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Resum 
El present Projecte de Fi de Carrera té com a punt de partida una planta pilot de gasificació 

de biomassa prèviament construïda. El treball té com a objectiu equipar la planta amb el 

sistema d’instrumentació i control, a més d’establir les condicions i rutines d’operacions que 

permetin el correcte funcionament del gasificador. 

En primer lloc, es fa un estudi de les alternatives de control i de la localització dels 

instruments, es dissenya el sistema d’instrumentació i control que satisfà totes les 

necessitats i compleix amb el requeriment característic de poder accedir a les dades de 

manera remota. Posteriorment, es supervisa i dirigeix la instal·lació i muntatge dels 

instruments per part d’una empresa externa. En la fase de muntatge s’incorpora un armari 

elèctric, que conté un PLC (autòmat programable), amb les connexions i proteccions 

necessàries per al correcte funcionament dels dispositius. Un cop finalitzada la instal·lació, 

es fa una configuració del servidor de dades (tecnologia OPC) i del client OPC a través 

d’una toolbox de MATLAB. 

A través del coneixement adquirit en diferents visites tècniques es proposen modificacions 

en el funcionament de la planta. Utilitzant un model del gasificador amb el programa de 

simulació AspenPlus es determinen les condicions òptimes de treball minimitzant els 

problemes operatius i obtenint un gas amb el major poder calorífic (5700 kJ/Nm3). 

S’aconsegueix que el gas arribi a un cremador en les condicions de neteja i temperatura 

necessàries, i tenint en compte una futura fase d’incorporació d’un motor de combustió es 

calcula una potència elèctrica de 10 kW i un 15% de rendiment global. Paral·lelament, es 

donen propostes d’aprofitament energètic que en el millor dels casos arriben a un rendiment 

del 56%. 

Més endavant es desenvolupa el sistema de seguretat mitjançant l’anàlisi dels perills 

derivats de la planta a través d’un estudi de perills i operativitat HAZOP. S’identifiquen els 

possibles problemes derivats de la operació i s’especifiquen les necessitats de manteniment, 

al mateix temps que s’estimen els seus costos. D’altra banda, es defineixen totes les accions 

a seguir durant el funcionament, plasmat en diferents protocols tant d’operació i 

manteniment, com de seguretat i actuacions en cas d’emergència. 

Seguidament, es dóna un pressupost de l’elaboració del projecte així com del cost del pilot. 

A més, es fa un anàlisi dels possibles impactes ambientals de la planta informant de les 

accions de prevenció i reducció. 

Finalment, es fan les primeres proves experimentals amb la planta obtenint una informació 

molt valuosa per a l’estudi de la planta i validant el sistema d’instrumentació i control. 
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1. Glossari 
ACC1Ó (CIDEM|COPCA): Agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana  

API: Autòmat Programable Industrial 

CEPIMA: Centre d’Enginyeria de Processos i Medi Ambient 

CTFC: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

CTFC:Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

EHMAN: Expanding the horitzons of manufacturing 

EPI: Element de Protecció Individual 

ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

E-VALVE: Vàlvula amb accionament elèctric 

FEDER: Fons Europeu de Desenvolupament Regional 

GRECDH: Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà. 

HAZOP: Hazard and Operation Analysis 

IISc: Indian Institute of Science 

IP: Internet Protocol 

MM: Sensor de pressió 

NTC: Negative Temperature Coefficient 

OPC: Open Process Control 

PCI: Poder Calorífic Inferior 

PLC: Programmable Logic Controller 

PTC: Positive Temperature Coefficient 

RSI: Residus Sòlids Industrials  

RSU: Residus Sòlids Urbans 
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SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition 

ThC: Sensor de temperatura 

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya 

VALVE: Vàlvula 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

El present Projecte de Fi de Carrera està impulsat pel Grup de Recerca en Cooperació i 

Desenvolupament Humà – GRECDH (en el marc de l’Institut de Sostenibilitat de la UPC), 

conjuntament amb el Centre d’Enginyeria de Processos i Medi Ambient (CEPIMA, 

Departament d’Enginyeria Química). 

S’emmarca dins del projecte Electrificació autònoma amb gasificadors modulars 

(VALTEC08-2-0020), en el qual  es pretén desenvolupar fins a la fase comercial gasificadors 

de biomassa aptes per a subministrar gas de síntesi a un motor de combustió interna 

acoblat a un generador elèctric. És subvencionat en part pel Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i ACC1Ó (CIDEM|COPCA), 

Generalitat de Catalunya. A més a més, compta amb col·laboracions externes del Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya – CTFC i l’empresa Logic Energy SL. 

Paral·lelament es troba immers dins del projecte Expanding the Horizons of Manufacturing: 

Solving the Integration Paradox (EHMAN), on s’inclou el pilot de gasificació de biomassa 

com un cas d’estudi en l’anàlisi de la cadena de subministrament biomass-to-energy. El 

sistema de control, monitorització i recollida de dades del pilot passarà a formar part d’un 

complex sistema d’optimització i control que contempla altres plantes de producció i serveis. 

Aquest projecte és cofinançat pel Plan Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministeri 

de Ciència i Innovació i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

2.2. Motivació 

Actualment la societat està en ple debat sobre la millor manera d’obtenir els recursos 

energètics necessaris. Amb la creixent reticència envers fonts de producció a gran escala 

com la nuclear, i per altra banda, la necessitat per reduir les emissions de CO2, s’està 

apostant per les renovables. Perquè aquestes fonts alternatives puguin ampliar el seu pes 

en referència a la producció i poder fer front a les anomenades convencionals, s’han de 

millorar les tecnologies actuals i ampliar-ne el ventall. 

Dins el marc de les energies renovables s’han de buscar diferents alternatives garantint en 

tot moment l’abastiment. La biomassa apareix com una molt bona opció per diversos motius; 

l’associació que es fa de la biomassa amb el terme emissions neutres, les quantitats de CO2 

emeses al fer servir biomassa com a combustible són les absorbides per la matèria orgànica 

durant el seu cicle de vida. 
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L’objectiu no és conformar-se només en canviar la forma d’obtenir energia, sinó que explorar 

nous models de gestió energètica. En aquest sentit, la gasificació a petita escala obre un 

nou horitzó a la descentralització de la producció energètica, sobretot en zones rurals amb 

grans recursos forestals on no sigui factible fer arribar energia.  

2.3. Principis gasificació 

La gasificació és un procés en el que es converteix, mitjançant oxidació parcial (25 -30% 

d’oxigen necessari per a combustió complerta) a temperatura elevada, una matèria primera 

en un gas, anomenat gas de síntesi (syngas),  amb un moderat poder calorífic (entre 4000 i 

7000 kJ/mN3) [1]. Els components del gas producte són el CO, H2 i en menor mesura CH4, 

elements que li proporcionen el poder calorífic, a més de CO2. En el cas de fer servir com a 

oxidant aire enlloc d’oxigen pur, el N2 contingut passa al gas com a component inert. Alhora 

es produeixen petites quantitats d’impureses com cendres, quitrans i petites partícules 

sòlides carbonoses. 

El principal paràmetre diferencial entre d’altres processos termoquímics és la quantitat 

d’oxigen present a l’atmosfera de la reacció. Així trobem la piròlisi, que és una 

descomposició tèrmica de la matèria en absència d’oxigen. O el cas de la combustió, una 

oxidació complerta generalment amb excés d’oxigen.  

2.3.1. Etapes 

A grans trets, les etapes que segueix la biomassa dins del gasificador són: 

1. Assecat: la matèria orgànica s’escalfa evaporant la humitat present. 

2. Piròlisi:  en arribar la biomassa a uns 350ºC [2] i en absència d’aire, aquesta es 

descompon per efecte de la calor. Es generen gasos, hidrocarburs condensables i 

residu carbonós.    

3. Gasificació: s’introdueix l’element oxidant (oxigen pur o aire), en quantitats inferiors 

a les requerides per oxidació complerta. Es produeix un gas combustible, quitrans, 

cendres i partícules sòlides carbonoses. 

En el següent esquema es pot veure les etapes del procés de gasificació amb els 

productes de cadascuna d’elles. 
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Fig. 2.1. Esquema procés de gasificació. 

Font: Velo, E. Procesos termoquímicos de aprovechamiento de la biomasa, 2008. 

El procés d’assecat, piròlisi i gasificació és endotèrmic (consumeix calor) essent necessari 

aportar energia. Això es pot fer de dues formes: mitjançant una font externa o mitjançant la 

combustió d’una part del sòlid a gasificar. Aquesta última alternativa, que és la més utilitzada 

industrialment, requereix un estricte control de la relació sòlid - aire (oxidant). Dins del 

gasificador tenen lloc un seguit de reaccions endotèrmiques i exotèrmiques. Si el procés 

està correctament controlat, la calor aportada per les reaccions exotèrmiques (combustió) 

compensa la calor absorbida per les reaccions endotèrmiques. D’aquesta manera, es diu 

que el procés és autotèrmic . 

Per poder assolir aquest estat, caldrà una nova etapa: 

4. Combustió:  oxidació de part de la matèria sòlida obtenint la calor necessària per 

mantenir les reaccions prèvies (assecat – piròlisi – gasificació) a canvi d’empobrir el 

poder calorífic del gas (s’incrementa la proporció de CO2 en el gas).  

2.4. Tipus Gasificadors 

La pràctica totalitat dels gasificadors existents són del tipus [3]: 

- Llit descendent o fix, tipus Updraft (contracorrent) o Downdraft (equicorrent) 

- Llit fluïditzat, tipus bombollejant, circulant o arrossegat 

- Reactors paral·lels 

- Rotatori 
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2.4.1. Gasificadors de llit fix 

El flux de combustible a través del gasificador es produeix per gravetat, amb l’agent 

gasificant i el combustible fluint conjuntament a través del reactor. Es pot utilitzar tant aire 

com oxigen i vapor d’aigua com a agent gasificant. El sòlid és introduït per la part superior 

del gasificador, en canvi l’extracció de cendres s’acostuma a fer per la part inferior del llit. És 

aquesta extracció de cendres, feta de manera continua, la que regula la velocitat del llit. 

Aquests tipus de gasificadors disposen d’una etapa addicional en el procés de gasificació, 

l’etapa de reducció . En aquesta zona, que es troba després de la etapa de combustió, els 

gasos calents produïts durant la combustió (CO2 i H20) passen a través de partícules 

carbonoses producte de les etapes prèvies. Aquests gasos són parcialment reduïts a gasos 

combustibles (CO i H2) millorant el poder calorífic del gas.  

Té com a punts a favor la simplicitat de funcionament i els costos d’inversió relativament 

baixos, per contra és més sensible a les característiques del combustible. Requereix un 

combustible uniforme i homogeni, a més la mida de la partícula acostuma a estar entre 5 i 

50 mm per evitar que partícules massa fines siguin arrossegades pel corrent de gas[3]. La 

composició típica del gas produït en aquest tipus de gasificadors és de 40-50% N2, 15-20% 

H2, 10-15% CO, 10-15% CO2 i 3-5% CH4 [4]. 

a) Llit fix a contracorrent (Updraft) 

En aquest tipus de gasificadors, el sòlid s’introdueix per la part superior i baixa lentament a 

contracorrent del flux de gas generat. Els agents gasificants (aire o oxigen i vapor d’aigua) 

són introduïts pel fons del gasificador. Segons va descendent el sòlid, s’escalfa degut al 

corrent ascendent del gas fins arribar a la zona de combustió on s’arriba a la màxima 

temperatura, patint un refredament posterior previ a la descàrrega de cendres.  

Degut a que el gas surt del gasificador a temperatures relativament baixes (250-500ºC) no 

es produeix la descomposició dels olis, quitrans i impureses obtenint-ne un gas bastant 

contaminat. La temperatura a la zona de gasificació és controlada humidificant l’aire que es 

fa servir per a la gasificació [4]. En la següent figura es mostren esquemàticament les etapes 

de gasificació dins d’un gasificador Updraft.  
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Fig. 2.2 Esquema d’un gasificador de llit fix Updra ft. 

Font: Reed, T.B., Das, A., Handbook of Biomass Gasifier Systems, 1998.  

b) Llit fix a equicorrent (Downdraft)  

El sòlid entra per la part superior i segueix la mateixa direcció que el corrent d’aire. A mesura 

que va descendent, la biomassa va experimentant les etapes d’assecat i piròlisi. La calor 

necessària per aquestes etapes ve donada per la combustió parcial del gas, quitrans i 

partícules sòlides carbonoses a la part inferior del gasificador. Al fer passar el gas a través 

de la etapa de combustió, els quitrans formats a les etapes de piròlisi i gasificació són 

cremats o craquejats reduint la seva presència al gas fins a petites proporcions. Per tant el 

gran avantatge d’aquests tipus de gasificadors és la obtenció d’un gas amb baix contingut en 

quitrans i d’altres condensables. En la següent figura es mostren de manera esquemàtica 

les diferents etapes dins el gasificador. 

 

Fig. 2.3 Esquema d’un gasificador de llit fix Downd raft. 

Font: Reed, T.B., Das, A., Handbook of Biomass Gasifier Systems, 1998.  
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2.4.2. Gasificadors de llit fluïditzat 

En aquest tipus de gasificadors, la reacció es dóna amb el sòlid en suspensió en una corrent 

gasosa, on l’agent gasificant és injectat per la part inferior. D’aquesta manera, es facilita el 

contacte entre el sòlid i l’agent gasificant. El sòlid es tritura abans d’introduir-se a l’interior del 

gasificador, on a diferència dels de llit fix, es manté una temperatura uniforme. La 

temperatura del llit depèn del tipus de sòlid a gasificar, en el cas de la biomassa, s’opera 

amb temperatures de 800 a 900ºC. 

El sòlid és gasificat essent afegit a un llit de sorra silícia, alúmina o d’altres òxids refractaris. 

Això fa que de vegades es presentin problemes de pèrdua de fluïdització deguts a la 

sinterització d’aquesta sorra. Les cendres són extretes per la part inferior, mentre que el gas 

acostuma a arrossegar partícules de sòlid sense cremar que alguns gasificadors són 

capaços de recircular cap al llit. 

El volum de gas produït per unitat de volum del reactor és superior al dels gasificadors de llit 

fix, a més la composició del gas és molt uniforme. Els gasos surten a temperatures bastant 

elevades obligant a dissenyar cuidadosament el sistema de recuperació de calor amb la 

finalitat de mantenir un bon rendiment tèrmic global. 

a) Llit bombollejant 

La velocitat del gas és relativament baixa fent que sòlids inerts, com el llit de sorra, no siguin 

arrossegats pel gas quedant-se al reactor. 

b) Llit circulant 

La velocitat del gas és suficientment alta com per arrossegar el sòlid, més endavant són 

separats de la corrent gasosa i recirculats cap al reactor. 

c) Llit arrossegat 

El sòlid és finament polvoritzat i introduït al reactor, on en una corrent gasosa que 

l’arrossega, es produeix la gasificació quasi instantàneament. La temperatura de reacció és 

elevada, evitant la formació d’impureses. L’ús per a biomassa no és molt adequat degut als 

alts costos per a la trituració a pols fina. 

2.4.3. Gasificadors de reactors paral·lels 

En aquests tipus de sistemes es fa servir sorra com a mitjà de transport de calor. La 

gasificació es produeix al primer reactor on es mescla amb un llit de sorra a molt altes 

temperatures (1000ºC), el carbó produït és transportat cap a un altre reactor a on es fa la 

combustió per escalfar la sorra que posterior serà enviada cap al primer reactor. 
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2.4.4. Gasificadors rotatoris 

El sòlid és esmicolat i introduït per un extrem del gasificador, mentre que l’aire s’introdueix a 

l’extrem contrari per la part inferior. D’aquesta manera, la reacció es realitza a contracorrent, 

arribant el sòlid a les següents etapes: assecat, preescalfament, desvolatilització i 

combustió/gasificació. Les impureses són descarregades per l’extrem contrari a la càrrega 

del sòlid.  

2.5. Estat tecnologia 

Segons [7] a Espanya s’identifiquen 6 instituts de recerca i les següents empreses 

involucrades en el tema de la gasificació: 

- Cadagua S.A. – Gasification of biomass and residues. Bilbao (Vizcaya) 

- Environmental Internation Engineering S.L. Barcelona 

- EQTEC Iberia S.L. – Energía Natural de Mora. Mora d’Ebre (Tarragona) 

- Gasbi (Gasificación de Biomassa) S.L. Donostia (Guipuzcoa) 

- GuascorGroup – Gasification systems for biomass. Àlaba 

- TAIM-TFG S.A. Zaragoza 

En la major part dels casos s’ofereixen tecnologies per sobre dels 500 kWe. En canvi a [5] 

es detecta la empresa Logic Energy SL, on tenen actualment en funcionament plantes de 

entre 10 i 100 kWe [6].  

Pel que fa a la Unió Europea, també es troben pocs fabricants per sota dels 500kWe. Fins a 

l’any passat, el grup MARTEZO (Poitiers, França) oferia models des de 70 a 425 kWe que 

requerien de subministrament d’aigua així com pressa d’electricitat i aire comprimit. 

Actualment la empresa ha tancat la producció de gasificadors. D’altra banda, Innovation 

Tech Ireland (Ballicary, Irlanda del Nord) ofereix 4 tipus de grups generadors, però només 

disposa d’un model comercial de 100 kWe, dissenyat per treballar només amb MDF (taulells 

de fusta de mitjana densitat). 

Segons [8], la Índia és el país que lidera el mercat dels generadors de gas de petita escala 

per a l’electrificació rural. Hi ha 13 fabricants de generadors de gas i 6 fabricants de motors 

de gas. El referent a l’Índia és el Indian Institute of Science (IISc), institut de recerca i 

desenvolupament tecnològic que proporciona llicències a fabricants locals. D’aquests, Ankur 

Scientific té capacitat per exportar generadors de gas. És un tipus de tecnologia que té 

l’avantatge d’estar provada a escala comercial. Com a inconvenient presenta l’ús extensiu 

de mà d’obra en la seva operació i manteniment, això representarà un augment dels costos 

d’operació. 
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D’altra banda, s’han trobat equips com els de System Johansson Gas Producer / Carbo 

Consult (Johannesburg, South Africa), que són gasificadors downdraft basats en l’àmplia 

experiència del país sud-africà en gasificació. L’aigua de condicionament del gas circula en 

circuit tancat, requerint d’un tanc d’emmagatzemat. Utilitzen fusta i residus forestals i 

agrícoles, estan dissenyats per comunitats rurals no connectades a la xarxa elèctrica. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte té com a objectius el disseny, la implementació i l’assaig del sistema 

d’instrumentació i control del pilot de gasificació. Així mateix, el projecte contempla realitzar 

totes les accions necessàries per a poder posar la planta en funcionament. 

3.2. Abast del projecte 

L’abast del present Projecte de Fi de Carrera arribarà fins a les primeres proves 

experimentals amb el pilot de gasificació. Per aconseguir amb èxit els objectius fixats, es 

realitzen dues fases: 

3.2.1. Fase de disseny 

- Disseny del sistema d’instrumentació i control 

- Propostes de modificacions de funcionament de la planta definint paràmetre òptims 

de treball 

- Càlcul rendiments planta i propostes de millora aprofitament energètic 

- Definició de les rutines de manteniment i operació, estimant els costos 

- Determinació dels sistemes de seguretat 

- Elaboració dels protocols d’operació i emergències 

- Pressupost 

- Estudi impacte ambiental i conclusions 

3.2.2. Fase de camp 

- Seguiment del muntatge sistema de control 

- Visita empresa LogicEnergySL 

- Visita instal·lació de producció de biogàs 

- Primeres proves experimentals amb el pilot i validació control 
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4. Definició del problema industrial a resoldre 

4.1. Situació de la que es parteix 

En el Projecte de Fi de Carrera que precedeix a l’actual [5], es va dur a terme l’enginyeria 

bàsica de la planta pilot de gasificació, arribant al disseny i construcció dels elements que 

actualment la formen. Així doncs, el pilot està construït però manca la instal·lació dels 

instruments, sistema de control, motor i generador, equips auxiliars així com la definició dels 

paràmetres òptims de funcionament. 

L’objectiu d’aquesta fase és incorporar equips com els sensors per obtenir dades, actuadors, 

sistema de control i elements de seguretat, tot ells indispensables per poder treballar de 

manera eficaç i segura, així com determinar les condicions de treball òptimes i extreure’n 

dades rellevants del funcionament. 

En una futura fase o projecte s’estudiarà la incorporació d’un motor amb generador elèctric i 

poder així acoblar la planta a la xarxa elèctrica. 

4.2. Descripció planta  

Es tracta d’una planta de gasificació pensada per a treballar amb qualsevol tipus biomassa. 

El disseny inicial parla d’un consum de 15 kg/h de biomassa obtenint 37,53 Nm3/h de gas 

amb un poder calorífic inferior (PCI) de 5833 kJ/Nm3. En fer passar el gas per un motor de 

combustió que acciona un generador, es té una potència estimada de 11 kWe. 

Està equipada amb un gasificador de llit fix del tipus downdraft , a més, la planta disposa 

d’equips de neteja i condicionament per eliminar les cendres i quitrans formats en el procés 

en el procés. Finalment, el gas és conduit cap a un cremador, on es determina la qualitat del 

gas, permetent una calibració de les variables de funcionament per a un resultat òptim. 

En el moment de disposar de motor per a produir electricitat, es podrà escollir cap a on 

enviar el cabal de gas. Es tractaria d’enviar el gas al cremador fins a observar que s’obté un 

gas de qualitat, per a tot seguit alimentar el motor i produir electricitat. 

A la següent figura 4.1 es mostra un esquema de funcionament de la planta pilot amb tots 

els seus elements.  
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Fig. 4.1. Esquema bàsic funcionament planta pilot. 

Font: Elaboració pròpia 

1. Obtenció de gas: La biomassa entra al sistema a través d’una tolva d’alimentació, al 

introduir-se al reactor i en contactar amb l’aire (agent gasificador), que entra per un altre 

conducte, es produeixen les successives reaccions.  
2. Condicionament i neteja: El gas produït té quitrans i cendres perjudicials per altres 

elements aigües avall. El primer equip encarregat de la neteja és un cicló, encarregat 

d’eliminar les cendres presents al gas. 

Un recuperador de calor s’encarrega de transferir la calor present al gas cap a l’aire 

entrant cap al gasificador millorant-ne així la eficiència global de la planta. És important 

reduir la temperatura del gas degut a que el motor no pot treballar amb un fluid 

combustible a temperatures majors de 80ºC [2]. Així doncs, es rebaixa la temperatura en 

diferents etapes, essent aquesta la primera.  
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Per extreure’n els quitrans, es fa passar el gas per un Scrubber on a part d’eliminar les 

partícules de quitrà, es redueix la temperatura del gas.  Un filtre assegura que el gas 

sortint és lliure d’impureses que poden fer malbé el motor. 

Finalment, cal uns bescanviadors de calor que acaben de refredar el gas, adequant-se 

per a la següent etapa. 

3. Crema del gas: El gas produït es crema estudiant-ne les seves característiques i 

ajudant al calibratge dels seus diferents paràmetres de funcionament. 

Com s’explica prèviament, en una futura fase, aquest gas farà de combustible en un 

motor que accionarà un generador elèctric. 

4.2.1. Codificació equips 

A la taula 4.1 es mostren els equips principals i auxiliars abans de la instal·lació de la 

instrumentació. Per a una visualització esquemàtica dins del sistema consultar el diagrama 

P&ID de l’annex A.1, la codificació de cada element es fa seguint els criteris de [5], veure 

també l’annex A.1. 

 
Procés Equips principals Equips auxiliars 

Obtenció gas 

Tolva de biomassa (F-120) E-VALVE 1 (J-121) 

Gasificador (P-110) 

VALVE 2 (J-117) 

Serpentí refrigerador (J-119) 

VALVE 3 (J-1110) 

Acondicionament i 
neteja 

Cicló (H-210) 
Extractor (A-211) 

VALVE 4 (J-212) 

Bufador 1 (G-130) 
VALVE 6 (J-132) 

VALVE 7 (J-133) 

Recuperador de calor (E-140) VALVE 5 (J-143) 

Scrubber (P-220) VALVE 8 (J-222) 

Filtre (H-230) 

VALVE 9 (J-231) 

VALVE 10 (J-233) 

VALVE 11 (J-235) 

Bufador 2 (G-320) - 

Bescanviadors de calor (E-310 A/B) - 

Crema de gas Cremador (S-410) VALVE 12 (J-411) 

Taula 4.1. Equips principals i auxiliars segons pro cés 

Font: Elaboració pròpia  
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Tots el elements assignats amb VALVE, són vàlvules de comporta o esfera, pel que fa a la 

E-VALVE 1, es tracta d’una vàlvula de comporta amb accionament elèctric. 

4.2.2. Descripció gasificador (P-110) 

És important comprendre el perquè del disseny del gasificador ja que d’aquest dependrà les 

característiques finals del gas produït. Una bona comprensió del funcionament de l’element 

farà entendre millor el perquè de la localització de sensors. Les figures 4.2 i 4.3 mostren el 

gasificador seccionat. 

 

 
 

Fig. 4.2 Vista frontal del gasificador (P-110) indi cant les diferents entrades i sortides de matèria. 
Font: Elaboració pròpia 

A grans trets el gasificador està format per tres peces cilíndriques concèntriques. S’entra la 

biomassa acumulant-se al recinte de 2 on, gràcies a la calor cedida, es produeixen les 

primeres etapes del procés. A les immediacions del con apareix l’etapa de piròlisi – 

gasificació. Al ser l’aire injectat a través de 3, a la zona de coll d’ampolla hi ha l’oxigen 

necessari per fer la combustió, donant la calor necessària per assolir el procés. La matèria 
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sòlida carbonosa acumulada a la reixeta inferior  (veure figura 4.3) fa que el gas sortint del 

coll d’ampolla s’enriqueixi (etapa de reducció ). El gas calent produït puja per l’espai que 

queda entre els cilindres 1 i 2 fins a la sortida alhora que cedeix calor a la biomassa entrant 

per mitjà de les parets de 2. 

 

Fig. 4.3 Vista frontal del gasificador (P-110) esqu ematitzant les etapes del procés 

Font: Elaboració pròpia 

A la figura 4.3. es mostren de manera esquemàtica la situació aproximada de les diferents 

etapes del procés dins el gasificador. Per mostrar la etapa de reducció, s’ha reproduït 

marcant amb línia discontínua, com s’acumularia el carbó sobre la reixa. 

 

4.2.3. Condicions de treball nominal 

Les condicions nominals de treball amb les que es va fer el disseny es troben a la següent 

taula 4.2: 
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Equip 
Condicions de treball nominal 

Valors Entrada Sortida  

Gasificador (P-110) 

Pressió [kPa] 101,325   
Flux màssic Biomassa [kg/h] 15   

Caudal màssic aire [kg/h] 24,5   
Temperatura aire entrada [oC] 646   

Temperatura gas [oC]   850 
Cabal màssic gas [kg/h]   39,43 

Flux màssic cendres volàtils [kg/h]   0,007 
Flux màssix quitrans [kg/h]   0,11 

      

Cicló (H-210) 

Rendiment cicló 0,8 
Cabal màssic gas [kg/h] 39,43 39,43 

Flux màssic cendres volàtils [kg/h] 0,007 0,0014 
Flux màssic quitrans [kg/h] 0,11 0,11 

    

Recuperador de calor 
(E-140) 

Temperatura gas [oC] 850 518 
Temperatura aire [oC] 50 646 

    

Scrubber (P-220) 

Temperatura gas [oC] 518 313 
Temperatura aigua [oC] 25 70,91 

Cabal aigua [l/h] 160 162 
Flux màssic gas [kg/h] 39,43 37,44 

Flux màssic de cendres [kg/h] 0,0014 0 
Flux màssic de quitrans [kg/h] 0,11 0,056 

      

Filtre (H-230) 
Flux màssic gas [kg/h] 37,44 37,44 

Flux màssic de quitrans [kg/h] 0,056 0 
      

Intercanviadors de 
calor (E-310) 

Pressió [kPa]   99,6 
Temperatura gas 313 50 

Taula. 4.2 Condicions de treball inicials planta pi lot 

Font: CUBA, C.A, Piloto de gasificador downdraft operado con biomassa. Projecte de Fi de Carrera de 
la ETSEIB, Universitat Politècnica de Catalunya. Febrer del 2011. 

El disseny inicial contempla que la planta funcioni a depressió gràcies a un ventilador 

extractor col·locat a la sortida de la planta. Aquest és un paràmetre de disseny molt 

important i molt discutit, ja que a la literatura són moltes les diverses respecte aquest tema. 

El fet és que la manera d’injectar l’aire serà molt determinant en la manera de treballar la 

planta, i com s’explicarà més endavant, el cabal d’aire i de la seva proporció vers la 

biomassa serà determinant per al poder calorífic del gas produït o el flux màssic de 

biomassa.  
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5. Sistema d’instrumentació i control 

5.1. Anàlisi de requeriments 

Tenir una visualització i control detallats de tots els paràmetres fonamentals de la planta és 

essencial. Aquests paràmetres van des de el control de les temperatures dins el gasificador, 

importants per garantir un bon producte, fins al control de CO a l’ambient, vital degut a la 

perillositat d’aquest producte vers les persones. Per tot això, cal una acurada definició de 

tots els valors de treball.  

Instrumentació   

En la definició de les variables a mesurar, es té en compte criteris tant de seguretat i 

operació com d’interès experimental.  

S’han de diferenciar, per tant, els valors a mesurar i les consignes d’actuació. Podem dir que 

els valors elementals a mesurar són: 

1. Temperatures 

a) Interior del gasificador (P-110) controlant les diferents etapes del procés 

(assecat, piròlisi – gasificació, combustió, reducció). 

b) Sortida de gasos del gasificador (P-110) 

c) Entrada gasos recuperador calor (E-140) 

d) Sortida gasos recuperador de calor (E-140) 

e) Sortida aire recuperador de calor (E-140) 

 

 

2. Pressions 

a) Interior del gasificador (P-110) 

b) Caiguda de pressió dels elements cicló (H-210) i recuperador de calor (E-

140) 

c) Caiguda de pressió Scrubber (P-220) 

d) Caiguda de pressió filtre (H-230) 

e) Caiguda de pressió bescanviador (E-310) 

 

3. Concentració de monòxid de carboni a l’ambient 

4. Cabal d’aire d’entrada a la planta 

Les accions a prendre pels diferents actuadors són: 
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5. Obertura i tancament de la electrovàlvula (E-VALVE1 / J-121) 

6. Variació del cabal injectat pel bufador (G-130) 

Sistema de control i recepció de dades   

Es vol rebre les dades de totes les lectures per pantalla i poder dur a terme: 

- Visualització en temps real 

- Enregistrament per a posterior tractament de dades 

- Modificació variables funcionament 

- Possibilitat implementar algoritmes control 

- Facilitat d’ampliació d’instruments i/o sensors intal·lats 

- Flexibilitat per a la connexió diferents usuaris 

En quant a la darrera especificació, el terme flexibilitat es refereix a facilitar la difusió de les 

dades de la planta, no només fent-les arribar a l’operador sinó que a diferents usuaris. Així 

es té la possibilitat de supervisió de l’experiment per part de moltes persones, intercanvis 

d’informació, etc. A més, donant la possibilitat d’estudiar el control remot de la planta.  

5.2. Estudi tecnologies 

5.2.1. Estudi localització punts accés 

Durant el procés de disseny de la planta es va tenir en compte quina seria la manera 

d’introduir els sensors dins dels equips. Per aquest motiu, tots els elements de la planta 

tenen uns accessos que en faciliten la seva instal·lació. Cal repassar, doncs, quins són i fer 

el disseny de la instrumentació segons la disposició dels accessos. 

a) Gasificador (P-110) 

Donades les figures 4.2 i 4.3, es pot apreciar que exceptuant la etapa de reducció, totes les 

etapes del procés es produeixen dins la peça cilíndrica 2. Degut a la importància d’aquestes 

etapes, la majoria dels sensors en aquest equip haurien de recollir dades d’aquesta zona. 

Cal recordar que a l’anàlisi de requeriments es vol tenir la lectura de la temperatura de cada 

etapa a més de la pressió global de l’equip. La figura 5.1 és l’esquema dels accessos 

disponibles a l’element gasificador. 
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Fig. 5.1 Vista dels accessos al gasificador (P-110)  

Font: Elaboració pròpia 

Les entrades 1, 2 i 3 són les úniques que donen accés a la peça interior on s’acumula la 

biomassa, és un punt conflictiu ja que a través d’aquests 3 accessos s’ha de permetre la 

entrada de la majoria dels sensors d’aquest element. Els punts 5 i 6 permeten accedir a 

l’espai que hi ha entre la peça exterior i el cilindre concèntric que conté la biomassa (peces 1 

i 2 respectivament segons la numeració de la figura 4.2. Pel que fa al punt d’accés 4, permet 

accedir al gas en el moment de sortir de l’element. Les característiques de cada punt 

d’accés estan resumides a la taula 5.1. 

 

Equip Punt Situació Lloc d'accés Característiques 

Gasificador  
(P-110) 

1 Tapa 
Superior Element intern 2 Rosca femella 1/2" 

gas  

2 Tapa 
Superior Element intern 2 Rosca femella 1" gas  

3 Tapa 
Superior Element intern 2 Rosca femella 1/2" 

gas  

4 Tub de 
sortida Sortida equip Rosca femella 1/2" 

gas  
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Equip Punt Situació Lloc d'accés Característiques 

5 Paret lateral Espai entre elements 1 i 
2 

Rosca femella 1/2" 
gas  

6 Paret lateral Espai entre elements 1 i 
2 

Rosca femella 1/2" 
gas  

Taula 5.1 Punts d’accés al gasificador (P-110) 

Font: Elaboració pròpia 

b) Resta d’equips 

Pel que fa als altres elements que formen la planta, hi ha punts d’accés, com a mínim, en 

tots els tubs d’entrada i de sortida de cada equip. La taula 5.2 resumeix els punts de la resta 

d’equips. 

 

Equip Punt  Situació Característiques 

Cicló (H-210) 7 Tub de sortida Rosca femella 1/2" gas 

Recuperador 
calor (E-140) 

8 Tub entrada gas Rosca femella 1/2" gas 

9 Tub sortida aire Rosca femella 1/2" gas 

10 Tub entrada aire Rosca femella 1/2" gas 

11 Tub sortida gas Rosca femella 1/2" gas 

Scrubber (P-220) 
12 Tub entrada Rosca femella 1/2" gas 

13 Tub sortida Rosca femella 1/2" gas 

Filtre (H-230)  
14 Tub entrada Rosca femella 1/2" gas 

15 Tub sortida Rosca femella 1/2" gas 

Bescanviadors 
calor A i B (E-

310 A/B) 

16 Tub entrada gas A Rosca femella 1/2" gas 

17 Tub sortida aire A Rosca femella 1/2" gas 

18 Tub entrada aire A Rosca femella 1/2" gas 

19 Tub sortida gas A Rosca femella 1/2" gas 

20 Tub entrada gas B Rosca femella 1/2" gas 

21 Tub sortida aire B Rosca femella 1/2" gas 

22 Tub entrada aire B Rosca femella 1/2" gas 

23 Tub sortida gas B Rosca femella 1/2" gas 

Taula 5.2 Punts d’accés resta de la planta 

Font: Elaboració pròpia 
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A diferència del cas del gasificador (P-110), els punts d’accés en la resta d’equips de la 

planta són més que suficients per assolir els objectius assignats a l’anàlisi de requeriments, 

els esquemes dels punts d’accés per a la resta d’equips estan a l’annex A.3. 

5.2.2. Autòmats Programables (API’s o PLC’s)  

En tot procés industrial en el que es vol tenir accions automatitzades, és necessari disposar 

d’un element capaç d’obtenir dades i actuar en conseqüència segons el programa introduït. 

Aquest és el cas dels autòmats programables industrials (API), o Programmable Logic 

Controller (PLC). Aquests consten de tres parts fonamentals [10]: 

- Unitat de memòria , que serveix per emmagatzemar l’algorisme de control i les 

dades del procés. 

- Unitat de control , encarregada d’executar totes les accions donades per l’algorisme 

de control. 

- Elements d’entrada i de sortida , permeten comunicar l’autòmat amb el procés. 

 

Fig. 5.2 Arquitectura d’un autòmat programable 

 Font: BOIX, O., [et al], Tecnología Eléctrica, 2009 

A la figura 5.2 es mostra les tres parts fonamentals de l’autòmat i les interconnexions entre 

elles. Les connexions entre els elements reben el nom de busos de comunicació , com es 

pot veure a la figura, n’hi ha de tres tipus. En primer lloc hi ha el bus de direccions, per on la 

unitat de control especifica la direcció de l’element amb el que vol rebre o enviar informació. 

A través del bus de dades passa tota la informació. Finalment, el bus de control serveix per 

definir la operació que s’ha d’efectuar. 

A través dels elements d’entrades arriben els senyals de lectura enviats pel sensors. Aquest 

senyal és interpretat i processat a la unitat de control qui, consultant el programa guardat a 

la unitat de memòria, envia un senyal corresponent. Aquest senyal va a través dels elements 

de sortides cap als actuadors instal·lats al sistema, aquests actuaran en conseqüència del 

senyal elèctric enviat pel PLC. 
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Tot i que és cert que si les dades van a parar a un ordinador, aquest pot executar 

algorismes, el sentit dels PLCs és que poden controlar directament senyals elèctrics de 

manera independent de l’ordinador. Donant fiabilitat i rapidesa per a processos en que sigui 

amb de gran sensibilitat, com pot ser la seguretat.  

5.2.3. Tecnologia OPC 

Les sigles OPC, Open Process Control, representen un protocol que estandaritza les 

comunicacions entre equips d’un sistema de control. La utilització d’aquest protocol facilita 

l’intercanvi de dades entre els diferents equips pels quals les dades han de passar abans 

d’arribar a l’usuari. Per entendre millor el perquè d’aquest protocol, cal entendre abans 

l’arquitectura o les fases d’un procés de control industrial. A grans trets, tot procés 

d’automatització industrial es podria separar en diferents fases, aquestes es separen en els 

nivells de dades, de control i de camp [11], veure figura 5.3. 

 

Fig. 5.3 Nivells d’un procés d’automatització indus trial 

Font: VILLARRUBIA TORCAL, J., OPC: OLE para control de procesos. Ingeniería Química 392, 2002 

En el nivell de camp s’obtenen les lectures o es fan les actuacions necessàries dins del 

procés, en formen part tots els actuadors i sensors. Tot els equips que tenen programades 

accions (PLC’s) a realitzar pertanyen al nivell de control. Finalment, les dades són abocades 

a un ordinador on l’usuari reb tota la informació. 

Arquitectures 

Fins a la utilització de protocols de comunicació estàndard com OPC, fer possible 

l’enviament de les dades a través dels equips del sistema no era una tasca trivial. 

Generalment, implicava l’ús de controladors diferents per a cada element, esdevenint un 

esquema de muntatge costós i complicat. 
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Fig. 5.4 Arquitectura de les connexions entre eleme nts sense protocol OPC 

Font: Elaboració pròpia 

A la figura 5.4 es mostren les connexions entre els actuadors i sensors, PLC i els ordinadors. 

Cada fletxa simbolitza l’ús d’un controlador, per exemple l’actuador 1 es connecta a la PLC, 

perquè s’executin accions programades, i als ordinadors per possibilitar que un operador 

pugui donar una ordre. Seguint aquest criteri es connecten tota la resta d’elements, com es 

pot comprovar l’arquitectura del sistema és complexa, alhora que aquesta creix a mesura 

que s’incorporen equips.  

 

Fig. 5.5 Arquitectura de les connexions entre eleme nts amb OPC. 

Font: Elaboració pròpia 

L’esquema de la figura 5.5 mostra com els instruments de nivell de camp es connecten al 

servidor OPC, aquest aboca les dades a una xarxa LAN, permetent que qualsevol ordinador 
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amb accés a aquesta xarxa pugui connectar-se i rebre-les. A més a més, aquest esquema 

fa molt fàcil la connexió remota d’ordinadors via Internet. 

Paral·lelament, els instruments segueixen connectats a la PLC, on reben accions 

programades, fet que no impedeix que es puguin executar accions a través dels ordinadors. 

Pot ser que alguns sensors vagin connectats exclusivament al PLC per fer més àgil 

qualsevol tipus d’algoritmes de control. En aquests casos, per possibilitar que les dades que 

s’envien directament cap al PLC puguin també ser enviades cap a l’ordinador, es connecta 

el PLC al servidor OPC. Aquesta connexió permet consultar les dades que reb el PLC a més 

de fer canvis en la programació de l’aparell. 

El funcionament del protocol de comunicacions OPC està basat en l’esquema client / 

servidor (veure figura 5.6), d’aquesta manera es pot assignar diferents rols a cada ordinador 

(client). La configuració pot anar des d’un sol ordinador amb permisos totals (veure 

informació i executar accions) i la resta amb permisos limitats (només veure informació) a 

tots els ordinadors del sistema amb permisos totals. Tot això depèn de la configuració que 

es faci del servidor/client, d’altra banda un mateix client pot rebre informació de més d’un 

servidor OPC. 

 

Fig. 5.6 Connexió d’un client a diversos servidors OPC 

Font: VILLARRUBIA TORCAL, J., OPC:OLE para control de procesos. Ingeniería Química 392, 2002. 

En definitiva, la funció que tenen els protocols de comunicació, com l’OPC, és el de fer de 

pont de comunicacions entre tots els equips implicats en el procés. Així doncs, per a poder 

tractar les dades arribades a l’ordinador de control es requereix d’algun programa que sigui 

capaç de recollir les dades arribades via OPC, tractar-les i mostrar-les de manera intuïtiva. 

Aquests programes reben el nom de programes de control i adquisició de dades (SCADA 

amb les sigles en anglès). 
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5.2.4. Software de control i adquisició de dades (S CADA) 

Els programes SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), permeten recollir les 

dades provinents a través del servidor OPC i presentar-les per pantalla de l’ordinador de la 

manera que es desitgi. També permet recórrer el camí contrari enviant ordres a actuadors. 

El principal avanatge que donen aquests tipus de programes és que es poden configurar de 

manera mot simple totes les opcions i consoles necessàries per a treballar. En definitiva, són 

eines molt potents que ofereixen un gran ventall de prestacions: 

- Monitorització a temps real 

- Enregistrament de dades 

- Supervisió 

- Donar accions 

- Creació de petits algoritmes de control 

5.3. Solució proposada 

La solució que es dóna respon a un cas i a uns requeriments molt concrets que han 

determinat la selecció d’aquesta solució descartant-ne d’altres. 

A la proposta s’incorporen els instruments de temperatura necessaris per a obtenir el perfil 

de temperatures a dins del gasificador, a més de monitoritzar la temperatura del gas a punts 

d’alt interès per a l’estudi del comportament. En aquests es troba la sortida del gasificador, 

així com les diferents entrades i sortides de recuperador de calor. Aquestes lectures són les 

mínimes necessàries per a poder posar en marxa amb èxit la planta. En la propera fase, en 

la que s’acoblarà un motor a la sortida de la planta, seria recomanable augmentar la lectura 

a les sortides i entrades dels bescanviadors finals. La configuració del sistema permet 

ampliar el nombre de sensors de manera senzilla. 

Pel que fa a les lectures de pressió, s’assegura el control de la pressió en tot el recorregut 

del gas pel pilot.  Les lectures van des de el gasificador, el Scrubber, filtre i bescanviadors de 

calor. D’aquesta manera es pot controlar el perill de sobrepressions a la planta degudes a la 

saturació de qualsevol element. 

S’incorpora a la proposta un mesurador de cabal de l’aire d’entrada ja que és un dels 

paràmetres més importants a l’hora de produir el gas, i per poder controlar aquest cabal 

s’introdueix un variador de freqüència que modifiqui el cabal d’aire introduït. 

Per requeriments de seguretat, és necessari pensar en un detector de monòxid de carboni, 

gas tòxic per a les persones.  



Disseny i implementació del sistema de control per a un pilot de gasificació  

modular apte per a electrificació autònoma      Pàg. 33 

 

Finalment, es dona un esquema de la arquitectura del sistema, definida pels requeriments 

d’accés a les dades de manera remota i els llaços de control a seguir per part dels actuadors 

en funció de les dades rebudes. 

5.3.1. Instrumentació 

Per tal de poder assolir les condicions de l’anàlisi de requeriments, es proposa els següents 

dispositius. 

• Temperatura  

 

o Gasificador (P-110) 

Tenint en compte que les zones de les etapes de gasificació no són conegudes, essent unes 

variables a obtenir de manera experimental i la disposició d’accessos, opto per instal·lar 4 

sondes de temperatura repartides amb distàncies equidistants. Es proposa l’ús de dues 

beines amb dos termoparells cadascuna introduïdes pel punts d’accés 1 i 3 (ThC1, ThC2, 

ThC3, ThC4).  

Degut a la forma del con interior del gasificador, no es pot fer arribar una sonda a segons 

quines zones. El problema ve donat pel disseny del gasificador, ja que entrant una beina 

recta per la part superior no és possible accedir-hi a la zona de combustió, i menys a la de 

reducció. Una hipotètica beina entrant al con del cilindre intern, toparia amb la paret abans 

d’arribar al coll d’ampolla, veure figura 5.7. 

 

Fig. 5.7 Beina a l’interior del gasificador 

Font: Elaboració pròpia 
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En conseqüència no es podrà obtenir la mesura  directa  de les etapes de combustió i 

reducció . La única alternativa és fer la lectura en punts propers per obtenir una idea 

aproximada, com per exemple el punt d’accés 5 on es posa un sensor de temperatura 

(ThC5). 

Finalment, per mesurar la temperatura del gas a la sortida del gasificador, es col·loca un 

sensor més al punt d’accés 4 (ThC6). Comparant la diferència de temperatures d’aquests 

dos últims sensors es pot obtenir la calor cedida del gas cap al procés. 

o Recuperador de calor (E-140) 

Amb l’objectiu d’estudiar el comportament del recuperador de calor (E-140), es posa un 

sensor (ThC 8) a l’entrada de gas (punt accés 8), un altre (ThC 9) a la sortida de gas (punt 

11) i per últim un (ThC 7) a la sortida de l’aire cap al gasificador (punt 9).  

Aquestes lectures permetran estudiar el comportament del gas a través de la planta, 

permetent la posada en marxa de la planta amb un cremador a la sortida. En el moment 

d’acoblar el motor seria necessari incorporar nous sensors a l’últim bescanviador per 

controlar la temperatura de sortida del gas de la planta. 

o Especificacions 

De tots els diferents tipus de sensors de temperatura explicats anteriorment, es confia en els 

termoparells degut a que són els únics que es poden posar en beines múltiples, que en 

aquest cas és especialment necessari per al gasificador, a més de ser els que més 

temperatura poden suportar. 

Els instruments són de la marca Endress+Haussen, les seves especificacions tècniques 

variaran segons la temperatura a mesurar i la seva situació. No disposen de display, així que 

només tenen sortides per connectar un cable i transmetre dades a l’ordinador. 

La primera beina múltiple, que és introduïda pel punt 1, té dos termoparells situats a una 

distància de 400 i 600 mm respectivament (ThC1 i ThC2) des de la tapa del gasificador. En 

aquests punts el rang de temperatures de treball és entre 70 i 150ºC (ThC1), 350 i 500ºC 

(ThC2), fent que s’esculli termoparells del tipus J (-200 a 750ºC). En quant a la segona 

beina, punt d’accés 3, es situen els sensors a 800 i 1000 mm respectivament (ThC 3 i ThC 

4), amb unes temperatures de treball entre 500 i 850ºC (ThC3), 850 i 1100ºC (ThC4). Els 

tipus de termoparells seleccionats són del tipus K (-200 a 1150ºC). 

La resta de sensors aniran muntats individualment amb beina de protecció. Pel que fa al 

tipus, el ThC 9 que treballa amb temperatures d’entre 350 i 500ºC i serà del tipus J, la resta 

són del tipus K ja que les temperatures màximes de treball oscil·len entre els 650 i els 
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850ºC. Finalment, cal comentar que degut a la poca distància entre el punt d’accés 11 i una 

biga de la estructura, el ThC 9 ha de ser modificat canviant-ne el capçal per un de més petit. 

A la següent taula 5.3 s’especifica els sensors, les seves condicions de treball i la seva 

codificació. 

 

Equip Codi 
Rang 

temperatures 
[ºC] 

Sensor Punt 
d'accés  Observacions 

Gasificador 
(P-110) 

ThC 1 J-111 70 150 Tipus J 

1 

Beina 2 
termoparells, des 
de la tapa a 400 i 

600 mm 
respectivament 

ThC 2 J-112 350 500 Tipus J 

ThC 3 J-113 500 850 Tipus K 

3 

Beina 2 
termoparells, des 
de la tapa a 800 i 

1000 mm 
respectivament 

ThC 4 J-114 850 1100 Tipus K 

ThC 5 J-115 500 900 Tipus K 5 Beina individual 

ThC 6 J-118 400 850 Tipus K 4 Beina individual 

Recuperador 
calor (E-140) 

ThC7 J-142 250 650 Tipus K 9 Beina individual 

ThC8 J-141 400 850 Tipus K 8 Beina individual 

ThC9 J-144 350 500 Tipus J 11 

Beina individual, 
canvi de capçal 

necessari degut a 
falta d’espai 

Taula 5.3 Sensors de temperatura a la planta 

Font: Elaboració pròpia 

• Pressió   

Es controla la pressió en diferents punts del pilot com el gasificador, Scrubber, filtre i 

bescanviadors. En la majoria d’aquests punts, la temperatura és molt elevada, amb el 

problema afegit que les especificacions dels manòmetres indiquen una  temperatura 

màxima de treball de 400ºC . Encara que és una limitació important,  es descarta l’ús 

d’instruments que puguin suportar temperatures més elevades degut a que han d’incorporar 

sistemes de refrigeració individual, amb el conseqüent important sobrecost. 

Una solució per poder utilitzar els manòmetres amb aquesta limitació de temperatura és 

posar una peça tubular  entre el manòmetre i el punt d’instal·lació. D’aquesta manera, la 

peça tubular fa d’aleta dissipadora de calor  amb l’ambient, reduint així la temperatura per 

sota de la màxima. 
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Aquests instruments serveixen per identificar saturacions per brutícia en algun element 

gràcies a les pujades de pressió. Les pressions nominals de treball, han d’oscil·lar entre 1 i 

1,2 barg. A més pressió podria fer-se malbé algun equip de la planta o produir-se una fuita 

de gas. 

o Gasificador (P-110) 

S’instal·la un manòmetre (MM 1) al punt d’accés sobrant de la tapa superior del gasificador 

(punt 2) útil per mesurar la pressió d’aquest equip. 

o Caiguda pressió Cicló (H-210) i Recuperador de calor (E-140) 

Posant un sensor (MM 2) a la entrada de l’Scrubber (punt 12) i comparant-ne la lectura 

d’aquest amb el del gasificador (MM 1), s’obté la caiguda de pressió d’aquests elements. 

Degut a que la temperatura en aquest punt de lectura pot arribar als 500ºC, és necessari 

incorporar un tub dissipador entre el sensor i el punt d’accés a la planta. 

o Caiguda de pressió Scrubber (P-220) 

S’incorpora el sensor (MM 3) a la sortida de l’element i entrada del filtre (punt 14). Repetint la 

manera d’operar, es compara la lectura d’aquest instrument amb el que es troba aigües 

amunt.  

Segons les condicions nominals de treball, en aquest punt la temperatura de treball no ha de 

ser superior als 450ºC ja que l’aigua introduïda a l’aparell per netejar el gas també el 

refrigera. Tot i que aquesta afirmació és certa, hi haurà vegades que es treballarà sense fer 

ús de l’Scrubber (sense introduir aigua), en aquests casos la temperatura en aquest punt pot 

arribar també als 500ºC. Com que el funcionament de la instrumentació s’ha d’assegurar en 

totes les condicions de treball, aquest sensor també anirà muntat amb tub dissipador.  

o Caiguda pressió Filtre (H-220)  

Paràmetre de lectura important degut a la facilitat de saturació que té aquest element. En 

aquest cas es situa el manòmetre (MM 4) a la sortida del filtre, comparant la lectura amb el 

de la entrada (MM 3). 

Igual que en el cas anterior, el sensor ha d’anar integrat amb tub dissipador degut a que es 

vol assegurar la integritat del dispositiu en totes les condicions de treball. 

o Caiguda pressió Bescanviador de calor (E-310) 

S’inclou un sensor (MM 5) a la sortida del primer bescanviador, d’aquesta manera, amb 

aquest sensor i el previ (MM4), es supervisa la saturació dels dos bescanviadors. 
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Mitjançant el MM4 es pot supervisar el funcionament del primer bescanviador (E-310A) i 

amb l’últim manòmetre (MM 5), es controla el segon bescanviador (E-310B). 

o Especificacions 

Igual que en el cas dels termoparells, es fan servir manòmetres de la marca 

Endress+Haussen, que funcionen amb sistema per membrana. A part de disposar de 

sortides per a transmetre les dades, tenen una pantalla que mostra la lectura in-situ. Les 

condicions de treball a cada punt de lectura es troben determinades a la següent taula: 

 

Equip Codi 

Rang  
pressions 

treball 
[barg] 

Punt  
accés  

Temperatura 
màxima 

treball [ºC] 
Observacions 

Gasificador        
(P-110) MM 1 J-116 0 0.2 2 150 - 

Scrubber          
(P-220) MM 2 J-221 0 0.2 12 500 Ús tub 

dissipador 

Filtre (H-230) 

MM 3 J-232 0 0.2 14 500 Ús tub 
dissipador 

MM 4 J-234 0 0.2 15 500 Ús tub 
dissipador 

Bescanviador 
calor (E-310) MM 5 J-311 0 0.2 20 250 - 

Taula 5.4 Sensors de pressió a la planta 

Font: Elaboració pròpia 
 

• Cabal d’aire d’entrada a la planta  

Degut a la seva forta dependència de la qualitat del gas que es produirà, la quantitat de 

cabal d’aire que està entrant a la planta és un dels factors a controlar més importants.  

Per a la mesura del cabal d’aire introduït a la planta es fa servir un cabalímetre de fil metàl·lic 

de la marca ValuMass. Aquest, té la característica que mostra per un display la mesura a 

més de tenir sortides per a poder enviar les dades. 

Es selecciona un cabalímetre de fil metàl·lic ja que presenta moltes més facilitats 

d’instal·lació en comparació amb d’altres tecnologies, aprofitant un dels punts d’accessos a 

la planta (10). 

El rang de temperatures de treball en aquesta zona es troba entre 20 i 30ºC i com a molt, 

una pressió de 0.3 barg, que és la pressió màxima donada pel bufador 1 (G-130). 
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• Variador de freqüència  

S’utilitza aquest element per poder modificar el cabal que el bufador 1 (G-130) està injectant. 

Es connecta directament als cables d’alimentació del bufador 1 per a poder modificar la 

freqüència d’alimentació. Per criteris de protecció, està ubicat a l’armari de connexions 

elèctriques de la planta. 

• Concentració monòxid de carboni ambiental  

Tenint en compte que aproximadament un 21% del gas de síntesi que es produeix és 

monòxid de carboni [5], gas tòxic per a les persones, s’ha de poder controlar i alertar de 

possibles fuites. 

Segons [12], el monòxid de carboni és un gas incolor, inodor i insípid. A més el gas es 

mescla bé amb l’aire, formant-se fàcilment mescles explosives. Pel que fa al risc per fuga i 

inhalació, és un gas que en cas de pèrdua arriba ràpidament a una concentració nociva per 

a les persones. Aquesta substància pot afectar al sistema cardiovascular i nerviós, donant 

lloc a alteracions neurològiques i cardíaques. A concentracions altes pot produir disminució 

de la consciència i fins i tot la mort. Consultar fitxa seguretat química annex G. A la següent 

taula 5.5 es mostren els perills que comporta aquest gas. 

 

Perills Prevenció Lluita contra incendis / 
primers auxilis 

INCENDI Extremadament 
inflamable 

Evitar flames, no 
produir espurnes, no 
fumar 

Tallar la font de gas; si no es 
possible i no existeix risc per a 
l'entorn pròxim, deixar que el foc 
s'apagui per ell mateix. En altres 
casos apagar amb diòxid de 
carboni, aigua pulveritzada o 
pols. 

EXPLOSIÓ 
Les mescles 
gas/aire són 
explosives 

Sistema tancat, 
ventilació, equip 
elèctric i enllumenat a 
prova d'explosions. 
Fer servir eines no 
generadores 
d'espurnes 

En cas d'incendi mantenir freda 
l'ampolla amb aigua. Lluitar 
contra l'incendi des d'un lloc 
protegit. 

INHALACIÓ 

Confusió mental, 
vertigen, mal de 
cap, nàusees, 
debilitat i pèrdua 
del coneixement 

Ventilació, extracció 
localitzada o 
protecció respiratòria 

Aire net, repòs, respiració 
artificial si fos necessari i 
proporcionar assistència 
mèdica. 

Taula 5.5 Perills monòxid de carboni 

Font: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, Fichas de seguridad 

química, monóxido de carbono. 2011 
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 A la hora d’ajustar l’alarma per excés de CO, s’ha de tenir en compte la concentració del 

gas i el temps d’exposició. Tal com diu a [12], el límit màxim del gas per a no tenir cap efecte 

nociu és de 25 ppm durant 8 hores . Tenint en compte que és molt improbable, per 

qüestions operatives, que es treballi durant un període de temps seguit tant llarg, es busca 

altres escales per a temps més curts. A la següent taula 5.6 es mostren diferents 

concentracions i temps amb les seves conseqüències. 

 
Concentració 

CO Temps Efectes 

200 ppm 2-3 hores Lleuger mal de cap, cansament, vertigen, nàusees 

400 ppm  
1-2 hores Mal de cap, cansament, vertigen, nàusees 

3 hores Possibilitat de mort 

800 ppm 
45 minuts Vertigen, nàusees i convulsions 

2-3 hores Mort 

1600 ppm  
20 minuts Mal de cap, vertigen, nàusees 

1 hora Mort 

6400 ppm  
1-2 minuts Mal de cap, vertigen, nàusees 

10-15 
minuts Mort 

Taula 5.6 Efectes CO segons concentració i temps d’ exposició 

Font: HONEYWELL, Instruction Manual H450EN. 

Segons el manual d’operacions del H450EN de la marca Honeywell, detector de monòxid de 

carboni d’ús domèstic, l’alarma d’aquest detector s’activa un cop es supera qualsevol 

d’aquestes tres condicions: 

- 50 ppm durant 90 minuts 

- 100 ppm durant 40 minuts 

- 300 ppm durant 3 minuts 

 

o Calibratge 

Amb les dades de referència donades pel fabricant del detector mencionat anteriorment, es 

selecciona l’aparell per a ús industrial proposat. En el nostre cas, es tracta d’un equip de la 

marca Monicon que ve amb el sensor de CO i a part una centraleta. El rang de mesura del 

sensor és de 100 ppm, per tant es decideix establir com a condició d’alarma el fet de que es 

sobrepassi aquest valor al recinte de la planta. En aquest cas, la PLC donarà ordre de 

parada automàtica. A més a més, la lectura en temps real de la concentració és mostrada 

per la pantalla de la centraleta, d’aquesta manera els operadors de planta poden anar 

controlant el temps d’exposició tenint en compte la concentració. 
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D’altra banda el temps d’exposició no ha de ser extremadament llarg, entre 60 i 90 minuts 

aproximadament, degut a requeriments operatius. Tenint en compte aquests temps 

d’exposició i concentracions inferiors a 100 ppm no comporta perill per a la salut dels 

operadors. 

 

Resum instrumentació  

La següent taula 5.7 mostra un resum de tots els instruments a instal·lar a la planta. 

 

Equip Codi Punt 
accés Naturalesa  Observacions 

Gasificador        
(P-110) 

ThC 1 J-111 
1 

Lectura 
Beina 2 sensors 

ThC 2 J-112 Lectura 

ThC 3 J-113 
3 

Lectura 
Beina 2 sensors 

ThC 4 J-114 Lectura 

ThC 5 J-115 5 Lectura   

MM 1 J-116 2 Lectura   

ThC 6 J-118 4 Lectura   

Bufador 1        
(G-130) 

Variador de 
freqüència J-131   Actuació 

Situat a l'armari 
de connexions 

elèctriques 

Recuperador de 
calor (E-140) 

ThC8 J-141 8 Lectura   

ThC7 J-142 9 Lectura   

ThC9 J-144 11 Lectura 
Canvi de capçal 

degut a poc 
espai 

Cabalímetre J-145 10 Lectura   

Scrubber (P-220) MM 2 J-221 12 Lectura Tub dissipador 

Filtre (H-230) 
 MM 3  J-232 14 Lectura Tub dissipador 

MM 4 J-234 15 Lectura Tub dissipador 
Bescanviador de 

calor (E-310) MM 5 J-311 20 Lectura   

  Detector de 
CO     Lectura 

Situat en les 
immediacions 
de la planta 

Taula 5.7 Resum de la instrumentació 

Font: Elaboració pròpia 
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5.3.2. Recepció de dades 

En aquesta secció es defineix l’arquitectura del sistema que permet transmetre les dades 

dels sensors cap a l’ordinador (al revés en el cas d’actuadors), a més de poder implementar 

llaços de control en funció de les variables. 

Es proposen dos camins diferents pel que fa a les dades segons els sensors, mentre que la 

majoria dels sensors (temperatura, pressió i cabal) fan arribar les dades a través de diferents 

emissors i receptors wireless. El detector de CO i el variador de freqüència van connectats a 

un PLC. En tots dos casos, l’ordinador on es reben les dades i el PLC estan connectats 

entre si a través del servidor OPC, permetent l’intercanvi de dades entre ells. 

Es fa passar el detector de CO i el variador de freqüència pel PLC ja que són dispositius en 

que han d’intervenir en protocols de protecció de les persones. Es prefereix l’ús d’un 

dispositiu independent a l’ordinador de control ja que es vol assegurar la realització de les 

accions programades, evitant retards per possibles fallides, en temes tant essencials com 

són la seguretat de les persones.  

Pel que fa a la resta de sensors, es prioritza la facilitat de muntatge amb sistemes 

d’enviament de dades per ràdio, evitant així el cablejat de cada sensor fins a l’ordinador. 

Tanmateix a l’ordinador de control es poden implementar algoritmes que executin accions 

bàsiques segons les lectures.  

5.3.2.1. Recepció de dades per ràdio 

Es farà servir aquest camí per enviar les dades provinents dels sensors de temperatura, 

pressió i cabal.  

Aquest sistema està format per dues peces clau: un emissor i receptor de dades per ràdio, 

sense necessitat de fer connexió amb cable. Els emissors reben els senyals elèctrics 

(analògics) provinents dels sensors i els transformen en dades per enviar cap als receptors. 

Els receptors van connectats a un router i se’ls hi assigna una direcció IP, d’aquesta manera 

es pot configurar el servidor OPC per accedir a les dades. Es podria dir, doncs, que els 

receptors funcionen com un servidor web proveïdor de dades i que d’altres servidors (per 

exemple OPC) o usuaris poden consultar-les. 

• Emissors  

L’ús de diferents conceptes de funcionament dels termoparel ls vers els manòmetres o 

el cabalímetre  obliga a utilitzar emissors de diferents models. Tenen en comú la necessitat 

de l’ús de bateries proporcionant la energia per enviar els senyals de ràdio. La vida de les 

bateries dependrà de la tasa d’actualització dels sensors configurada. 
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o Temperatura 

Els emissors per als sensors de temperatura són de la marca Omega model zED-TC-

CCELL; basen la seva mesura en la diferència de potencial generada al termoparell 

depenent de la temperatura. Segons la configuració d’escala donada, l’emissor traduirà 

aquest senyal elèctric en dades i que posteriorment són enviades. 

Cada emissor consta de dos canals, és a dir, pot treballar amb dos sensors de temperatura 

diferents alhora. 

Per fer arribar els voltatges a l’aparell emissor (senyal elèctric) cal que s’utilitzi un cable 

bipolar en el que cada fase sigui del mateix material que cadascun dels metalls que formen 

el termoparell. A la pràctica s’està allargant el termoparell de manera artificial per fer arribar 

aquests senyals fins a l’emissor.  

L’assignació de cada termoparell amb el seu respectiu emissor es fa buscant la mínima 

distància sensor – emissor per reduir al màxim l’ús de cablejat, la següent taula 5.8 relaciona 

els sensors amb el seu respectiu emissor. 

 
Emissor  Canal Sensor 

TC_0 
1 ThC6 
2 ThC5 

TC_1 
1 ThC1 
2 ThC2 

TC_2 
1 ThC3 
2 ThC4 

TC_3 
1 ThC8 
2 ThC7 

TC_4 
1 ThC9 
2 Tamb 

Taula 5.8 Relació d’emissors i termoparells 

Font: Elaboració pròpia 

Com que es requereix la utilització de 5 aparells emissors, quedant un canal lliure, s’aprofita 

per incorporar un últim sensor de temperatura de l’ambient del recinte al disseny. Aquest, és 

anomenat Tamb i anirà connectat a través de l’emissor TC_4, veure taula 5.8. 

o Pressió i cabal 

Els aparells emissors són també de la marca Omega però, en aquest cas, del model zED-

VI-CCELL. El funcionament d’aquests sensors es basa en variar unes resistències internes 

depenent de la intensitat de mesura que detecten. Els sensors són alimentats amb una font 
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de tensió continua a 24 V i segons el valor de resistivitat donat, el corrent elèctric que arriba 

als aparells emissors variarà entre 4 i 20 mA. Els emissors mesuren el corrent i, segons la 

configuració donada, es transforma en senyal digital per posteriorment esser enviat per 

ràdio. 

 

Fig. 5.9 Esquema funcionament sensors 

Font: Elaboració pròpia 

En aquest model també és necessari l’ús de bateries per generar el senyals de ràdio. A més 

a més, els sensors hauran de ser alimentats amb tensió a 24 V en corrent continua.  

De la mateixa manera que en els de temperatura, cada emissor pot treballar amb dos 

sensors. S’utilitza 3 aparells en els que es connecten tots els manòmetres i el cabalímetre. A 

la següent taula 5.9 apareixen relacionats cada sensor amb el seu aparell emissor. 

 
Emissor  Canal Sensor 

VI_00 
1 MM3 
2 MM4 

VI_01 
1 MM2 
2 MM5 

VI_02 
1 MM5 
2 Cabal 

Taula 5.9 Relació d’emissors, manòmetres i cabalíme tre 

Font: Elaboració pròpia 

• Receptors  

Els receptors que es proposen són de la marca Omega i el fet de tenir dos models diferents 

d’emissors obliga a que també es tingui models diferents, el zCDR per als emissors de 

temperatura i el zCDR-VI per a la resta. Cada aparell receptor és capaç de rebre senyal de 

32 canals (16 emissors), per tant només caldrà la utilització de 2 aparells receptors, un de 

cada model. 
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Com s’ha explicat, es connecten posteriorment a un switch o router qui li assigna una 

direcció de IP. Amb aquesta adreça es configura el servidor OPC per a que consulti les 

dades, l’altre manera de poder veure les dades és manualment per part de l’usuari amb 

l’explorador web. Cal recordar que els receptors funcionen com un servidor web que publica 

dades i que per tant no s’han de confondre amb el servidor OPC. A la següent figura 5.8 es 

veu una captura de pantalla quan es consulten les dades a través de l’explorador web. 

D’altra banda, la consulta de dades a través de l’explorador web és poc intel·ligible ja que es 

mostren les dades en columna segons el canal i l’emissor. 

 

Fig. 5.8. Captura de pantalla de consulta de dades a través d’explorador web 

Font: Elaboració pròpia 

o Configuració 

Per rebre correctament les dades a través del sistema proposat, caldrà configurar els 

receptors. Per accedir a aquesta opció s’haurà de connectar a través de l’explorador web,  

en connectar-se s’obrirà una consola en la que a part de consultar les lectures es podrà 

configurar els sensors. Es permetrà configurar aspectes com: 

- Tasa actualització de cada sensor 

- Escala dades de sortida 

- Tipus de senyal rebuda 

- Escala de lectura del sensor 

És important configurar correctament aquestes variables ja que d’això depèn que l’emissor 

sàpiga interpretar correctament el valor de mesura. Per exemple, en el cas dels de 

temperatura s’ha de configurar amb quin tipus de termoparell és (k o J), donant per fet que 

haurà de mesurar la diferència de potencial. 



Disseny i implementació del sistema de control per a un pilot de gasificació  

modular apte per a electrificació autònoma      Pàg. 45 

 

En el cas dels emissors dels manòmetres i cabalímetre, s’ha d’indicar el senyal a mesura 

d’entrada i la escala, de 4 a 20 mA. A més, s’ha d’indicar quina és l’escala de mesura, en el 

nostre cas de 0 a 1000 mbarg 

• Arquitectura  

Per poder gestionar totes aquestes dades de manera fàcil per diferents ordinadors, s’opta 

per un servidor OPC. Aquest servidor no és un aparell físic, sinó que és un software instal·lat 

a l’ordinador de control que fa les funcions de servidor OPC.  

S’ha de configurar el programa, anomenat NewPortOPCServer, afegint les comunicacions 

que ha de fer i els aparells a mesurar. S’haurà d’indicar la direcció IP de cada receptor, i a 

més seleccionar tots els emissors amb les seves respectives lectures. Un cop es tingui 

finalitzada la configuració, es té la possibilitat de que un ordinador amb accés a la xarxa 

pugui comunicar-se, és a dir rebre i enviar dades. L’arquitectura d’aquest sistema, sense 

tenir present el PLC, està representada a la següent figura 5.9. 

 

Fig. 5.9 Esquema arquitectura connexions (sense PLC ) 

Font: Elaboració pròpia 

5.3.2.2. Connexions a través del PLC 

Com que la UPC disposa d’un autòmat programable, més concretament el model S7000 de 

la marca Siemens, es selecciona aquest. Es tracta d’enviar la lectura per part del detector de 

CO cap al PLC, actuant aquest de manera conseqüent amb la programació a fer. Cal dir que 

aquest controla el variador de freqüència, del qui depèn el cabal d’aire injectat. 

Pel que fa a la programació, la mateixa casa Siemens proporciona un software per fer 

aquesta tasca en adquirir el dispositiu. 
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• Arquitectura  

El detector de CO s’ha de connectar a les entrades del PLC, perquè aquest segons el 

senyal entrat i el programa introduït sigui capaç d’actuar en conseqüència a través de les 

portes de sortida, en aquest cas amb el variador de freqüència. 

A la següent figura 5.10 es troba representada l’arquitectura de les connexions amb la PLC, 

en aquesta figura s’obvia les connexions amb la resta del sistema. 

PLC

Entrades

Sortides

Detector CO Centraleta

Variador freqüència

PC Control / 

Servidor OPC

 

Fig. 5.10 Esquema arquitectura connexions PLC 

Font: Elaboració pròpia 

5.3.2.3. Global 

• Arquitectura  

Per a que es puguin dur a terme tots els llaços de control, en els que hi formen part dades 

vingudes a través de PLC o de receptors, és important que les dues estructures descrites es 

comuniquin entre elles. Connectant el PLC amb el servidor OPC (ordinador de control) 

permet la consulta de dades de dispositius com sensors de temperatura, pressió o cabal i 

actuar en el variador en conseqüència.  

És en aquest tipus d’estructures on es pot veure el potencial que tenen els protocols OPC. A 

més no cal oblidar que un ordinador amb els accessos i permisos corresponents a la xarxa 

pot consultar de manera remota les dades provinents dels sensors de temperatura, 

manòmetres i cabal a més de les mesures de CO ambiental. 

A la següent figura 5.11 es mostra un esquema de l’estructura del sistema. 
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Fig. 5.11 Esquema arquitectura sistema global 

Font: Elaboració pròpia 

• Variables  

Per poder realitzar las tasca de configuració del servidor OPC, cal tenir clar quines seran les 

variables amb les que es treballarà. A la següent taula 5.10 es poden veure totes les 

variables amb el seu nom corresponent i una breu descripció. A més, les variables que 

tenen com a origen el servidor dels receptors, mostra la direcció de cada sensor assignada 

al configurar el servidor OPC. 

 
Origen Naturalesa Variable 

Receptor 192.168.1.200.zCDR02.ReadingA Visualització ThC1 

Receptor 192.168.1.200.zCDR02.ReadingB Visualització ThC2 

Receptor 192.168.1.200.zCDR01.ReadingA Visualització ThC3 

Receptor 192.168.1.200.zCDR01.ReadingB Visualització ThC4 

Receptor 192.168.1.200.zCDR00.ReadingB Visualització ThC5 

Receptor 192.168.1.200.zCDR00.ReadingA Visualització ThC6 

Receptor 192.168.1.200.zCDR03.ReadingB Visualització ThC7 

Receptor 192.168.1.200.zCDR03.ReadingA Visualització ThC8 

Receptor 192.168.1.200.zCDR04.ReadingA Visualització ThC9 

Receptor 192.168.1.200.zCDR04.ReadingB Visualització Tamb 

Receptor 192.168.1.220.zCDR02.ReadingA Visualització MM1 

Receptor 192.168.1.220.zCDR01.ReadingA Visualització MM2 
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Origen Naturalesa Variable 

Receptor 192.168.1.220.zCDR00.ReadingA Visualització MM3 

Receptor 192.168.1.220.zCDR00.ReadingB Visualització MM4 

Receptor 192.168.1.220.zCDR01.ReadingB Visualització MM5 

Receptor 192.168.1.220.zCDR02.ReadingB Visualització Cabalímetre 

PLC - Visualització Detector CO 

PLC - Actuació Variador 
freqüència 

Taula 5.10 Llista de variables 

Font: Elaboració pròpia 

5.3.2.4. Programa adquisició de dades 

El més senzill en aquests casos és fer servir un programa del tipus SCADA, el qual permet 

fer sense grans dificultats una interface gràfica de les dades que arriben. És a dir, poder 

incloure un dibuix de la planta i fer que aparegui la lectura en el punt que representa a la 

realitat. Aquest programes són molt intuïtius a la hora de treballar ja que fan molt fàcil la 

comprensió de les dades, així com l’enregistrament i la programació d’accions. Tot i 

aquestes grans avantatges, aquests software tenen un preu de llicència molt cars. 

D’altra banda el programa MATLAB disposa d’una aplicació (toolbox) amb eines per a 

configurar la recepció de dades a través de OPC. No es pot posar dibuixos de la planta, però 

permet anomenar les variables de manera més intuïtiva, fer gràfics i fer enregistrament de 

dades. Tot això sembla ser suficient per a les feines que s’han de fer a la planta, tenint en 

compte que és operada per personal qualificat capaç de modificar la configuració en 

qualsevol moment. 

Amb tot això ja es pot fer un seguiment de les diferents variables durant el funcionament de 

la planta, a més a més es pot extreure’n informació valuosa per a l’estudi dels registres. 

Paral·lelament a tot això, fora de l’abast d’aquest projecte, s’està desenvolupant un 

programa del tipus SCADA fet a mesura per a la planta pilot i seguint les condicions 

definides al llarg d’aquest projecte.  

La següent figura mostra una captura de pantalla del programa de simulació de MATLAB en 

el que es troba configurada la consola per observar i enregistrar les dades. 
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Fig. 5.12 Captura de pantalla programa MATLAB 

Font: Elaboració pròpia 

5.3.2.5. Llaços de control 

A continuació es defineixen els llaços de control que s’han d’introduir a la programació de la 

PLC. 

• Cabal d’aire introduït 

És un dels paràmetres més importants en quant a la qualitat del gas produït. Es tracta 

d’implementar un llaç de control de baix nivell en el que s’augmenta o es disminueix la 

freqüència  d’alimentació del bufador 1, a través del variador de freqüència, segons la 

lectura de cabal que el PLC rebi. S’assignarà un valor al PLC (21.34 kg/h, veure capítol 6), 

el qual podrà ser modificat en funció de les millores d’operació establertes. 

• Control temperatures 

Els sensors de temperatura, depenent del tipus J o K, tenen una temperatura de treball 

màxima que en cas de sobrepassar podrien resultar malmesos. És per això que es donen 
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les temperatures  a les quals el PLC ha de desconnectar el variador de freqüència . Es 

pensa en aturar el variador ja que és una manera efectiva de parar la reacció. A la següent 

taula 5.11 es donen les temperatures a les quals el PLC ha de donar ordre de desactivació. 

 

Llaç control temperatures 

Senyal entrada Consigna sortida 

ThC 1  ≥ 750ºC 

Parar variador de 

freqüència 

ThC2 ≥ 750ºC 

ThC3 ≥ 1150ºC 

ThC 4 ≥ 1150ºC 

ThC 5 ≥ 1150ºC 

ThC 6 ≥ 1150ºC 

ThC 7 ≥ 750ºC 

ThC 8 ≥ 1150ºC 

ThC 9 ≥ 750ºC 

Taula. 5.11 Temperatures desconnexió variador de fr eqüència 

Font: Elaboració pròpia 

• Control pressions 

En el cas d’haver sobrepressions es podria malmetre diferents equips del pilot o produir-se 

fugues de gas, amb el conseqüent perill per als operadors. És per això que és molt important 

establir un límit de pressió  que respecti les especificacions dels equips. D’aquesta manera, 

es pren com a valor de desconnexió del variador de freqüència , i per tant de la injecció 

d’aire, en arribar als 200mbarg . 

• Control CO ambiental 

La consigna de sortida del PLC, en cas de sobrepassar els 100 ppm  de concentració al 

recinte de la planta, ha de ser la de desconnexió del variador de freqüència  i l’activació 

de l’alarma acústica . D’aquesta manera s’assegura la parada de la planta i que el personal 

d’operació s’assabenti de la condició de perill. 

5.3.3. Pressupost instrumentació i control 

El projecte de muntatge i instal·lació de tot el sistema és encarregat a una empresa externa, 

qui seguint les especificacions demanades, s’encarregarà de proveir i fer el muntatge dels 

components. A continuació es mostra un dels pressupostos a mode de la magnitud del cost 
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dels components i la seva instal·lació. Cal notar que el cost de la PLC no hi figura ja que 

s’utilitza una de propietat de la UPC. 

 

Nº Descripció  Proveïdor Import [€]  

1 

Subministrament de 5 
manòmetres, 9 termoparells, 
transmissors analògics de 4-
20 mA,  instal·lació i posta 

en marxa 

INGE&TECHNIK, SL 9321 

2 

Receptor de 32 canals per a 
sondes analògiques 

wireless, punt d'accés wifi, 
instal·lació i posta en marxa 

Ingeniería y Electrónica Zaragoza, SL 5704 

3 

Detector de monòxid de 
carboni, mòdul de 4 
entrades i 2 sortides 

analògiques, mesurador de 
cabal, receptor de 32 canals, 

transmissor analògic 4-20 
mA, llicència servidor OPC. 

Productos Jofra, SL 8738 

4 

Armari elèctric de 
800x500x250 mm, placa de 
muntatge i altres accessoris, 

interruptor de "en servei", 
magnetotèrmics de 

protecció, font d'alimentació 
24 Vdc 5 A, mòdul analògic 

de entrades i sortides, 
clàxon alarma, polsador 

parada emergència, 
polsador rearmament 
seguretat, protecció 

magnètica, contactor de 
línia, variador de freqüència, 

material elèctric divers. 

PROCONTROL, SL 4450 

Total sense IVA 28214 € 

Total amb IVA (18%) 33292 € 

Taula. 5.12 Pressupost sistema d’instrumentació i c ontrol 

Font: Elaboració pròpia 
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6. Propostes de millora 
En aquest capítol s’expliquen les variables, i els seus rangs de funcionament, més 

importants per a una òptima producció de gas i funcionament de la planta. Aquest nou 

coneixement s’adquireix en les diferents visites tècniques per a l’intercanvi de coneixements 

amb empreses o institucions. 

S’analitzen les propostes de funcionament del treball previ [5], i fent ús d’un model de 

simulació de la planta es fa un anàlisi de sensibilitat, dins dels rangs establerts, que permet 

determinar les condicions que optimitzen la producció de gas, en base a un màxim poder 

calorífic. A més a més, es fa un càlcul de la energia produïda pel pilot de gasificació, tenint 

en compte la futura fase d’acoblament del motor, i finalment es donen propostes de millora 

de l’aprofitament energètic. 

6.1. Injecció agent gasificant 

És important tenir un sistema eficaç que mogui el gas a través del gasificador, però una 

qüestió important ve al cap en aquests casos. Escollir si introduir l’aire, que fa d’agent 

gasificant, a pressions més altes que l’atmosfèrica o extreure’n el gas aplicant depressions a 

la sortida de la planta. 

Per a cadascuna de les dues opcions es troben ferms defensors, però el que és cert és que 

operant amb pressions més altes a l’atmosfèrica hi ha risc de fuites de monòxid de carboni i 

treballant amb pressions inferiors, es poden causar explosions [2]. 

La planta pilot havia sigut concebuda inicialment per treballar amb depressions incorporant 

un ventilador que absorbís el gas a la sortida de la planta. S’havia decantat per aquesta 

opció degut al millor control del cabal d’aire injectat amb un bufador de 10 mbar a la entrada 

de la planta. Amb el ventilador de la sortida de la planta es donava la depressió necessària 

per absorbir el gas i amb el bufador es controlava el cabal de gas (imprescindible per al 

control del gas producte). 

Durant el transcurs de diferents visites tècniques a la empresa LogicEnergy SL amb 

l’objectiu d’intercanviar experiències en el disseny de gasificadors, es detecta una condició 

de disseny que fa pensar en el canvi del sistema d’extracció del gas. La sortida de gas del 

gasificador es troba per sobre de la reixa on s’acumulen cendres i carbó per a la etapa de 

reducció. Si es treballés en depressió, el gas sortiria del gasificador sense passar per la 

zona de reducció ja que no hi ha cap agent que el forci, a més, tota la cendra acumulada 

seria succionada saturant els elements d’aigües avall. Es decideix doncs el canvi en la 
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manera d’injectar l’aire, però caldrà anar en compte amb les especificacions de disseny, ja 

que van ser pensades per treballar en depressió.  

6.2. Condicions d’injecció de l’aire 

Canviar la forma d’injecció de l’aire de depressió a pressió per sobre de l’atmosfèrica 

provoca tot un seguit de canvis significatius en moltes variables, en tot moment s’han de 

tenir en compte els següents requeriments. 

Equivalent Ratio (ER) 

Aquest paràmetre relaciona la quantitat d’oxigen utilitzat a la reacció amb al que seria 

necessari per fer una combustió complerta. Cal notar que per produir-se la gasificació s’ha 

de treballar en defecte d’aire estequiomètric, és a dir, amb una quantitat d’oxigen inferior a la 

que seria necessària en cas de voler una combustió complerta. Per tant, aquest valor 

s’obtindrà de dividir la quantitat d’oxigen introduïda per la quantitat estequiomètrica. 

Es podria dir que aquest és un dels valors més determinants a l’hora de produir el gas ja que 

d’aquest depèn la temperatura a la que es realitzarà la reacció o la fracció molar de les 

diferents substàncies que formen el gas, aquest últim factor determinant de l’energia 

disponible del gas.  

Amb un nivell d’oxigen baix o molt baix, equivalent ratio proper a 0, es produeix la piròlisi. Els 

valors típics en els que comença la gasificació és a prop de ratis equivalents de 0,25, i per 

valors de 1 o més es produeix la combustió [2].  

 

Fig. 6.1 Fracció molar de substàncies i energia del  gas en funció del rati equivalent 

Font: Reed, T.B., Das, A., Handbook of Biomass Gasifier Systems, 1998. 
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Tal i com es pot observar a la figura 6.1, el règim de rati equivalent que donarà un gas amb 

major poder calorífic és entre 0,25 i 0,45. Tot això ve determinat per la fracció molar de cada 

substància produïda al gas, amb notables concentracions de monòxid de carboni i hidrogen, 

amb poders calorífics alts.  

Repartició homogènia d’aire al llit 

Per assegurar un repartiment homogeni de l’aire injectat al llit, el nombre de toveres  ha de 

ser imparell . En cas contrari hi hauria zones del llit en les que hi hauria diferents reactivitats 

en comparació amb d’altres, és a dir que hi hauria zones en que hi hauria cendres i d’altres 

que hi hauria sòlids pirolitzant. En el cas de la planta pilot, es disposa de 5 toveres que es 

troben al final del tub d’injecció d’aire, figura 6.2.  A més, la velocitat amb la qual surt l’aire 

per cada tovera ha d’estar entre 15 i 20 m/s . Tenint en compte que la planta pilot de la que 

n’és objecte aquest treball té 5 toveres, cadascuna de 0.008 m de diàmetre i suposant una 

densitat de l’aire de 1.2 kg/m3, el rang de cabals màssics d’aire ha d’estar entre 16.35 i 

21.80 kg/h  d’aire d’entrada. 

 

Fig. 6.2 Vista frontal d'una de les cinc toveres 

Font: Elaboració pròpia 

Càrrega de biomassa 

Segons la informació obtinguda en diferents visites tècniques a l’empresa LogicEnergy SL, 

un factor essencial per a la qualitat del gas és la càrrega de biomassa sobre el coll del con 

del reactor. Aquesta variable es defineix com la pressió que exerceix el pes de la biomassa 

carregada en el reactor respecte la superfície del coll, expressada en kg/m2. A la pràctica, el 

que farà variar realment aquesta càrrega és la temperatura a la que s’arriba en el coll del 

con (coincideix amb la zona de combustió). Aquesta temperatura és de gran importància 

degut a que els quitrans es poden craquejar (craqueig tèrmic) a temperatures entre 800 i 

1000ºC [3]. 

Segons la càrrega que s’apliqui sobre aquesta zona, dependrà el craqueig dels quitrans 

produïts, gran avantatge dels gasificadors downdraft. La càrrega per a un funcionament 

òptim ha d’estar entre els 1200 i 1800 kg/m 2, segons la informació obtinguda a la visita 

tècnica. 
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Paràmetre Valor 

Equivalent 
Ratio 0,2 – 0,4 

Cabal aire 
entrada 16,35 – 21,80 kg/h 

Càrrega 1500 - 1800 kg/m2 

Nombre toveres Imparell 

Taula 6.1 Rang valors variables funcionament 

Font: Elaboració pròpia 

A la taula 6.1 hi ha un resum dels valors explicats anteriorment, per a un òptim funcionament 

del gasificador, és necessari que tots els valors estiguin dins del rang especificat.  

6.3. Situació actual 

Agafant les dades preses en l’anterior treball [5], s’analitzen els paràmetres definits 

anteriorment per veure si compleixen amb els nous requisits explicats. S’agafa com a flux 

màssic de biomassa de 15 kg/h amb un rati equivalent de 0.3 (24.5 kg/h d’aire d’entrada). 

D’entrada el cabal d’aire introduït ja és superior al rang donat  (21.8 kg/h com a màxim). 

Pel que fa a la càrrega , s’obté un valor de 2072,33 essent també superior al límit 

establert .  

D’aquesta manera, es donaran propostes de redefinició de les variables de treball nominals 

de la planta. Per a aquesta tasca, es farà ús d’un simulador del gasificador que permeti 

introduir els diferents rangs de valors explicats, i a través d’un anàlisi de sensibilitat trobar les 

que donen un gas amb major poder calorífic. 

6.4. Simulació i definició variables funcionament 

Per poder trobar el rang de funcionament tenint en compte les tres variables fonamentals 

explicades anteriorment, es simula el comportament del reactor mitjançant un petit model 

amb el programa AspenPlus.  

Aquest és extret de [13], a on s’explica la seva base teòrica i validacions, essent una 

simplificació del que s’utilitza en aquest treball per realitzar els càlculs. Al model de [13] es 

simula el procés de condicionament i alimentació de biomassa, la gasificació i la utilització 

de l’aigua calenta residual del procés de refredament. En tot cas en el model utilitzat al 

present projecte, només es fa la simulació de la part del gasificador. 
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Un cop es té aquest petit model en funcionament, es fa un anàlisis de sensibilitat variant el 

flux de biomassa i el cabal d’aire, segons aquests valors i la velocitat resultant s’escolliran 

les condicions de funcionament que millor resultats, en quant a màxim poder calorífic 

obtingut es refereix. 

6.4.1. Reaccions 

Les reaccions presents en el procés de gasificació, es poden diferenciar en 4 blocs 

principals. En un primer es té la combustió del semicoque, que degut a la presència 

insuficient d’oxigen fa una combustió incomplerta produint CO (Eqs. 6.1 i 6.2). L’excés de 

semicoque reacciona amb els gasos presents (CO2 i aigua) (Eqs.6.3 i 6.5) esdevenint unes 

reaccions endotèrmiques. Les Eqs. 6.5 i 6.6 estan afavorides per la presència de vapor 

d’aigua, per tant la presència d’aigua  a l’agent gasificant afavoreix la producció de hidrogen. 

Finalment la Eq. 6.7 representa la formació del metà al combinar-se monòxid de carboni 

amb hidrogen, tal i com està explicat a [1], està afavorida per altes pressions. 

Combustió 

� � �� � ���                        ∆H = -406 MJ/kmol            (Eq. 6.1) 
� �

�

�
�� � ��                       ∆H = -268 MJ/kmol             (Eq. 6.2) 

Gasificació 

� � ��� � 2��                     ∆H = 78.3 MJ/kmol               (Eq. 6.3) 
� � 2�� � ��	                      ∆H = -87.4 MJ/kmol             (Eq. 6.4) 
� � ��� � �� � ��              ∆H = 118.9 MJ/kmol       (Eq. 6.5) 

Shift  (formació hidrogen) 

�� � ��� � ��� � ��          ∆H = -42 MJ/kmol       (Eq. 6.6) 

Metanització 

�� � 3�� � ��	 � ���        ∆H = -206.3 MJ/kmol       (Eq. 6.7) 

6.4.2. Modelització 

6.4.2.1. Teoria associada al model 

Un aspecte molt important a tenir en compte al modelitzar processos amb biomassa és la 

dificultat per trobar models específics que representin el seu comportament. D’altra banda 

molts simuladors disposen d’eines que permeten la possibilitat de representar components 

químics no convencionals. A través dels anàlisis elementals i immediats, es pot definir un 

component no convencional i treballar amb les seves propietats. 
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Un cop es tenen definides les propietats, tal i com s’explica a [13], es pot trobar l’equilibri 

termoquímic de la reacció a través de mètodes termodinàmics. Així doncs, una de les 

maneres més utilitzades per modelar un procés de gasificació és minimitzar la energia lliure 

de Gibbs tenint en compte la composició de les espècies finals. 

6.4.2.2. Implementació 

Tenint en compte el model de [13], efectivament és possible definir la biomassa com a un 

element no convencional, però és necessari fer un pas previ per a que el reactor de Gibbs 

pugui tractar les dades introduïdes. 

La biomassa té com a fórmula general CαHβOφNξSЄ, d’aquesta manera no pot ser tractada 

directament pel reactor de Gibbs. Anteriorment s’ha d’utilitzar un reactor del tipus Yield que 

s’encarrega de descompondre aquest material en C, H2, O2, N2, H2O i cendres, tenint en 

compte l’anàlisi immediat i elemental. La temperatura de gasificació és estimada introduint al 

reactor Gibbs la calor associada a la reacció de descomposició de la matèria al Yield. Veure 

la següent figura 6.3. 

 

 
 

Fig. 6.3. Esquema del model de gasificació 
Font: Elaboració pròpia 

 

L’apunt negatiu de la utilització del reactor Gibbs per a modelitzar la gasificació és que 

aquest és més precís a altes temperatures. Per tant, tenint en compte la següent figura 6.4, 

a on apareix representada la temperatura en funció del rati equivalent, les dades mostrades 

pel model seran més fiables a altes temperatures, fent cas de la figura, implicarà que aquest 

model serà poc precís a ratis equivalents baixos (0 – 0,2). 
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Fig. 6.4. Representació de la temperatura depenent del rati equivalent 

Font: Reed, T.B., Das, A., Handbook of Biomass Gasifier Systems, 1998. 

6.4.2.3. Validació model 

Tot i que aquest ha estat validat a [13], al haver estat adaptat per a aquest projecte, es 

calcula la composició del gas a través d’una simulació del model per poder contrastar amb 

d’altres fonts fiables, com per exemple el treball previ [5], d’on s’extraurà la informació 

relativa pel que fa a la biomassa. 

Biomassa 

Com s’ha comentat, del treball previ a aquest projecte [5],  es  troba la informació en la que 

es dóna els resultats de l’anàlisi immediat i elemental de la biomassa. A les següents taules 

6.2 i 6.3 es poden trobar aquests resultats respectivament. 

 

Humitat (%) Carboni fix (%) Cendres (%) Volàtils (%) 

8,7 16,4 0,5 74,4 

Taula 6.2. Anàlisi immediat 

Font: CUBA, C.A, Piloto de gasificador downdraft operado con biomassa. Projecte de Fi de Carrera de 
la ETSEIB, Universitat Politècnica de Catalunya. Febrer del 2011. 
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Element Base seca (%) Base humida (%) 

C 50,1 45,74 

H 6,07 5,54 

O 43,2 39,44 

N 0,09 0,08 

Humitat - 8,7 

Cendres 0,54 0,5 

Total 100 100 

Taula 6.3. Anàlisi elemental 

Font: CUBA, C.A, Piloto de gasificador downdraft operado con biomassa. Projecte de Fi de Carrera de 
la ETSEIB, Universitat Politècnica de Catalunya. Febrer del 2011. 

En relació al flux màssic, rati equivalent i cabal d’aire introduït a la planta es poden trobar 

resumits a la següent taula 6.4: 

 

Condicions de treball Valor 

Flux màssic biomassa 15 kg biomassa / h 

Rati Equivalent 0,3 

Cabal aire entrada 24,5 kg aire/h 

Taula 6.4. Condicions de treball 

Font: CUBA, C.A, Piloto de gasificador downdraft operado con biomassa. Projecte de Fi de Carrera de 
la ETSEIB, Universitat Politècnica de Catalunya. Febrer del 2011. 

Resultats model 

Simulant aquestes dades al model descrit anteriorment s’obté una composició molar del gas 

(base humida): 

 

Producte  CO H2 CO2 CH4 N2 H2O 

% Volum 25,269 19,949 6,907 0,001 40,517 7,354 

Taula 6.5. Composició del gas obtingut mitjançant s imulació 

Font: Elaboració pròpia 

Ens trobem amb uns resultats lògics per tractar-se d’un gas de síntesi, es compara amb els 

resultats, argumentats i contrastats obtinguts per [5], a més a més d’altres fonts 

bibliogràfiques, veure taula 6.6: 
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Font CO H2 CO2 CH4 N2 

Model 27,274 21,532 7,456 0,001 43,733 

[5] 21,6 22,9 12,1 1,8 41,6 

[2] 22,1 15,2 10,2 1,7 50,8 

Taula 6.6. Comparativa entre composicions de gas ob tingudes (base seca i % en volum) 

Font: Elaboració pròpia 

Com es pot comprovar, la composició del gas de síntesi obtinguda pel model en base seca 

està dins el rang de valors segons les diverses fonts bibliogràfiques, tot i que es nota certa 

desviació pels valors del CO i el CH4. Com s’ha comentat en la explicació teòrica, aquest 

model dóna resultats més fiables a altes temperatures i per tant amb ratis equivalents més 

alts, provocant aquesta petita desviació. 

D’altra banda es pot afirmar que ens trobem davant d’un model fiable el qual podem fer 

servir per fer els càlculs necessaris pel que fa a trobar les òptimes condicions de treball.  
 

6.4.3. Anàlisi de sensibilitat 

Per poder determinar quines són les condicions òptimes de funcionament es fa un anàlisi de 

sensibilitat en el que per una banda es treballa amb unes càrregues fixes de 1200, 1500 i 

1800. D’aquesta manera, per a cada càrrega es fa variar el rati equivalent entre 0,25 i 0,45 

obtenint per a tots els casos el cabal i la composició del gas. Amb tots aquest paràmetres es 

pot calcular la el PCI (poder calorífic inferior del gas), essent el valor a maximitzar. 

6.4.3.1. Hipòtesis de treball 

Els càlculs i simulacions següents s’han basat en: 

- Segons les visites tècniques realitzades a la empresa LogicEnergy SL, es 

recomana que la pressió que exerceix la biomassa sobre el coll del con (la 

càrrega ) del reactor estigui entre 1200 i 1800 kg/m 2. 

- Utilitzant el valor de la càrrega escollit i tenint en compte l’àrea d’aquest coll, 

s’obté el nivell o quantitat de biomassa òptima al reactor. La mateixa font ens 

recomana, per facilitats de disseny, imposar aquest valor com a flux de massa 

consumit [kg/h] . Aquesta és una conclusió  a la que arriben de manera 

empírica , essent certa per tots els gasificadors amb els que han treballat. Al 

imposar aquest flux, s’obté el cabal d’aire a injectar a través del rati equivalent, 

quedant així determinades totes les variables. 
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- El rang òptim de velocitats es troba entre 15 i 20 m/s , que equival a un cabal 

d’aire d’entrada entre 16.35 i 21.8 kg/h . 

- El rati equivalent  variarà entre 0,25 i 0,45 segons la bibliografia trobada.  

6.4.3.2. Condicions d’operació 

Quantitat biomassa 

Per imposar que les càrregues es troben entre 1200 i 1800 kg/m2, es té en compte el 

diàmetre del coll del con del reactor, que és de 0,096 m. Amb aquests valors es té la 

quantitat de biomassa al reactor, taula 6.7. 

 
Càrrega [kg/m 2] Diàmetre coll [m]  Àrea coll [m 2] Nivell biomassa [kg] 

1200 

0,096 0,007 

8,686 

1500 10,857 

1800 13,029 

Taula 6.7. Càlcul quantitat de biomassa 

Font: Elaboració pròpia 

Flux biomassa i cabal d’aire 

Sabent que el rati entre el flux màssic d’aire i el de biomassa estequiomètric és de 5,445 kg 

aire / kg biomassa  [5], es calcula el cabal màssic d’aire [kg / h] per exemple per a un rati 

equivalent de 0,25. 

 

Càrrega [kg biomassa / m 2] 1200 1500 1800 

Flux màssic [kg biomassa / h]  8,686 10,857 13,029 

Rati equivalent 0,25 0,25 0,25 

Rati aire-biomassa equivalent 
[kg aire / kg biomassa] 1,361 1,361 1,361 

Cabal aire entrada [kg aire / h]  11,824 14,780 17,735 

Taula 6.8. Càlcul cabal d’aire 

Font: Elaboració pròpia 

Per fer l’anàlisi de sensibilitat es tracta de configurar el programa AspenPlus per a que es 

faci una variació del cabal d’aire introduït a la planta dins dels valors entre els quals 

anteriorment s’ha explicat que és el rang òptim (0,25 i 0,45). 
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6.4.3.3. Cas càrrega 1200 kg / m 2  

En aquest cas s’introdueix un flux màssic de 8,686 kg/h de biomassa, pel que fa al cabal 

d’aire d’entrada a la planta s’imposa que sigui el que equival a un rati de 0,25, en aquest cas 

0,0033 kg/s d’aire. Es va augmentant el cabal d’aire d’entrada a raó de 0,001 kg/s d’aire fins 

arribar a tenir un rati equivalent de 0,45 aproximadament, que en aquest cas implica injectar 

0,0063 kg/s d’aire. Tots aquests valors d’entrada a l’anàlisi de sensibilitat es troben resumits 

a la següent taula 6.9: 

 

Càrrega 1200 kg/m 2 [kg biomassa/h] [kg aire / h] [kg aire/s]   rati equivalent 

Flux biomassa 8,686         

Cabal aire inicial   11,824 0,0033   0,250 

Augment     0,001     

Cabal aire final   22,624 0,0063   0,478 

Taula 6.9. Dades d’entrada a l’anàlisi de sensibili tat (cas 1200 kg/m 2) 

Font: Elaboració pròpia 

Un cop es simula aquesta anàlisi, es mostra el cabal de gas produït i la composició en volum 

per a cada pas. Pel que als resultats, a la següent taula 6.10 apareix el cabal de gas produït, 

PCI i la velocitat per l’insuflador de l’aire d’entrada per a cada pas. Els càlculs utilitzats per a 

trobar el PCI i la velocitat es troben a l’annex D.2. 

A més a més, a la següent figura 6.5, es troba representada la variació de la fracció molar 

del gas en funció del rati equivalent. 

 

Rati flux biomassa 
[kg/h] 

cabal aire 
entrada [kg/h]  

cabal gas 
produït [kg/h]  

PCI 
[KJ/Nm 3] 

v aire tovera 
[m/s] 

0,250 

8,686 

11,824 20,470 6546,320 10,847 

0,326 15,424 24,070 5332,919 14,150 

0,402 19,024 27,670 4358,093 17,453 

0,478 22,624 31,270 3527,013 20,756 

Taula 6.10. Resultats obtinguts càrrega 1200 kg/m 2 

Font: Elaboració pròpia 
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Fig. 6.5. Gràfic amb la composició del gas depenent  del rati equivalent 

Font: Elaboració pròpia 

Comparant els resultats mostrats a la gràfica amb els de bibliografia, figura 6.1, es pot 

comprovar que la fracció molar del gas va variant de manera coherent amb el rati equivalent. 

D’altra banda tenint en compte els resultats mostrats a la taula 6.10, s’ha d’escollir les 

condicions en que s’obtingui un gas amb un poder calorífic més alt i que estigui dins dels 

tres rangs anteriorment explicats. Pel que fa al rang de la càrrega i del rati equivalent, no és 

problemàtic ja que s’ha imposat que els càlculs estiguin a dins. Cal, doncs, escollir les 

condicions de màxim PCI dins del rang de velocitats (15-20 m/s). Per tant, en aquest cas, 

s’utilitza un rati  equivalent de 0,402 obtenint un gas amb PCI de 4358,093 kJ/Nm 3 i amb 

una velocitat  de l’aire d’entrada a través dels insufladors  de 17,453 m/s . 

Estudiant els resultats, es veu que quan més s’allunya de 0,25 es fa més baix el poder 

calorífic, en certa raó és lògic ja que va disminuint la quantitat de H2 i CO i va augmentant el 

CO2. 

 

6.4.3.4. Cas càrrega 1500 kg/m 2 

Es té un flux de biomassa de 10,857 kg/h, i com en el cas anterior s’introdueix un cabal 

d’aire que equival a un rati de 0,25, aquest cabal es va incrementant fins a arribar a 0,45 

aproximadament. 
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Càrrega 1500 kg/m 2 [kg biomassa/h] [kg aire/h] [kg aire/s]   rati equivalent  

Flux biomassa 10,857         

Cabal aire inicial   14,780 0,0041   0,250 

Augment     0,001     

Cabal aire final   29,180 0,0081   0,494 

Taula 6.11. Dades d’entrada a l’anàlisi de sensibil itat (cas 1500 kg/m 2) 

Font: Elaboració pròpia 

De la mateixa manera que en el cas anterior es fa l’anàlisi de sensibilitat obtenint la següent 

taula 6.12 i figura 6.6: 

Rati 
flux 

biomassa 
[kg/h] 

cabal aire 
entrada [kg/h]  

cabal gas 
produït 
[kg/h]   

PCI 
[KJ/Nm 3] 

v aire 
tovera [m/s]  

0,250 

10,857 

14,780 25,587 6546,319 13,559 

0,311 18,380 29,187 5548,383 16,862 

0,372 21,980 32,787 4728,854 20,165 

0,433 25,580 36,387 4010,262 23,468 

0,494 29,180 39,987 3375,281 26,770 

Taula 6.12. Resultats obtinguts càrrega 1500 kg/m 2 

Font: Elaboració pròpia 

 

Fig. 6.6. Gràfic amb la composició del gas depenent  del rati equivalent 

Font: Elaboració pròpia 
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En aquest cas es té una distribució de la composició del gas semblant a l’anterior, a l’hora 

d’escollir les condicions òptimes ens trobem que té un PCI més alt. Això és degut a que al 

haver un flux màssic més alt, hi haurà un cabal d’aire també més alt, fent que a ratis 

equivalents petits (prop de 0.25) es tingui més cabal d’aire. Si es té més cabal d’aire implica 

una major velocitat a la tovera a ratis més petits. Per tant, amb un rati  de 0,311 es té un PCI 

de 5548,383 kJ/Nm 3 amb una velocitat a la tovera  de 16,862 m/s . 

6.4.3.5. Cas càrrega 1800 kg/m 2 

Es té un flux de biomassa de 13,029 kg/h, i com en el cas anterior s’introdueix un cabal 

d’aire que equival a un rati de 0,25, aquest cabal es va incrementant fins a arribar a 0,45 

aproximadament. 

 

Càrrega 1800 kg/m 2 [kg biomassa/h] [kg aire/h] [kg aire/s]   rati equivalent  

Flux biomassa 13,029         

Cabal aire inicial   17,735 0,0049   0,250 

Tasa augment     0,001     

Cabal aire final   32,135 0,0089   0,453 

Taula 6.13. Dades d’entrada a l’anàlisi de sensibil itat (cas 1800 kg/m 2) 

Font: Elaboració pròpia 
 
 

Rati 
flux 

biomassa 
[kg/h] 

cabal aire 
entrada 
[kg/h] 

cabal gas 
produït 
[kg/h]   

PCI 
[KJ/Nm 3] 

v aire 
tovera 
[m/s] 

0,250 

13,029 

17,735 30,705 6546,301 16,271 

0,301 21,335 34,305 5696,391 19,574 

0,351 24,935 37,905 4989,859 22,877 

0,402 28,535 41,505 4358,094 26,180 

0,453 32,135 45,105 3790,072 29,482 

Taula 6.14. Resultats obtinguts càrrega 1800 kg/m 2 

Font: Elaboració pròpia 
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Fig. 6.7. Gràfic amb la composició del gas depenent  del rati equivalent 

Font: Elaboració pròpia 

En aquest cas ens trobem que el rang de velocitats permet escollir la opció amb un rati 

equivalent de 0,25 donant com a resultat un gas amb un PCI de 6546,301 kJ/Nm3. En 

comparació amb els valors que s’acostumen a obtenir en aquesta classe de gasificadors (al 

voltant de 5800 kJ/Nm3) és un valor superior a la mitja. Repassant les composicions del gas 

obtingudes, pot ser degut a que la presència del H2 i del CO estan en una proporció més alta 

del que acostuma a ser normal, i fent que la del N2 sigui més baixa. Aquesta desviació és 

atribuïda a una menor fidelitat del model a baixes temperatures. 

Per aquesta raó s’escull les condicions de treball amb rati equivalent 0,3  ja que hi haurà 

més temperatura de treball i els resultats del poder calorífic es troben dins el rang de valors 

típics (5696,391 kJ/Nm 3). A més, la velocitat de l’aire també es troba a dins (19,574 m/s). 

Pel que fa al flux màssic de biomassa en aquest cas és de 13,029 kg/h . 

6.4.3.6. Resultats 

Es proposen les condicions de treball que maximitzen el poder calorífic del gas i que donen 

garanties de treballar dins els rangs especificats.  

A la següent taula 6.15 s’especifiquen les condicions de treball òptimes donades pel model: 

 

Càrrega [kg/m 2] 1800 

Flux biomassa [kg/h] 13,029 
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Rati equivalent 0,301 

Cabal màssic aire [kg/h]  21,335 

  
Cabal gas [Nm 3/h] 33,667 

PCI gas [kJ/Nm 3] 5696,391 

Velocita t aire tovera 
[m/s] 19,574 

Taula 6.15. Resum de les condicions de treball òpti mes 

Font: Elaboració pròpia 

En aquestes condicions el gas resultant té la següent composició: 

 

Producte CO H2 CO2 CH4 N2 H2O 

% Volum 26,073 21,925 7,054 0,014 38,919 6,010 

Taula 6.16. Composició del gas resultant 

Font: Elaboració pròpia 

Segons aquests valors, el rendiment de la gasificació, entenent el rendiment com: 
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        (Eq. 6.8) 

 

A la següent taula 6.17 es mostren els valors calculats a l’annex D.3 de la potència 

disponible a la biomassa d’entrada i de la potència disponible al gas com a combustible. 

 

Potència biomassa 63.968 kW 

Potència gas (combustible) 52.969 kW 

Rendiment gasificació 82.805  % 

Taula 6.17. Rendiment gasificació 

Font: Elaboració pròpia 

6.5. Potència i rendiments 

En aquesta secció es calcularà la potència i rendiments obtinguts per la planta. 

Seguidament, es donaran propostes (casos) de millora de l’aprofitament energètic, calculant-

ne la potència produïda i els rendiments per a aquests casos. En tots aquests casos es pren 
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com a volum de control la planta (incloent-hi un motor de combustió del gas, properament 

acoblat a la planta en una pròxima fase o projecte).  

Casos o hipòtesis de càlcul: 

1. Utilitzar el gas com a combustible d’un motor per a produir electricitat (cas actual) 

2. Utilitzar el gas com a combustible d’un motor produint electricitat i prèviament utilitzar 

la calor generada en refredar-se. 

3. Utilitzar el gas com a combustible per produir electricitat, aprofitar la calor dels fums i 

la calor del refredament previ del gas. 

6.5.1. Utilitzar el gas en un motor de combustió in terna 

Es tracta de simplement conduir el gas cap a un motor de combustió, on es crema i 

s’aprofita la energia mecànica produïda per generar electricitat. Aquest és el cas que hi 

haurà a la planta un cop s’acobli el motor esperat. 

Només es fa l’aprofitament de l’electricitat, i per tant el rendiment global de la planta serà 

baix. Per fer el càlcul del rendiment en aquest cas és necessari saber les potències 

d’entrada (biomassa, aire gasificador) i la electricitat generada que es troben calculades a 

l’annex D.3. 

Per al càlcul del rendiment global es farà servir la següent fórmula: 

��("!( �
�)(è�#+��-�#è+��� ú#�(

�!�"���-��+) )%#+,
          (Eq. 6.9) 

En aquest cas només es tindrà potència elèctrica, per a aquest càlcul s’ha pres un 

rendiment mecànic del motor del 20%  [16] i del generador un 90%  [14], quedant els 

següents resultats: 

 

Potència aire entrada 1,476 kW 

Potència biomassa entrada 63,968 kW 

Potència elèctrica generada  9,535 kW 

Rendiment global 14,569 % 

Taula 6.18. Càlcul rendiment global planta cas 1 

Font: Elaboració pròpia 

La següent figura representa el diagrama de Sankey de la planta per a aquest cas, figura 

6.8. Com es pot comprovar, el no aprofitament de la energia disponible és molt gran, 
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sobretot al motor. Es corrobora la idea inicial de que només aprofitant la energia elèctrica 

generada és una tecnologia molt ineficient. 

 

Fig. 6.8. Diagrama Sankey cas 1 

Font: Elaboració pròpia 

6.5.2. Utilitzar el gas en un motor de combustió i aprofitar la calor del gas 

En aquest cas es segueix tenint el motor descrit anteriorment, per tant es genera la mateixa 

potència elèctrica. A més s’aprofita la potència tèrmica del bescanviador que refreda el gas 

(de 500 a 50ºC suposant funcionament en sec, sense fer ús del Scrubber) per adaptar-se a 

la temperatura de funcionament del motor. El càlcul d’aquesta potència tèrmica útil es troba 

a l’annex D.3. 

 

Potència aire entrada 1,476 kW 

Potència biomassa 63,968 kW 

Potència elèctrica generada 9,535 kW 

Potència tèrmica 
bescanviador 7,252 kW 

Rendiment global 25,650 % 

Taula 6.19. Càlcul rendiment global planta cas 2 

Font: Elaboració pròpia 

Com en el cas anterior es realitza el diagrama de Sankey per al funcionament de la planta. 

Tot i que s’aprofita la calor proporcionada pel gas, es perd molta energia en forma de calor 

provinent dels fums del motor, figura 6.9. 
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Fig. 6.9. Diagrama Sankey cas 2 

Font: Elaboració pròpia 
 

6.5.3. Utilitzar el gas en un motor per generar ele ctricitat i aprofitant la calor 

dels fums, a més d’aprofitar la calor del gas 

Com es pot veure en els diagrames de Sankey dels casos anteriors, hi ha molta potència 

tèrmica perduda al motor. Per això es proposa aprofitar, a més a més,  la calor dels fums de 

combustió, càlculs a l’annex D.3. A la següent taula 6.20 es mostren els resultats: 

 

Potència aire entrada 1,476 kW 

Potència biomassa 63,968 kW 

Potència elèctrica generada 9,535 kW 

Potència tèrmica bescanviador 7,252 kW 

Potència tèrmica fums 
combustió 19,581 kW 

Rendiment global 55,570 % 

Taula 6.20. Càlcul rendiment global planta cas 3 

Font: Elaboració pròpia 

A la següent figura 6.10 es mostra el Sankey, en aquest cas es veu com aprofitant, a més a 

més, la calor dels fums de combustió puja significativament el rendiment global de la planta. 
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Fig. 6.10. Diagrama Sankey cas 3 

Font: Elaboració pròpia 

6.5.4. Resum casos 

Es calculen les potències obtingudes i els seus respectius rendiments tenint en compte 3 

hipòtesis de treballs diferents; a la primera només s’aprofita el gas com a combustible en un 

motor per moure un generador i produir electricitat, d’aquesta manera només s’aprofita un 

14,569 % de la potència total introduïda. Per tal d’augmentar la eficiència de la planta, es 

pensa en aprofitar la calor resultant de refredar el gas, així s’aconsegueix augmentar el 

rendiment fins al 25,65%, d’altra banda molta energia es segueix perdent al motor. 

Finalment, per corregir aquesta pèrdua, es pensa en utilitzar la calor dels fums de la 

combustió, a més de la electricitat produïda i la del bescanviador augmentant llavors la 

eficiència fins al 55,57%, veure taula 6.21: 

 

  
Cas 1 Cas 2 Cas 3 

Entrada 
Potència aire [kW] 1,476 1,476 1,476 

Potència biomassa [kW] 63,968 63,968 63,968 

Sortida 

Potència elèctrica [kW] 9,535 9,535 9,535 

Potència tèrmica bescanviador [kW]   7,252 7,252 

Potència tèrmica fums [kW]   19,581 

 
Rendiment global [%] 14,569 25,650 55,570 

Taula 6.21. Taula resum càlculs potències i rendime nts 

Font: Elaboració pròpia 
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7. Anàlisi operacions i manteniment 
En aquets apartat es preveuen les necessitats de manteniment que pot tenir la planta en 

base a les diferents averies que poden esdevenir. És difícil d’establir una periodicitat per a la 

qual s’hagin de dur a terme aquestes accions ja que aquestes es defineixen en base a la 

experiència obtinguda a partir d’hores de funcionament, tot i això s’organitzarà les accions 

de manteniment segons uns graons de periodicitat que poden anar canviant en el futur en 

funció del comportament real de la plata. 

7.1. Identificació averies 

Segons les visites tècniques realitzades, la bibliografia consultada i les previsions dutes a 

terme, a continuació es dona una llista de les averies que poden anar esdevenint. 

 

Averia Definició Causes Identificació Accions 

"Briedging" 
a les parets 
del reactor  
biomassa 

Degut a presència 
de quitrans a les 
parets del reactor, 
la biomassa hi 
queda enganxada 

Alta temperatura 
de la biomassa 
en llocs on no 
s’ha pensat. Per 
exemple zona 
assecatge 

Tot i estar el 
reactor carregat, 
la reacció s'atura 
inesperadament 

Netejar parets 
interiors reactor 

Solapament 
reixeta 
inferior 
reactor 

Trossos de carbó 
amb dimensions 
més grans que els 
forats de la reixeta 
obstaculitzen el 
pas de cendres 

Normal cada cert 
temps de 
funcionament 

Pressió a 
l'interior del 
gasificador 
augmenta 
respecte les 
altres lectures. 

Netejar reixa 

Solapament 
cendres 

Excés de cendres 
als dipòsits del 
cicló 

Excés de temps 
sense neteja 

Pujada de 
pressió aigües 
amunt (reactor). 

Buidar dipòsit 
cendres cicló 

Solapament 
filtre 

quitrans 

Filtre de quitrans 
queda ple de 
quitrans impedint 
pas gas 

Excés de temps 
sense neteja 

Pujada de 
pressió aigües 
amunt 
(Scrubber) 

Netejar filtre 
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Averia Definició Causes Identificació Accions 

Pèrdua 
estanquitat  

Fuita de gas a una 
junta 

Pressió més alta 
que la definida 

Alarma per 
excés de CO 
ambiental 

Detectar fuita i 
taponar-la. 

Pèrdua de 
senyal 

instruments  

Falta d'enviament 
d'informació dels 
emissors 

Bateria esgotada Comprovació 
nivell bateria Canvi bateries 

Sistema penjat 
(pèrdua connexió) 

Comprovació 
llums emissors 
(ha d'estar amb 
llum intermitent) 

Apagar emissors 
i receptors, més 
tard encendre 
primer els 
receptors i 
posteriorment 
els emissors. 

Taula 7.1. Averies possibles a la planta 

Font: Elaboració pròpia 

7.2. Manteniment 

Per minimitzar les averies descrites a la taula 7.1, es proposa unes accions de manteniment 

esglaonades segons periodicitat. 

7.2.1. Manteniment rutinari (després de cada operac ió) 

Un cop les temperatures a l’interior dels diferents equips de la planta s’hagin reduït 

suficientment (T<80ºC) es proposa de fer les següents accions de manteniment: 

• Escombrat de la planta  

Per evitar que gasos acumulats al gasificador puguin sortir a de manera descontrolada, es 

pensa en fer un escombrat amb aire. Per realitzar aquest escombrat, s’obre la vàlvula 9 (J-

231) i es posa en marxa el variador de freqüència (J-131) (prémer el botó “rearme ” de 

l’armari de control) que alimentarà al bufador 1 (G-130). 

Es deixa funcionant almenys durant 5 minuts per a que es purgui tot el gas a l’interior de la 

planta. Un cop finalitzat l’escombrat es prem el polsador d’emergència, apagant el variador 

de freqüència i, conseqüentment, parant el bufador 1 (G-130). Finalment, es tanca la vàlvula 

9 evitant que quedi oberta accidentalment en el futur. 
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• Buidament cendres cicló 

Abans de realitzar aquesta operació és important haver fet prèviament l’escombrat amb aire 

a la planta ja que s’han de obrir diferents vàlvules i que, en cas d’haver gas a l’interior, 

provocaria una fuita de gas. 

Per fer aquest procediment, cal obrir la vàlvula 4 (J-212) i buidar les cendres que puguin 

haver al dipòsit del cicló. Un cop finalitzat el procediment és important tornar a tancar la 

vàlvula 4. 

• Neteja filtre quitrans 

Com en el cas anterior, és essencial haver fet l’escombrat de gasos abans de començar la 

neteja dels quitrans. 

Cal desmuntar el filtre, es troba entre les vàlvules 9 (J-231) i 11 (J-235). Un cop desmuntat 

s’extreu la reixeta metàl·lica i es neteja o canvia. És important comprovar que totes les juntes 

queden ben tancades al tornar a muntar el filtre.  

• Neteja tub cremador 

Al tenir una secció més petita, el tub que va al cremador (S-410) acusarà molt més les 

partícules de quitrans o cendres no eliminades al filtre previ (H-230). Per evitar tenir una 

pèrdua de càrrega molt alta que provocaria la aturada de funcionament degut a sobrepassar 

la pressió màxima definida, és molt important desmuntar i netejar aquest filtre després de 

cada operació. 

• Comprovació nivell N 2  

Com a element de seguretat, és essencial comprovar el nivell de pressió que marca el 

manòmetre de l’ampolla. S’estima que per cada cop que es vulgui fer un escombrat complert 

es gasten 50 barg de pressió de l’ampolla. Per tant, en cas de que el manòmetre marqui un 

valor igual o menor a 50 barg s’haurà de canviar l’ampolla. 

• Calibratge instruments  

En el moment de que l’interior de la planta està a pressió atmosfèrica, posar a 0 tots els 

manòmetres per evitar errors de mesura posteriors. D’aquesta manera s’assegura que els 

instruments sempre estiguin marcant segons la mateixa referència. 
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• Comprovació nivell de bateries 

És possible mitjançant la informació que els emissors envien a l’ordinador, saber el voltatge 

amb el que està treballant la pila. En funció del seu desgast, el seu voltatge s’anirà reduint 

fins a consumir-se. En arribar a 2 V és un indicatiu per fer el canvi de piles. 

• Comprovació nivell biomassa i carbó 

Per assegurar el funcionament de la planta durant la operació és important tenir una 

quantitat mínima de combustible. Segons els càlculs realitzats al apartat 6.2, el consum de 

biomassa és de 13,029 kg/h. A la següent taula es mostra la quantitat mínima tenint en 

compte aquest consum i que per a cada engegada són necessaris 3 kg de carbó vegetal. 

 

Material Consum Nombre Quantitat mínima 

Carbó vegetal  3 kg/engegada 2 engegades 6 kg 

Biomassa 13,029 kg/h 4 hores 52 kg 

Taula 7.2. Necessitats combustible planta 

Font: Elaboració pròpia 

7.2.2. Manteniment correctiu 

Hi ha operacions que degut a la seva complexitat operativa, només es duran a terme en el 

moment que apareguin averies. Aquest és el cas de la saturació de la reixeta o del 

“briedging” a l’interior del reactor. En tots dos casos és necessari desmuntar gran part del 

reactor, sobretot en el segon cas, per dur a terme les tasques de manteniment. 

• Solapament reixeta inferior reactor 

Aquesta reixeta és essencial per a la correcte generació del gas, ja que gràcies a ella 

s’acumula el carbó fent possible la etapa de reducció. La reixeta ha de permetre el pas de 

les cendres o dels trossos esmicolats de carbó, però arriba un moment en que es satura de 

cendres i quitrans no deixant passar el gas correctament. No es sap amb seguretat amb 

quina freqüència es satura, però a [17] es treballa amb un gasificador de característiques 

similars al del present projecte, netejant la reixa cada 250 minuts de funcionament. 

En aquesta font bibliogràfica es donen dades sobre l’augment de la pèrdua de la pressió al 

reactor en funció del temps de treball, i per tant es pot deduir quant es satura la reixa en 

funció del temps de funcionament. No es poden assimilar aquestes dades per al nostre 

gasificador però poden donar una idea general.  
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El problema afegit que té la disposició de la reixa del nostre gasificador és que per accedir-hi 

s’ha de desmuntar la part inferior del gasificador. S’ha de desmuntar la peça que aguanta la 

vàlvula 2 (J-117), des d’allà la reixeta es troba a 24 cm. No hi ha manera més propera per 

accedir-hi a no ser de desmuntar tot el gasificador. El que es proposa és mitjançant un 

utensili llarg poder netejar la graella, que almenys no és fixa. 

Una millora que es podria aplicar en el futur és, com a [17], una mena de palanca que 

permeti sacsejar la graella i per tant no haver de desmuntar la part inferior del reactor cada 

poc temps. 

• “Briedging” parets interior reactor 

Aquest problema ve degut a la formació de quitrans a l’interior del gasificador. Si aquests 

quitrans queden enganxats a l’interior de les parets, poden al mateix temps fer que quedi 

enganxada la biomassa. És poc probable però podria ser que quedés una part enganxada 

bloquejant l’accés de la biomassa cap a la part inferior del reactor.  

Una vegada arribat a aquest punt i abans d’haver de desmuntar tot el reactor es proposa 

que a través de l’espai per on es fa entrar la biomassa (E-VALVE 1) per passar un utensili 

llarg que permeti colpejar el pilot de biomassa i fer-la caure.  

En cas que no es pugui fer caure o que el problema persisteixi molt sovint, s’hauria de 

desmuntar tot el reactor i netejar les parets interiors, fet que comporta una dificultat operativa 

alta. 

D’altra banda per evitar aquest fenomen és molt important no carregar el reactor en excés. 

Anteriorment s’han definit unes càrregues òptimes i és molt important seguir aquesta 

definició. En cas contrari és més probable un aparició de quitrans en parts altes del reactor. 

Una altra forma d’evitar aquest problema és no utilitzar biomassa que se sap que és 

propensa a crear aquest problema. Per exemple, la empresa LogicEnergySL, ens va 

informar que utilitzant càscares d’ametlla com a combustible al gasificador es forma una 

massa enganxosa que al refredar-se queda petrificada a les parets. Per tant, és molt 

recomanable l’ús de biomassa d’aquestes característiques. 

7.3. Personal operació 

Per a les tasques d’operació i de manteniment s’estima unes necessitats de dos persones a 

càrrec de la planta tant en les tasques de operació com en les de manteniment. S’ha de tenir 

en compte que es tracta d’una planta pilot en la que el seu objectiu és extreure dades 

rellevants per a afinar dissenys posteriors i obtenir dades, i no pas una màxima producció 
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energètica amb el mínim de cost. Per tant tenint clar quins són els objectius de la planta es 

defineixen les següents tasques: 

• Operació de la planta,  amb una estimació de funcionament de 2 dies / setmana. Les 

hores de treball incloent-hi la preparació prèvia, comprovacions, funcionament i aturada 

del reactor s’estima en 8 hores  per cada dia de funcionament , repartició d’hores a la 

següent taula 7.3: 

 

Tasca Accions Temps previst 

Operació 

Preparacions prèvies i comprovacions 1,5 h 

Funcionament planta 4 h 

Aturar planta 2 h 

Apagar sistemes  0,5h 

TOTAL 
 

8 h 

Taula 7.3. Estimació hores operació planta 

Font: Elaboració pròpia 

• Manteniment diari (1 cop / 4 hores funcionament),  com s’ha explicat anteriorment, es 

preveu que serà necessari dur a terme aquest manteniment després de cada dia 

d’operació. Per tant, com que la planta funcionarà dos dies a la setmana, dos dies més 

són per a les tasques de manteniment. Per a dur a terme aquestes tasques, es preveu 

una dedicació de 4 hores/manteniment. 

• Desmuntar reixeta inferior reactor (1 cop / 8 hores  de funcionament), s’estableix 

aquesta operació de manteniment un cop per setmana. Les estimacions es fan en base 

a la informació obtinguda de la font bibliogràfica [17]. Depenent de la experiència 

acumulada en el transcurs del temps, si fos el cas, es podria reduir la freqüència 

d’actuació del manteniment. Per a aquesta tasca se li assigna una dedicació de 2 hores 

/manteniment . 

• Neteja parets internes reactor (1 cop / 368 hores f uncionament),  per a aquesta 

tasca no es té cap referència. Degut a la seva gran dificultat operativa, s’estableix 

aquesta tasca a un cop per any. Depenent del comportament del reactor es podran 

definir nous temps del manteniment. Per a aquesta tasca es preveuen unes 16 hores / 

manteniment . 

A la següent taula 7.4 es fa un resum del temps i freqüència de manteniment per a les 

diferents tasques. 
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Tasca Manteniment 
diari 

Neteja reixeta 
inferior 

Neteja parets 
interiors reactor  

Freqüència  1 cop / 4 hores 
funcionament 

1 cop / 8 hores 
funcionament 

1 cop / 368 hores 
funcionament 

Dedicació 4 hores / 
manteniment 

2 hores / 
manteniment 

16 hores / 
manteniment 

Taula 7.4. Estimació hores operació planta 

Font: Elaboració pròpia 

7.4. Estimació costos O&M 

En aquest apartat es calcularan els costos anuals per a diferents variables que són fàcils de 

preveure com són els costos de recursos humans, combustible,etc.  

7.4.1. Costos recursos humans 

Segons les hores especificades a l’apartat anterior, el nombre de treballadors i imposant un 

sou de 7 €/hora, el costos dels operadors de la planta es calculen a la següent taula 7.5. Per 

definir les hores de funcionament anuals, es pren que es treballa 2 cops / setmana amb un 

total de 46 setmanes. 

 

Tasca Nombre hores 
[hores/operació]  

Hores anuals 
[hores / 

any*persona] 

Cost unitari 
[€/any*persona]  

Cost total 
[€/any] 

Operació planta  8 (només 4 de 
funcionament) 736 5152 10304 

Manteniment 
diari 4 368 2576 5152 

Neteja reixeta 2 92 644 1288 

Neteja parets 
reactor 16 16 112 224 

TOTAL   1212 8484 16968 

Taula 7.5. Estimació costos recursos humans 

Font: Elaboració pròpia 

7.4.2. Costos combustible 

Tenint en compte el consum calculat, i que el preu de la biomassa i del carbó, segons les 

consultes de mercat fetes, és de 0,07 €/kg i de 0,5 €/kg respectivament es calculen aquests 

costos per any (sense IVA) , taula 7.6: 
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Material Consum 
[kg/carrega]  

Càrregues 
anuals 

Consum any 
[kg/any] 

Preu 
[€/kg] 

Cost 
[€/any] 

Carbó vegetal 6 
92 

552 0,5 276 

Biomassa 52 4784 0,07 334,88 

TOTAL 
  

610,88 

TOTAL (IVA 
18%) 720,84 

Taula 7.6. Estimació costos combustible 

Font: Elaboració pròpia 

7.4.3. Costos EPI’s 

Es calcula el cost anual dels elements descrits (apartat 8.2.4) (sense IVA ), taula 7.7: 

 

Material Cost unitari 
[€/unitat] Unitats  Recanvis 

anuals Cost anual [€/any] 

Bates 16,09 2 1 32,18 

Guants 8,88 (caixa 100) 1 2 17,76 

Guants tèrmics 6,31 2 1 12,62 

Màscares 17 2 2 68 

Ulleres 3,57 2 1 7,14 

TOTAL (sense IVA)  
  

137,7 

TOTAL (IVA 18%) 162,49 

Taula 7.7. Estimació costos EPI’s 

Font: Elaboració pròpia 

7.4.4. Costos ampolla N 2 

El lloguer anual d’una ampolla de N2 té el cost de 2000 €/any. Aquest lloguer inclou el servei 

de venir recollida i recanvi en el moment en que s’acaba la ampolla. 

7.4.5. Resum costos O&M 

A la següent taula 7.8 es fa un resum de tots els costos d’operació i de manteniment donant 

també un valor total dels mateixos. 
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Concepte Cost anual [€] 

Cost recursos humans 16968  

Cost combustible 720,838  

Cost EPI's 162,486  

Cost ampolla N2 2000  

TOTAL 19851,32 

Taula 7.8. Resum costos operació i manteniment 

Font: Elaboració pròpia 

Comparant aquest valor amb el de la energia produïda (calor + electricitat) (13383,42 kWh) 

queda un rati costos O&M - energia alt (1,48 €/kWh), però s’ha de recordant els objectius 

d’aquesta planta, obtenir dades rellevant per a millores de disseny i operació en futures. 

També cal recordar que es pensa en un funcionament de dos cops per setmana, en una 

instal·lació pensada únicament per a la producció energètica, aquesta freqüència seria molt 

superior, reduint molt significativament el valor d’aquest rati. 



Disseny i implementació del sistema de control per a un pilot de gasificació  

modular apte per a electrificació autònoma      Pàg. 81 

 

8. Seguretat 

8.1. Anàlisi de perills o operativitat (HAZOP) 

A l’annex F es troba l’anàlisi HAZOP de la planta, aquest anàlisi serveix per intentar 

preveure tots el problemes que poden esdevenir segons els paràmetres de funcionament de 

la planta. Aquest tipus d’anàlisi és important de cara per a detectar els possibles perills i com 

controlar-los o evitar-los. A més a més gràcies a aquest tipus d’anàlisis es poden determinar 

les mesures de seguretat a prendre. 

En aquest tipus d’anàlisi es separa la planta per nodes (veure diagrama annex H) i per a 

cada node s’avalua el risc potencial de l’operació o funcionament i les seves conseqüències. 

Tot això es fa mitjançant un seguit de paraules clau (NO, MENYS, MÉS ALTRE) i s’aplica a 

les variables bàsiques de la planta (CABAL, PRESSIÓ, TEMPERATURA...). 

8.2. Elements de seguretat 

Abans de posar-se a treballar amb una instal·lació d’aquestes característiques cal parar 

molta atenció a la seguretat de les persones treballant. A través de l’anàlisi HAZOP que es 

porta a terme es poden detectar els perills relacionat amb la instal·lació. D’aquesta manera 

s’ha de pensar en diferents sistemes de protecció en cas d’emergència com poden ser els 

elements de protecció personal (EPI’s), polsadors d’emergència o sistemes per poder parar 

la reacció. 

8.2.1. Protocols de seguretat 

En el moment d’analitzar els possibles incidents en els que la operació pot derivar, cal al 

mateix temps pensar quina serà la actuació a seguir per minimitzar el risc de les persones 

presents a la planta i als voltants.  

Per aquesta raó al següent capítol 9, es donen el protocols a seguir en cas de produir-se 

una condició de perill com incendi o excés de monòxid de carboni. És molt important que tot 

el personal d’operació es conegui quins són aquests protocols i els portin a terme de forma 

adequada. 

8.2.2. Polsador d’emergència 

Al dissenyar l’armari elèctric de la planta es va pensar en introduir un element per poder 

parar la planta en cas d’emergència. En cas de que la planta estigués funcionant (seguint 

protocol operació capítol 9) totes les vàlvules excepte la del camí natural del gas dins del 
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gasificador romandrien tancades, d’aquesta manera l’únic element a parar és el bufador 1 

(G-130). Per tant, es va decidir que en el moment de prémer el polsador d’emergència 

automàticament es tallaria la alimentació del variador de freqüència que alimenta el blower, 

tallant la injecció d’aire a la planta. Als protocols de seguretat (capítol 9) s’especifica amb 

detall quins són els passos següents per aturar la planta i, en cas necessari, evacuar. 

8.2.3. Ampolla de nitrogen 

A l’hora de voler aturar la reacció, tot i deixar d’injectar aire a l’interior del reactor hi ha 

oxigen disponible per a seguir gasificant. Per això es pensa en fer servir nitrogen que 

s’injecta a dins del reactor per fer una inertització i provocant l’aturada. 

8.2.4. Elements de protecció individual (EPI’s) 

Segons els perills detectats a través de l’anàlisi de perills o operativitat (HAZOP), els equips 

de protecció necessaris són: 

- Bates de laboratori 

- Ulleres de protecció 

- Màscares protectores de partícules i gasos 

- Guants 

- Guants tèrmics 

És necessari proveir d’aquests elements a les persones que hagin de treballar o visitar la 

planta en funcionament. 

8.2.5. Sistema ventilació i extracció 

El recinte de la planta disposa d’un sistema d’extracció de gasos localitzat en el punt on es 

troba el cremador. No cal recordar que es tracta d’un element molt important degut a que 

s’encarrega d’extreure el gas (que té proporcions considerables de monòxid de carboni) o 

dels fums provinents de la combustió al cremador. D’altra banda el recinte a on es troba la 

planta disposa d’un dispositiu d’extracció. 
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9. Protocols operacions i seguretat 
S’elaboren tot un seguit de protocols per al correcte funcionament de la planta i saber com 

actuar en cas de que hi hagi alguna condició fora de la normalitat. 

9.1. Protocols de funcionament 

Es tracta de protocols que indiquen quines són i l’ordre de les accions a dur a terme per 

operar la planta o per realitzar el manteniment. D’acord amb això, es té el protocol 

d’operacions i el de neteja. 

9.1.1. Operació 

A l’annex F.1 es pot trobar aquest protocol de manera íntegra, explica els passos i decisions 

a seguir per funcionar la màquina. Les accions estan agrupades segons a quina etapa del 

procés formen part, aquestes etapes són: 

- Inicialització sistemes 

- Comprovació sistemes 

- Càrrega i encesa 

- Funcionament 

- Aturada reactor 

- Aturada sistemes auxiliars 

Al mateix temps es defineix quins són els límits màxims de treball així com quines són les 

responsabilitats de cada operari. 

9.1.2. Neteja 

Es troba a l’annex F.2, de la mateixa manera que en l’anterior cas, les accions es troben 

agrupades per etapes: 

- Inici i comprovacions 

- Neteja 

- Finalització 

Aquest protocol s’ha de seguir sempre que s’hagi de realitzar qualsevol tasca de 

manteniment. 
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9.2. Protocols seguretat 

Els següents protocols defineixen les accions a seguir davant de qualsevol imprevist o 

condició de perill al recinte de la planta. Cal posar èmfasi en que tots aquests protocols han 

d’estar ben assimilats pel personal de la planta. 

9.2.1. Excés de CO ambiental 

En aquest protocol es diu que s’ha de fer en el moment en que la alarma de CO salta. Això 

passa en arribar als 100 ppm, i com s’explica al protocol (Annex F.3) s’ha de parar la planta, 

en cas que estigui funcionant, i fer una evacuació fins que els nivells de CO ambientals 

tornin a esta per sota del límit. 

9.2.2. Incendi 

Situat a l’annex F.4, donen totes les instruccions en cas de trobar-se amb un incendi al 

recinte.  

9.2.3. Evacuació 

Es troba a l’annex F.5, explica quins són els rols dels diferents operadors, el que han de fer i 

per on s’ha d’evacuar (inclou plànol ruta evacuació). 
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10. Pressupost 
Es fa el pressupost del cost de la realització del projecte tenint en compte les hores 

dedicades, el material fungible utilitzat o les visites tècniques realitzades. A més a més es 

donarà un pressupost del cost total del pilot de gasificador, tenint en compte els costos de 

construcció anteriors [5] i els de la instal·lació del sistema d’instrumentació i control (capítol 

5.3.3). 

10.1.  Cost elaboració del projecte 

En aquest apartat es valorarà el cost de la realització del projecte tenint en compte els 

recursos humans utilitzats, amb la figura de l’enginyer que realitza el projecte i del cap de 

projectes que ho supervisa. A més es té en compte els recursos materials utilitzats 

(ordinadors, softwares, material d’oficina...) i els costos de les visites tècniques realitzades. 

10.1.1. Costos recursos humans 

Es calcula el cost de l’enginyer que elabora el projecte i el del seu cap que el revisa i dirigeix. 

Enginyer  

La suma total de les hores dedicades per l’enginyer que elabora el projecte és de 660 hores, 

suposant un salari orientatiu de 20 €/h, el cost de l’enginyer és de 13200€ . A la següent 

taula 10.1 es poden veure la distribució d’hores. 

 

Concepte Total hores  Salari [20 €/hora]  

Disseny i implementació sistema instrumentació i control 350 7000 

Definició variables funcionament 75 1500 

Seguretat i protocols 85 1700 

Posada en marxa 150 3000 

Elaboració projecte 660 13200 

Taula 10.1. Costos enginyer elaboració projecte 

Font: Elaboració pròpia 

Cap de projectes 

Encarregat de supervisar i guiar a l’enginyer encarregat d’elaborar el projecte. Se li assigna 

un salari de 30 €/hora amb un dedicació al projecte de 200 hores. 
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Concepte Total hores  Salari [30€/hora]  

Supervisió del projecte 200 6000 

Taula 10.2. Costos cap de projectes 

Font: Elaboració pròpia 

10.1.2. Costos recursos materials 

Es calcula el cost de l’amortització de l’ordinador, els programes utilitzats, manteniment i 

material d’oficina. 

Amortització ordinador 

En aquest apartat es calcula el desgast, en termes contables, que es fa de l’ordinador en 

realitzar el projecte. El cost de l’ordinador és de 1000€  amb una amortització contable 

en 4 anys . Tenint en compte el cost de l’amortització, el cost de l’ordinador seria de 

250€/any, sempre que es trobés dins dels 4 anys posteriors a la compra, més endavant 

aquest valor seria 0. 

Com que l’ordinador es troba en el seu quart any de vida, el cost de la seva amortització 

és de 250€/any . Suposant un ús igual al de les hores totals del projecte (660 h), el cost de 

la utilització de l’ordinador és, taula 10.3: 

 

Amortització ordinador [€/any] Hores anuals Hores utilització Cost [€] 

250 1872 660 88,14 

Taula 10.3. Costos utilització ordinador 

Font: Elaboració pròpia 

Amortització programes ordinador 

Per a la realització d’aquest projecte es fan servir els següents softwares: 

- AspenPlus per a la simulació del model del gasificador. Llicència 2270€/any. 

- MATLAB per fer les funcions de client OPC. Llicència 2000€/any. 

- Microsoft Office Visio per a la realització dels protocols. Llicència 300€/any. 

- Microsoft Office per redacció, càlculs i presentacions. Llicència 150€/any. 

Tenint en compte els preus de les llicències anuals i l’ús que s’ha fet de cada programa, es 

calcula a la següent taula 10.4 el cost de l’amortització dels softwares. 

 



Disseny i implementació del sistema de control per a un pilot de gasificació  

modular apte per a electrificació autònoma      Pàg. 87 

 

 

Concepte Llicència [€/any] [h/any] Utilització [h] Cost [€] 

AspenPlus 2270 

1872 

75 90,95 

MATLAB 2000 100 106,84 

Microsoft Office Visio 300 85 13,62 

Microsoft Office 150 400 32,05 

TOTAL   243,46 

Taula 10.4. Costos utilització software 

Font: Elaboració pròpia 

Manteniment ordinador i consum elèctric 

Es suposa un cost per manteniment d’ordinador i consum elèctric de 200€/any. 

Material oficina  

En aquest apartat es comptabilitzen els costos de les impressions, fotocòpies, tinta, desgast 

impressora, estimant un cost de 120€/any. 

 

10.1.3. Costos visites 

Durant la realització del present projecte s’han realitzat diferents visites a empreses 

relacionades amb el sector de la gasificació per intercanviar i adquirir experiències. 

D’aquesta manera es van fer dues visites a la empresa LogicEnergy SL situada a Santpedor 

(Bages) dedicada a la construcció de gasificadors. En aquestes visites es va adquirir el 

coneixement necessari per poder fer la definició de variables òptimes, posta en marxa i 

aspectes de  seguretat del gasificador. 

D’altra banda es va realitzar una visita a una instal·lació d’obtenció de biogàs a través de 

purins de porc situada a Ós de Balaguer (Noguera). Aquesta visita es va realitzar per a 

veure el sistema d’instrumentació i control de la planta i adquirir nous coneixements en 

quant al biogàs. 

Per al càlcul del cost de la visita, es té en compte el consum de combustible i el desgast del 

cotxe, estimant un cost de 0,2 €/km .  
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Visita Localització  Distància 
[km] 

Cost km 
[€/km] 

Nombre 
visites Cost [€]  

Logic Energy SL Santpedor 150 

0,2 

2 60 

Instal·lació 
producció 

biogàs 

Ós de 
balaguer 411 1 82,2 

TOTAL   142,2 

Taula 10.5. Costos utilització software 

Font: Elaboració pròpia 

10.1.4. Costos totals elaboració projecte 

Amb tots els costos calculats anteriorment s’obté el cost total del projecte, taula 10.6: 

 

Concepte Cost [€] 

Enginyer elaboració projecte 13200 

Supervisió cap de projectes 6000 

TOTAL RECURSOS HUMANS 19200 

    

Amortització ordinador 88,14 

Amortització programes 243,46 

Manteniment ordinador i electricitat 200 

Material oficina 120 

TOTAL RECURSOS MATERIALS 651,60 

    

2 visites Logic Energy SL 60 

1 visita Instal·lació biogàs 82,20 

TOTAL VISITES 142,20 

    

TOTAL COST ELABORACIÓ PROJECTE 19993,80 

Taula 10.6. Costos totals elaboració projecte 

Font: Elaboració pròpia 

10.2.  Costos del pilot de gasificació 

Per a aquest càlcul es tenen en compte els costos de fabricació del gasificador calculats a 

[5] a més dels costos del sistema de instrumentació i control i dels canvis realitzats al pilot. 
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Nº Descripció Proveidor Unitats Preu [€]  Import [€]  

1 

Fabricació i transport de: tolva de 
biomassa, gasificador, cicló, 

recuperador de calor, rentador de 
venturi, filtre i bescanviador de calor 

Ginox SL 1 65000 65000 

2 Bufador aire Quero Export SA 2 618 1236 

3 Extractor calor i fums Ecoclima Vallès SA 1 6732 6732 

4 Vàlvula de comporta DN 100 Iberfluid Instruments SA 1 169 169 

5 Vàlvula comporta amb actuador elèctric Iberfluid Instruments SA 1 3215 3215 

6 Vàlvula de comporta DN 50 Iberfluid Instruments SA 3 105 315 

7 Vàlvula esfera per alta temperatura Iberfluid Instruments SA 2 616 1232 

8 Vàlvula de comporta DN 25 Iberfluid Instruments SA 2 27 54 

9 Vàlvula esfera DN 50 Iberfluid Instruments SA 7 153 1071 

10 Brida cega PN 10 4" JOTACE SA 1 40 40 

11 Vàlvula bola amb brides 1" JOTACE SA 1 57 57 

12 Connector 1/4 OD a 1/2NPTM Swagelok SA 2 11 22 

13 Connector femella Swagelok SA 1 16 16 

14 Connector 1/4 OD a 9/16-18SAE-M Swagelok SA 1 9 9 

15 Terminal tub PB-4 Swagelok SA 4 9 37 

16 Tub 1/4 Blau Swagelok SA 4 7 27 

17 

Subministrament de 5 manòmetres, 9 
termoparells, transmissors analògics 
de 4-20 mA,  instal·lació i posta en 

marxa 

INGE&TECHNIK, SL 1 9321 9321 

18 
Receptor de 32 canals per a sondes 

analògiques wireless, punt d'accés wifi, 
instal·lació i posta en marxa 

Ingeniería y Electrónica 
Zaragoza, SL 1 5704 5704 

19 

Detecor de monòxid de carboni, mòdul 
de 4 entrades i 2 sortides analògiques, 

mesurador de cabal, receptor de 32 
canals, transmissor analògic 4-20 mA, 

servidor OPC. 

Productos Jofra, SL 1 8739 8739 

20 

Armari elèctric de 800x500x250 mm, 
placa de muntatge i altres accesoris, 

interruptor de "en servei", 
magnetotèrmics de protecció, font 
d'alimentació 24 Vdc 5 A, mòdul 

analògic de entrades i sortides, claxon 
alarma, pulsador parada emergència, 

pulsador rearmament seguretat, 
protecció magnètica, contactor de línia, 
variador de freqüència, material elèctric 

divers. 

PROCONTROL, SL 1 4450 4450 

TOTAL SENSE IVA 107445 € 

TOTAL AMB IVA (18%) 126785 € 

Taula 10.7. Costos planta pilot 

Font: Elaboració pròpia 
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11. Estudi d’impacte ambiental 
L’ús d’una planta de gasificació de biomassa d’aquestes característiques té tot un seguit 

d’avantatges mediambientals respecte a altres tecnologies d’obtenció d’electricitat i calor. 

En les instal·lacions que fan servir com a combustible biomassa, s’associa el terme 

emissions neutres de CO2. El sentit d’aquest terme és que com a molt, les emissions de CO2 

seran les que la biomassa ha anat absorbint durant el seu temps de vida a través de la 

fotosíntesi. És un gran avantatge mediambiental ja que en aquest tipus de tecnologies hi ha 

un equilibri de producció de CO2 respecte l’absorció. 

El pilot de gasificació modular d’aquest projecte, és capaç de produir conjuntament 

electricitat i calor de manera autònoma. D’aquesta manera, poblacions que es troben 

aïllades poden fer servir aquesta tecnologia sense necessitat de construir grans 

infraestructures de transport energètic. Aquestes infraestructures tenen un impacte 

ambiental significatiu i per a segons quina quantitat de població no és viable des del punt de 

vista econòmicament ni mediambiental. D’altra banda, aquesta planta pilot està pensada per 

a baixos rangs de potència ideals per a aquest tipus de poblacions o comunitats. 

Pel cas de poblacions en les que el seu motor econòmic sigui la agricultura, aquest tipus de 

plantes són perfectes degut a la possibilitat d’utilitzar els seus residus agrícoles com a 

combustible. En aquests casos s’estaria parlant d’aprofitament d’un residu. 

11.1. Identificació impactes 

11.1.1. Localització 

La planta està situada al laboratori d’enginyeria química, planta -1 pavelló G, a la Escola 

Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), situat a la Avinguda 

Diagonal número 647 de Barcelona. 

En aquest recinte es troben diversos laboratoris contigus a on pot haver personal realitzant 

experiments o estudiants fent pràctiques. Per a evitar qualsevol risc cal sempre seguir els 

protocols d’actuació i operacions elaborats. 

11.1.2. Consum biomassa 

El flux màssic de biomassa definit és de 13,029 kg/h, en la cerca i selecció del proveïdor es 

tindrà en compte de manera prioritària la distància respecte la planta. Per reduir les 

emissions derivades del transport, es prioritzarà els proveïdors més propers a la planta. 
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11.1.3. Emissions 

Durant el funcionament de la planta es produeix gas que és portat cap al cremador. Per tant 

la possibilitat d’emissions pot ser: 

- Fuita de gas abans d’arribar al cremador , en aquest cas, el perill radica en el 

monòxid de carboni present en concentracions prou significatives (20%). 

L’instal·lació d’elements d’extracció i ventilació s’encarrega d’evacuar aquests gasos. 

El detector de CO s’encarrega d’indicar en tot moment la concentració d’aquest gas 

fent saltar l’alarma en el punt programat (100 ppm). 

- Fums combustió, el cremador està situat estratègicament a sota de l’extractor per 

facilitar la evacuació dels fums de la combustió. Paral·lelament l’equip de ventilació 

renova l’aire a l’interior del recinte. 

11.1.4. Abocaments 

El mode de funcionament de la planta en aquest present projecte ha estat pensada per 

treballar en “sec”. És a dir que l’Scrubber (P-220) restarà sense servei, i per tant no hi haurà 

producció d’aigües residuals. Per altra banda, aquest fet farà que el filtre (H-230) que es 

troba després de l’Scrubber quedarà saturat molt més ràpid provocant un major 

manteniment en aquest punt. 

11.1.5. Residus sòlids 

Del funcionament del pilot es produeixen tot un seguit de residus sòlids, cal recordar que en 

tots els casos és molt important seguir el que indiquen els protocols: 

 

Residus sòlids 

Carbó 

Cendres 

Quitrans 

Taula 11.1. Residus sòlids produïts en la operació de la planta 

Font: Elaboració pròpia 

- Carbó,  en el moment de neteja la reixeta inferior del gasificador es trobarà restes de 

carbó. Aquestes abans de ser descartades i abocades, cal seleccionar quines poden 

ser reutilitzades de nou al reactor.  

- Cendres,  realitzant la mateixa tasca que en el cas anterior, neteja de la graella, 

principalment apareixeran cendres. Abans d’obrir i neteja cal portar un recipient 
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suficientment gran per poder abocar-hi directament les cendres evitant que es 

dispersin pel recinte.   

- Quitrans,  apareixeran sobretot al desmuntar el filtre (H-230), no descartant-se la 

acumulació en qualsevol punt de la planta. Per netejar els quitrans és especialment 

important anar equipat amb els elements de protecció (tal com especifiquen els 

protocols). A més, no es pot abocar els residus de quitrans de qualsevol manera, cal 

seguir el protocol d’eliminació d’aquests tipus de residus de la universitat. 

11.1.6. Sorolls 

El soroll es un aspecte mediambiental molt important degut als seus efectes negatius sobre 

les persones. La següent taula 11.2 mostra els efectes en persones segons el nivell de 

soroll: 

 

Nivell soroll [dB]  Efectes nocius 

30 Pèrdua qualitat son 

40 Dificultat comunicació verbal 

45 Probable interrupció de la son 

50 Malestar diürn moderat 

55 Malestar diürn fort 

65 Comunicació verbal extremadament difícil 

75 Pèrdua oïda a llarg termini 

110 - 140 Pèrdua oïda a curt termini 

Taula 11.2. Conseqüències soroll sobre persones 

Font: Elaboració pròpia 

Segons les reglamentacions laborals, s’exigeix que el nivell de soroll no sobrepassi de 80dB 

a 1 metre de distància de la font sonora i a 1.5 metres del nivell del terra [16]. 

Les fonts principals de soroll a la planta de gasificació provenen de l'extractor de fums, la 

ventilació i els bufadors d’aire. En tot els casos, i segons les fulles d’especificacions 

tècniques dels dispositius, en cap cas es sobrepassa el límit. D’altra banda es recomana fer 

lectures periòdiques del nivell de soroll, equipant als operaris amb proteccions acústiques en 

cas de sobrepassar el valor límit. 
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12. Conclusions 
Les tecnologies de gasificació de biomassa tenen un gran potencial degut a ser una font 

d’energia renovable, que genera emissions neutres i que permet un canvi del model 

energètic amb la possibilitat de descentralitzar la generació d’energia. 

Un cop finalitzades les tasques referents a aquest treball, es poden definir les conclusions 

següents. 

1. El sistema d’instrumentació i control pensat per a la realitat concreta de la planta, 

assegura un control dels paràmetres bàsics de la planta format per 10 sensors de 

temperatura (termoparells), 5 manòmetres, 1 mesurador de cabal, 1 detector de CO i 1 

variador de freqüència. La tecnologia d’emissors sense fils (Wifi) utilitzada fa que sigui un 

sistema flexible a la hora de realitzar canvis dels punt de lectura. Finalment, el programa 

Newport OPC Server, que fa de servidor OPC i una toolbox de MATLAB, que fa de client 

OPC, permeten la adquisició i tractament de dades.  

2. Canviar el mode de treball al gasificador (de depressió a pressió) permet dur a terme la 

reacció amb èxit per al cas particular de la planta a estudi. Els rangs òptims de 

funcionament al gasificador són el rati equivalent [0,25 – 0,45], la velocitat de l’aire a 

través de les toveres [15 – 20 m/s] i la càrrega sobre el coll del con del reactor [1200 – 

1800 kg/m2]. Les condicions de treball òptimes calculades amb un model d’AspenPlus 

són una càrrega de 1800 kg/m2, un flux de biomassa de 13,03 kg/h, rati equivalent de 

0,3 i una velocitat de 19,57 m/s. Amb aquestes condicions es produeix un gas d’un 

poder calorífic de 5696,40 kJ/Nm3 amb un cabal de 33,67 Nm3/h. 

3. La planta produeix un gas apte com a combustible d’un motor de combustió. Tot i que en 

aquesta fase no s’acobla el motor, el càlcul de la potència elèctrica estimada que és de 

9,53 kWe amb un rendiment global de la planta del 14,57%. L’aprofitament de la calor 

del bescanviador permet arribar a un rendiment del 25,65%, i aprofitant aquesta calor 

conjuntament amb la dels fums del motor s’arriba a un 55,57% de rendiment global de la 

planta. 

4. La rutina de manteniment proposada assegura un correcte funcionament de la planta 

minimitzant les averies identificades. Són necessaris dos operadors amb els seus 

corresponents equips de protecció individual amb un cost estimat de operació i 

manteniment de 19851,32 €/any o 1,48 €/kWh. L’objectiu principal d’aquesta planta és el 

de fer experiments per treure’n conclusions i no el de produir energia, per aquesta raó no 

es treballa de forma ininterrompuda, en cas contrari el rati del cost - energia produïda es 

reduiria significativament. 
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5. És necessari la incorporació d’elements de seguretat com polsadors d’emergència, 

ampolla de nitrogen i els elements de protecció individual que responen als riscos 

identificats a través de l’anàlisi de perills i operativitat HAZOP. Els protocols de 

funcionament elaborats defineixen les accions a seguir per operar la planta i realitzar les 

tasques de manteniment. D’altra banda es minimitza el risc per a les persones del 

recinte donant tot un seguit de protocols en casos com fuga de monòxid de carboni, 

incendi i evacuació del recinte. 

6. Un cop finalitzat aquesta fase, els costos del pilot de gasificació sumen un total 126285 € 

(costos equips, instal·lació i muntatge) en el que un 74% correspon a la construcció (fase 

prèvia) i el 26% restant a la instal·lació del sistema de control i petits canvis del disseny. 

7. S’ha validat el sistema de control mitjançant les primeres proves experimentals del 

funcionament del pilot de gasificació, obtenint informació molt valuosa pel que fa al 

comportament de la planta. 

8. Una següent fase del projecte ha d’afrontar la instal·lació i configuració d’un motor capaç 

d’operar amb el gas generat, no només aprofitant la electricitat produïda al generador 

sinó que aprofitant la calor produïda. Després de la feina feta fins al moment i a mesura 

que es vagi treballant i coneixent millor el funcionament de la planta, caldrà anar refinant 

les rutines d’operació i manteniment. 
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