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1. Introducció
Actualment en ple segle XXI, ens trobem en un punt d’inflexió pel que fa a la forma d’entendre
el planeta i la societat. Aquest punt és remunta al 1987 amb la formalització de l’Informe
Brundtland quan molts científics es van donar compte de que moltes accions dels humans
tenien impactes sobre la naturalesa, com per exemple, una evident pèrdua de la biodiversitat
o efectes sobre el canvi climàtic. Des de aleshores fins ençà la idea de desenvolupament
sostenible no ha parat de remoure consciències fent saber que no es pot entendre la societat i
l’economia sense tenir en compte el medi ambient.
La major part de l'energia generada avui en dia es produeix amb combustibles fòssils, que
emeten tones de diòxid de carboni i altres contaminants. A més, el combustible fòssil és
limitat. Per fer que el desenvolupament de la nostra civilització sigui sostenible i causar menys
impacte al nostre medi ambient, les persones, pensant en clau del desenvolupament
sostenible han buscat noves fonts d'energia neta i substitutiva, les energies renovables.
Tant les energies renovables (eòlica, hidràulica, mareomotriu), com les convencionals
(combustibles fòssils) parteixen i es generen a partir de la radiació solar. La radiació solar
impacta sobre la superfície terrestre amb una potència de 120 petawatts, (1 petawatt = 1015
watt).Per tant, podem afirmar que les energies renovables són les úniques fonts capaces
d’abastir durant molts segles el reclam d’energia de l’espècie, ja que és preveu que la
demanda d’energia augmenti un 5% cada any1.
En els últims cinquanta anys la demanda energètica s’ha triplicat, fins a assolir
aproximadament uns 12,3 bilions de TEP2 el 2013 el que equivaldria a 143.049 bilions de kWh.
En la Figura (1) podem veure el consum de cada combustible o font i l’evolució al llarg del
temps d’aquests.

Figura 1. Energia mundial consumida per combustible durant el 2015. [1]

1

Enerdata Global Energy Intelligence, World Energy Use in 2010: Over5% Growth, May, 2011.
Equival a la quantitat d'energia obtinguda per la combustió d'una tona de petroli.

2
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Al 2014 el consum d’energia primària subministrada a nivell mundial era de13,7 bilions de TEP
de les quals un 13,8% (1,89 bilions de TEP) provenia d’energies renovables. Com podem veure
en la Figura(2) les energies convencionals (86,2%) predominen per sobre de les renovables,
això ens indica que encara queda una llarga lluita per canviar aquesta situació insostenible.

Figura 2. Energia primària consumida el 2014 a nivell mundial. [2]

Des de 1990, tan com mostra la Figura (3), les fonts d'energia renovables han crescut a una
taxa mitjana anual del 2,2%, que és lleugerament superior a la taxa de creixement de TPES
mundial (1,9%). El creixement ha estat especialment elevat per l'energia solar i eòlica, que va
créixer de mitjana taxes anuals del 46,2% i del 24,3% respectivament, partint des de xifres molt
baixes el 1990. Països de l'OCDE i Xina representen la major part de la producció i del
creixement mundial de l'energia solar i eòlica.

Figura 3. Creixement anual del subministrament de renovables entre 1990 i 2014 a nivell mundial. [2]

El biogàs es troba en la tercera taxa més alta de creixement amb un 13,2%, seguida de
l‘energia solar tèrmica que va créixer un 11,7% i els biocombustibles líquids que van créixer un
10,4%.L’energia hidràulica i els biocombustibles sòlids bàsicament van créixer en la mateixa
línia de la TPES global del 2,5% i 1,5% anual, respectivament.
10

David Carrera Argilés

Treball Final de Grau

Tenint en compte els creixements de les diferents energies renovable entre 1990 i 2014
(Figura (3)), finalment el 2014 les contribucions de cada font queden repartides tal com mostra
la Figura (4).

Figura 4.Energia renovable consumida el 2014 a nivell mundial. [2]

Dins del bloc renovable podem veure que els biocombustibles guanyen la partida i dominen el
sector de forma clara (72,8%), seguits per l’energia hidràulica(17,7%), en canvi, l’energia solar
juntament amb l’energia mareomotriu sols representen el 2,5%. Per tant, l’energia termosolar
per força serà més petita del 2,5% en la contribució mundial d’energia primària renovable, un
percentatge molt per sota del que es vol assolir.
Si posem el focus a Espanya i mirem l’aportació a l’energia primària de cada font d’energia
trobem una diferència de fina a cinc punts d’aportació energètica pel que fa a les renovables
(18,8%) respecte el 13,8% que trobem a nivell mundial, tot i fer la comparativa amb un any de
diferència, tal cal destacar que el petroli està per sobre de la mitjana mundial amb un 44,7%
enfront el 31,3% mundial. En la Figura (5) es mostra els percentatges de totes les fonts
d’energia consumida.

Figura 5. Consum d’energia primària a Espanya durant el 2015. [3]

11

David Carrera Argilés

Treball Final de Grau

Dins del bloc del 18,8% de les energies renovables podem trobar la distribució mostrada en la
Figura (6). Com es pot veure la biomassa es troba en la primera posició amb un 47,76, cal
recordar que aquest tipus d’energia a dia d’avui, el qual estem emetent grans quantitats de
CO2, no és la millor alternativa sostenible ja que emetem CO2 igualment a l’atmosfera. Si ens
fixem en la termosolar és d’un 3,37% i es troba per sobre de la mitjana mundial (<2,5%), és clar
que Espanya gaudeix d’una posició estratègica a l’hora d’invertir en energies solars.

Figura 6. Consum d’energia primària renovable a Espanya durant el 2015. [3]

Tal com ja s’ha comentat anteriorment cada cop hi ha una demanda energètica més elevada i
això comporta un augment també de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI), segons
l’IPCC l’any 2010 es va aconseguir un record històric de 49Gt de CO2 equivalents davant les
27Gt el 1970, això representa un increment del 81,5% en quaranta anys a nivell mundial.
En la Figura (7) es mostra els percentatges d’emissions en funció del sector econòmic. Els
sectors estan classificats en dos tipus, els que tenen emissions directes i els que tenen
emissions indirectes. Les emissions directes són aquelles que emeten CO2 al produir o fabricar
qualsevol cosa i les indirectes són aquelles que han tingut lloc fora dels límits del sector de
consum d’energia, per exemple, al generar electricitat o calor que posteriorment es consumida
per l’usuari. És aquí, on les energies renovables haurien de jugar un paper important en un
futur ja que són emissions que provenen de la crema de combustibles fòssils per generar
electricitat o calor i precisament les energies solars o en el nostre cas les termosolars haurien
de ser capaces d’abastir almenys la demanda elèctrica i calorífica. Disminuir les emissions del
transport, la industria, els edificis o la AFOLU no depenen directament de les renovables, sinó
de canvis estructurals i inversions en cada sector.
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Figura 7. Emissions de GEI per sector econòmic el 2010 a nivell mundial. [4]

Per finalitzar, cal recordar que l’energia solar no és constant al llarg del temps i per tant la
producció d’energia no alimenta la xarxa de forma regular, per exemple, durant el dia hi haurà
una gran producció energètica i durant la nit no, per tal de subministrar de forma més o menys
constant i cobrir la demanda. Per tal de millorar el rendiment de les CSP s’utilitzen varis
sistemes d’emmagatzematge d’energia exposats en la Figura (8). Els motius pels quals
s’utilitzen els tèrmics són bàsicament perquè tenen més potència, capacitat, baixa descàrrega,
baix cost, una vida útil relativament llarga, entre 5 i 15 anys i no són tòxics.

Figura 8. Sistemes d’emmagatzematge d’energia [5].
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2. Objectius i abast
Aquest estudi consta de dos parts: part teòrica i part experimental.
L’objectiu principal de la part teòrica és buscar i recopilar dades de totes les CSP del món, per
tal de classificar-les per les seves característiques en taules. Un cop classificades les CSP, farem
gràfics que representin l’estat de la central, la tecnologia utilitzada, l’any de posada en marxa,
el HTF utilitzat, la potència, l’emmagatzematge...etc. Generarem mapes a nivell nacional i a
nivell mundial que ens permetran localitzar les plantes per països tot mostrant la radiació solar
en cada zona. Discutirem i s’extrauran conclusions de les dades tractades, en particular
s’estudiarà els sistemes d’emmagatzematge utilitzats així com també les resistències i el
comportament d’aquestes en les diferents plantes.
La part experimental es va realitzar a la planta pilot dissenyada i construïda a la Universitat de
Lleida. Aquesta instal·lació està formada per tres parts principals: (1) el sistema de calefacció,
que simula la font d'energia de calefacció durant el procés de càrrega, (2) el sistema de
refrigeració, que simula el consum d'energia de l'usuari durant el procés de descàrrega i, (3 ) el
sistema d'emmagatzematge. L’objectiu en aquesta part consisteix en estudiar les resistències
ja existents en els dos tancs de la planta pilot i estudiar el seu comportament mitjançant uns
gràfics que mostren les temperatures en diferents punts dels tancs així com també l’energia
consumida i les pèrdues de calor en les parets dels tancs [6].
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3. Estudi de plantes termosolars
3.1. Localització, estat i estudi socioeconòmic de les CSP
En aquest apartat s’han localitzat totes les plantes termosolars mitjanant les coordenades
UTM i una aplicació de Google: “My Maps” que permet generar aquest tipus de mapes
classificant també per països, regions, etc...amb la finalitat d’estudiar les centrals utilitzant
gràfics i comparant-los.
a. CSP nacionals
A nivell estatal s’han situat les 52 centrals termosolars, cada marcador representa una central
juntament amb la seva etiqueta i color, que representa el país, en aquest cas el verd s’associa a
Espanya, tal com mostra la Figura (9).

Figura 9. Localització de les plantes termosolars a Espanya i radiació horitzontal global [7,8,9,10].

Com es pot observar, la major part de les centrals estan situades al Sud d’Espanya, això es
degut a que en aquestes zones hi ha una alta radiació solar, de l’ordre de 2.200 kWh/m2 de
mitja anual entre 1994 i 2013,tal com es veu en el mapa de baix a la dreta de la Figura (9).
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Les dades més rellevants de les centrals de la Figura (9) es troben en la Taula (1).
Taula 1. Propietats i característiques de les CSP a Espanya [7,8,9].

Project
Name

National
region

City

Tec

Andasol-1
Andasol-2

Andalucía
Andalucía

PTC
PTC

Andasol-3
Arcosol 50

Andalucía
Andalucía

PTC
PTC

2011
2011

50 2-tank indirect
49,9 2-tank indirect

Arenales

Andalucía

PTC

2013

50 2-tank indirect

Aste 1A

Castilla La
Mancha
Castilla La
Mancha
Extremadura
Catalunya

Aldeire
Aldeire y La
Calahorra
Aldeire
San José
del Valle
Morón de
la Frontera
Alcázar de
San Juan
Alcázar de
San Juan
Olivenza
Les Borges
Blanques
Valdeobisp
o
Talarrubias
Sevilla

Net
Storage Type
Capacit
y
2008
49,9 2-tank indirect
2009
49,9 2-tank indirect

PTC

2012

50 2-tank indirect

PTC

2012

49,9 2-tank indirect

PTC
PTC

2012
2012

50 2-tank indirect
22,5 None

PTC

2013

50 2-tank indirect

PTC
PTC

2013
2012

50 2-tank indirect
50 n/a

Villena

PTC

2013

50 None

PTC

2010

50 2-tank indirect

PTC

2010

49,9 2-tank indirect

PTC

2012

50 2-tank indirect

STC

2011

PTC

2012

50 None

PTC

2011

50 None

Aste 1B
Astexol II
Borges
Termosolar
Caceres
Casablanca
EL REBOSO
III 50-MW
Enerstar

Extremadura
Extremadura
Andalucía

Production
Start Year

Extresol-1

Com.
Valenciana
Extremadura

Extresol-2

Extremadura

Extresol-3

Extremadura

Gemasolar

Andalucía

Guzmán

Andalucía

Helioenergy
1
Helioenergy
2
Helios I

Andalucía

Torre de
Miguel
Sesmero
Torre de
Miguel
Sesmero
Torre de
Miguel
Sesmero
Fuentes de
Andalucía
Palma del
Río
Écija

Andalucía

Écija

PTC

2012

50 None

Castilla La
Mancha
Castilla La
Mancha
Castilla La

Puerto
Lápice
Puerto
Lápice
Puertollano

PTC

2012

50 None

PTC

2012

50 None

PTC

2009

50 None

Helios II
Ibersol
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Ciudad Real
La Africana
La Dehesa

Mancha
Andalucía
Extremadura

La Florida
La Risca
Lebrija 1
Majadas I

Extremadura
Extremadura
Andalucía
Extremadura

Manchasol1
Manchasol2
Morón

Castilla La
Mancha
Castilla La
Mancha
Andalucía

Olivenza 1
Orellana
Palma del
Río I
Palma del
Río II
Planta Solar
10
Planta Solar
20
Puerto
Errado 1
Puerto
Errado 2
Solaben 1
Solaben 2
Solaben 3
Solaben 6
Solacor 1
Solacor 2
Solnova 1
Solnova 3
Solnova 4
Termesol 50

Extremadura
Extremadura
Andalucía

Termosol 1

Extremadura

Termosol 2

Extremadura
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PTC
PTC

2012
2011

PTC
PTC
PTC
PTC

2010
2009
2011
2010

PTC

2011

49,9 2-tank indirect

PTC

2011

50 2-tank indirect

PTC

2012

50 None

PTC
PTC
PTC

2012
2012
2011

50 None
50 None
50 None

PTC

2010

50 None

Andalucía

Posadas
La
Garrovilla
Badajoz
Alvarado
Lebrija
Majadas de
Tiétar
Alcazar de
San Juan
Alcazar de
San Juan
Morón de
la Frontera
Olivenza
Orellana
Palma del
Río
Palma del
Río
Sevilla

STC

2007

11 Other

Andalucía

Sevilla

STC

2009

20 Other

Regió de
Murcia
Regió de
Murcia
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía

Calasparra

LFR

2009

Calasparra

LFR

2012

Logrosán
Logrosán
Logrosán
Logrosán
El Carpio
El Carpio
Sevilla
Sevilla
Sevilla
San José
del Valle
Navalvillar
de Pela
Navalvillar
de Pela

PTC
PTC
PTC
PTC
PTC
PTC
PTC
PTC
PTC
PTC

2013
2012
2012
2013
2012
2012
2009
2009
2009
2011

1,4 Single-tank
thermocline
30 Single-tank
thermocline
50 None
50 None
50 None
50 None
50 None
50 None
50 None
50 None
50 None
49,9 2-tank indirect

PTC

2013

50 2-tank indirect

PTC

2013

50 2-tank indirect

Andalucía

50 2-tank indirect
49,9 2-tank indirect
50
50
50
50

2-tank indirect
None
None
None

Per tal de realitzar l’estudi de les centrals termosolars arreu del país s’ha utilitzat una base de
dades, les quals s’han extret de diverses fonts d’informació [7,8,9]. A Espanya el
desenvolupament de la industria termosolar ha generat nombrosos llocs de feina al llarg dels
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últims deu anys. Concretament en el sector de la construcció ha generat, entre el 2006 i el
2010, 12.800 llocs de treball per la construcció de les centrals, en la Figura (10) podem
apreciar la generació de llocs cada any així com també la suma acumulada d’aquests. També
podem observar l’aturada del sector el 2010, ja que en els últims set anys no s’ha construït cap
planta termosolar.

Figura 10. Creació de llocs de treball en l’àmbit de la construcció de centrals termosolars a Espanya. Font pròpia a
partir de [7,8,9].

Per altra banda, la construcció d’aquestes centrals ha generat llocs de feina degut al
manteniment de les instal·lacions, assolint fina a 1.705 llocs el 2013, tal com mostra la Figura
(11).

Figura 11. Creació de llocs de treball pel manteniment de les centrals termosolars a Espanya. Font pròpia a partir de
[7,8,9].
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A més, a partir de les dades de les que partíem s’ha pogut veure com estava repartit el mercat
de les termosolars a Espanya tal com mostra la Figura (12) i quines empreses són les que
controlen aquest sector. En primer lloc, amb un 25% dels MW totals produïts repartits en 13
plantes, trobem Abengoa Solar, la qual també té centrals termosolars als USA, Sud Àfrica i Xile.
En segon lloc trobem ACS/Cobra Group amb un 19% dels MW repartits en 9 plantes totes a
Espanya. Altres fa referència a grups com: Abantia, Bogaris, Ferrostaal AG, IBERCAM
(Iberdrola), etc....De les CSP més rellevants sols HYPERION Energy i NextEra, FPL són empreses
estrangeres, de Malta i Florida respectivament.

Figura 12. Participació en el mercat de les termosolars a Espanya [7,8,9].

L’aportació del PIB en el sector de les termosolars a Espanya el 2015 (Figura (13)) va ascendir
fins a 1.358 milions d’euros. Dels quals, 1.062 milions, més del 78% del total, corresponen a la
contribució directa, mentre que 296 milions corresponen a la contribució induïda o indirecta.
La contribució induïda és aquella que no sorgeix de la pròpia activitat productiva sinó de
l’efecte que té aquesta activitat en sectors i empreses proveïdores.
A més, el nombre de patents sol·licitades en els últims 12 anys és de 948 el qual mostra un
gran interès per desenvolupar aquest tipus d’energia i implementar-la en el mercat.
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Figura 13. Aportació pel sector de les termosolars al PIB d’Espanya, dades actualitzades el 2015 [11].

Si ens fixem en la Figura (13) podem veure que el PIB decreix a partir del 2013, un dels motius
pels quals això va succeir és que les inversions per part del Govern Espanyol (Figura (14)) van
començar a disminuir arran de la crisis econòmica, any 2010.

Figura 14. Subvencions de l’Estat Espanyol en milions d’euros els últims anys [11].
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A Espanya entre el 2007 i el 2013 és van posar en marxa 52 centrals termosolars. En la Figura
(15) es mostra que a partir del 2013, tres anys després de l’aturada de subvencions, es va
aturar la construcció i el desenvolupament de noves centrals a causa de la crisis econòmica a la
que estava sotmesa el país i per tant la manca d’inversió explicada anteriorment (Figura (14)).
El següent gràfic mostra els MW aportats cada any per les centrals termosolars i els MW
acumulats a mesura que noves centrals són posades en marxa.

Figura 15. MW aportats cada any amb la posada en marxa de noves centrals termosolars a Espanya. Font pròpia a
partir de [7,8,9].

En aquest gràfic (Figura (16)) és mostra les unitats de centrals termosolars per comunitat, el
nombre d’unitats i el percentatge.

Figura 16. MW generats per les centrals termosolars a Espanya per comunitats. Font
pròpia a partir de [7,8,9].
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Taula 2. Unitats de CSP i MW totals per comunitats autònomes.

Comunitat
Catalunya
Andalusia
Extremadura
Regió de Múrcia
Castella-la Manxa
Comunitat
Valenciana
TOTAL

CSP units
1
23
18
2
7
1
52

Aquesta part de l’estudi consisteix en representar gràficament una sèrie de característiques i
propietats de les plantes i comparar-les per comunitats i a nivell estatal. Per tal de fer la
comparativa s’han representat les dades en gràfics circulars i s’han situat en un mapa en comú
d’Espanya per comunitats. A part, s’ha afegit una gràfica circular que representa les dades en
el conjunt de l’estat.
En la Figura (17) s’ha representat els percentatges de les centrals segons el seu estat,
actualment a Espanya el 96% de les plantes estan en funcionament, del 4% restant la CSP de
Andalusia està sota contracte i la d’Extremadura sota construcció.

Figura 17. Estat de les centrals termosolars per comunitats i en el seu conjunt. Font pròpia a partir de [7,8,9].
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b. CSP internacionals
En la Figura (18) podem veure les 175 centrals arreu del món, classificades per països. Podem
observar una certa tendència en quant a la distribució de les plantes, relacionada amb el mapa
en petit que mostra la radiació solar global horitzontal. Aquesta tendència queda definida pel
cinturó solar, una zona que engloba totes les nacions situades a ±35º respecte l’equador. En
l’actualitat aquesta zona representa al voltant d’un 75% de la població mundial i el 40% de la
demanda mundial d’electricitat, la radiació solar oscil·la entre 2.000 i 2.700 kWh/m2 de mitjana
anual. Si que és cert que a l’Àfrica hi ha una alta radiació solar en tot el continent i no hi ha una
gran quantitat de CSP ja que és un país en vies de desenvolupament [12].

Figura 18.Localització de les plantes termosolars a nivell mundial i radiació horitzontal global. Font pròpia a
partir de [7,8,9,10].

Per tal d’analitzar les centrals termosolars a nivell mundial s’han creat una sèrie de zones per
tal de classificar-les i posteriorment comparar-les. En la Figura (19) es pot veure com s’ha
limitat cada zona en un mapa mundi.
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Figura 19. Zones que s’han considerat delimitades en un mapa mundi. Font pròpia a partir de [7,8,9].

S’ha representat el nombre d’unitats per continents. D’aquesta forma s’ha observat en la
Figura (20) que Europa té el menor índex de centrals en desenvolupament però també és la
zona amb més plantes termosolars del món. A Oceania el percentatge de centrals en
desenvolupament és baix i el nombre de centrals també és baix, això denota una baixa
evolució en el sector de les termosolars. Per altra banda, a Àsia existeixen trenta-set centrals
de les quals el 77% estan en desenvolupament, això ens diu que Àsia està en plena expansió de
l’energia termosolar.

Figura 20. Centrals en desenvolupament respecte les totals en cada zona del món el 2015. Font pròpia a
partir de [7,8,9].
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En la Figura (21) es mostra l’aportació en MW de cada zona al conjunt del món. Nord Amèrica
produeix més de la meitat de l’energia termosolar al món amb un 53%, seguida d’Europa amb
un 17%. Sumant un total de 15001 MW.

Figura 21. MW generats per les centrals termosolars de cada zona. Font pròpia a partir de [7,8,9].

En aquest apartat s’ha representat en varis mapes del món les diferents característiques que
tenen les plantes termosolars per zones, també s’ha adjuntat un gràfic que representa les
dades a nivell mundial.
El la Figura (22) s’han representat els percentatges de les centrals segons el seu estat, la zona
amb més desenvolupament és Sud i Centre Amèrica (100%) ja que no en tenen cap en
funcionament. En canvi Nord Amèrica i Àsia tot i tenir 18 i 8 unitats en operació,
respectivament, continuen invertint en l’energia termosolar en 22 i 27 unitats respectivament.

Figura 22. Estats de les centrals termosolars per zones i a nivell mundial. Font pròpia a partir de [7,8,9].
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3.2. Tecnologies
Taula 3. Comparativa entre les diferents tecnologies. Font pròpia a partir de [13,14,15].

Risc de
desenvolupament
tecnològic
Temperatura de
funcionament del
camp solar (⁰C)
Eficiència de la
planta (%)
Eficiència solarelèctrica
anual(net)(%)
Factor de capacitat
anual (%)
Rati de concentració
del col·lector
Receptor/Absorbent

Baix

Col·lector solar de torre
Plantes pilots, projectes
comercials sota construcció
Abengoa Solar,
BrightSourceEnergy, eSolar,
SolarReserve,
Torresol, SunBorneEnergy
Mitjà

290-550

250-650

250-390

550-750

14-20

23-35

≈18

≈30

11-16

7-20

13

12-25

25-28 (no TES)
29-43 (7h TES)
70-80 suns

55 (10h TES)

22-24

25-28

>1000 suns

>1300 suns

Absorbent connectat al col·lector, es
mou amb el col·lector, disseny complex

Receptor de superfície exterior o
cavitat, fixat

>60 suns (depèn del reflector
secundari)
Absorbent fix, sense evacuació,
reflector secundari

Sistema
d’emmagatzematge

2-tancs indirectes de sals foses a 380ºC
(ΔT=100ºC) o 2-tancs directes de sals

2-tancs directes de sals foses a
550ºC (ΔT=300ºC)

De curt període, vapor a pressió
(<10 min )

Sense emmagatzematge,
emmagatzematge químic en

Maduresa de la
tecnologia
Proveïdors de la
tecnologia

Col·lector parabòlic
Comprovat comercialment
Abengoa Solar,
Sener Group, Acciona, Siemens,
NextEra, ACS, SAMCA, etc.
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Reflector lineal de Fresnel
Projectes pilots

Col·lector de disc parabòl·lic
En proves

Novatec Solar, Areva

-

Mitjà

Mitjà

Absorbent adjunt al
col·lector, es mou amb el
col·lector
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Estabilitat de la
xarxa
Cicle
Condicions de
vapor(⁰C/bar)
Requeriment d’aigua
3
(m /MWh)
Idoneïtat per a la
refrigeració de l'aire
Emmagatzematge
amb sals foses
Tipus de
concentració
Cost de l’energia
($/kWh)
Descripció
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foses a 550ºC (ΔT=300ºC)
Mitja-Alta (TES o hibrida)

Alta (gran TES)

Mitja

desenvolupament
Baixa

Vapor sobreescalfat de Rankine
380 a 540/100

Vapor sobreescalfat de Rankine
540/100 a 160

Vapor sobreescalfat de Rankine
260/50

Stirling
n.a.

3 (refredament humit)
0.3 (refredament sec)
Baixa

2-3 (refredament humit)
0.25 (refredament sec)
Bona

3 (refredament humit)
0.2 (refredament sec)
Baixa

0.05-0.1

Disponible al mercat

Disponible al mercat

Possible, no comprovat

Possible, no comprovat

Lineal

Puntual

Lineal

Puntua

Actualment: 0,3-0,75
Futur: 0,06-0,08

Futur: 0,05-0,08

Actualment: 0,2-0,9
Futur: 0,06-0,08

Futur: 0,06-0,08

Uns miralls en forma de paràbola
reflecteixen la radiació solar incident
concentrant-la en un punt fins a 80
vegades sobre un tub absorbidor, en el
qual un fluid caloportador és calenta a
alta temperatura.

Consisteix en un camp solitari
integrat per heliòstats (grans
miralls de seguiment individual)
que es fan servir per concentrar la
llum solar en un receptor central
situat en la part superior d'una
torre.

Uns miralls lineals que poden girar
al voltant del seu eix per dirigir els
raigs reflectits cap a un receptor
lineal situat sobre ells, que pot ser
únic o doble. Els miralls solen ser
plans o d'una lleugera curvatura.

Un reflector amb forma
d'antena parabòlica s'utilitza
per concentrar la llum solar
en un receptor situat en el
punt focal del plat.

Imatge
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La millor

a. CSP nacionals
Pel que fa a la tecnologia, en el 90% de l’Estat s’utilitza col·lectors parabòlics (PTC)
predominant en totes les comunitats excepte a la Regió de Múrcia, en la qual les dos centrals
que hi ha utilitzen el reflector lineal de Fresnel (LFR). A més, el 6% de les centrals funcionen
amb col·lectors solars de torre (STC) les tres centrals es troben a Andalusia tal com mostra la
Figura (23).

Figura 23. Comparativa de tecnologies utilitzades en les centrals termosolars classificades per comunitats i en el seu
conjunt. Font pròpia a partir de [7,8,9].

Com podem veure els col·lectors parabólics (PTC) són els més utilitzats a Espanya. Aquesta
tecnologia s’esta instalant a les plantes des dels anys 80, amb un comporament excepcional.
S’ha demostrat que és una tecnologia neta, madura i esta preparada per la instal·lació a gran
escala. A més, ha experimentat millores importants tant en costos com en rendiment.
b. CSP internacionals
Pel que fa a la tecnologia, s’ha observat en la Figura (24) que a nivell mundial predominen els
PTC amb un 64%, seguits dels STC amb un 23%. La tecnologia PDC tot just acaba d’aparèixer al
mercat es per això que les centrals que l’utilitzen actualment estan en desenvolupament.
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Figura 24. Comparativa de tecnologies utilitzades en les centrals termosolars classificades per zones. Font pròpia a
partir de [7,8,9].

3.3. Fluid de transferència de calor
L'aigua supercrítica (s-H2O) s'ha utilitzat com a fluid de treball en les centrals elèctriques
convencionals durant dècades. Aquest fluid també es coneix com a "ultra-supercrític" (USC)
amb paràmetres de fins a 620 ◦ C / 310 bar [16].
El 2010 van proposar un sistema de plats parabòlics, emprant aigua s-H2O o supercalentada
(subcrítica) com a HTF amb un sistema de sals foses com a emmagatzematge. L'avantatge de sH2O és que no hi ha cap procés d'evaporació que condueixi a processos isobàrics més suaus en
comparació amb els fluids sobreescalfats. La transferència de calor entre aquest fluid i un altre
fluid amb una sola fase, com per exemple sals foses, és preferible [17].
En comparació amb l'aigua, el diòxid de carboni té una pressió crítica molt inferior, a 73 bar,
però el CO2 supercrític (s-CO2) és relativament dens, aproximadament 0,6 kg/m3. Aquestes
característiques disminueixen les tensions en les canonades i les velocitats de flux. Turchi
(2009) [18] va introduïr el s-co2 com a HTF en CSP i va enumerar els avantatges i els
desavantatges en comparació amb altres HTF [19].
Taula 4. Cost i màximes temperatures d’operativitat dels HTF més comuns [20].

Molten
sals
Thermal
oils

Liquids

HTF
Solar sal

Màx. Operation
temperature
585–593 °C

Other oxide mixtures

1200 °C

Commercial brands

280–400 °C

29

Cost
0.49–1.30
USD·kg−1
n/a
2.83–105.4
USD·L−1

Gases

Supercritical
fluids

Liquid
metals
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Liquid sodium

873–883 °C

2 USD·kg−
1

Supercritical H2O

620 °C

n/a

Superheated steam
Compressed air
Helium

600 °C
800 °C
-

0
0
-

a. CSP nacionals
Si ens fixem en els fluids caloportadors (HTF) que s’utilitzen a les plantes d’Espanya
(Figura(25)), veiem que les sals foses són les més comunes, s’utilitzen en un 46% des casos,
seguides d’oli amb un 42%. Particularment a la Regió de Múrcia el 100% de les centrals
funcionen amb fluids supercritics (H2O i CO2).

Figura 25. Representació dels diferents tipus de HTF utilitzats en cada comunitat i en el conjunt de l’Estat. Font
pròpia a partir de [7,8,9].

b. CSP internacionals
Una altra propietat a tenir en compte en les plantes termosolars és el HTF que utilitzen per
transportar el calor dels col·lectors als tancs d’emmagatzematge o a la turbina. El més comú a
nivell mundial són les sals foses, seguides per l’oli tèrmic. A Oceania és el lloc on s’utilitza més
l’aigua i el vapor per conduir el calor i l’únic lloc on hi ha una planta que funciona amb metalls
líquids.
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Figura 26. Representació gràfica dels diferents tipus de HTF utilitzats en cada zona i a nivell mundial. Font pròpia a
partir de [7,8,9].

3.4. Cooling
a. CSP nacionals
Com mostra la Figura (27) la refrigeració humida és la més utilitzada en l’Estat, a excepció de la
Regió de Múrcia, la qual les dues plantes funcionen amb refrigeració seca.
La refrigeració humida representa el 90% del consum d’aigua de la planta termosolar,
aproximadament uns 800 galons d’aigua per MWh generat, aquest alt consum d’aigua és
clarament un inconvenient pel mediambient. Per altra banda, la refrigeració seca utilitza aire
per refrigerar, no obstant, el fet d’utilitzar aquest tipus de refrigeració en climes molt càlids
por reduïr un 5% la producció d’energia. Per aquest motiu a Espanya s’utilitza majoritariament
la refrigeració humida [21].
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Figura 27. Representació dels diferents tipus de refrigeració utilitzats en cada comunitat i en el conjunt de l’Estat.
Font pròpia a partir de [7,8,9].

b. CSP internacionals
El sistema de refrigeració més utilitzant al món és mitjançant el refredament humit, ja que és
el més utilitzat a Europa i a Àsia i són zones que tenen un gran pes en el global, en la resta de
zones el refredament sec té un pes més rellevant. El refredament híbrid sols es troba a Nord
Amèrica.

Figura 28. Representació gràfica dels diferents tipus de refrigeració utilitzats en cada zona i a nivell mundial. Font
pròpia a partir de [7,8,9].
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3.5. Emmagatzematge tèrmic d’energia (TES)
Els sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica tenen la capacitat d’incrementar la
eficiència de qualsevol equipament o instal·lació tèrmica, normalment regulen el
desajustament entre l’oferta i la demanda d’energia.
Hi ha bàsicament tres tècniques per emmagatzemar energia tèrmica: sensible, latent i
termoquímica. L’emmagatzematge tèrmic mitjançant calor sensible, consisteix en la pujada o
baixada de la temperatura sense experimentar un canvi de fase, com a conseqüència d'un
canvi en l'energia interna del material. En cas d’utilitzar la calor latent com a forma
d’emmagatzematge, el material sotmès als canvis de temperatura si que experimenta un canvi
de fase. A diferència de l'emmagatzematge amb calor sensible, l'emmagatzematge amb calor
latent té una major densitat d'emmagatzematge perquè l'entalpia en el canvi de fase és molt
més gran (normalment més de 50-100 vegades). En aquest canvi de fase a calor latent el
procés és pràcticament isotèrmic, el que significa que la temperatura no varia, tota l'energia
emmagatzemada prové del reestructuració molecular que té lloc en el moment del canvi de
fase. Finalment, el cas de l’emmagatzematge termoquímic, la transferència de calor es dóna
després d'una reacció química reversible entre dues substàncies, això significa que una vegada
que s'allibera la calor a causa de una dissociació d'un producte químic, es pot recuperar en
gairebé la seva totalitat quan es produeix la reacció de síntesi [20].
Per tal d’analitzar l’emmagatzematge de les diferents centrals s’han tingut en compte tres
característiques: el tipus d’emmagatzematge, la capacitat i el material utilitzat.

3.5.1. Sistemes d’emmagatzematge tèrmic
Els sistemes d’emmagatzematge tèrmic és poden classificar principalment en actius o passius.
Quan el medi d’emmagatzematge és un fluid i és capaç de fluir entre els tancs, llavors estem
parlant de sistemes actius. Si aquest fluid a més a més s’utilitza com a HTF, tenim un sistema
actiu-directe. Els sistemes actius-indirectes són aquells que el fluid d’emmagatzematge és
diferent que el HTF i per fer l’intercanvi de calor és requereix un bescanviador de calor. Per
altra banda, quan el medi d’emmagatzematge és sòlid, el HTF passa només a través del
material per carregar i descarregar. Aquests sistemes s’anomenen passius. La Figura (29)
mostra els diferents tipus de sistemes classificats en actius i passius. Cada sistema té els seus
avantatges i els seus inconvenients. Independentment del material utilitzat, qualsevol
configuració ha de ser capaç d’emmagatzemar l’energia necessària i ser econòmic. En termes
de comportament tèrmic, és important que el sistema tingui una densitat d’energia alta i un
adequat rati de capacitat en la càrrega i descàrrega [15].
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Figura 29. Classificació dels diferents sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica [15].

Els sistemes de doble tanc poden ser directes o indirectes i sempre s’utilitzen a diferents
temperatures, tenint així, un tanc “fred” i un de “calent”. En la Figura (30) és mostra un
exemple d’una instal·lació d’una CSP que utilitza doble tanc.

Figura 30. Sistema de doble tanc d’una central termosolar de col·lectors parabòlics [15].

En els sistemes Thermocline el líquid s’utilitza en un sol tanc on el fluid calent és bombejat a la
part superior del tanc durant la càrrega, desplaçant gradualment el fluid fred. Es crea un
gradient tèrmic dins del tanc i és estabilitzat. El fluid calent es manté damunt i el fred a sota,
no obstant, en aquests sistemes es difícil separar els dos fluids. En la Figura (31) es pot veure
un sistema Thermocline ideal, el qual té una línea que es mouria en vertical i separaria els
fluids de forma totalment aïllada. Aquesta línea es mouria en funció de la quantitat de fluid
fred o calent que hi hagués emmagatzemada en el tanc. Normalment s’afegeix un material al
sistema, el qual manté el gradient i redueix la convecció natural dels fluids. El material afegit
d'aquests sistemes actua com a principal material d'emmagatzematge, per tant els sistemes
que utilitzen materials afegits es classifiquen com a sistemes passius.
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Figura 31. Tanc Thermocline ideal, tipus actiu (esquerra) i un tanc Thermocline de tipus passiu que té un material
afegit [15].

a. CSP nacionals
La primera característica ha estat representada i comparada en la Figura (32). Podem observar
que les centrals de Catalunya i València no disposen d’emmagatzematge, arribant fins a un
48% a nivell estatal de centrals que no en tenen. La comunitat amb més centrals que disposen
d’emmagatzematge és Castilla La Mancha amb un 57%. L’emmagatzematge més comú amb
diferència (40%) en el conjunt del estat és el sistema de dos tancs indirectes exceptuant a la
Regió de Múrcia on les dues centrals disposen d’un sistema de tanc termoclina.
Pel que fa a la classificació de les centrals pel seu emmagatzematge tèrmic s’ha englobat dins
de n/a el concepte “other” que és format per les següents tecnologies: Saturated steam, Ruths
tank, Ceramic heat sink Graphite block, Pebble stone.

Figura 32. Comparativa dels diferents tipus d’emmagatzematges per comunitats i a nivell nacional. Font pròpia a
partir de [7,8,9].
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b. CSP internacionals
Per tal d’analitzar l’emmagatzematge de les diferents centrals s’han tingut en compte tres
característiques: el tipus d’emmagatzematge, la capacitat i el material utilitzat com a bateria
tèrmica.
La primera característica ha estat representada i comparada en la Figura (33). En la qual
podem veure que els dos tanc indirectes són els més utilitzats a nivell mundial mentre que el
tanc indirecte predomina a Sud Amèrica i a l’Àsia.

Figura 33. Comparativa dels diferents tipus d’emmagatzematges per zones i a nivell mundial. Font pròpia a partir de
[7,8,9].

3.5.2. Capacitat d’emmagatzematge
a. CSP nacionals
La segona característica, la capacitat, s’ha representat en hores d’emmagatzematge, les hores
d’emmagatzematge són aquelles hores les quals la central és capaç d’avastir la seva potència
nominal sense rebre cap font d’energia externa, aquest nombre d’hores han estat classificades
en intervals de dos hores com es veu en la Figura (34). La major part de les centrals que
disposen d’emmagatzematge es troben entre les 6 i 8 hores d’emmagatzematge. El rendiment
del sistema d’emmagatzematge varia en funció de les hores d’emmagatzematge de la planta i
el principal motiu pel qual el 36% de les CSP es troben en aquest rang és que el rendiment del
sistema d’emmagatzematge és més elevat.
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Figura 34. Comparativa de les diferents capacitats per comunitats i a nivell nacional. Font pròpia a partir de [7,8,9].

b. CSP internacionals
La segona característica rellevant que s’ha tingut en compte ha estat la capacitat
d’emmagatzematge de les centrals classificant-les en intervals de dos hores, tal com mostra la
llegenda de la Figura (35). Cal dir que la meitat de les centrals del món no disposen
d’emmagatzematge, en la resta un 16% es troben el l’interval de 6 a 8 hores i un 9% assoleixen
fins a més de 10 hores de capacitat.

Figura 35. Comparativa de les diferents capacitats per zones i a nivell internacional. Font pròpia a partir de [7,8,9].
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3.5.3. Material d’emmagatzematge tèrmic
Els materials més utilitzats per emmagatzematge tèrmic en les centrals termosolars són els
següents:
 Sals foses
Taula 5. Propietats de les sals foses amb relació 60/40 [22].

Propietats
Composició
Aparença
Punt de fusió
Densitat
Calor específica
Conductivitat tèrmica
Viscositat cinemàtica

Valors
NaNO3/ KNO3 (60/40 wt.%)
Blanca i cristal·lina en estat sòlid i grogosa en estat líquida.
238-241 ºC
3
ρ(kg⁄m ) = 0.636 · T(o C) + 2089.905
cp(kJ⁄kg · K) = 1.723 · 10−4 · T(o C) + 1.443
λ(W⁄m · K) = 1.9 · 10−4 · T(o C) + 0.443
υ(m2 ⁄s) = −6.557 · 10−14 · T 3 (o C) + 1.055 · 10−10 · T 2 (o C)
− 5.706 · 10−8 · T(o C) + 1.112 · 10−5

Les sals foses són majoritàriament utilitzades en emmagatzematge tèrmic pels següents
motius:







És un material amb canvi de fase (PCM).
El seu punt de fusió és lo suficientment alt per treballar a les temperatures de les
plantes.
Alta capacitat de densitat energètica per la alta calor específica.
Resposta ràpida tant en càrrega com en descàrrega.
Estabilitat química.
Baix cost.

 SSFC
El Solid State formulated concrete (SSFC) és un material vàlid per a emmagatzemar energia en
forma de calor sensible [23].
Taula 6. Propietats del formigó armat [24].

Propietats
Temperatura (freda) (ºC)
Temperatura (calenta) (ºC
Densitat (kg/m3)
Conductivitat tèrmica (W/m K)
Calor específica (kJ/kg K)
Volum específic (kWh/m3)
Cost per kWh (US$/kWh)

Valors
200
400
2200
1,5
0,85
100
0,1

 Steam Drum
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Un tambor de vapor (steam drum) és un intercanviador de calor que consta d’un tanc pel qual
passa un serpentí d’aigua. El dipòsit té aigua i vapor a la part superior dels tubs d'aigua. El
tambor emmagatzema el vapor generat en els tubs d'aigua i actua com un separador de les
dos fases. La diferència de densitats entre aigua calenta i freda contribueix a l'acumulació del
vapor a la part superior [25].
a. CSP nacionals
La tercera característica (Figura(36)) està associada al material utilitzat per emmagatzemar
l’energia, la majoria de les plantes funcionen amb sals foses, un 44%.

Figura 36. Comparativa dels diferents materials utilitzats per emmagatzemar energia per comunitats i a nivell
nacional. Font pròpia a partir de [7,8,9].

b. CSP internacionals
Per últim, s’ha comparat el material utilitzat per emmagatzemar l’energia, com mostra la
Figura (37) les sals foses són les més utilitzades (40%).
Per la classificació de materials per emmagatzematge s’ha inclòs a “other i n/a” els que tenen
sols una central d’aquest tipus de material: Saturated steam/oil, Buffer, Liquid sodium, Core
graphite, Packed-bed of rocks, Saturated steam.
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Figura 37. Comparativa dels diferents materials utilitzats per emmagatzemar energia per zones i a nivell
internacional. Font pròpia a partir de [7,8,9].
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4. Part experimental
4.1. Introducció
Com s’ha vist en l’estudi anterior, la majoria de centrals termosolars del món que utilitzen
emmagatzematge tèrmic són de doble tanc i utilitzen sals foses. Per això, en aquesta part del
treball ens hem centrat en estudiar i testejar les resistències que es troben en els tancs
d’emmagatzematge d’energia tèrmica del centre GREA de la Universitat de Lleida. El centre
d’investigació GREA l’any 2009 va dissenyar i projectar una planta pilot en col·laboració amb
Abengoa, la qual simula un sistema d’emmagatzematge d’una planta termosolar per
aplicacions d’alta temperatura. Les plantes pilot s’utilitzen en la fase del desenvolupament de
la tecnologia en el TRL3, per tal de testejar-la sense la necessitat de fer una planta de
dimensions reals.

4.2. Objectius
L’objectiu d’aquest experiment és estudiar les resistències que fonen les sals dels tancs
d’emmagatzematge. Per això, s’utilitzaran resistències amb aletes i sense aletes i també en dos
estats: estat estacionari i estat transitori.

4.3. Descripció de la planta experimental
Com es pot veure a la Figura (38), la planta pilot es compon principalment de tres parts: el
sistema de calefacció, el sistema de refrigeració i el sistema d'emmagatzematge.

Figura 38. Instal·lació de la planta pilot de la Universitat de Lleida. (a) Caldera elèctrica, (b) Sistema de refrigeració,
(c) Tanc calent, (d) Tanc fred, (e) Intercanviador de calor HTF-sals foses, (f) Tub del HTF, (g) Tub de les sals foses, (h)
Central de recopilació i tractament de dades [22].
3

S’utilitza per avaluar la madures d’una tecnología en particular.
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4.3.1. Sistema de calefacció
El sistema de calefacció consta d’una caldera elèctrica de la marca Pirobloc Company (Figura
(39)) que escalfa el HTF, en aquest cas aigua, té una potència de 24 kWe. Aquest sistema simula
la captació d’energia que es produiria en el camp solar d’una CSP.

Figura 39. Caldera elèctrica de 24 kWe situada a la planta pilot del CREA, UdL [22].
Taula 7. Característiques tècniques de la caldera elèctrica [22].

Propietats

Unitats Valors

Potència elèctrica
[kW]
Potència tèrmica
[kW]
Recirculació magnètica de la bomba
[kW]
Cabal del HTF
[m3·h-1]
Pressió màxima de treball
[bar]
Màxima temperatura de treball
[ºC]

24
20
5,3
0,3-3
12,9
380

4.3.2. Sistema de refrigeració
També es disposa d’un sistema de refrigeració per poder refredar el HTF. Aquest sistema està
format per un intercanviador compacte oli tèrmic-aire (AHE) de 20 kWt de potència. Aquest
sistema opera amb 1800 m3 /h d’aire i amb una temperatura d’entrada de l’aire de l’ambient
que hi pugui haver a la planta pilot.
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Figura 40. A l’esquerra , vista en 3D del sistema de refrigeració. A la dreta, AHE instal·lat a la planta pilot [22].
Taula 8. Paràmetres del sistema de refrigeració [22].

Paràmetres
Unitats
Valors
Potència de refredament
[kW]
20
Cabal del HTF
[m3·h-1]
0,3-3
Temperatura màxima d’entrada del HTF
[ºC]
400
Cabal d’aire
[m3·h-1]
1800
Temperatura d’entrada d’aire
[ºC]
Ambient
Diàmetre del tub d’entrada
[in]
3/8
Nombre de tubs
[-]
56
2
Superfície aletejada
[m ]
15
ΔTLn
[ºC]
108,8
U·A
[W·K-1]
180
Nombre d’aletes
[-]
50
Dimensions exteriors
[mm] 700x540x440

4.3.3. Sistema d’emmagatzematge
El sistema d’emmagatzematge consta de dos tancs, setze resistències i vàries sondes.
a. Tancs
Trobem dos tancs, un de fred a 250 ºC i un de calent a 400ºC , el material d’emmagatzematge
tèrmic utilitzat són les sals foses. Aquests tancs els anomenem fred i calent pel nivell tèrmic en
que es troben. Els tancs també tenen una relació d’aspecte (L/D)4 o semblança de 0,41 en
comparació amb els tancs comercials instal·lats en les plantes termosolars que utilitzen sals
foses. Aquests tancs consisteixen en un cilindre de acer inoxidable de 4 mm de gruix, 1200 mm
de diàmetre, 500 mm d’alt i una coberta Klöpper soldada a la part superior de 0,267 mm.

4

L:alçada del tanc, D:diàmetre del tanc
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Figura 41. A l’esquerra, configuració del tanc fred. A la dreta, configuració del tanc calent [22].

Pel que fa als materials d’aïllament podem trobar tres tipus de materials en els tancs, tal com
mostra la Taula (9).
Taula 9. Materials d’aïllament en els tancs [22].

Aïllant (Fabricant)
Spintex 342G (Isover)
Refractory concrete (Hormirefra)
Foamglass ONE (Foamglass)

Conductivitat [W/m K]
kRock.wool(T) = 0.0002·T+ 0.0252
Kconcrete(T) = 0.0001·T + 0.16
kFoamGlass(T) = 0.0002·T+ 0.0364

Gruix [m]
0,24
0,2
0,45

b. Resistències
Per tal de fondre les sals dels tancs s’han instal·lat i testejat una sèrie de resistències, que es
poden classificar en tres tipus:


Resistència amb funda metàl·lica

És una resistència elèctrica amb una potència d’1 kW i una densitat de càrrega superficial de
0,8 W/cm2. La resistència esta protegida amb una carcassa d’acer inoxidable que fa 143,3 mm
de diàmetre i una llargada de 370 mm tal com mostra la Figura (42).

Figura 42. Dibuix en 2D i vista lateral de la resistència amb funda metàl·lica [16].



Resistència amb funda metàl·lica aletejada

Aquesta resistència té les mateixes dimensions que l’anterior però incorpora quatre aletes
d’acer inoxidable de dimensions (200 x 288 mm) per tal d’incrementar la transferència de calor
(Figura (43)).
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Figura 43. Dibuix en 2D i vista lateral de la resistència amb aletes [16].



Resistència amb contacte directe

Aquesta resistència es diferencia amb les altres dues en que no té carcassa i per tant es troba
en contacte directe amb les sals.

Figura 44. Dibuix en 2D i vista lateral de la resistència amb contacte directe [16].

El tanc fred conté dotze resistències repartides en dos nivells, mantenint una distància de 60º
entre resistències en cada nivell. Com es pot veure en la Figura (45) cada nivell té tres
resistències amb funda metàl·lica i tres resistències amb funda metàl·lica aletejada. El tanc
calent conté quatre resistències les quals estan distribuïdes simètricament en 90ºC i sols té un
nivell com els tancs comercials. En el tanc calent hi ha tres resistències amb funda metàl·lica i
una resistència de contacte directe.

Figura 45. A l’esquerra, distribució de les resistències en el tanc fred. A la dreta, distribució de les resistències en el
tanc calent [22].

c. Sondes
Per tal de controlar la temperatura de les sals als tancs en cada punt del tanc, s’han classificat
els sensors de les resistències en sis grups.
Per una banda, en el tanc fred podem trobar quatre grups:
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Taula 10. Classificació de les resistències en el tanc fred en grups [22].

Grups
1
2
3
4

Resistència amb funda
metàl·lica
3 (part inferior)
3 (part superior)

Resistència amb metàl·lica
aletejada
3 (part inferior)
3 (part superior)
-

Resistència amb contacte
directe
-

Figura 46. A l’esquerra, configuració inferior dels sensors. A la dreta, configuració superior dels sensors [22].

Cada resistència incorpora dos sensors de temperatura, un d’extern i un d’intern. El sensor
intern és un termoparell del tipus “K” situat entre la resistència tèrmica i la carcassa metàl·lica.
Com que aquest sensor ens mostra la temperatura més restrictiva que hi pot haver en el tanc,
utilitzem aquesta per limitar la temperatura a 600ºC que és la temperatura màxima
d’operativitat. Els sensor extern és una Pt-100 i esta situada entre la carcassa metàl·lica i les
sals. En la Taula 11 podem veure les característiques dels dos termoparells utilitzats:
Taula 11. Característiques dels sensors utilitzats ens els experiments [26,27].

Tipus de sensor
Termoparell Tipus
“K”

Rang de
temperatura
-200ºC a
+1372ºC

Precisió
Pitjor que els
RTD.

Resposta
Ràpida
depenent de les
dimensions.

Sensor
de
-200ºC a
Millor precisió
Lenta a causa de
resistència
+850ºC
que els
la inèrcia
metàl·lica
(RTD)
termoparells.
tèrmica.
Tipus Pt-100
Per altra banda, en el tanc calent podem trobar dos grups de resistències:

Cost
Barat excepte
si es tracta
d’un metall
noble5.
Més cars.

Taula 12. Classificació de les resistències en el tanc calent en grups [22].

Grups
5
6

5

Resistència amb funda
metàl·lica
3

Resistència amb metàl·lica
aletejada
-

Són un grup de metalls caracteritzats per ser molt inerts químicament.
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Figura 47. Configuració dels sensors en el tanc calent [22].

Els sensors del tanc calent es controlen igual que els del fred, excepte les resistències amb
contacte directe del grup 6, que són controlades amb dos termoparells del tipus “K” i una Pt100.
A més, per tal de conèixer la distribució de la temperatura de les sals foses dins dels tancs,
s’han col·locat vint-i-set sensors de temperatura Pt-100 amb una precisió de ± 0,1 ºC en cada
tanc, distribuïts de la següent forma:

Figura 48. A l’esquerra, distribució radial de les sondes de temperatura. A la dreta, distribució vertical de les sondes
en (mm) [22].

Finalment per tal de conèixer el consum d’energia de les diferents tipologies de resistències,
s’ha connectat un analitzador a la xarxa elèctrica.

4.4. Metodologia
Durant l'experimentació, es van realitzar proves d'estat estacionari utilitzant els diferents tipus
de resistències i en dos nivells diferents de sals en el dipòsit fred. Aquests nivells corresponen
al nivell mínim de 25 cm requerit per a la bomba de sals foses i el nivell màxim que pot assolir
el dipòsit.
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Estat estacionari: Consisteix en mantenir constant la temperatura de les sals, per tant,
la potència aportada ha de ser igual a les pèrdues de calor del tanc.
1. La temperatura desitjada s’ha fixat en el controlador digital general del panell de
control de les resistències.
2. La temperatura de la resistència del grup que s'està estudiant s’ha fixat en els
controladors digitals del grup.
3. Una vegada la temperatura del dipòsit de sals foses s’ha estabilitzat al voltant del
punt que s’ha fixat prèviament, s’ha connectat l'analitzador de xarxa elèctrica.
4. El temps d'experimentació ha set de cinc hores.

En totes les proves realitzades es va registrar la temperatura dels sensors instal·lats en els
dipòsits mitjançant un sistema de adquisició de dades en un interval de trenta segons. També
s’ha mesurat l’energia elèctrica consumida per les resistències. En la Taula (14) es mostra els
experiments que s’han realitzat.
Taula 13. Experiments realitzats en el tanc fred [22].

Test

Resistència

E.1

Amb funda
metàl·lica
Amb funda
aletejada

E.2

Estat

Temperatura
[ºC]

Nivell de les sals
[cm]

Tanc fred
Estacionari

260

39

Estacionari

260

39

4.5. Resultats i discussió
El test E.1 s’ha realitzat en règim estacionari en el tanc fred, com podem veure en la Figura
(49) i la Figura (50) la temperatura superior és més alta que la inferior del tanc. La part
superior té més pèrdues a causa de que el tanc no està del tot ple i les sals estan en contacte
amb l’aire. Per tant com que estem en estat estacionari l’energia aportada al tanc compensa
les pèrdues a través de l’aïllament. En el cas del test E.2 passa exactament el mateix que en el
E.1 pel que fa a l’anàlisi del tanc, pèrdues de calor, distribució de la calor...etc. Pel que fa als
resultats de la part inferior del tanc podem veure ambdós casos que la corba de l’energia del
Grup 1 i 2 és molt lineal i no s’aprecia quan s’encenen o s’apaguen les resistències això és
degut a que s’obren i s’apaguen molt ràpidament i en aquesta escala no s’aprecia.
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4.5.1. Test E.1
a. Resultats part superior del tanc

Figura 49. Resultats de la temperatura a la part superior del tanc i l’energia consumida en el Grup 4. Font pròpia a
partir de [22].

b. Resultats part inferior del tanc

Figura 50. Resultats de la temperatura a la part inferior del tanc i l’energia consumida en el Grup 1. Font pròpia a
partir de [22].
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4.5.2. Test E.2
a. Resultats part superior del tanc

Figura 51. Resultats de la temperatura a la part superior del tanc i l’energia consumida en el Grup 3. Font pròpia a
partir de [22].

b. Resultats part inferior del tanc

Figura 52. Resultats de la temperatura a la part inferior del tanc i l’energia consumida en el Grup 2. Font pròpia a
partir de [22].
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4.5.3. Comparativa entre aletes i sense aletes
Com podem veure l’energia aportada és quasi igual ambdós casos, ja que, si l’energia que
aportem és per compensar les pèrdues, aquestes no depenen de les resistències que utilitzem.
Pel que fa a les temperatures, la temperatura de la meitat del tanc és la més alta, això és degut
a les pèrdues a través del terra i a les ja esmentades pèrdues a través de la part superior. En la
comparativa entre el fet d’utilitzar resistències amb aletes o sense, s’ha observat que en el cas
amb aletes les resistències s’engeguen menys cops que les que no disposen d’aletes. Tampoc
no s’ha observat estratificació en el tanc com era d’esperar. L’estratificació és la propietat que
tenen alguns materials de ordenar-se en diferents capes degut a un escalfament diferencial de
les capes.

Figura 53. Resultats de les temperatures en els tres nivells del tanc i l’energia total consumida sense aletes. Font
pròpia a partir de [22].
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Figura 54. Resultats de les temperatures en els tres nivells del tanc i l’energia total consumida amb aletes. Font
pròpia a partir de [22].
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5. Conclusions
Pel que fa a la part teòrica del treball s’han estudiat totes les plantes termosolars del món. Per
tal de fer l’estudi s’han classificat i comparat diversos aspectes, que s’han considerat els més
rellevants, a dos nivells: a nivell nacional i a nivell mundial.
A nivell nacional:





Espanya representa el 30% de les CSP del món, però sols un 16% pel que fa a la
potència.
Andalusia i Extremadura són les comunitats autònomes amb més potència i nombre
de plantes instal·lades.
Tant sols el 4% de les centrals estan en desenvolupament, tot i ser un país que pertany
al cinturó solar.
Abengoa i ACS són les dos empreses que controlen el mercat de les termosolars.

A nivell mundial:








Europa és el continent amb més nombre de centrals però Nord Amèrica és el
continent amb més potència instal·lada.
El 41% de les centrals estan en desenvolupament, la qual cosa, mostra una clara
aposta per l’energia termosolar.
El 64% de les CSP utilitzen com a tecnologia col·lectors parabòlics. No obstant a Àsia,
Oceania i a Àfrica comencen a utilitzar reflectors Fresnel o col·lectors solars de torre.
Pel que fa al HTF el 40% de CSP utilitzen sals foses.
El sistema de refrigeració més utilitzat és el humit.
S’ha vist que la majoria de les plantes que disposen d’emmagatzematge tèrmic
funcionen amb doble tanc.
El 80% de les CSP utilitzen sals foses com a material d’emmagatzematge tèrmic.

Pel que fa a la part experimental s’ha testejat un sistema d’emmagatzematge de doble tanc
amb sals foses. S’ha avaluat experimentalment la distribució de la temperatura dins dels tancs
així com també les pèrdues de calor en la planta pilot de la Universitat de Lleida. Els avantatges
d’utilitzar aquesta instal·lació són: en primer lloc que té un disseny molt similar a una CSP
comercial i segon que la instal·lació està equipada amb molts sensors de temperatura i altres
equips de mesura que fan possible un estudi exhaustiu que no s’havia fet amb anterioritat. En
els experiments realitzats en aquest treball relacionats amb l’anàlisi de resistències s’ha
conclòs que:





La part superior té més pèrdues a causa de que el tanc no està del tot ple i les sals
estan en contacte amb l’aire.
La part de mitja alçada del tanc és la de major temperatura.
En el cas amb aletes les resistències s’engeguen menys cops que les que no disposen
d’aletes.
No s’ha observat estratificació dins del tanc.
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