjunt, el procés resulta
rentable degut a la millora del rendiment.
A continuació (ilꞏlustració 16), es mostra un esquema i un diagrama T-s teòric que
mostra l’efecte d’un regenerador tancat:
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Ilꞏlustració 16. Cicle ideal de Rankine amb regeneració oberta. Font: [12]

Es pot observar que el flux introduït en la turbina (estat 3), és dividit en dos després
del pas per aquesta. Un d’aquests fluxos (estat 4) serà usat per preescalfar el flux
provinent del condensador (estat 7), i serà més tard reincorporat al cicle.

Cicle supercrític. Degut a l’evolució tecnològica dels materials al llarg dels anys, a
dia d’avui qualsevol central tèrmica és construïda amb equips capaços de suportar
pressions i temperatures molt altes. D’aquesta manera es pot aconseguir que el
líquid introduït a la caldera tingui una pressió superior a la del punt crític de l’aigua
(22,1 MPa). D’aquesta manera l’aigua, al estar a pressions tan altes, te més facilitat
per augmentar de temperatura, i poder aconseguir temperatures molt altes. Gràcies
a aquest augment s’aconsegueix que les turbines de intermèdia i baixa pressió,
principalment, generin molt més treball, incrementant el rendiment del cicle.
L’inconvenient és que es necessiten equips molt més bons i combustible de molta
alta qualitat que permeti al vapor assolir temperatures de 600 ºC aproximadament.
La central d’estudi és supercrítica, però existeix el cicle ultracrític, que augmentaria
al voltant d’1% el rendiment tèrmic d’una central d’aquestes característiques. [14]
A continuació (gràfica 3), es mostra un diagrama T-s teòric que mostra l’efecte d’un
cicle supercrític:

Gràfica 3. Diagrama T-s d'un cicle de Rankine ideal supercrític. Font: [15]
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3 Metodologia
L’objectiu d’aquest treball és l’anàlisi d’una central tèrmica per posteriorment
plantejar-hi una hibridació solar amb el corresponent anàlisi. Per dur-ho a terme s’ha
usat el software EES (Engineering Equation Solver). Aquest software, a més de
resoldre sistemes d’equacions, facilita el càlcul de les propietats termodinàmiques
dels diferents estats i/o compostos i la implementació de gràfiques termodinàmiques
com el diagrama Ts, entre altres.

3.1 Situació actual

Ilꞏlustració 17. Esquema de la central objecte d'estudi

La central objecte d’estudi (ilꞏlustració 17) funciona a partir d’un cicle de Rankine
supercrític amb reescalfament intermedi i regeneració.
Les dades de partida per a l’estudi energètic i exergètic són la pressió i temperatura
de cada estat i de l’ambient, l’eficiència del generador, que es del 100% i l’excés
d’aire en la combustió de la caldera (20%).
Com se sap que la central està ubicada en la Índia i no disposar d’informació del
carbó usat realment en la central d’estudi, s’ha cercat les propietats i composició d’un
tipus de carbó extret i usat en aquest país [16], concretament l’extret en el jaciment
de East Bokaro, Jharkhand.
Finalment, degut a la falta d’algunes dades inicials s’ha suposat que la temperatura i
pressió del carbó i l’aire alhora d’introduir-se a la caldera és l’ambient i que les
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pèrdues de calor a la caldera són negligibles.

3.1.1 Anàlisi energètica
A partir de les propietats termodinàmiques de cada estat s’ha pogut determinar el
valor dels fluxos de pèrdua i guany d’energia de cada equip, així com els rendiments
isentròpics de les turbines i bombes, i les rendiments dels regeneradors.
A continuació (taula 1, gràfica 4), es mostra una taula amb els valors de les propietats
termodinàmiques de cada estat i un diagrama Ts del cicle.

Estat
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

mi
[kg/s]
450
28,23
33,37
388,4
388,4
21,91
47,87
318,62
17,71
17,72
11,11
13,89
258,19
296,48
296,48
296,48
325,31
325,31
343,02
450
450
450
450
450
450
21,91
28,23
28,23
61,59
61,59
83,5

Pi
[MPa]
0,1
30
7,68
5,837
5,837
5,72
2,81
1,104
0,834
0,442
0,148
0,046
0,018
0,005
0,005
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
1,082
34,4
34,4
34,4
34,4
34,4
2,81
7,526
5,837
5,72
2,81
2,754

Ti
[K]
299
863
644,2
607,2
607,2
883
769,4
639,1
603,98
529,9
421,8
352,4
330,8
305,9
305,4
306
331
353
383
413,5
456
462,5
489,05
524,92
550,54
554,85
576,8
531,8
531,8
495,5
495,66
475,1

hi
[kJ/kg]
108,398
3410,69
3061,3
3000,17
3000,17
3683,42
3450,31
3189,33
3120,23
2976,1
2769,8
2641,85
2498,63
2347,34
135,084
139,577
244,003
336,012
462,201
591,936
775,853
821,349
936,644
1096,99
1216,26
1236,85
3007,6
1127,32
1127,52
955,237
955,209
861,617

si
xi
[kJ/kg∙K]
0,37884
6,1951
6,263
6,275
6,275
7,2176
7,2553
7,3064
7,3224
7,3562
7,419
7,6212
1
7,622
0,955
7,6963 0,912
0,46746
0,47494
0,80298
1,0721
1,4152
1,7411
2,1672
2,1849
2,4272
2,7436
2,9654
3,0026
6,5915
2,8638
2,8682
2,5331
2,54
2,3473

h_si
[kJ/kg]

T_si
[K]

s_si
[kJ/kg∙K]

3018,06
2952,26
2952,26

644,2
591,65
591,65

6,1951
6,1951
6,1951

3421,6
3133,78
3058,52
2958,3
2729,98
2536,54
2399,46
2232,89

756,58
613,13
574,8
521,28
402,17
352,43
330,96
306,03

7,2176
7,2176
7,2176
7,3224
7,3224
7,3224
7,3224
7,3224

137,289

305,45 0,46746

813,192

460,6

2,1672
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ex
[MW]
703,46
33,694
37,669
438,43
594,34
28,173
48,33
298,14
13,84
9,8591
4,0884
3,1187
13,171
0,055504
0,72422
2,6048
6,6127
14,293
26,148
59,733
77,828
97,1
126,69
150,52
154,77
22,822
7,7893
7,7577
12,486
12,356
13,748
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Estat
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

mi
[kg/s]
23,47
24,4
24,4
13,89
28,82
28,82
17,71
17,71
17,72

Pi
Ti
hi
si
xi
[MPa]
[K]
[kJ/kg] [kJ/kg∙K]
1,104 639,1 3189,33 7,3064
1,104 639,1 3189,33 7,3064
0,006 309,16 2337,05 7,5866 0,905
0,018
330
237,977 0,79145
0,046 351,6 328,425 1,0568
2,2
352
331,823 1,0602
0,442 412,8 587,796 1,7356
2,2
413,14 590,394 1,7373
0,146
381
452,245 1,3948

h_si
[kJ/kg]

T_si
[K]

2250,37

309,32

330,638

351,72

589,693

412,98

s_si
[kJ/kg∙K]

ex
[MW]
23,695
24,634
7,3064 1,7941
0,086219
0,4986
1,0568 0,56752
1,3055
1,7356 1,3425
0,71032

Taula 1. Propietats termodinàmiques de cada estat

Gràfica 4. Diagrama T-s de la central

Per calcular els rendiments de les turbines s’han emprat dos metodologies diferents.
La primera (Eq. [1]), s’ha calculat el rendiment de cada una de les diferents sortides
respecte el flux d’entrada dividint la variació d’entalpia real entre la isentròpica,
obtenint un rendiment per cada ramificació. El segon mètode (Eq. [2]), s’ha calculat
un rendiment general per a tota la turbina dividint la variació de potència real
(potència d’entrada menys potències de sortida) entre variació de potencia
isentròpica.
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𝑀è𝑡𝑜𝑑𝑒 1: 𝜂 ,

Eq. [1]

_
∑

∗

𝑀è𝑡𝑜𝑑𝑒 2: 𝜂

∗

,

∑

∗

,

, ∗ _

,

Eq. [2]

𝑖 ≡ 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝐻𝑃𝑇, 𝐼𝑃𝑇, 𝐿𝑃𝑇 ; 𝑗 ≡ 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎
Seguidament (taula 2, taula 3), es mostra els resultats dels rendiments isentròpics
de les turbines i bombes:

 i,j
Turbina
HPT
IPT
LPT

j=1
88,99%
89,03%
89,01%

j=2
89,55%
89,89%
89,80%

Mètode 1
j=3
90,12%
81,96%

j=4

86,84%

j=5

70,05%

Mètode 2
89,52%
90,07%
87,03%

Taula 2. Rendiments isentròpics de les turbines

Bomba
CEP
P1
P2
Turbo Pump*
BFP*


49,08%
65,14%
72,99%
90,77%
82,07%

Taula 3. Rendiments isentròpics de les bombes

* La Turbo Pump és una turbina la funció única de la qual és donar energia a la
bomba BFP, per lo tant l’energia generada i usada per aquest conjunt no computa
en el Wnet del sistema.
Un cop obtinguts els treballs de les turbines encarregades de generar l’energia
mecànica que serà transformada en elèctrica, i l’energia en que s’han alimentat les
bombes, s’ha pogut determinar la potència generada en la central. A continuació
(taula 4), es mostra una taula amb els resultats:

Equip
HPT
IPT
LPT
CEP
P1
P2

W [MW]
‐183,01
‐208,2
‐222,26
1,332
0,098
0,046
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Turbo Pump*
‐20,98
BFP*
20,47
Wnet
‐611,99 MW
Taula 4. Potència generada en els diferents equips

* La potència dels equips Turbo Pump i BFP no computen en el Wnet
Degut a la falta de dades inicials, s’ha negligit les pèrdues de calor a la caldera, per
lo tant un cop conegut la potencia aportada per aquesta (Eq. [5]), s’ha pogut
determinar el rendiment del cicle (Eq. [3], Eq. [3’]) i el flux del combustible (Eq. [4]).
|

𝜂
𝜂

𝑚

,

𝜂

∗ ℎ

Eq. [3]

,

1
𝑄

𝑄

|

Eq. [3’]

,

,

𝑃𝐶𝐼 ∗ 𝑚

ℎ

𝑚 ∗ ℎ

49,27% ; 𝜂

49,23%
𝑚

Eq. [4]
ℎ

1243,61 𝑀𝑊 Eq. [5]

𝑃𝐶𝐼

4300

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

18,003

𝑀𝐽
𝑘𝑔

69,08 𝑘𝑔/𝑠

Les Eq. [3] i Eq. [3’] són dos formes equivalents de calcular el rendiment tèrmic de la
planta i es basen en el fet que en un cicle termodinàmic la suma dels treballs és igual
la suma de les calors en valor absolut. Són una mena de test de consistència per
detectar errors al codi.
Finalment, sols faltaria calcular les calors perdures en els regeneradors (Eq. [10]), el
condensador (Eq. [6]) i el desairador (Eq. [7]).
𝑄
𝑄

𝑚

∗ℎ
𝑚

𝑚
∗ℎ

∗ℎ
𝑚

𝑚
∗ℎ

𝑚

𝑄

𝑄

𝑄
𝜂

𝑚

𝑚

∗ℎ

∗ℎ

∗ ℎ
𝑚

𝑄

∗ℎ

∗ ℎ
𝑄

𝑚

626,34 𝑀𝑊 Eq. [6]
∗ℎ

ℎ

0,71 𝑀𝑊 Eq. [7]
Eq. [8]

ℎ

Eq. [9]
Eq. [10]
Eq. [11]
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A continuació (taula 5), es mostra un estudi energètic dels regeneradors:

Equip
LPH1
LPH2
LPH3
LPH4
HPH1
HPH2
HPH3
HPH4
Total

Qrebuda
[MW]
‐31,4
‐27,9
‐41,07
‐42,3
‐9,7
‐54,6
‐73,11
‐52,78

Qutilitzada
[MW]
30,96
27,28
41,05
42,2
9,26
53,97
72,16
51,88

Qperd
[MW]
‐0,44
‐0,62
‐0,02
‐0,09
‐0,44
‐0,92
‐0,96
‐0,9
‐4,39

Rend [%]
98,60
97,77
99,96
99,78
95,49
98,31
98,69
98,29

Taula 5. Balanços de calor dels regeneradors

3.1.2 Anàlisi de la combustió
A partir de les propietats del carbó escollit, l’excés d’aire conegut (20%) i suposant
que la pressió i temperatura d’entrada del carbó i l’aire és l’ambient s’ha pogut
determinar l’equació estequiomètrica de la reacció que transcorre a la caldera, la
temperatura de combustió i els fluxos màssics de tots els components que intervenen
en la reacció provinents del carbó, aire i fums.
A continuació (taula 6), es mostra una taula que conté la fracció màssica de la
composició del carbó utilitzat [16] i la fracció molar de l’aire, és a dir les composicions
dels reactius.

Fracció màssica carbó [realx]
C
0,61
H2
0,041
S
0,0049
N2
0,0153
O2
0,072
Cendres
0,21
H2O
0,0468

Fracció molar aire [yx]
N2
0,765
O2
0,2067
H2O
0,028
CO2
0,0003

Taula 6. Composició dels reactius

Seguidament, s’ha prosseguit a calcular la fracció màssica del carbó lliure de cendres
i humitat (Eq. [12]), calcular la fracció molar del carbó (y_x_r) (Eq. [15]) i calcular la
composició de l’aire en funció d’O2 (Eq. [16]).
𝑑𝑎𝑓

𝑟𝑒𝑎𝑙 / 1

𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑟𝑒𝑎𝑙

Eq. [12]
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𝑁

𝑑𝑎𝑓 /𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑀𝑎𝑠𝑠
∑𝑁

𝑁

Eq. [14]

𝑁 /𝑁

𝑦
𝑦

Eq. [13]

Eq. [15]

𝑦 /𝑦

Eq. [16]

Seguidament (taula 7), es mostra una taula amb els resultats obtinguts:

Fracció màssica
carbó lliure de
cendres [daf_x]
0,8208
0,05517
0,006593
0,02059
0,09688

Compost
carbó
C
H2
S
N2
O2

Nº de kmol
Fracció molar Compost
per cada 100
[y_x_fuel]
aire
kg [N_x]
0,06834
0,6856
O2
0,02736
0,2746
N2
0,0002056
0,002063
CO2
0,0007349
0,007373
H2O
0,003028
0,03038

Fracció molar
aire en funció
O2 [y_x_aire]
1
3,701
0,001451
0,1355

Taula 7. Fracció màssica lliure de cendres i fracció molar del carbó, i fracció molar de l’aire
en funció d’O2

Un cop sabuts les fraccions molars de l’estequiometria dels reactius (y_x_r i y_x_a) i
sabent que hi ha un 20% d’excés d’aire podem calcular la fracció molar dels
productes i l’estequiometria de la reacció completa.
𝑦

∗𝑪

𝑦

∗ 𝑯𝟐
𝑦

𝑦

∗𝑺

∗ 𝑵𝟐

𝑦

∗ 𝑪𝑶𝟐

→𝑐
𝑐

𝑦

∗ 𝑵𝟐
∗ 𝑪𝑶𝟐

𝑐

𝑦

𝑦

∗ 𝑶𝟐

𝑎 ∗ 1,2 ∗ 𝑦

∗ 𝑶𝟐

∗ 𝑯𝟐 𝑶 →

∗ 𝑯𝟐 𝑶

𝑐

∗ 𝑺𝑶𝟐

𝑐

∗ 𝑵𝟐

∗ 𝑶𝟐

Balanç C :
𝑦

𝑎 ∗ 1,2 ∗ 𝑦
𝑐

Eq. [17]

𝑐
0,687

Balanç H :
2∗𝑦

2 ∗ 1,2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑦
𝑐

2∗𝑐

Eq. [18]

0,4037

Balanç S :
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𝑦

Eq. [19]

𝑐

0,002063

𝑐
Balança N :
2 ∗ 1,2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑦

2∗𝑦

Eq. [20]

2∗𝑐

𝑐

3,536

2∗𝑦

𝑦

Balanç O :
1,2 ∗ 𝑎 ∗ 2 ∗ 𝑦

2∗𝑦

2∗𝑐

0,2 ∗ 𝑎

Eq. [22]

𝑐

0,1589

𝑐

2∗

Eq. [21]

2∗𝑐

𝑐

𝑐

;

𝑎

0,7946

Amb els valors obtinguts es pot calcular la fracció molar de cada component dels
fums (Eq. [23], Eq. [24]).
𝑛𝑓𝑢𝑚𝑠
𝑦

𝑐

0,1435 ; 𝑦

𝑦

𝑦

∑𝑐

Eq. [23]

/𝑛𝑓𝑢𝑚𝑠 Eq. [24]
0,08432 ; 𝑦

0,7386 ; 𝑦

0,0004309 ;
0,03319

Un cop completada la estequiometria es pot calcular la temperatura de combustió de
la reacció amb la següent fórmula (Eq. [25]):
∑𝑁 ∗ ℎ

ℎ 𝑇

∑𝑁 ∗ ℎ

ℎ 𝑇0
𝑇

ℎ 𝑇

ℎ 𝑇0

Eq. [25]

2182,98 𝐾

Finalment, s’ha procedit a calcular els fluxos màssics de tots els components de la
reacció. Primerament s’ha procedit a calcular els pesos molars del carbó, aire i fums
(Eq. [26]), i els fluxos màssics (Eq. [29], Eq. [31]) i molars (Eq. [27], Eq. [28], Eq. [30])
d’aquests. El flux màssic del carbó mfuel ja s’ha calculat anteriorment i el flux màssic
dels fums és igual a la suma dels fluxos dels reactius.
Pesos molars [kg/kmol]:
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Eq. [26]
𝑦

𝑀𝑊
𝑀𝑊

∗ 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑥

10,03

𝑦 ∗ 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑥

𝑀𝑊

𝑦

28,56

∗ 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑥

29,613

Fluxos molars n_x [kmol/s] i fluxos màssics m_x [kg/s]:
6,885

𝑛
∑𝑦

𝑛

;

𝑚

69,08

∗ 1,2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑛

𝑚

𝑛

∗ 𝑀𝑊

𝑛

31,76
907,13

32,968

𝑚

𝑚

𝑚

Eq. [27]
Eq. [28]

Eq. [29]

Eq. [30]

976,21

Eq. [31]

Finalment, es procedeix a calcular els fluxos molars (n_x_i) [kmol/s] (Eq. [32], Eq.
[33] i Eq. [34]) i màssics (m_x_i) [kg/s] (Eq. [35]) de cada component de la reacció.
𝑛

𝑛
𝑛
𝑛

𝑛
𝑦

𝑚

∗𝑦

Eq. [32]

∗𝑦

∗𝑛

Eq. [33]

∗ 𝑛𝑓𝑢𝑚𝑠

𝑛 ∗ 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑥

Eq. [34]
Eq. [35]

𝑖 ≡ 𝑓𝑢𝑒𝑙, 𝑎𝑖𝑟𝑒, 𝑓𝑢𝑚𝑠
A continuació (taula 8), es mostra una taula amb els resultats:
Fuel
C
H2
S
N2
O2
Total

n_x_fuel
[kmol/s]
4,721
1,89
0,0142
0,05076
0,2091
6,885

m_x_fuel
[kg/s]
56,7
3,811
0,4554
1,422
6,692
69,08

Aire
O2
N2
H2O
CO2

n_x_aire m_x_aire
n_x_fums m_x_fums
Fums
[kmol/s]
[kg/s]
[kmol/s]
[kg/s]
6,565
210,07
CO2
4,73
208,17
24,3
680,62
H2O
2,78
50,08
0,8893
16,02
SO2
0,0142
0,9099
0,009528 0,4193
N2
24,35
682,04
O2
1,094
35,01
31,76
907,13
32,968
976,21

Taula 8. Fluxos molars i màssics dels components de la reacció
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3.1.3 Anàlisi exergètica
El treball és l’energia resultant de la interacció entre dos sistemes, i l’exergia és el
màxim treball teòric aprofitable del sistema interactuant amb el seu entorn. En l’estudi
d’una central, el sistema de referència és l’ambient, el qual romandrà constant durant
tot el procés amb una T0=299 K i P0=0,1 MPa. Per definició l’exergia corresponent a
l’estat de l’entorn és 0.
Per trobar l’exergia de cada estat es combinaran balanços d’energia i entropia.
Llavors l’exergia d’un estat ve determinada per la següent fórmula (Eq. [36]):
𝐸𝑥

𝑚 ∗ ℎ

ℎ

𝑇 ∗ 𝑠

𝑠

Eq. [36]

Seguidament, es procedeix a calcular l’exergia perduda per cada equip i el rendiment
exergètic d’aquests. Per cada equip s’ha calculat amb les següents fórmules:
𝐸 ≡ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑆 ≡ 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

Regeneradors:
𝑏
Ψ

∑ 𝐸𝑥

∑ 𝐸𝑥

Eq. [37]

∑

∑

Eq. [38]

∑

∑

Bombes:
𝑏

𝑊

𝐸𝑥

𝐸𝑥

Ψ

Eq. [39]
Eq. [40]

Turbines:
𝑏

𝑊

∑ 𝐸𝑥

𝐸𝑥

Ψ

Eq. [41]
Eq. [42]

∑

Desairador:
𝑏

∑ 𝐸𝑥
Ψ

∑

𝐸𝑥

Eq. [43]

Eq. [44]

Vàlvules:
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𝑏

𝐸𝑥

𝐸𝑥

Ψ

Eq. [45]
Eq. [46]

Condensador:
Degut a la falta de dades del flux refrigerant, primerament, s’ha fet una estimació del
flux màssic de refrigeració (Eq. [47]), on aquest varia 12 ºC, de 15 ºC [288 K] a 27ºC
[300 K].
𝑚

ó

,

∗

∗ 1000

12468,93 𝑘𝑔/𝑠

Eq. [47]

A continuació, s’ha calculat la pèrdua d’exergia i el rendiment exergètic.
𝑏

∑ 𝐸𝑥

ó

𝐸𝑥
ó

Ψ

∗

,

∗ 4,186 ∗ 12
∗

𝑇 ∗ ln

∗

Eq. [48]

Eq. [49]

∑

Caldera:
Per calcular l’exergia perduda per la caldera i el seu rendiment exergètic s’ha realitzat
de dues maneres i s’ha agafat la mitja d’ambdós resultats.
Mètode 1:
Primerament, s’ha calculat l’exergia del carbó utilitzat amb la següent fórmula:
Font: [17]

𝐸𝑥

𝑃𝐶𝐼 ∗ 1,0438

0,0013 ∗

0,1083 ∗

6,74 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 100 ∗ 𝑚

0,0549 ∗

Eq. [50]

A continuació, es calcula l’exergia perduda i el rendiment exergètic.
𝑏

∑ 𝐸𝑥

𝐸𝑥
Ψ

∑

∑ 𝐸𝑥
∑

Eq. [51]

Eq. [52]

Mètode 2:
Primerament, s’estima la temperatura interna de la caldera com la mitja entre la
temperatura de combustió i l’ambient. A continuació, es calcula l’exergia perduda i el
rendiment exergètic.
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𝑇
𝑏

𝑄

Eq. [53]

Ψ

∑ 𝐸𝑥

∑ 𝐸𝑥

∗ 1
∑

∑

Eq. [54]

Eq. [55]

∗

A continuació (taula 9), es mostra una taula que recopila tots els resultats exergètics
i el % d’exergia perduda total per equip.

Equip
bd [MW]
LPH1
1,15
LPH2
0,88
LPH3
1,47
LPH4
2,03
HPH1
1,10
HPH2
2,08
HPH3
3,35
HPH4
2,16
CEP
0,66
P1
0,03
P2
0,01
BFP
2,38
TurboPump
2,04
HPT
10,65
IPT
11,49
LPT
31,80
Desairador
3,86
EXP1
0,03
EXP2
0,13
Boiler
1243,94
Condensador
25,74
TOTAL
1346,96


0,6201
0,7958
0,8395
0,8381
0,7945
0,9198
0,8984
0,4123
0,5020
0,7037
0,8045
0,8838
0,9105
0,9450
0,9477
0,8748
0,9393
0,9960
0,9896
0,6014
0,7244

%perdut
0,086%
0,065%
0,109%
0,151%
0,082%
0,154%
0,248%
0,160%
0,049%
0,002%
0,001%
0,177%
0,151%
0,791%
0,853%
2,361%
0,286%
0,002%
0,010%
92,351%
1,911%
100%

Taula 9. Exergies perdudes i rendiments exergètics per equip

Finalment, per concloure l’anàlisi exergètica es calcula el rendiment exergètic de la
planta.
Ψ

è

∗

∗ 100

49,32%

Eq. [56]
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4 Anàlisis d’una central híbrida
L’objectiu principal d’aquest projecte és reduir el consum de combustible de la central
a partir de la hibridació solar.
Es tracta d’una inversió a llarg termini, 35 anys en el millor dels casos, la principal
avantatge del qual és la reducció en la crema de combustibles fòssils i reduir per tant,
l’emissió de partícules contaminants a l’atmosfera, principalment CO2 i SO2, i l’estalvi
que suposaria la disminució d’aquests. Paralꞏlelament, l’energia solar és una font no
contaminant, inesgotable i d’un manteniment barat. També, el camp de places solars
instalꞏlat no produiria contaminació acústica, ni generaria males olors i ni
contaminaria el terreny on s’emplaçarien les plaques solars, comparant-ho amb
altres mètodes d’obtenció d’energia.
Per altre banda, a curt termini, la instalꞏlació de plaques solars és una inversió molt
alta. A més, ocuparia una superfície extensa degut al baix rendiment d’aquestes,
causant una contaminació visual del paisatge. Però la desavantatge principal seria
el temps, ja que es necessita que els rajos del Sol incideixin directament a les plaques
solars, reduint l’aportació energètica en els dies de poca llum solar.
En conclusió, sembla ser que a llarg termini, hibridar una central és una inversió a
considerar, no sols per l’estalvi de combustible, sinó per l’impacte mediambiental de
la reducció d’aquests.

4.1 Energia solar tèrmica
En aquest apartat es plantejarà les diverses opcions disponibles de classes de
plaques solars, ja sigui pel tipus de receptor (fixe o mòbil) i el tipus de focus (lineal o
puntual). Les opcions aniran de la més barata a la més cara. A continuació, es
presenta una comparativa entre les avantatges i inconvenients de cada opció.


Captadors solars plans: És la classe de placa més simple de totes, per això
és la més comuna en usos domèstics. A diferència dels models que es
mostraran posteriorment aquests absorbeixen la radiació en comptes de
redirigir-la a un focus, degut això perden força eficiència. Tenen la capacitat
per arribar als 200 ºC. Tenen la avantatge de ser les més barates i menys
espai ocupen, però són les que menys rendiment tenen.
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Ilꞏlustració 18. Camp de plaques solars planes. Font: [18]



Reflectors lineals Fresnel: Per optimitzar els panells plans, aquests es poden
inclinar per tal de redirigir la radiació a un focus lineal, en comptes d’absorbir
la pròpia radiació. D’aquesta forma l’eficiència de la instalꞏlació augmenta
considerablement.

Ilꞏlustració 19. Camp solar amb reflectors lineals Fresnel. Font: [19]



Colꞏlector solar parabòlic (PTC): La forma parabòlica de les plaques
concentra els feixos de llum en un eix, on s’ubica un tub per on passa un flux
de treball, que posteriorment escalfaria l’aigua. Depenent del flux de treball
usat, principalment olis, es poden assolir temperatures superiors al 500 ºC.
Ocupen el mateix espai que les planes, per lo tant serien més rendible per la
diferència de temperatures assolires, però són més cares.
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Ilꞏlustració 20. Camp de plaques solars parabòliques. Font: [20]



Disc Stirling: És semblant a la placa parabòlica, però en comptes de
concentrar la calor en un eix la concentra en un punt. Assoleixen
temperatures properes als 700 ºC, però el preu alt no els fa gaire rentables.

Ilꞏlustració 21. Camp solar format per discos Stirling. Font: [21]



Central solar amb torre: Es tracta d’un conjunt de plaques al voltant d’una
torre que redirigeixen la radiació solar cap aquesta. Són els sistemes més
eficients, assoleixen rendiments molt alts i poden assolir temperatures que
arriben fins els 1500 ºC. Però és el sistema més cars de tots.
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Ilꞏlustració 22. Camp solar amb torre. Font: [22]

4.2 Situació proposada
Es proposa substituir tots els regeneradors de baixa pressió i les bombes P1 i P2 per
un camp de plaques solars. La temperatura final que aquestes haurien d’assolir és
T19 que és 413,5 K (140,35 ºC). I instalꞏlar un altre camp de plaques abans de
l’entrada del flux a la caldera, el qual assoliria una T25’ de 623,15 K (350 ºC). En la
ilꞏlustració 23 es pot observar un esquema de la proposta.

25’

Ilꞏlustració 23. Proposta d'ubicació de les plaques solars

Els valors dels diferents estats romandria igual que la situació de partida, sols
variarien els fluxos màssics dels estats. Com que la potencia produïda per la planta
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ha de ser la mateixa els fluxos màssics han de reduir-se, degut a la supressió dels
fluxos que es dirigien als regeneradors de baixa pressió. I s’afegiria un nou estat [25’],
ubicat abans de l’entrada del flux principal a la caldera amb una temperatura de
623,15 K i una pressió intermèdia entre la P25 i la P1 (32,2 MPa).
Un cop obtingut les propietats dels diferents estats (mostrats en l’anàlisi energètica)
es procedeix a calcular la potència que hauria de generar les plaques.
Eq. [57]
𝑄

𝑚

∗ ℎ

ℎ

149,33 𝑀𝑊

𝑄

𝑚

∗ ℎ

ℎ

158,45 𝑀𝑊

Per saber la superfície necessària de la instalꞏlació és necessari conèixer el coeficient
de irradiació de la zona. Degut a que no sabem la ubicació exacte de la planta, es
pren un valor estimat a partir la irradiació rebuda a l’Índia.

Ilꞏlustració 24. Irradiació horitzontal global en l’Índia. Font: [23]
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Amb l’ajuda del mapa de la ilꞏlustració 24 es pren el valor de 1898 [kWh/m2 any].
Degut a la gran quantitat de potència requerida, si es fessin servir plaques solars
planes es requeriria de molta superfície i el valor per adquirir els terrenys necessaris
no farien viable la hibridació. Per aquest motiu s’opta per l’instalꞏlació d‘un sistema
amb torre, per optimitzar l’espai usat. Amb la següent equació es podrà determinar
la superfície requerida. Font: [24]
𝑄

𝑆∗𝐾 ∗𝐶∗𝜂

Eq. [58]

On S equival a la superfície, Ks el coeficient de irradiació, C equival al factor de
concentració de la placa i 𝜂 seria el rendiment de les plaques (70%).
Per calcular el factor de concentració es farà servir la següent regla de 3 obtinguda
a la pàgina 10 del Treball de Fi de Grau de Carmen Paredes Velasco. Font: [25]
150 ºC  C=100 ;

1500 ºC  C=1500

Per una temperatura equivalent a T25’ s’obté una C=307,4.
Llavors el valor de la superfície requerida pel camp solar a partir de la Eq. [58] és
de 6601,34 [m2], que equivalen a 0,6601 hectàrees.

4.2.1 Anàlisi energètica
A continuació, es mostren els resultats obtinguts en l’anàlisi energètica de la central
hibridada.

Estat
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[13]
[14]
[15]
[19]
[20]
[21]
[22]

mi
[kg/s]
433,055
27,167
32,1135
373,775
373,775
21,085
46,0675
306,622
306,622
330,104
330,104
330,104
433,055
433,055
433,055

Pi
[MPa]
0,1
30
7,68
5,837
5,837
5,72
2,81
1,104
0,834
0,005
0,005
2,2
2,2
1,082
34,4
34,4

Ti [K]
299
863
644,2
607,2
607,2
883
769,4
639,1
603,98
305,9
305,4
306
413,5
456
462,5
489,05

hi
si
h_si
T_si
s_si
xi
Exi [MW]
[kJ/kg] [kJ/kg∙K]
[kJ/kg]
[K]
[kJ/kg∙K]
108,398 0,3788
3410,69 6,195
676,97
3061,3
6,263
3018,06 644,2
6,1951
32,425
3000,17 6,275
2952,26 591,65 6,1951
36,25
3000,17 6,275
2952,26 591,65 6,1951
421,92
3683,42 7,218
571,96
3450,31 7,255
3421,6 756,58 7,2176
27,112
3189,33 7,306
3133,78 613,13 7,2176
46,51
3120,23 7,322
3058,52 574,8
7,2176
286,91
2347,34 7,696 0,912 2232,89 306,03 7,3224
15,641
135,084 0,4675
0,06179
139,577 0,4749
137,289 305,45 0,46746 0,80635
591,936 1,741
25,164
775,853 2,167
57,484
821,349 2,185
813,192 460,6
2,1672
74,897
936,644 2,427
93,443
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[23]
[24]
[25]
[25’]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]

433,055
433,055
433,055
433,055
21,085
27,167
27,167
59,2805
59,2805
80,3654
22,5862
23,4812
23,4812

34,4
34,4
34,4
32,2
2,81
7,526
5,837
5,72
2,81
2,754
1,104
1,104
0,006

524,92
550,54
554,85
623,15
576,8
531,8
531,8
495,5
495,66
475,1
639,1
639,1
309,16

1096,99
1216,26
1236,85
1602,74
3007,6
1127,32
1127,52
955,237
955,209
861,617
3189,33
3189,33
2337,05

2,744
2,965
3,003
3,628
6,592
2,864
2,868
2,533
2,54
2,347
7,306
7,306
7,587

0,905 2250,37 309,32

7,3064

121,92
144,85
148,94
226,40
21,963
7,496
7,4656
12,018
11,893
13,232
22,803
23,707
1,7266

Taula 10. Propietats termodinàmiques de cada estat

Gràfica 5. Diagrama T-s de la central hibridada

Turbina
HPT
IPT
LPT

j=1
88,99%
89,03%
87,10%

Mètode 1
j=2
89,55%
89,89%

j=3
90,12%

Mètode 2
89,52%
90,07%
87,10%

Taula 11. Rendiments isentròpics de les turbines
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Bomba

CEP
49,08%
Turbo Pump* 90,77%
BFP*
82,07%
Taula 12. Rendiments isentròpics de les bombes

* La Turbo Pump és una turbina la funció única de la qual és donar energia a la
bomba BFP, per lo tant l’energia generada i usada per aquest conjunt no computa
en el Wnet del sistema.
Un cop obtinguts els treballs de les turbines encarregades de generar l’energia
mecànica que serà transformada en elèctrica, i l’energia en que s’han alimentat les
bombes, s’ha pogut determinar la potència generada en la central.

Equip
W [MW]
HPT
‐176,12
IPT
‐200,36
LPT
‐236,99
CEP
1,483
Turbo Pump*
‐20,01
BFP*
19,70
Wnet
‐612,74 MW
Taula 13. Potència generada en els diferents equips

* La potència dels equips Turbo Pump i BFP no computen en el Wnet
Degut a la falta de dades inicials, s’ha negligit les pèrdues de calor a la caldera, per
lo tant un cop conegut la potencia aportada per aquesta, s’ha pogut determinar el
rendiment del cicle i el flux del combustible.
|𝑊

𝜂

𝑄
𝑄

𝜂

,

,

𝑚

|
𝑄

∗ ℎ

45,52% ; 𝑃𝐶𝐼

Eq. 59 ; 𝑄

,

ℎ
4300

𝑚 ∗ ℎ
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

18,003

ℎ
𝑀𝐽
𝑘𝑔

𝑃𝐶𝐼 ∗ 𝑚

,

1038,33 𝑀𝑊
; 𝑚

57,67 𝑘𝑔/𝑠

El rendiment del cicle ha disminuït degut a la diferència d’eficiències entre la caldera
i les plaques, ja que s’ha considerat adiabàtica la caldera, i les plaques amb un
rendiment del 70%. Per lo tant és requereix més potència per escalfar la mateixa
quantitat d’aigua a les plaques que a la caldera. Com s’observa ara cal menys
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consum d combustible i per tant els cabal dels fums es reduirà.
Finalment, sols faltaria calcular les calors perdudes en els regeneradors, el
condensador i el desairador.
𝑚

𝑄
𝑄

𝑚

∗ℎ

𝑚

∗ℎ

𝑚

∗ℎ

∗ℎ

Qrebuda
[MW]
‐9,334
‐52,54
‐70,35
‐50,80

Equip
HPH1
HPH2
HPH3
HPH4
Total

𝑚
𝑚

∗ℎ

∗ℎ

730,03 𝑀𝑊
𝑚

Qutilitzada
[MW]
8,914
51,65
69,44
49,93

∗ℎ

Qperd
[MW]
‐0,4206
‐0,8885
‐0,9117
‐0,8671
‐3,0879

0,6922 𝑀𝑊

Rend [%]
95,49
98,31
98,70
98,29

Taula 14. Balanços de calor dels regeneradors

4.2.2 Anàlisi de la combustió
Es procedeix a calcular els fluxos màssics de tots els components de la reacció.
Primerament s’ha procedit a calcular els pesos molars del carbó, aire i fums, i els
fluxos màssics i molars d’aquests. El flux màssic del carbó mfuel ja s’ha calculat
anteriorment i el flux màssic dels fums és igual a la suma dels fluxos dels reactius.
Pesos molars [kg/kmol]:
𝑀𝑊

𝑦

𝑀𝑊

∗ 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑥
𝑦 ∗ 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑥

𝑀𝑊

𝑦

10,03
28,56

∗ 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑥

29,613

Fluxos molars n_x [kmol/s] i fluxos màssics m_x [kg/s]:
𝑛

𝑚
𝑀𝑊

𝑛

5,748

𝑚

∗ 1,2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑛

𝑦
𝑚

;

𝑛

∗ 𝑀𝑊

57,67

26,518
757,39
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𝑛

𝑚
𝑀𝑊

27,524

;

𝑚

𝑚

𝑚

815,07

Finalment, es procedeix a calcular els fluxos molars (n_x_i) [kmol/s] i màssics (m_x_i)
[kg/s] de cada component de la reacció.
𝑛

𝑛
𝑛

𝑛

𝑛
𝑦

𝑚

∗𝑦

∗𝑛

∗𝑦
∗ 𝑛𝑓𝑢𝑚𝑠

𝑛 ∗ 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑥
𝑖 ≡ 𝑓𝑢𝑒𝑙, 𝑎𝑖𝑟𝑒, 𝑓𝑢𝑚𝑠

Fuel
C
H2
S
N2
O2
Total

n_x_fuel
[kmol/s]
3,941
1,578
0,01186
0,04238
0,1746
5,748

m_x_fuel
[kg/s]
47,34
3,182
0,3803
1,187
5,587
57,67

Aire
O2
N2
H2O
CO2

n_x_aire m_x_aire
n_x_fums m_x_fums
Fums
[kmol/s]
[kg/s]
[kmol/s]
[kg/s]
5,481
175,39
CO2
3,949
173,81
20,29
568,27
H2O
2,321
41,81
0,7425
13,38
SO2
0,01186
0,7597
0,007955 0,3501
N2
20,33
569,46
O2
0,9135
29,23
26,518
757,39
27,524
815,07

Taula 15. Fluxos molars i màssics dels components de la reacció

4.2.3 Anàlisi exergètica
Els resultats exergètics de la planta hibridada són els següents:

Equip
HPH1
HPH2
HPH3
HPH4
CEP
BFP
TurboPump
HPT
IPT
LPT
Desairador
EXP1

bd [MW]
1,06
2,00
3,22
2,08
0,74
2,29
1,97
10,25
11,06
34,29
3,72
0,03


0,7945
0,9198
0,8984
0,4123
0,5020
0,8838
0,9105
0,9450
0,9477
0,8736
0,9393
0,9960

%perdut
0,093%
0,175%
0,282%
0,182%
0,065%
0,201%
0,172%
0,898%
0,969%
3,005%
0,326%
0,003%
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Equip
EXP2
Boiler
Condensador
TOTAL



bd [MW]
0,12
1038,62
29,82
1141,25

0,9896
0,6140
0,7316

%perdut
0,011%
91,007%
2,613%
100%

Taula 16. Exergies perdudes i rendiments exergètics per equip

Finalment, per concloure la anàlisi exergètica es calcula el rendiment exergètic de la
planta.
Ψ

è

∗

∗ 100

59,07%
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5 Anàlisi econòmica
En aquest apartat s’analitzarà la viabilitat d’una construcció d’una central tèrmica a
l’Índia d’una generació de potència equivalent a la d’aquest projecte. Seguidament,
s’estudiarà el rendiment econòmic d’una implementació d’hibridació solar com la
calculada a la mateixa central. Finalment, s’estimarà els costos de realització
d’aquest projecte si és tractés d’un estudi que s’hagués solꞏlicitat a un enginyer.

5.1.1 Viabilitat d’una central tèrmica
El febrer del 2020 la U.S. Energy Information Administration va publicar un informe
on s’analitzaven els costos de construcció i manteniment de diverses classes de
centrals elèctriques. [26]
Un cas tipo analitzat va ser la d’una central tèrmica amb carbó com a combustible,
amb una producció de 650 MW i sense sistema de captura de CO2. Per l’estudi de
viabilitat es suposarà els valors d’aquest estudi com a una referència.
Segons aquest estudi els costos de construcció d’una central d’aquestes
característiques suposen 3.676 $/kW (3.043,170 €/kW) i els costos de manteniment
fixes serien de 40,58 $/kW any (33,59 €/kW any) i els variables de 4,50 $/MWh (3,73
€/MWh).
Segons un estudi del Departament d’Indústria Innovació i Ciència del Govern
Australià el preu mitjà del carbó importat a l’Índia equival a 70 $/tona (57,95 €/tona).
[27]
Finalment, el cost domèstic de l’electricitat a l’Índia és de 0,067 €/kWh. [28]
A continuació (taula 17 i taula 18), es mostra una taula amb els diferents costos i
guanys durant un període de 25 anys i el càlcul del VAN, TIR i PRS.

Any
0
1
2
3
4
5
6

Costos
construcció/mante‐
niment (€)
‐1.866.893.499,90 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €

Costos carbó (€)

Guanys (€)

Beneficis (€)

Històric (€)

‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €

287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €

‐1.866.893.499,90 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €

‐1.866.893.499,90 €
‐1.712.540.405,96 €
‐1.558.187.312,02 €
‐1.403.834.218,07 €
‐1.249.481.124,13 €
‐1.095.128.030,19 €
‐940.774.936,25 €
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Any
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Costos
construcció/mante‐
niment (€)
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €
‐32.484.048,86 €

Costos carbó (€)

Guanys (€)

Beneficis (€)

Històric (€)

‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €
‐100.880.287,20 €

287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €

154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €
154.353.093,94 €

‐786.421.842,30 €
‐632.068.748,36 €
‐477.715.654,42 €
‐323.362.560,48 €
‐169.009.466,53 €
‐14.656.372,59 €
139.696.721,35 €
294.049.815,29 €
448.402.909,24 €
602.756.003,18 €
757.109.097,12 €
911.462.191,06 €
1.065.815.285,01 €
1.220.168.378,95 €
1.374.521.472,89 €
1.528.874.566,83 €
1.683.227.660,78 €
1.837.580.754,72 €
1.991.933.848,66 €

Taula 17. Costos i guanys d'una central tèrmica

VAN
TIR
PRS

1.991.933.848,66 €
6,59 %
12,09 anys

Taula 18. VAN, TIR i PRS

Es pot concloure que la viabilitat d’una central tèrmica a l’Índia a curt termini no és
rendible, degut a que es comença a veure beneficis passat els 12 anys, però passat
aquest temps els ingressos generats anuals fan viable la construcció de la planta.

5.1.2 Viabilitat d’una hibridació solar
Ara es plantejarà la construcció d’una central híbrida des d’un inici. Per fer-ho s’han
pres les dades de l’apartat anterior i pel costos de la generació solar s’ha adoptat els
valors de l’estudi de la U.S. Energy Information Administration sobre una planta solar
amb torre de 100 MW i sistema d’emmagatzematge de calor. Aquest estudi
determinava uns costos de 7.221/kW produït (5.997,90 €/kW) i uns costos fixes de
manteniment de 85,35 $/MW any (70,66 €/MW any). Els costos de construcció i
manteniment de la planta s’han calculat proporcionalment a partir de l’energia
elèctrica aportada per la caldera i les plaques solars.
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A continuació (taula 19 i taula 20), es mostra una taula amb els diferents costos i
guanys durant un període de 25 anys i el càlcul del VAN, TIR i PRS.

Any
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Costos
construcció/mante‐
niment (€)
‐2.275.860.148,04 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €
‐32.941.300,74 €

Costos carbó (€)

‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €
‐84.217.807,80 €

Guanys (€)

Beneficis (€)

Històric (€)

287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €
287.717.430,00 €

‐2.275.860.148,04 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €
170.558.321,46 €

‐2.275.860.148,04 €
‐2.105.301.826,58 €
‐1.934.743.505,11 €
‐1.764.185.183,65 €
‐1.593.626.862,19 €
‐1.423.068.540,72 €
‐1.252.510.219,26 €
‐1.081.951.897,80 €
‐911.393.576,34 €
‐740.835.254,87 €
‐570.276.933,41 €
‐399.718.611,95 €
‐229.160.290,48 €
‐58.601.969,02 €
111.956.352,44 €
282.514.673,91 €
453.072.995,37 €
623.631.316,83 €
794.189.638,29 €
964.747.959,76 €
1.135.306.281,22 €
1.305.864.602,68 €
1.476.422.924,15 €
1.646.981.245,61 €
1.817.539.567,07 €
1.988.097.888,54 €

Taula 19. Costos i guanys d'una central tèrmica hibridada

VAN
TIR
PRS

1.988.097.888,54 €
5,55%
13,34 anys

Taula 20. VAN, TIR i PRS
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5.1.3 Cost de l’estudi

Tasques

Setmana 7 Setmana 8
Setmana 6
Setmana 5
Setmana 4
Setmana 3
Setmana 2
Setmana 1
(23/11/2020‐ (30/11/2020‐ (7/12/2020‐ (14/12/2020‐ (20/11/2020‐ (27/11/2020‐ (2/01/2021‐ (9/01/2021‐
29/11/2020) 6/12/2020) 13/12/2020) 20/12/2020) 26/12/2020) 2/01/2021) 8/01/2021) 15/01/2021)

Investigació
Temps (h)

3
4
3
3

Estat de l'art
Metodologia
Anàlisi d'una
central híbrida
Anàlisi
econòmica

Càlculs
20
2
5

Metodologia
Anàlisi d'una
central híbrida
Anàlisi
econòmica

Redacció
1
3
5

TOTAL

Introducció
Estat de l'art
Metodologia
Anàlisi d'una
2
central híbrida
Anàlisi
2
econòmica
Impacte
0,5
mediambiental
2
Altres
55,5
Taula 21. Diagrama de Gantt
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Per a avaluar el cost de l’estudi s’ha elaborat un diagrama de Gantt (taula 21), on es
recopila el temps invertit en cada apartat del projecte. S’ha dividit en tres grans
categories: investigació, càlculs i redacció.
Per saber el cost que ha tingut cada hora s’ha dividit el salari brut d’un enginyer que
cobra 60.000 € l’any per les hores que marca el conveni colꞏlectiu d’enginyers i
estudis tècnics (1.792 h anuals) [29]. Llavors el cost de l’informe ha estat de 33,48 €
l’hora.
A continuació (taula 22), es mostra una taula amb els conceptes i costos associats.

Concepte
Investigació
Càlculs
Redacció
Subtotal

Hores

Cost

13
27
15,5

435,27 €
904,02 €
518,97 €
1.858,26 €

Imprevistos (5%)

92,91 €

TOTAL sense IVA
IVA (21%)
TOTAL

1.951,17 €
409,75 €
2.360,92 €

Taula 22. Costos de l'informe
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6 Impacte mediambiental
A més de l’estalvi econòmic provocat per la hibridació degut a la reducció de carbó,
l’altre avantatge de la implementació d’energia solar era la variació en l’impacte
mediambiental que causaria una reducció de l’ús de combustible. Aquesta reducció
causaria una reducció dels gasos d’efecte hivernacle i/o tòxics emesos a l’ambient.
De les substàncies emeses, el CO2 i el SO2 són les que s’han pretès a reduir com a
objectiu.
Inicialment, el flux de combustible era de 69,08 [kg/s] i causava una transmissió de
208,17 [kg/s] de CO2 i 0,9099 [kg/s] de SO2. Si la central estigués en funcionament
7000 h/any equivaldria a l’emissió de de 5.245.884 tones a l’any de CO2 i 22.929,48
tones a l’any de SO2. A Espanya, una central tèrmica de carbó si produís la mateixa
quantitat d’energia emetria 4.079.575,5 de tones de CO2 a l’any. [30]
Un cop hibridada la central, el flux de combustible passa a ser de 57,67 [kg/s], amb
una transmissió de 173,81 [kg/s] de CO2 (4.380.012 tones a l’any) i 0,7597 [kg/s] de
SO2 (19.144,44 tones a l’any)
Llavors, gràcies a la hibridació s’ha aconseguit reduir 865.872 tones de CO2 i
3.785,04 tones de SO2 a l’any.
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7 Conclusions
El propòsit d’aquest projecte era realitzar una anàlisi energètica i exergètica d’una
central tèrmica ubicada a l’Índia que funciona mitjançant un cicle de Rankine
supercrític amb carbó com a combustible. Per plantejar-hi posteriorment una
proposta d’hibridació solar amb el corresponent estudi de viabilitat.
Un cop amb les dades en mà s’han plantejat dos propostes de construcció de
centrals, una sense hibridació i l’altre amb hibridació. A continuació (taula 23), es
mostren els resultats obtinguts.

Cost de construcció (€)
Beneficis anuals (€)
VAN 25 anys (€)
PRS (anys)
Emissions de CO2 (tones/any)
Emissions de SO2 (tones/any)

Sense hibridació
1.866.893.499,90 €
154.353.093,94 €
1.991.933.848,66 €
12,09
5.245.884
22.929,48

Amb hibridació
2.275.860.148,04 €
170.558.321,46 €
1.988.097.888,54 €
13,34
4.380.012
19.144,44

Taula 23. Taula comparativa d'una central sense hibridar i una altre hibridada

Per una banda, els resultats econòmics són molt semblants, però l’opció sense
hibridació és més favorable. Però per l’altre banda, si s’hibridés la central
s’aconseguirien reduir un 16,51% les emissions de CO2 i SO2, entre altres
contaminants.
En conclusió, degut a l’ajustat marge econòmic entre ambdues opcions, el pes que
té la reducció d’emissions contaminants al medi ambient fa que l’opció hibridada sigui
la recomanada. Aquesta opció és possible que sigui en les pròximes dècades l’opció
econòmicament més favorable. Això canviarà quan les empreses paguin per les
emissions de CO2.
Per exemple, a la Unió Europea està previst que a partir del 2030 les empreses hagin
de reflectir en els seus comptes econòmics les despeses anuals per les emissions
de CO2, quan a dia d’avui les realitzen els estats. És d’esperar que aquesta mesura
sigui adaptada per la resta de països del món en les pròximes dècades.
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9 Annexes
9.1 Equacions planta real EES
"PROPIETATS DELS ESTATS"
"Estat 0"
T[0]=299
P[0]=0,1
h[0]=Enthalpy(Water;T=T[0];P=P[0])
s[0]=Entropy(Water;T=T[0];P=P[0])
"Estat 1"
m[1]=450
T[1]=863
P[1]=30
h[1]=Enthalpy(Water;T=T[1];P=P[1])
s[1]=Entropy(Water;T=T[1];P=P[1])
ex[1]=m[1]*((h[1]-h[0])-T[0]*(s[1]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 2"
m[2]=28,23
T[2]=644,2
P[2]=7,68
h[2]=Enthalpy(Water;T=T[2];P=P[2])
s[2]=Entropy(Water;T=T[2];P=P[2])
ex[2]=m[2]*((h[2]-h[0])-T[0]*(s[2]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[2]=s[1]
h_s[2]=Enthalpy(Water;s=s[1];P=P[2])
T_s[2]=Temperature(Water;P=P[2];s=s[2])
"Estat 3"
m[3]=33,37
T[3]=607,2
P[3]=5,837
h[3]=Enthalpy(Water;T=T[3];P=P[3])
s[3]=Entropy(Water;T=T[3];P=P[3])
ex[3]=m[3]*((h[3]-h[0])-T[0]*(s[3]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[3]=s[1]
h_s[3]=Enthalpy(Water;s=s[1];P=P[3])
T_s[3]=Temperature(Water;P=P[3];s=s[1])
"Estat 4"
m[4]=388,4
T[4]=607,2
P[4]=5,837
h[4]=Enthalpy(Water;T=T[4];P=P[4])
s[4]=Entropy(Water;T=T[4];P=P[4])
ex[4]=m[4]*((h[4]-h[0])-T[0]*(s[4]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[4]=s[1]
h_s[4]=Enthalpy(Water;s=s[1];P=P[4])
T_s[4]=Temperature(Water;P=P[4];s=s[1])
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"Estat 5"
m[5]=388,4
T[5]=883
P[5]=5,72
h[5]=Enthalpy(Water;T=T[5];P=P[5])
s[5]=Entropy(Water;T=T[5];P=P[5])
ex[5]=m[5]*((h[5]-h[0])-T[0]*(s[5]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 6"
m[6]=21,91
T[6]=769,4
P[6]=2,81
h[6]=Enthalpy(Water;T=T[6];P=P[6])
s[6]=Entropy(Water;T=T[6];P=P[6])
ex[6]=m[6]*((h[6]-h[0])-T[0]*(s[6]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[6]=s[5]
h_s[6]=Enthalpy(Water;s=s[5];P=P[6])
T_s[6]=Temperature(Water;P=P[6];s=s[5])
"Estat 7"
m[7]=47,87
T[7]=639,1
P[7]=1,104
h[7]=Enthalpy(Water;T=T[7];P=P[7])
s[7]=Entropy(Water;T=T[7];P=P[7])
ex[7]=m[7]*((h[7]-h[0])-T[0]*(s[7]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[7]=s[5]
h_s[7]=Enthalpy(Water;s=s[5];P=P[7])
T_s[7]=Temperature(Water;P=P[7];s=s[5])
"Estat 8"
m[8]=318,62
T[8]=603,98
P[8]=0,834
h[8]=Enthalpy(Water;T=T[8];P=P[8])
s[8]=Entropy(Water;T=T[8];P=P[8])
ex[8]=m[8]*((h[8]-h[0])-T[0]*(s[8]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[8]=s[5]
h_s[8]=Enthalpy(Water;s=s[5];P=P[8])
T_s[8]=Temperature(Water;P=P[8];s=s[5])
"Estat 9"
m[9]=17,71
T[9]=529,9
P[9]=0,442
h[9]=Enthalpy(Water;T=T[9];P=P[9])
s[9]=Entropy(Water;T=T[9];P=P[9])
ex[9]=m[9]*((h[9]-h[0])-T[0]*(s[9]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[9]=s[8]
h_s[9]=Enthalpy(Water;s=s[8];P=P[9])
T_s[9]=Temperature(Water;P=P[9];s=s[8])
"Estat 10"
m[10]=17,72
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T[10]=421,8
P[10]=0,148
h[10]=Enthalpy(Water;T=T[10];P=P[10])
s[10]=Entropy(Water;T=T[10];P=P[10])
ex[10]=m[10]*((h[10]-h[0])-T[0]*(s[10]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[10]=s[8]
h_s[10]=Enthalpy(Water;s=s[8];P=P[10])
T_s[10]=Temperature(Water;P=P[10];s=s[8])
"Estat 11"
m[11]=11,11
T[11]=352,4
P[11]=0,046
x[11]=1
h[11]=Enthalpy(Water;x=x[11];P=P[11])
s[11]=Entropy(Water;x=x[11];P=P[11])
ex[11]=m[11]*((h[11]-h[0])-T[0]*(s[11]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[11]=s[8]
h_s[11]=Enthalpy(Water;s=s[8];P=P[11])
T_s[11]=Temperature(Water;P=P[11];s=s[8])
"Estat 12"
m[12]=13,89
T[12]=330,8
P[12]=0,018
x[12]=0,955
h[12]=Enthalpy(Water;x=x[12];P=P[12])
s[12]=Entropy(Water;x=x[12];P=P[12])
ex[12]=m[12]*((h[12]-h[0])-T[0]*(s[12]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[12]=s[8]
h_s[12]=Enthalpy(Water;s=s[8];P=P[12])
T_s[12]=Temperature(Water;P=P[12];s=s[8])
"Estat 13"
m[13]=258,19
T[13]=305,9
P[13]=0,005
x[13]=0,912
h[13]=Enthalpy(Water;x=x[13];P=P[13])
s[13]=Entropy(Water;x=x[13];P=P[13])
ex[13]=m[13]*((h[13]-h[0])-T[0]*(s[13]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[13]=s[8]
h_s[13]=Enthalpy(Water;s=s[8];P=P[13])
T_s[13]=Temperature(Water;P=P[13];s=s[8])
"Estat 14"
m[14]=296,48
T[14]=305,4
P[14]=0,005
h[14]=Enthalpy(Water;T=T[14];P=P[14])
s[14]=Entropy(Water;T=T[14];P=P[14])
ex[14]=m[14]*((h[14]-h[0])-T[0]*(s[14]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 15"
m[15]=296,48
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T[15]=306
P[15]=2,2
h[15]=Enthalpy(Water;T=T[15];P=P[15])
s[15]=Entropy(Water;T=T[15];P=P[15])
ex[15]=m[15]*((h[15]-h[0])-T[0]*(s[15]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[15]=s[14]
h_s[15]=Enthalpy(Water;s=s[14];P=P[15])
T_s[15]=Temperature(Water;P=P[15];s=s[14])
"Estat 16"
m[16]=296,48
T[16]=331
P[16]=2,2
h[16]=Enthalpy(Water;T=T[16];P=P[16])
s[16]=Entropy(Water;T=T[16];P=P[16])
ex[16]=m[16]*((h[16]-h[0])-T[0]*(s[16]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 17"
m[17]=325,31
T[17]=353
P[17]=2,2
h[17]=Enthalpy(Water;T=T[17];P=P[17])
s[17]=Entropy(Water;T=T[17];P=P[17])
ex[17]=m[17]*((h[17]-h[0])-T[0]*(s[17]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 18"
m[18]=325,31
T[18]=383
P[18]=2,2
h[18]=Enthalpy(Water;T=T[18];P=P[18])
s[18]=Entropy(Water;T=T[18];P=P[18])
ex[18]=m[18]*((h[18]-h[0])-T[0]*(s[18]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 19"
m[19]=343,02
T[19]=413,5
P[19]=2,2
h[19]=Enthalpy(Water;T=T[19];P=P[19])
s[19]=Entropy(Water;T=T[19];P=P[19])
ex[19]=m[19]*((h[19]-h[0])-T[0]*(s[19]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 20"
m[20]=450
T[20]=456
P[20]=1,082
h[20]=Enthalpy(Water;T=T[20];P=P[20])
s[20]=Entropy(Water;T=T[20];P=P[20])
ex[20]=m[20]*((h[20]-h[0])-T[0]*(s[20]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 21"
m[21]=450
T[21]=462,5
P[21]=34,4
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h[21]=Enthalpy(Water;T=T[21];P=P[21])
s[21]=Entropy(Water;T=T[21];P=P[21])
ex[21]=m[21]*((h[21]-h[0])-T[0]*(s[21]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[21]=s[20]
h_s[21]=Enthalpy(Water;s=s[20];P=P[21])
T_s[21]=Temperature(Water;P=P[21];s=s[20])
"Estat 22"
m[22]=450
T[22]=489,05
P[22]=34,4
h[22]=Enthalpy(Water;T=T[22];P=P[22])
s[22]=Entropy(Water;T=T[22];P=P[22])
ex[22]=m[22]*((h[22]-h[0])-T[0]*(s[22]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 23"
m[23]=450
T[23]=524,92
P[23]=34,4
h[23]=Enthalpy(Water;T=T[23];P=P[23])
s[23]=Entropy(Water;T=T[23];P=P[23])
ex[23]=m[23]*((h[23]-h[0])-T[0]*(s[23]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 24"
m[24]=450
T[24]=550,54
P[24]=34,4
h[24]=Enthalpy(Water;T=T[24];P=P[24])
s[24]=Entropy(Water;T=T[24];P=P[24])
ex[24]=m[24]*((h[24]-h[0])-T[0]*(s[24]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 25"
m[25]=450
T[25]=554,85
P[25]=34,4
h[25]=Enthalpy(Water;T=T[25];P=P[25])
s[25]=Entropy(Water;T=T[25];P=P[25])
ex[25]=m[25]*((h[25]-h[0])-T[0]*(s[25]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 26"
m[26]=21,91
T[26]=576,8
P[26]=2,81
h[26]=Enthalpy(Water;T=T[26];P=P[26])
s[26]=Entropy(Water;T=T[26];P=P[26])
ex[26]=m[26]*((h[26]-h[0])-T[0]*(s[26]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 27"
m[27]=28,23
T[27]=531,8
P[27]=7,526
h[27]=Enthalpy(Water;T=T[27];P=P[27])
s[27]=Entropy(Water;T=T[27];P=P[27])
ex[27]=m[27]*((h[27]-h[0])-T[0]*(s[27]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
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"Estat 28"
m[28]=28,23
T[28]=531,8
P[28]=5,837
h[28]=Enthalpy(Water;T=T[28];P=P[28])
s[28]=Entropy(Water;T=T[28];P=P[28])
ex[28]=m[28]*((h[28]-h[0])-T[0]*(s[28]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 29"
m[29]=61,59
T[29]=495,5
P[29]=5,72
h[29]=Enthalpy(Water;T=T[29];P=P[29])
s[29]=Entropy(Water;T=T[29];P=P[29])
ex[29]=m[29]*((h[29]-h[0])-T[0]*(s[29]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 30"
m[30]=61,59
T[30]=495,66
P[30]=2,81
h[30]=Enthalpy(Water;T=T[30];P=P[30])
s[30]=Entropy(Water;T=T[30];P=P[30])
ex[30]=m[30]*((h[30]-h[0])-T[0]*(s[30]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 31"
m[31]=83,5
T[31]=475,1
P[31]=2,754
h[31]=Enthalpy(Water;T=T[31];P=P[31])
s[31]=Entropy(Water;T=T[31];P=P[31])
ex[31]=m[31]*((h[31]-h[0])-T[0]*(s[31]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 32"
m[32]=23,47
T[32]=639,1
P[32]=1,104
h[32]=Enthalpy(Water;T=T[32];P=P[32])
s[32]=Entropy(Water;T=T[32];P=P[32])
ex[32]=m[32]*((h[32]-h[0])-T[0]*(s[32]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 33"
m[33]=24,4
T[33]=639,1
P[33]=1,104
h[33]=Enthalpy(Water;T=T[33];P=P[33])
s[33]=Entropy(Water;T=T[33];P=P[33])
ex[33]=m[33]*((h[33]-h[0])-T[0]*(s[33]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 34"
m[34]=24,4
T[34]=309,16
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P[34]=0,006
x[34]=0,905
h[34]=Enthalpy(Water;x=x[34];P=P[34])
s[34]=Entropy(Water;x=x[34];P=P[34])
ex[34]=m[34]*((h[34]-h[0])-T[0]*(s[34]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[34]=s[33]
h_s[34]=Enthalpy(Water;s=s[33];P=P[34])
T_s[34]=Temperature(Water;P=P[34];s=s[33])
"Estat 35"
m[35]=13,89
T[35]=330
P[35]=0,018
h[35]=Enthalpy(Water;T=T[35];P=P[35])
s[35]=Entropy(Water;T=T[35];P=P[35])
ex[35]=m[35]*((h[35]-h[0])-T[0]*(s[35]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 36"
m[36]=28,82
T[36]=351,6
P[36]=0,046
h[36]=Enthalpy(Water;T=T[36];P=P[36])
s[36]=Entropy(Water;T=T[36];P=P[36])
ex[36]=m[36]*((h[36]-h[0])-T[0]*(s[36]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 37"
m[37]=28,82
T[37]=352
P[37]=2,2
h[37]=Enthalpy(Water;T=T[37];P=P[37])
s[37]=Entropy(Water;T=T[37];P=P[37])
ex[37]=m[37]*((h[37]-h[0])-T[0]*(s[37]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[37]=s[36]
h_s[37]=Enthalpy(Water;s=s[36];P=P[37])
T_s[37]=Temperature(Water;P=P[37];s=s[36])
"Estat 38"
m[38]=17,71
T[38]=412,8
P[38]=0,442
h[38]=Enthalpy(Water;T=T[38];P=P[38])
s[38]=Entropy(Water;T=T[38];P=P[38])
ex[38]=m[38]*((h[38]-h[0])-T[0]*(s[38]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 39"
m[39]=17,71
T[39]=413,14
P[39]=2,2
h[39]=Enthalpy(Water;T=T[39];P=P[39])
s[39]=Entropy(Water;T=T[39];P=P[39])
ex[39]=m[39]*((h[39]-h[0])-T[0]*(s[39]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[39]=s[38]
h_s[39]=Enthalpy(Water;s=s[38];P=P[39])
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T_s[39]=Temperature(Water;P=P[39];s=s[38])
"Estat 40"
m[40]=17,72
T[40]=381
P[40]=0,146
h[40]=Enthalpy(Water;T=T[40];P=P[40])
s[40]=Entropy(Water;T=T[40];P=P[40])
ex[40]=m[40]*((h[40]-h[0])-T[0]*(s[40]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"ANÀLISI ENERGÈTICA"
"Caldera"
Q_cald=m[25]*(h[1]-h[25])*Convert('kW';'MW')
Q_cald_rec=m[5]*(h[5]-h[4])*Convert('kW';'MW')
Q_cald_tot=Q_cald+Q_cald_rec
"Condensador"
Q_cond=(m[14]*h[14]-(m[13]*h[13]+m[35]*h[35]+m[34]*h[34]))*Convert('kW';'MW')
"Turbines"
W_HPT=(m[1]*(h[2]-h[1])+(m[1]-m[2])*(h[3]-h[2]))*Convert('kW';'MW')
W_IPT=(m[5]*(h[6]-h[5])+(m[5]-m[6])*(h[7]-h[6])+(m[5]-m[6]-m[7])*(h[8]h[7]))*Convert('kW';'MW')
W_LPT=(m[8]*(h[9]-h[8])+(m[8]-m[9])*(h[10]-h[9])+(m[8]-m[9]-m[10])*(h[11]-h[10])+(m[8]m[9]-m[10]-m[11])*(h[12]-h[11])+(m[8]-m[9]-m[10]-m[11]-m[12])*(h[13]h[12]))*Convert('kW';'MW')
W_TotTurb=W_HPT+W_IPT+W_LPT
mu_HPT1=(h[2]-h[1])/(h_s[2]-h[1])
mu_HPT2=(h[3]-h[1])/(h_s[3]-h[1])
mu_HPT=(m[1]*h[1]-m[2]*h[2]-(m[3]+m[4])*h[3])/(m[1]*h[1]-m[2]*h_s[2](m[3]+m[4])*h_s[3])
mu_IPT1=(h[6]-h[5])/(h_s[6]-h[5])
mu_IPT2=(h[7]-h[5])/(h_s[7]-h[5])
mu_IPT3=(h[8]-h[5])/(h_s[8]-h[5])
mu_IPT=(m[5]*h[5]-m[6]*h[6]-m[7]*h[7]-m[8]*h[8])/(m[5]*h[5]-m[6]*h_s[6]-m[7]*h_s[7]m[8]*h_s[8])
mu_LPT1=(h[9]-h[8])/(h_s[9]-h[8])
mu_LPT2=(h[10]-h[8])/(h_s[10]-h[8])
mu_LPT3=(h[11]-h[8])/(h_s[11]-h[8])
mu_LPT4=(h[12]-h[8])/(h_s[12]-h[8])
mu_LPT5=(h[12]-h[8])/(h_s[13]-h[8])
mu_LPT=(m[8]*h[8]-m[9]*h[9]-m[10]*h[10]-m[11]*h[11]-m[12]*h[12]m[13]*h[13])/(m[8]*h[8]-m[9]*h_s[9]-m[10]*h_s[10]-m[11]*h_s[11]-m[12]*h_s[12]m[13]*h_s[13])
"Bombes"
W_TurboPump=m[34]*(h[34]-h[33])*Convert('kW';'MW')
W_BFP=m[21]*(h[21]-h[20])*Convert('kW';'MW')
mu_TurboPump=(h[34]-h[33])/(h_s[34]-h[33])
mu_BFP=(h_s[21]-h[20])/(h[21]-h[20])
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W_CEP=m[15]*(h_s[15]-h[14])*Convert('kW';'MW')
mu_CEP=(h_s[15]-h[14])/(h[15]-h[14])
W_CEP_Real=W_CEP/mu_CEP
W_P1=m[36]*(h_s[37]-h[36])*Convert('kW';'MW')
mu_P1=(h_s[37]-h[36])/(h[37]-h[36])
W_P1_Real=W_P1/mu_P1
W_P2=m[39]*(h_s[39]-h[38])*Convert('kW';'MW')
mu_P2=(h_s[39]-h[38])/(h[39]-h[38])
W_P2_Real=W_P2/mu_P2
W_bombasTot=W_CEP+W_P1+W_P2
"Regeneradors"
QLPH1_r=m[35]*(h[35]-h[12])*Convert('kW';'MW')
QLPH1_u=m[15]*(h[16]-h[15])*Convert('kW';'MW')
QLPH1_perd=QLPH1_u+QLPH1_r
mu_LPH1=abs(QLPH1_u/QLPH1_r)
QLPH2_r=(m[36]*h[36]-(m[40]*h[40]+m[11]*h[11]))*Convert('kW';'MW')
QLPH2_u=m[16]*(h[17]-h[16])*Convert('kW';'MW')
QLPH2_perd=QLPH2_u+QLPH2_r
mu_LPH2=abs(QLPH2_u/QLPH2_r)
QLPH3_r=m[40]*(h[40]-h[10])*Convert('kW';'MW')
QLPH3_u=m[18]*(h[18]-h[17])*Convert('kW';'MW')
QLPH3_perd=QLPH3_u+QLPH3_r
mu_LPH3=abs(QLPH3_u/QLPH3_r)
QLPH4_r=m[38]*(h[38]-h[9])*Convert('kW';'MW')
QLPH4_u=m[18]*(h[19]-h[18])*Convert('kW';'MW')
QLPH4_perd=QLPH4_u+QLPH4_r
mu_LPH4=abs(QLPH4_u/QLPH4_r)
QHPH1_r=m[26]*(h[26]-h[6])*Convert('kW';'MW')
QHPH1_u=m[25]*(h[25]-h[24])*Convert('kW';'MW')
QHPH1_perd=QHPH1_u+QHPH1_r
mu_HPH1=abs(QHPH1_u/QHPH1_r)
QHPH2_r=m[27]*(h[27]-h[2])*Convert('kW';'MW')
QHPH2_u=m[24]*(h[24]-h[23])*Convert('kW';'MW')
QHPH2_perd=QHPH2_u+QHPH2_r
mu_HPH2=abs(QHPH2_u/QHPH2_r)
QHPH3_r=(m[29]*h[29]-(m[28]*h[28]+m[3]*h[3]))*Convert('kW';'MW')
QHPH3_u=m[22]*(h[23]-h[22])*Convert('kW';'MW')
QHPH3_perd=QHPH3_u+QHPH3_r
mu_HPH3=abs(QHPH3_u/QHPH3_r)
QHPH4_r=(m[31]*h[31]-(m[30]*h[30]+m[26]*h[26]))*Convert('kW';'MW')
QHPH4_u=m[22]*(h[22]-h[21])*Convert('kW';'MW')
QHPH4_perd=QHPH4_u+QHPH4_r
mu_HPH4=abs(QHPH4_u/QHPH4_r)
"Desairador"
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QDesairador=(m[20]*h[20]-(m[19]*h[19]+m[31]*h[31]+m[32]*h[32]))*Convert('kW';'MW')
"Rendiment energètic"
mu_Cicle=(abs(W_TotTurb)-W_bombasTot)/Q_cald_tot*100
Q_TotalPerdut=QLPH1_perd+QLPH2_perd+QLPH3_perd+QLPH4_perd+QHPH1_perd+
QHPH2_perd+QHPH3_perd+QHPH4_perd+QDesairador
mu_Cicle2=(1-abs(Q_Cond+Q_TotalPerdut)/Q_cald_tot)*100
"Flux màssic de combustible"
PCI=4300*4,1868/1000
Q_cald_tot=PCI*m_fuel
"ANÀLISI COMBUSTIÓ"
"Composició carbó"
"Fracció màssica real"
real_C=0,61
real_H2=0,041
real_S=0,0049
real_N2=0,0153
real_O2=0,072
real_Cendres=0,21
real_H2O=0,0468
"Fracció màssica carbó lliure de cendres"
daf_C=real_C/(1-real_Cendres-real_H2O)
daf_H2=real_H2/(1-real_Cendres-real_H2O)
daf_S=real_S/(1-real_Cendres-real_H2O)
daf_N2=real_N2/(1-real_Cendres-real_H2O)
daf_O2=real_O2/(1-real_Cendres-real_H2O)
"Nombre de Kmol per cada 100 Kg"
N_C=daf_C/MolarMass(C)
N_H2=daf_H2/MolarMass(H2)
N_S=daf_S/MolarMass(S)
N_N2=daf_N2/MolarMass(N2)
N_O2=daf_O2/MolarMass(O2)
"Fracció molar carbó lliure de cendres"
N_total=N_C+N_H2+N_S+N_N2+N_O2
y_C_fuel=N_C/N_total
y_H2_fuel=N_H2/N_total
y_S_fuel=N_S/N_total
y_N2_fuel=N_N2/N_total
y_O2_fuel=N_O2/N_total
"Composició aire"
y_N2=0,765
y_O2=0,2067
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y_H2O=0,028
y_CO2=0,0003
y_N2_aire=y_N2/y_O2
y_O2_aire=y_O2/y_O2
y_H2O_aire=y_H2O/y_O2
y_CO2_aire=y_CO2/y_O2
"Estequiometria reacció"
"y_C_fuel * C + y_H2_fuel * H2 + y_S_fuel * S + y_N2_fuel * N2 + y_O2_fuel * O2 +
a_t*(1+20/100) * (y_O2_aire * O2 + y_N2_aire * N2 + y_CO2_aire *CO2 + y_H2O_aire *
H2O) --> c_CO2_fums * CO2 + c_H20_fums * H20 + c_SO2_fums * SO2 + c_N2_fums *
N2 + c_O2_fums * O2
0.2 * a_t = c_O2_fums"
"Balanç C"
y_C_fuel+a_t*(1+20/100)*y_CO2_aire=c_CO2_fums
"Balanç H"
2*y_H2_fuel+2*a_t*(1+20/100)*y_H2O_aire=c_H2O_fums*2
"Balanç S"
y_S_fuel=c_SO2_fums
"Balanç N"
2*y_N2_fuel+a_t*(1+20/100)*2*y_N2_aire=2*c_N2_fums
"Balanç O"
2*y_O2_fuel+a_t*(1+20/100)*(2*y_O2_aire+y_H2O_aire+2*y_CO2_aire)=2*c_CO2_fums
+c_H2O_fums+2*c_SO2_fums+2*c_O2_fums
0,2*a_t=c_O2_fums

nfums=c_CO2_fums+c_H2O_fums+c_SO2_fums+c_N2_fums+c_O2_fums "c_x_fums
equival al coeficient estequiomètric que genera la combustió d'un mol de combustible i
nfums representa la suma d'aquests coeficients, és a dir el nombre de mols de fums que
genera la combustió d'un mol de carbó"
"Fracció molar dels fums"
y_CO2_fums=c_CO2_fums/(nfums)
y_H2O_fums=c_H2O_fums/(nfums)
y_SO2_fums=c_SO2_fums/(nfums)
y_N2_fums=c_N2_fums/(nfums)
y_O2_fums=c_O2_fums/(nfums)
"Temperatura de combustió"
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c_CO2_fums*Enthalpy(CO2;T=T_comb)*MolarMass(CO2)+c_H2O_fums*Enthalpy(H2O;
T=T_comb)*MolarMass(H2O)+c_O2_fums*Enthalpy(O2;T=T_comb)*MolarMass(O2)+c_
N2_fums*Enthalpy(N2;T=T_comb)*MolarMass(N2)=a_t*(1+20/100)*(Enthalpy(O2;T=T[0])
*MolarMass(O2)+y_N2_aire*Enthalpy(N2;T=T[0])*MolarMass(N2)+y_CO2_aire*Enthalpy(
CO2;T=T[0])*MolarMass(CO2)+y_H2O_aire*Enthalpy(H2O;T=T[0])*MolarMass(H2O))
"Fluxos"
"Pesos molars [kg/kmol]"
MW_fuel=y_C_fuel*MolarMass(C)+y_S_fuel*MolarMass(S)+y_H2_fuel*MolarMass(H2)+y
_N2_fuel*MolarMass(N2)+y_O2_fuel*MolarMass(O2)
MW_aire=y_N2*MolarMass(N2)+y_O2*MolarMass(O2)+y_H2O*MolarMass(H2O)+y_CO
2*MolarMass(CO2)
MW_fums=y_CO2_fums*MolarMass(CO2)+y_H2O_fums*MolarMass(H2O)+y_O2_fums*
MolarMass(O2)+y_N2_fums*MolarMass(N2)+y_SO2_fums*MolarMass(SO2)
"Fluxos màssics m_x [kg/s] i fluxos molars n_x [kmol/s]"
n_fuel=m_fuel/MW_fuel
n_aire=(y_O2_aire+y_N2_aire+y_H2O_aire+y_CO2_aire)*1,2*a_t*n_fuel
n_aire=m_aire/MW_aire
m_fums=m_aire+m_fuel
n_fums=m_fums/MW_fums
"Flux mols reactius (fuel) [kmol/s]"
n_C_fuel=n_fuel*y_C_fuel
n_H2_fuel=n_fuel*y_H2_fuel
n_S_fuel=n_fuel*y_S_fuel
n_N2_fuel=n_fuel*y_N2_fuel
n_O2_fuel=n_fuel*y_O2_fuel
"Flux màssic reactius (fuel) [kg/s]"
m_C_fuel=n_C_fuel*MolarMass(C)
m_H2_fuel=n_H2_fuel*MolarMass(H2)
m_S_fuel=n_S_fuel*MolarMass(S)
m_N2_fuel=n_N2_fuel*MolarMass(N2)
m_O2_fuel=n_O2_fuel*MolarMass(O2)
"Flux mols reactius (aire) [kmol/s]"
n_O2_aire=n_aire*y_O2
n_N2_aire=n_aire*y_N2
n_H2O_aire=n_aire*y_H2O
n_CO2_aire=n_aire*y_CO2
"Flux màssic reactius (aire) [kg/s]"
m_O2_aire=n_O2_aire*MolarMass(O2)
m_H2O_aire=n_H2O_aire*MolarMass(H2O)
m_N2_aire=n_N2_aire*MolarMass(N2)
m_CO2_aire=n_CO2_aire*MolarMass(CO2)
"Flux mols productes (fums) [kmol/s]"
n_CO2_fums=y_CO2_fums*n_fuel*nfums
n_H2O_fums=y_H2O_fums*n_fuel*nfums
n_SO2_fums=y_SO2_fums*n_fuel*nfums
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n_N2_fums=y_N2_fums*n_fuel*nfums
n_O2_fums=y_O2_fums*n_fuel*nfums
"Flux màssic productes (fums) [kg/s]"
m_CO2_fums=n_CO2_fums*MolarMass(CO2)
m_H2O_fums=n_H2O_fums*MolarMass(H2O)
m_N2_fums=n_N2_fums*MolarMass(N2)
m_SO2_fums=n_SO2_fums*MolarMass(SO2)
m_O2_fums=n_O2_fums*MolarMass(O2)
"ANÀLISI EXERGÈTICA"
"Regeneradors"
b_d_LPH1=ex[12]+ex[15]-ex[16]-ex[35]
psi_LPH1=(ex[16]-ex[15])/(ex[12]-ex[35])
b_d_LPH2=ex[11]+ex[40]+ex[16]-ex[17]/m[17]*m[16]-ex[36]
psi_LPH2=(ex[17]/(m[17])*m[16]-ex[16])/(ex[11]+ex[40]-ex[36])
b_d_LPH3=ex[17]+ex[10]-ex[18]-ex[40]
psi_LPH3=(ex[18]-ex[17])/(ex[10]-ex[40])
b_d_LPH4=ex[9]+ex[18]-ex[38]-ex[19]/m[19]*m[18]
psi_LPH4=(ex[19]/(m[19])*m[18]-ex[18])/(ex[9]-ex[38])
b_d_HPH1=ex[24]+ex[6]-ex[25]-ex[26]
psi_HPH1=(ex[25]-ex[24])/(ex[6]-ex[26])
b_d_HPH2=ex[2]+ex[23]-ex[24]-ex[27]
psi_HPH2=(ex[24]-ex[23])/(ex[2]-ex[27])
b_d_HPH3=ex[28]+ex[3]+ex[22]-ex[23]-ex[29]
psi_HPH3=(ex[23]-ex[22])/(ex[28]+ex[3]-ex[29])
b_d_HPH4=ex[30]+ex[26]+ex[21]-ex[31]-ex[22]
psi_HPH4=(ex[22]-ex[21])/(ex[3]+ex[26]-ex[31])
"Bombes"
b_d_CEP=W_CEP_Real+ex[14]-ex[15]
psi_CEP=(ex[15]-ex[14])/W_CEP_Real
b_d_P1=W_P1_Real+ex[36]-ex[37]
psi_P1=(ex[37]-ex[36])/W_P1_Real
b_d_P2=W_P2_Real+ex[38]-ex[39]
psi_P2=(ex[39]-ex[38])/W_P2_Real
b_d_BFP=W_BFP+ex[20]-ex[21]
psi_BFP=(ex[21]-ex[20])/W_BFP
b_d_TurboPump=W_TurboPump+ex[33]-ex[34]
psi_TurboPump=-W_TurboPump/(ex[33]-ex[34])
"Turbines"
b_d_HPT=W_HPT+ex[1]-ex[2]-ex[3]-ex[4]
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psi_HPT=-W_HPT/(ex[1]-ex[2]-ex[3]-ex[4])
b_d_IPT=W_IPT+ex[5]-ex[6]-ex[7]-ex[8]
psi_IPT=-W_IPT/(ex[5]-ex[6]-ex[7]-ex[8])
b_d_LPT=W_LPT+ex[8]-ex[9]-ex[10]-ex[11]-ex[12]-ex[13]
psi_LPT=-W_LPT/(ex[8]-ex[9]-ex[10]-ex[11]-ex[12]-ex[13])
"Desairador"
b_d_Desairador=ex[31]+ex[32]+ex[19]-ex[20]
psi_Desairador=ex[20]/(ex[19]+ex[31]+ex[32])
"Vàlvules"
b_d_EXP1=ex[27]-ex[28]
psi_EXP1=ex[28]/ex[27]
b_d_EXP2=ex[29]-ex[30]
psi_EXP2=ex[30]/ex[29]
"Cabal refrigeració"
m_refrigeració=abs(Q_cond)/(4,186*12)/1000
"Condensador"
b_d_Cond=ex[13]+ex[34]+ex[35]-ex[14]-m_refrigeració*(4,186*12T[0]*4,186*ln((300)/288))/1000
psi_Cond=(m_refrigeració*(4,186*12-T[0]*4,1868*ln((300)/288)))/1000/(-ex[13]-ex[34]ex[35]+ex[14])
"Caldera"
b_d_Boiler1=Ex_fuel+ex[25]+ex[4]-ex[1]-ex[5]
psi_Boiler1=(ex[1]+ex[5]-ex[4]-ex[25])/Ex_fuel
"Exergia combustió"
Ex_fuel=(PCI*(1,0438+0,0013*(4,1/61)+0,1083*(7,2/61)+0,0549*(1,53/61))+6,74*0,49)*m
_fuel
W_perdut_Boiler2=-ex[25]-ex[4]+ex[1]+ex[5]+Q_cald_tot*(1-T[0]/T_cald)
T_cald=(T[0]+T_comb)/2
psi_Boiler2=(ex[1]+ex[5]-ex[4]-ex[25])/(Q_cald_tot*(1-T[0]/T_cald))
psi_Exergetic=abs(W_TotTurb)/((Ex_fuel+Q_cald_tot*(1-T[0]/T_cald))/2)

9.2 Equacions planta hibridada EES
"CÀLCUL FLUXOS MÀSSICS"
"Desviació fluxos"

P à g i n a 71 | 81

Anàlisi termodinàmica d’una central tèrmica i viabilitat de la seva hibridació en energia tèrmica i solar

"m[1]*X=m[2]"
450*X=28,23
"m[3]=m[1]*(1-X)*Y"
33,37=450*(1-X)*Y
"m[6]=m[5]*Z"
21,91=388,4*Z
"m[7]=m[5]*W"
47,87=388,4*W
"m[32]=m[7]*V"
23,47=V*47,87
"Nous fluxos màssics"
m[1]=m[2]+m[3]+m[4]
m[2]=m[1]*X
m[27]=m[2]
m[28]=m[27]
m[29]=m[28]+m[3]
m[30]=m[29]
m[3]=m[1]*(1-X)*Y
m[4]=m[5]
m[5]=m[6]+m[7]+m[8]
m[6]=m[5]*Z
m[26]=m[6]
m[31]=m[26]+m[30]
m[7]=m[5]*W
m[7]=m[32]+m[33]
m[32]=m[7]*V
m[34]=m[33]
m[8]=m[13]
m[14]=m[13]+m[34]
m[14]=m[15]
m[15]=m[19]
m[20]=m[31]+m[32]+m[19]
m[21]=m[20]
m[22]=m[21]
m[22]=m[23]
m[23]=m[24]
m[24]=m[25]
"Turbines"
W_HPT=(m[1]*(h[2]-h[1])+(m[1]-m[2])*(h[3]-h[2]))*Convert('kW';'MW')
W_IPT=(m[5]*(h[6]-h[5])+(m[5]-m[6])*(h[7]-h[6])+(m[5]-m[6]-m[7])*(h[8]h[7]))*Convert('kW';'MW')
W_LPT=(m[8]*(h[13]-h[8]))*Convert('kW';'MW')
-613,47=W_HPT+W_IPT+W_LPT
W_TotTurb=-613,47
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"PROPIETATS DELS ESTATS"
"Estat 0"
T[0]=299
P[0]=0,1
h[0]=Enthalpy(Water;T=T[0];P=P[0])
s[0]=Entropy(Water;T=T[0];P=P[0])
"Estat 1"
T[1]=863
P[1]=30
h[1]=Enthalpy(Water;T=T[1];P=P[1])
s[1]=Entropy(Water;T=T[1];P=P[1])
ex[1]=m[1]*((h[1]-h[0])-T[0]*(s[1]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 2"
T[2]=644,2
P[2]=7,68
h[2]=Enthalpy(Water;T=T[2];P=P[2])
s[2]=Entropy(Water;T=T[2];P=P[2])
ex[2]=m[2]*((h[2]-h[0])-T[0]*(s[2]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[2]=s[1]
h_s[2]=Enthalpy(Water;s=s[1];P=P[2])
T_s[2]=Temperature(Water;P=P[2];s=s[2])
"Estat 3"
T[3]=607,2
P[3]=P[4]
h[3]=Enthalpy(Water;T=T[3];P=P[3])
s[3]=Entropy(Water;T=T[3];P=P[3])
ex[3]=m[3]*((h[3]-h[0])-T[0]*(s[3]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[3]=s[1]
h_s[3]=Enthalpy(Water;s=s[1];P=P[3])
T_s[3]=Temperature(Water;P=P[3];s=s[1])
"Estat 4"
T[4]=607,2
P[4]=5,837
h[4]=Enthalpy(Water;T=T[4];P=P[4])
s[4]=Entropy(Water;T=T[4];P=P[4])
ex[4]=m[4]*((h[4]-h[0])-T[0]*(s[4]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[4]=s[1]
h_s[4]=Enthalpy(Water;s=s[1];P=P[4])
T_s[4]=Temperature(Water;P=P[4];s=s[1])
"Estat 5"
T[5]=883
P[5]=5,72
h[5]=Enthalpy(Water;T=T[5];P=P[5])
s[5]=Entropy(Water;T=T[5];P=P[5])
ex[5]=m[5]*((h[5]-h[0])-T[0]*(s[5]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 6"
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T[6]=769,4
P[6]=2,81
h[6]=Enthalpy(Water;T=T[6];P=P[6])
s[6]=Entropy(Water;T=T[6];P=P[6])
ex[6]=m[6]*((h[6]-h[0])-T[0]*(s[6]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[6]=s[5]
h_s[6]=Enthalpy(Water;s=s[5];P=P[6])
T_s[6]=Temperature(Water;P=P[6];s=s[5])
"Estat 7"
T[7]=639,1
P[7]=1,104
h[7]=Enthalpy(Water;T=T[7];P=P[7])
s[7]=Entropy(Water;T=T[7];P=P[7])
ex[7]=m[7]*((h[7]-h[0])-T[0]*(s[7]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[7]=s[5]
h_s[7]=Enthalpy(Water;s=s[5];P=P[7])
T_s[7]=Temperature(Water;P=P[7];s=s[5])
"Estat 8"
T[8]=603,98
P[8]=0,834
h[8]=Enthalpy(Water;T=T[8];P=P[8])
s[8]=Entropy(Water;T=T[8];P=P[8])
ex[8]=m[8]*((h[8]-h[0])-T[0]*(s[8]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[8]=s[5]
h_s[8]=Enthalpy(Water;s=s[5];P=P[8])
T_s[8]=Temperature(Water;P=P[8];s=s[5])
"Estat 13"
T[13]=305,9
P[13]=0,005
x[13]=0,912
h[13]=Enthalpy(Water;x=x[13];P=P[13])
s[13]=Entropy(Water;x=x[13];P=P[13])
ex[13]=m[13]*((h[13]-h[0])-T[0]*(s[13]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[13]=s[8]
h_s[13]=Enthalpy(Water;s=s[8];P=P[13])
T_s[13]=Temperature(Water;P=P[13];s=s[8])
"Estat 14"
T[14]=305,4
P[14]=0,005
h[14]=Enthalpy(Water;T=T[14];P=P[14])
s[14]=Entropy(Water;T=T[14];P=P[14])
ex[14]=m[14]*((h[14]-h[0])-T[0]*(s[14]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 15"
T[15]=306
P[15]=2,2
h[15]=Enthalpy(Water;T=T[15];P=P[15])
s[15]=Entropy(Water;T=T[15];P=P[15])
ex[15]=m[15]*((h[15]-h[0])-T[0]*(s[15]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[15]=s[14]
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h_s[15]=Enthalpy(Water;s=s[14];P=P[15])
T_s[15]=Temperature(Water;P=P[15];s=s[14])
"Estat 19"
T[19]=413,5
P[19]=2,2
h[19]=Enthalpy(Water;T=T[19];P=P[19])
s[19]=Entropy(Water;T=T[19];P=P[19])
ex[19]=m[19]*((h[19]-h[0])-T[0]*(s[19]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 20"
T[20]=456
P[20]=1,082
h[20]=Enthalpy(Water;T=T[20];P=P[20])
s[20]=Entropy(Water;T=T[20];P=P[20])
ex[20]=m[20]*((h[20]-h[0])-T[0]*(s[20]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 21"
T[21]=462,5
P[21]=34,4
h[21]=Enthalpy(Water;T=T[21];P=P[21])
s[21]=Entropy(Water;T=T[21];P=P[21])
ex[21]=m[21]*((h[21]-h[0])-T[0]*(s[21]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[21]=s[20]
h_s[21]=Enthalpy(Water;s=s[20];P=P[21])
T_s[21]=Temperature(Water;P=P[21];s=s[20])
"Estat 22"
T[22]=489,05
P[22]=34,4
h[22]=Enthalpy(Water;T=T[22];P=P[22])
s[22]=Entropy(Water;T=T[22];P=P[22])
ex[22]=m[22]*((h[22]-h[0])-T[0]*(s[22]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 23"
T[23]=524,92
P[23]=34,4
h[23]=Enthalpy(Water;T=T[23];P=P[23])
s[23]=Entropy(Water;T=T[23];P=P[23])
ex[23]=m[23]*((h[23]-h[0])-T[0]*(s[23]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 24"
T[24]=550,54
P[24]=34,4
h[24]=Enthalpy(Water;T=T[24];P=P[24])
s[24]=Entropy(Water;T=T[24];P=P[24])
ex[24]=m[24]*((h[24]-h[0])-T[0]*(s[24]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 25"
T[25]=554,85
P[25]=34,4
h[25]=Enthalpy(Water;T=T[25];P=P[25])
s[25]=Entropy(Water;T=T[25];P=P[25])
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ex[25]=m[25]*((h[25]-h[0])-T[0]*(s[25]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 25'"
T_25S=623,15
P_25S=(P[1]+P[25])/2
h_25S=Enthalpy(Water;T=T_25S;P=P_25S)
s_25S=Entropy(Water;T=T_25S;P=P_25S)
ex_25S=m[25]*((h_25S-h[0])-T[0]*(s_25S-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 26"
T[26]=576,8
P[26]=2,81
h[26]=Enthalpy(Water;T=T[26];P=P[26])
s[26]=Entropy(Water;T=T[26];P=P[26])
ex[26]=m[26]*((h[26]-h[0])-T[0]*(s[26]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 27"
T[27]=531,8
P[27]=7,526
h[27]=Enthalpy(Water;T=T[27];P=P[27])
s[27]=Entropy(Water;T=T[27];P=P[27])
ex[27]=m[27]*((h[27]-h[0])-T[0]*(s[27]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 28"
T[28]=531,8
P[28]=5,837
h[28]=Enthalpy(Water;T=T[28];P=P[28])
s[28]=Entropy(Water;T=T[28];P=P[28])
ex[28]=m[28]*((h[28]-h[0])-T[0]*(s[28]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 29"
T[29]=495,5
P[29]=5,72
h[29]=Enthalpy(Water;T=T[29];P=P[29])
s[29]=Entropy(Water;T=T[29];P=P[29])
ex[29]=m[29]*((h[29]-h[0])-T[0]*(s[29]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 30"
T[30]=495,66
P[30]=2,81
h[30]=Enthalpy(Water;T=T[30];P=P[30])
s[30]=Entropy(Water;T=T[30];P=P[30])
ex[30]=m[30]*((h[30]-h[0])-T[0]*(s[30]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 31"
T[31]=475,1
P[31]=2,754
h[31]=Enthalpy(Water;T=T[31];P=P[31])
s[31]=Entropy(Water;T=T[31];P=P[31])
ex[31]=m[31]*((h[31]-h[0])-T[0]*(s[31]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 32"
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T[32]=639,1
P[32]=1,104
h[32]=Enthalpy(Water;T=T[32];P=P[32])
s[32]=Entropy(Water;T=T[32];P=P[32])
ex[32]=m[32]*((h[32]-h[0])-T[0]*(s[32]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 33"
T[33]=639,1
P[33]=1,104
h[33]=Enthalpy(Water;T=T[33];P=P[33])
s[33]=Entropy(Water;T=T[33];P=P[33])
ex[33]=m[33]*((h[33]-h[0])-T[0]*(s[33]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
"Estat 34"
T[34]=309,16
P[34]=0,006
x[34]=0,905
h[34]=Enthalpy(Water;x=x[34];P=P[34])
s[34]=Entropy(Water;x=x[34];P=P[34])
ex[34]=m[34]*((h[34]-h[0])-T[0]*(s[34]-s[0]))*Convert('kW';'MW')
s_s[34]=s[33]
h_s[34]=Enthalpy(Water;s=s[33];P=P[34])
T_s[34]=Temperature(Water;P=P[34];s=s[33])
"ANÀLISI PLAQUES SOLARS"
"Camp solar"
Q_solar1=m[19]*(h[19]-h[15])*Convert('kW';'MW')
Q_solar2=m[25]*(h_25S-h[25])*Convert('kW';'MW')
Q_solarTotal=Q_solar1+Q_solar2
(C-100)/(T_25S-273,15-150)=(1500-100)/(1500-150)
Q_solarTotal=S_m2*0,7*1898/(365*24*1000)*C
S_hta=S_m2/10000
"ANÀLISI ENERGÈTICA"
"Caldera"
Q_cald=m[25]*(h[1]-h_25S)*Convert('kW';'MW')
Q_cald_rec=m[5]*(h[5]-h[4])*Convert('kW';'MW')
Q_cald_tot=Q_cald+Q_cald_rec
"Condensador"
Q_cond=(m[14]*h[14]-(m[13]*h[13]+m[34]*h[34]))*Convert('kW';'MW')
"Turbines"
mu_HPT1=(h[2]-h[1])/(h_s[2]-h[1])
mu_HPT2=(h[3]-h[1])/(h_s[3]-h[1])
mu_HPT=(m[1]*h[1]-m[2]*h[2]-(m[3]+m[4])*h[3])/(m[1]*h[1]-m[2]*h_s[2](m[3]+m[4])*h_s[3])
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mu_IPT1=(h[6]-h[5])/(h_s[6]-h[5])
mu_IPT2=(h[7]-h[5])/(h_s[7]-h[5])
mu_IPT3=(h[8]-h[5])/(h_s[8]-h[5])
mu_IPT=(m[5]*h[5]-m[6]*h[6]-m[7]*h[7]-m[8]*h[8])/(m[5]*h[5]-m[6]*h_s[6]-m[7]*h_s[7]m[8]*h_s[8])
mu_LPT=(m[8]*h[8]-m[13]*h[13])/(m[8]*h[8]-m[13]*h_s[13])
"Bombes"
W_TurboPump=m[34]*(h[34]-h[33])*Convert('kW';'MW')
W_BFP=m[21]*(h[21]-h[20])*Convert('kW';'MW')
mu_TurboPump=(h[34]-h[33])/(h_s[34]-h[33])
mu_BFP=(h_s[21]-h[20])/(h[21]-h[20])
W_CEP=m[15]*(h_s[15]-h[14])*Convert('kW';'MW')
mu_CEP=(h_s[15]-h[14])/(h[15]-h[14])
W_CEP_Real=W_CEP/mu_CEP
W_bombasTot=W_CEP
"Regeneradors"
QHPH1_r=m[26]*(h[26]-h[6])*Convert('kW';'MW')
QHPH1_u=m[25]*(h[25]-h[24])*Convert('kW';'MW')
QHPH1_perd=QHPH1_u+QHPH1_r
mu_HPH1=abs(QHPH1_u/QHPH1_r)
QHPH2_r=m[27]*(h[27]-h[2])*Convert('kW';'MW')
QHPH2_u=m[24]*(h[24]-h[23])*Convert('kW';'MW')
QHPH2_perd=QHPH2_u+QHPH2_r
mu_HPH2=abs(QHPH2_u/QHPH2_r)
QHPH3_r=(m[29]*h[29]-(m[28]*h[28]+m[3]*h[3]))*Convert('kW';'MW')
QHPH3_u=m[22]*(h[23]-h[22])*Convert('kW';'MW')
QHPH3_perd=QHPH3_u+QHPH3_r
mu_HPH3=abs(QHPH3_u/QHPH3_r)
QHPH4_r=(m[31]*h[31]-(m[30]*h[30]+m[26]*h[26]))*Convert('kW';'MW')
QHPH4_u=m[22]*(h[22]-h[21])*Convert('kW';'MW')
QHPH4_perd=QHPH4_u+QHPH4_r
mu_HPH4=abs(QHPH4_u/QHPH4_r)
"Desairador"
QDesairador=(m[20]*h[20]-(m[19]*h[19]+m[31]*h[31]+m[32]*h[32]))*Convert('kW';'MW')
"Rendiment energètic"
W_net=abs(W_TotTurb)-W_bombasTot
mu_Cicle=W_net/(Q_cald_tot+Q_solarTotal)*100
"Flux màssic de combustible"
PCI=4300*4,1868/1000
Q_cald_tot=PCI*m_fuel
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"ANÀLISI COMBUSTIÓ"
"Pesos molars [kg/kmol]"
MW_fuel=y_C_fuel*MolarMass(C)+y_S_fuel*MolarMass(S)+y_H2_fuel*MolarMass(H2)+y
_N2_fuel*MolarMass(N2)+y_O2_fuel*MolarMass(O2)
MW_aire=y_N2*MolarMass(N2)+y_O2*MolarMass(O2)+y_H2O*MolarMass(H2O)+y_CO
2*MolarMass(CO2)
MW_fums=y_CO2_fums*MolarMass(CO2)+y_H2O_fums*MolarMass(H2O)+y_O2_fums*
MolarMass(O2)+y_N2_fums*MolarMass(N2)+y_SO2_fums*MolarMass(SO2)
"Fluxos màssics m_x [kg/s] i fluxos molars n_x [kmol/s]"
n_fuel=m_fuel/MW_fuel
n_aire=(y_O2_aire+y_N2_aire+y_H2O_aire+y_CO2_aire)*1,2*a_t*n_fuel
n_aire=m_aire/MW_aire
m_fums=m_aire+m_fuel
n_fums=m_fums/MW_fums
"Flux mols reactius (fuel) [kmol/s]"
n_C_fuel=n_fuel*y_C_fuel
n_H2_fuel=n_fuel*y_H2_fuel
n_S_fuel=n_fuel*y_S_fuel
n_N2_fuel=n_fuel*y_N2_fuel
n_O2_fuel=n_fuel*y_O2_fuel
"Flux màssic reactius (fuel) [kg/s]"
m_C_fuel=n_C_fuel*MolarMass(C)
m_H2_fuel=n_H2_fuel*MolarMass(H2)
m_S_fuel=n_S_fuel*MolarMass(S)
m_N2_fuel=n_N2_fuel*MolarMass(N2)
m_O2_fuel=n_O2_fuel*MolarMass(O2)
"Flux mols reactius (aire) [kmol/s]"
n_O2_aire=n_aire*y_O2
n_N2_aire=n_aire*y_N2
n_H2O_aire=n_aire*y_H2O
n_CO2_aire=n_aire*y_CO2
"Flux màssic reactius (aire) [kg/s]"
m_O2_aire=n_O2_aire*MolarMass(O2)
m_H2O_aire=n_H2O_aire*MolarMass(H2O)
m_N2_aire=n_N2_aire*MolarMass(N2)
m_CO2_aire=n_CO2_aire*MolarMass(CO2)
"Flux mols productes (fums) [kmol/s]"
n_CO2_fums=y_CO2_fums*n_fuel*nfums
n_H2O_fums=y_H2O_fums*n_fuel*nfums
n_SO2_fums=y_SO2_fums*n_fuel*nfums
n_N2_fums=y_N2_fums*n_fuel*nfums
n_O2_fums=y_O2_fums*n_fuel*nfums
"Flux màssic productes (fums) [kg/s]"
m_CO2_fums=n_CO2_fums*MolarMass(CO2)
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m_H2O_fums=n_H2O_fums*MolarMass(H2O)
m_N2_fums=n_N2_fums*MolarMass(N2)
m_SO2_fums=n_SO2_fums*MolarMass(SO2)
m_O2_fums=n_O2_fums*MolarMass(O2)

"ANÀLISI EXERGÈTICA"
"Regeneradors"
b_d_HPH1=ex[24]+ex[6]-ex[25]-ex[26]
psi_HPH1=(ex[25]-ex[24])/(ex[6]-ex[26])
b_d_HPH2=ex[2]+ex[23]-ex[24]-ex[27]
psi_HPH2=(ex[24]-ex[23])/(ex[2]-ex[27])
b_d_HPH3=ex[28]+ex[3]+ex[22]-ex[23]-ex[29]
psi_HPH3=(ex[23]-ex[22])/(ex[28]+ex[3]-ex[29])
b_d_HPH4=ex[30]+ex[26]+ex[21]-ex[31]-ex[22]
psi_HPH4=(ex[22]-ex[21])/(ex[3]+ex[26]-ex[31])
"Bombes"
b_d_CEP=W_CEP_Real+ex[14]-ex[15]
psi_CEP=(ex[15]-ex[14])/W_CEP_Real
b_d_BFP=W_BFP+ex[20]-ex[21]
psi_BFP=(ex[21]-ex[20])/W_BFP
b_d_TurboPump=W_TurboPump+ex[33]-ex[34]
psi_TurboPump=-W_TurboPump/(ex[33]-ex[34])
"Turbines"
b_d_HPT=W_HPT+ex[1]-ex[2]-ex[3]-ex[4]
psi_HPT=-W_HPT/(ex[1]-ex[2]-ex[3]-ex[4])
b_d_IPT=W_IPT+ex[5]-ex[6]-ex[7]-ex[8]
psi_IPT=-W_IPT/(ex[5]-ex[6]-ex[7]-ex[8])
b_d_LPT=W_LPT+ex[8]-ex[13]
psi_LPT=-W_LPT/(ex[8]-ex[13])
"Desairador"
b_d_Desairador=ex[31]+ex[32]+ex[19]-ex[20]
psi_Desairador=ex[20]/(ex[19]+ex[31]+ex[32])
"Vàlvules"
b_d_EXP1=ex[27]-ex[28]
psi_EXP1=ex[28]/ex[27]
b_d_EXP2=ex[29]-ex[30]
psi_EXP2=ex[30]/ex[29]
"Cabal refrigeració"
m_refrigeració=abs(Q_cond)/(4,186*12)/1000
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"Condensador"
b_d_Cond=ex[13]+ex[34]-ex[14]-m_refrigeració*(4,186*12-T[0]*4,186*ln((300)/288))/1000
psi_Cond=(m_refrigeració/1000*(4,186*12-T[0]*4,1868*ln((300)/288)))/(-ex[13]ex[34]+ex[14])
"Caldera"
b_d_Boiler1=Ex_fuel+ex_25S+ex[4]-ex[1]-ex[5]
psi_Boiler1=(ex[1]+ex[5]-ex[4]-ex_25S)/Ex_fuel
"Exergia combustió"
Ex_fuel=(PCI*(1,0438+0,0013*(4,1/61)+0,1083*(7,2/61)+0,0549*(1,53/61))+6,74*0,49)*m
_fuel
W_perdut_Boiler2=-ex_25S-ex[4]+ex[1]+ex[5]+Q_cald_tot*(1-T[0]/T_cald)
T_comb=2182,98
T_cald=(T[0]+T_comb)/2
psi_Boiler2=(ex[1]+ex[5]-ex[4]-ex_25S)/(Q_cald_tot*(1-T[0]/T_cald))
psi_Exergetic=abs(W_TotTurb)/((Ex_fuel+Q_cald_tot*(1-T[0]/T_cald))/2)
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