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D. Simulació del gasificador i càlculs 

D.1. Configuració del model 

Com s’ha explicat a la memòria, es fa servir un model extret de [13] simplificat. En les 

següents figures es mostra la captura de pantalla de l’utilització del model. 

 

 

Fig. D.1. Captura de pantalla del model 
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Fig. D.2. Configuració del cabal d’aire 

 

 

 

Fig. D.3. Configuració del flux de biomassa 
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Fig. D.4. Introducció de les propietats de l’anàlis i immediat de la biomassa al reactor Yield 

 

 

Fig. D.5. Introducció de les propietats de l’anàlis i elemental de la biomassa al reactor Yield 
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Fig. D.6. Resultats d’una simulació del model 

 

 
 

Fig. D.7. Definició variables a calcular anàlisi se nsibilitat 
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Fig. D.8. Definició cabal aire a introduir amb el s eu increment per pas 

 

 
 

Fig. D.9. Resultats obtinguts de l’anàlisi de sensi bilitat 
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D.2. Càlcul resultats model 

A la següent taula F.1 es mostren els valors introduïts per fer l’anàlisi de sensibilitat. Per 

poder trobar el rati equivalent es divideix el valor del rati aire – biomassa equivalent  

(present en aquell moment) entre el rati estequiomètric , que té un valor de 5.445 kg aire/ 

kg biomassa  [5]. D’aquesta afirmació es pot definir la següent equació: 
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Càrrega 
[kg/m 2] 

Flux 
màssic 
[kg/h] 

Cabal aire 
entrada 

Rati aire - biomassa 
equivalent [kg aire/kg 

biomassa] 
Rati equivalent  

[kg/s]  [kg/h] 

1200 8,686 

0,003 11,824 1,361 0,250 

0,004 15,424 1,776 0,326 

0,005 19,024 2,190 0,402 

0,006 22,624 2,605 0,478 

            

1500 10,857 

0,004 14,780 1,361 0,250 

0,005 18,380 1,693 0,311 

0,006 21,980 2,024 0,372 

0,007 25,580 2,356 0,433 

0,008 29,180 2,688 0,494 

            

1800 13,029 

0,005 17,735 1,361 0,250 

0,006 21,335 1,638 0,301 

0,007 24,935 1,914 0,351 

0,008 28,535 2,190 0,402 

0,009 32,135 2,466 0,453 

Taula D.1. Valors introduïts a l’anàlisi de sensibi litat 

Font: Elaboració Pròpia 
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Càrrega 
[kg/m 2] 

Flux 
màssic 
[kg/h] 

Cabal 
aire 

[kg/h] 
  

Cabal 
gas 

[kg/h] 

Composició [frac mol] 

N2 H2 CO CO2 H2O CH4 

1200 8,686 

11,824 

  

20,470 0,357 0,238 0,269 0,082 0,040 0,016 

15,424 24,070 0,408 0,196 0,252 0,068 0,075 0,000 

19,024 27,670 0,460 0,138 0,225 0,068 0,109 0,000 

22,624 31,270 0,503 0,097 0,195 0,075 0,131 0,000 
    

1500 10,857 

14,780 25,587 0,357 0,238 0,269 0,082 0,040 0,016 

18,380 29,187 0,397 0,210 0,258 0,069 0,066 0,000 

21,980 32,787 0,440 0,159 0,236 0,067 0,097 0,000 

25,580 36,387 0,478 0,120 0,213 0,070 0,119 0,000 

29,180 39,987 0,511 0,090 0,189 0,076 0,134 0,000 
    

1800 13,029 

17,735 30,705 0,357 0,238 0,269 0,082 0,040 0,016 

21,335 34,305 0,389 0,219 0,261 0,071 0,060 0,000 

24,935 37,905 0,427 0,175 0,244 0,067 0,088 0,000 

28,535 41,505 0,460 0,138 0,225 0,068 0,109 0,000 

32,135 45,105 0,490 0,109 0,205 0,072 0,124 0,000 

Taula D.2. Valors obtinguts a l’anàlisi de sensibil itat 

Font: Elaboració Pròpia 

Per al càlcul del PCI del gas es fa servir la següent fórmula: 

             '()*�$ � ∑ ,� - '()��                                                     (Eq. F.2) 

On ni és la distribució del component i sobre el total. 

El PCI de cada component es pot trobar a la següent taula F.3: 

 

PCI  [kJ/Nm3] 

CH4 35655,40 

H2 10796,94 

CO 12749,00 

Taula D.3. Valors de PCI de cada component 

Font: Nacenta, J.M., Apunts assignatura disseny equips tèrmics II 
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Aplicant la equació F.2 amb els valors de la taula F.2 i F.1, s’obté: 

 

Càrrega [kg/m 2] Flux biomassa 
[kg/h] 

Cabal aire 
[kg/h]   Cabal gas 

[kg/h] 
PCI 

[kJ/Nm 3] 

1200 8.686 

11,824 

 

20,470 6546,320 

15,424 24,070 5332,919 

19,024 27,670 4358,093 

22,624 31,270 3527,013 

  

1500 10.857 

14,780 25,587 6546,319 

18,380 29,187 5548,383 

21,980 32,787 4728,854 

25,580 36,387 4010,262 

29,180 39,987 3375,281 

  

1800 13.029 

17,735 30,705 6546,301 

21,335 34,305 5696,391 

24,935 37,905 4989,859 

28,535 41,505 4358,094 

32,135 45,105 3790,072 

Taula D.4. Valors de PCI del gas segons el gas calc ulat 

Font: Elaboració pròpia 

Pel que fa al càlcul de la velocitat de l’aire a través de les toveres es té en compte la densitat 

de l’aire, per poder passar a m3/h el cabal d’aire que s’injecta a la planta. Un cop es sap 

l’àrea de les toveres i el seu nombre és possible de fer el càlcul. A la següent taula F.3 es 

poden trobar els càlculs. 

 

Cabal màssic aire 21,335 kg/h 

Densitat aire  1,205 kg/Nm3 

Cabal aire 17,706 Nm3/h 

Nombre toveres 5   

Cabal una tovera 3,541 Nm3/h 

Diàmetre tovera 0,008 m 

Àrea tovera 0,503 mm2 
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Velocitat aire 19,569 m/s 

Taula D.5. Càlcul de la velocitat de l’aire a la so rtida de les toveres 

Font: Elaboració pròpia 

Repetint la mateixa operació per a la resta de valors s’obtindria els resultats mostrats a 

l’apartat 6.3. 

D.3. Càlcul resultats potències i rendiments 

En aquesta secció es duran a terme els càlculs realitzats per a l’obtenció dels rendiments i 

potències per a tots els casos descrits anteriorment. 

1. Càlcul de la potència disponible a la biomassa 

Del treball anterior [5], s’extreu que el PCI de la biomassa utilitzada és de 17675 kJ/kg , a 

més mitjançant el model s’ha determinat que el flux màssic de biomassa a utilitzar serà de 

13,03 kg/h,  amb tot això es calcula la potència disponible a la biomassa, taula F.5: 

 

PCI biomassa 17675 kJ/kg 

Flux màssic 13,029 kg/h 

Potència biomassa 63,968 kW 

Taula D.6. Càlcul de la potència disponible a la bi omassa 

Font: Elaboració pròpia 

2. Càlcul potència aire entrada gasificador 

Es suposa que la temperatura de l’aire que entra tant al gasificador és de 25ºC, amb 

aquesta dada i les taules de l’aire de [15] i prenent l’aire com a gas ideal, s’obté la entalpia 

de l’aire a aquesta temperatura. Amb el cabal d’aire d’entrada a la planta, que és de 

17,706Nm3/h es calcula: 

 

h aire (T=25ºC) 300,19 kJ/kg 

Cabal aire gasificador 17,706 Nm3/h 

Potència aire gasificador  1,476 kW 

Taula D.7. Càlcul de la potència aire entrada gasif icador 

Font: Elaboració pròpia 
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3. Càlcul potència disponible al gas 

El gas actua no només com a combustible a la planta de gasificació, sinó que a més fa de 

fluid transportador de calor (surt del gasificador a 850ºC). Per tant, el gas es podrà aprofitar 

la energia del gas com a combustible a més de la energia calorífica present. 

 

- Potència del gas combustible 

Per a calcular la potència del gas com a combustible és necessari utilitzar el PCI 

del gas i el cabal que és de 34,305 kg gas /h , a la següent taula F.7 i F.8 es fan 

els càlculs: 

 

 
Xi [kmol / 
kmol gas] 

Pes 
atòmic 

[kg/kmol]  

Xi*pes atòmic 
[kg / kmol gas]  

Cabal gas 
[kg gas /h]  

Cabal 
component 

[kg/h] 

Xim [kg/ 
kg gas] 

N2 0,3892 28 10,897  16,379 0,477 
H2 0,2192 2 0,438  0,659 0,019 
CO 0,2607 28 7,301  10,973 0,320 
CO2 0,0705 44 3,104  4,665 0,136 
H2O 0,0601 18 1,082  1,626 0,047 
CH4 0,0001 16 0,002  0,003 0,000 

TOTAL 1,0000  22,824 34,305  1,000 

Taula D.8. Càlcul de la distribució en massa del ga s 

Font: Elaboració pròpia 
 
 

Component  Xim [kg/ 
kg gas] PCI [kJ/kg]  Xim*PCI [kJ/kg] Cabal gas 

[kg gas/h]  
Potència 
gas [kW] 

N2 0,477 0 0 

    

H2 0,019 119966,000 2304,790 
CO 0,320 10157,400 3248,958 
CO2 0,136 0 0 
H2O 0,047 0 0 
CH4 0,000 50034,600 4,990 

TOTAL    5558,737 34,305 52,969 

Taula D.9. Càlcul de la potència del gas com a comb ustible 

Font: Elaboració pròpia 

- Càlcul de la potència calorífica disponible al gas 

Es tracta de calcular la potència disponible al gas si s’aprofités la calor de refredar-se 

de 850ºC (sortida del gasificador) fins a 25ºC (temperatura de referència). Per fer 

aquests càlculs és necessari utilitzar les taules de les entalpies de N2, H2, CO, CO2 i 

H2O de [15], suposant aquests com a gasos ideals. Pel que fa al CH4 no es fa al 
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càlcul degut a que no es pot suposar com a tal, i per tant no apareix aquesta 

informació. De totes formes es desprecia degut a que només suposa un 0,01% en 

volum molar del gas. A les següents taules F.9 i F.10 es troben els càlculs: 

 

Component  Xi [kmol/ 
kmol gas] 

h final (T=800ºC) 
[kJ/kmol] 

h inicial 
(T=25ºC) 
[kJ/kmol] 

∆h 
[kJ/kmol] 

Xi*∆h 
[kJ/kmol]  

N2 0,3892 32762 8723 24039 9355,805 
H2 0,2192 31580 8522 23058 5055,443 
CO 0,2607 33029 8723 24306 6337,406 
CO2 0,0705 47153 9431 37722 2660,803 
H2O 0,0601 39223 9904 29319 1762,041 
CH4 0,0001  

TOTAL 
 

25171,498 

Taula D.10. Càlcul de la diferència d’entalpies del  gas 

Font: Elaboració pròpia 
 
 

∆h gas 25171,498 kJ/kmol gas 

Pes atòmic gas 22,824 kg gas/kmol gas 

Cabal gas 34,305 kg/h 

Potència calorífica gas  10,509 kW 

Taula D.11. Càlcul de la potència calorífica del ga s 

Font: Elaboració pròpia 
 

4. Càlcul potència tèrmica útil bescanviadors de ca lor 

Es calcula la potència tèrmica que es pot arribar a aprofitar del bescanviador de calor que 

precedeix a la sortida de gasos abans del motor. La temperatura d’entrada al bescanviador 

és de 500ºC (en sec, és a dir sense utilitzar Scrubber) i la de sortida de 50ºC. A la següent 

taula F.11 es calcula la temperatura de rosada del gas, prenent-lo com a gas ideal, per 

assegurar-nos de que l’aigua present al gas no condensarà.  

La temperatura de rosada es troba a partir de les taules de l’aigua saturada [15], depenent 

de la pressió relativa del valor. Aquesta pressió segueix la següent equació: 

'. � /0 - '123    (Eq. F.1) 
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On Yv és la quantitat d’aigua en volum molar al gas, Pabs és la pressió absoluta de l’aire. Es 

pren 1 atm ja que es suposa que el gas en aquest punt ha perdut la sobrepressió degut a la 

pèrdua de càrrega. 

 
Pabsoluta 1 atm 

Yv 0,060  
Prelativa 0,060 atm 

Trosada [15]  36 ºC 

Taula D.12. Càlcul temperatura rosada gas 

Font: Elaboració pròpia 

D’aquesta manera ens assegurem que la temperatura a la que es refreda el gas (50ºC) està 

per sobre de la de rosada. 

A la següent taula F.12 es calcula la calor que es desprèn de rebaixar el gas des de 500 a 

50ºC, el procediment és el mateix que per al càlcul de la potència calorífica disponible al 

gas, taules F.9 i F.10. 

 

Component  
Xi [kmol/ 

kmol 
gas] 

h inicial 
(T=500ºC) 
[kJ/kmol] 

h final 
(T=50ºC) 
[kJ/kmol] 

∆h 
[kJ/kmol] 

Xi*∆h 
[kJ/kmol] 

N2 0,3892 24342 9306 15036 5851,902 
H2 0,2192 31580 8522 23058 5055,443 
CO 0,2607 24483 9306 15177 3957,163 
CO2 0,0705 33212 10186 23026 1624,189 
H2O 0,0601 23765 9100 14665 881,351 
CH4 0,0001  

TOTAL  
 

17370,048 

Taula D.13. Càlcul diferència entalpies gas al besc anviador 

Font: Elaboració pròpia 
 
 
 

∆h gas 17370,048 kJ/kmol gas 

Pes atòmic gas 22,824 kg gas/kmol gas 

Cabal gas 34,305 kg/h 

Potència calorífica gas 7,252 kW 

Taula D.14. Càlcul potència tèrmica útil al bescanv iador 

Font: Elaboració pròpia 
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5. Càlcul de l’aire necessari per a la combustió de l motor i de la potència tèrmica 

aprofitada dels fums 

En aquest apartat es calcularà els productes de la combustió del gas de síntesi. D’aquesta 

manera es pot calcular el cabal d’aire necessari, imposant un excés d’aire del 30% , i 

calcular la potència calorífica dels seus fums. La següent taula F.13 simula els càlculs de 

l’equilibri químic, utilitzant unes taules en les que dona la quantitat de producte resultant 

segons cada element. 

 

ENTRADA SORTIDA 

GAS AIRE FUMS 

Ximassa  O2 N2 CO2 H2O N2 O2 
[kg/kg 
gas] 

[kg/kg 
gas] 

[kg/kg 
gas] 

[kg/kg 
gas] 

[kg/kg 
gas] 

[kg/kg 
gas] 

kg/kg 
gas 

N2           1   
  0,477         0,477   

H2   8 26,48   9 26,48   
  0,019 0,154 0,509   0,173 0,509   

CO   0,572 1,9 1,57   1,9   
  0,320 0,183 0,608 0,502   0,608   

CO2       1       
  0,136     0,136       

CH4   4 13,24 2,57 2,25 13,24   
  0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001   

H2O         1     
  0,047       0,047     

Estequiomètric  0,337 1,118 0,638 0,221 1,595   
Amb excés 

30% 0,438 1,453 0,638 0,221 1,931 0,101 

Taula D.15. Càlcul productes de la combustió 

Font: Elaboració pròpia 

Amb els valors de O2 i N2 d’entrada es pot calcular el cabal d’aire necessari per fer la 

combustió, taula F.14: 

Component Xi massa 
[kg/kg gas] 

Cabal gas 
[kg/h] 

Xi*Cabal 
gas[kg/h] 

O2 0,438 
34,305 

15,032 

N2 1,453 49,850 

Total aire   64,881 

Taula D.16. Càlcul aire necessari per a la combusti ó 

Font: Elaboració pròpia 
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Pel que fa al càlcul de cabal de fums es suposa la no aparició dels NOx, veure la taula F.15: 

 

Component Xi massa 
[kg/kg gas]  

Cabal gas 
[kg/h] 

Xi*Cabal 
gas[kg/h] 

N2 1,931 

34,305 

66,229 

CO2 0,638 21,901 

H2O 0,221 7,565 

O2 0,101 3,469 

Total fums 
 

99,164 

Taula D.17. Càlcul cabal fums de la combustió al mo tor 

Font: Elaboració pròpia 
 
 

• Càlcul de la potencia tèrmica aprofitable dels fums  del motor 

Els fums del motor surten a uns 700ºC [2], segons comparació d’altres instal·lacions de 

similars característiques. Per tant, la calor dels fums es pot aprofitar per escalfar aigua i aire 

segons les necessitats. 

Segons la bibliografia consultada [18], la temperatura per aquest tipus d’instal·lacions se sol 

baixar fins els 90ºC per evitar condensacions de l’aigua dels fums. Per tant es calcula 

aquesta calor per anar des de 700 a 90ºC, taules F.17 i F.18: 

 

 

Component  
Xi massa 

[kg/kg 
gas] 

hi (T=700ºC) 
[kJ/kmol 

gas] 

hf (T=90ºC) 
[kJ/kmol 

gas] 

Δh 
[kJ/kmol 

gas] 

Pes atòmic 
[kg/kmol] 

Xi*∆h [kJ/ 
kg gas] 

N2 1,931 29151 10471 18680 28 1287,97 

CO2 0,638 41145 11748 29397 44 426,54 

H2O 0,221 34653 11992 22661 18 277,63 

O2 0,101 30345 10511 19834 32 62,67 

Total  2054,815 

Taula D.18. Càlcul diferència entalpies fums 

Font: Elaboració pròpia 
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∆h gas 2054,815 kJ/kg gas 

Cabal gas 34,305 kg gas/h 

Potència tèrmica fums 19,581 kW 

Taula D.19. Càlcul potència tèrmica aprofitada fums  

Font: Elaboració pròpia 

6. Potència elèctrica generada al motor 

Aprofitant la energia disponible al combustible, el motor fa moure un generador elèctric 

produint electricitat. Per al càlcul d’aquest paràmetre s’agafa com a valor de rendiment del 

motor un 20% [16], el que acostumen a donar els motors d’aquests rangs de potències, i un 

rendiment del electrico-mecànic del generador del 90%[14]. 

 

Potència gas 52,969 kW 

Rendiment motor 0,2   

Rendiment generador  0,9   

Potència elèctrica 9,535 kW 

Taula D.20. Càlcul potència elèctrica produïda pel generador 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


