
1.1 Planta de cogeneració amb biomassa 

L’elevat consum energètic de serradora, fàbrica de pèl·lets i fàbrica de CLT convida a estudiar la 
implantació d’una planta de cogeneració per a què abasteixi el conjunt d’energia elèctrica i 
energia tèrmica.  
 
Per a cometre la cogeneració amb biomassa, hem valorat tres opcions: 

● Una planta que segueixi el principi del cicle orgànic Rankine (ORC); 
● Turbina de vapor i caldera de biomassa; 
● Motor alternatiu amb gas de síntesi procedent de gasificació de biomassa. 

 

1.1.1 Generació amb turbina de vapor 

La tecnologia de generació elèctrica a partir del cicle aigua-vapor està àmpliament provada, 
també, utilitzant com a combustible la biomassa: una caldera converteix l’energia de la biomassa 
en vapor a alta pressió. Aquest vapor es transforma en energia elèctrica en una turbina de vapor, 
mitjançant un generador. El vapor “esgotat”, es condensa i es tanca el cicle en tornat, com a 
aigua, a la caldera. 

 
Fig.  8-1. Etapes d’una central de generació amb turbina de vapor a partir de biomassa. Font: TFG Alba 

Serra Maldonado. Any: 2015. 

 



 
Fig.  8-2. Cicle aigua-vapor típic d’una central de generació amb turbina de vapor. Font: Turboden. 

Any: 2017. 

 
Quan parlem de caldera de biomassa, hem de pensar en una instal·lació com aquesta, que duu 
la complicació de la manipulació de la biomassa i la generació de vapor a alta pressió: 

 
Fig.  8-3. Exemple d’instal·lació de caldera de biomassa en una planta de generació elèctrica. Font: 

Turboden. Any: 2017. 
 

La instal·lació d’una central d’aquest tipus comporta: 

● Elevats costos de manteniment, generalment, se signa un contracte integral amb el 
fabricant de la turbina. 

● Elevat control de seguretat, per les elevades pressions de generació de vapor i 
electricitat 

● Poc marge d’operació: la turbina és una màquina que funciona a 15.000rpm que 
demana ser aturada el mínim possible, afectant, per tant, a la flexibilitat de l’operació. 

 

1.1.2 Generació amb mòdul ORC 

Una alternativa, certament similar en la forma, és la cogeneració a partir d’un mòdul ORC1, basat 
també en caldera i turbina. En aquest cas, una turbina de vapor que transforma, també, energia 

 
1 ORC: Organic Rankine Cycle, Cicle Orgànic de Rankine. 



tèrmica en mecànica que, acoplada a un generador elèctric genera energia elèctrica per al 
consum. La diferència està en el fluid emprat en el cicle de líquid-vapor, un fluid orgànic amb un 
elevat pes molecular i un punt d’ebullició baix. Això permet importants avantatges respecte 
l’anterior tecnologia: 

● Una velocitat de rotació més baixa de la turbina 
● Una pressió d’operació mes baixa 
● I, per tant, no erosió de les parts metàl·liques i àleps de la turbina 

 
Fig.  8-4. Cicle ORC. Font: Innergy. Any: 2019. 

 

Procés de generació ORC 

El procés d’obtenció d’energia és idèntic al cicle aigua-vapor de la turbina de vapor i que, com 
es realitza amb un fluid orgànic, s’anomena cicle orgànic de Rankine (ORC). Consisteix en: 
vaporització, expansió, condensació i compressió. La figura següent ho descriu molt bé, amb 
l’ajut del gràfic termodinàmic “Entropia-temperatura” on la campaneta mostra el canvi d’estat 
del fluid: 

 

Fig.  8-5. Cicle ORC amb la justificació termodinàmica. Font: www.inmis-energy.com. Any: 2020. 

Explicació del cicle: 

● (8 → 3 → 4). S’evapora el fluid orgànic amb l’energia de l’oli tèrmic precedent de la 
caldera de biomassa. 

● (4 → 5). El fluid orgànic es turbina en forma de vapor, acoplat al generador elèctric. 



● (5 → 9). El vapor “esgotat” pre-escalfa el fluid orgànic. 
● (9 → 6 → 1). El vapor es condensa. 

 

Avantatges sobre la generació amb turbina de vapor 

Disponibilitat i fiabilitat. Els requeriments de manteniment són clarament inferiors tant en 
temps com en cost: el manteniment programat és compatible amb altres manteniments de la 
fàbrica. Els components estan prou sobre dimensionats com per assegurar uns marges de 
seguretat elevats. El fet de no turbinar vapor d’aigua evita la corrosió. 

Simplicitat i facilitat d’operació. El cicle de vapor d’aigua amb turbina requereix temperatures 
superiors als 450°C i pressions de 60-70 bar. Això comporta una complexitat d’operació i 
incrementa les mesures de seguretat. En canvi, les calderes de biomassa treballen a 
temperatures més baixes, entorn del 300°C. A més, el protocol d’engegada d’un mòdul ORC és 
molt més ràpid que el d’una turbina de vapor, que requereix aturades i engegades molt pautades 
i complexes. 

Baix manteniment i llarga vida operacional. Per aquests motius, els requeriments de 
manteniment per a una planta ORC són molt més exigents. Cal remarcar, a més, que, a diferència 
de qualsevol planta de generació amb TV, una planta ORC no requereix un overhaul2, amb 
l’estalvi econòmic que això implica. 

Altres. No hem d’obviar l’interès ambiental, amb més que menor consum d’aigua i un rendiment 
a càrregues parcials millor. 

 

1.1.3 Gasificació 

La gasificació semblaria una opció natural a tenir en compte, si no fos perquè és una tecnologia 
que encara no està prou provada. Recomanem, no obstant, estar pendents de la seva evolució 
comercial, ja que implica l’aprofitament de motors d’explosió o turbines de gas, amb un elevat 
rendiment elèctric i tecnologia, aquesta sí, molt contrastada. 

La gasificació consisteix en la transformació termoquímica de la biomassa a biogàs. El més 
complex és la preparació de la biomassa que, com en tots els altres casos, cal preparar i assecar 
i que empra diferents tecnologies. 

 
Un exemple de planta de gasificació, per a veure la complexitat del procés, es mostra a 
continuació, situada als Estats Units. L’esquema mostra el tractament de la biomassa abans 
d’entrar al gasificador, i dels gasos que se n’extreuen, que cal que siguin netejats abans d’entrar, 
en aquest cas, a una turbina de gas. 

 
2 Overhaul o posada a zero: és un manteniment major que es fa als 5-7 anys de la posada en marxa de la planta on se 
sustitueixen una part important de les peces de l’equip. 



 
Fig.  8-6. Esquema de funcionament planta pilot de gasificació a Estats Units. Font: Turboden. Any: 

1996. 
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