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1. Introducció 

La fermentació anaeròbia es una de les tecnologies mes interessants per al 

tractament dels residus orgànics. Per una banda permet obtenir un digestat 

estable i per  altra un gas combustible amb un elevat percentatge de metà (CH4) 

anomenat biogàs. 

Habitualment en la majoria de plantes generadores de biogàs, aquest gas 

d’origen renovable s’utilitzava per a la generació d’electricitat i calor. Aquesta 

opció era la mes viable fins a l’actualitat ja que l’electricitat es podia vendre a la 

xarxa elèctrica sota la condició del règim especial. El preu de venta de 

l’electricitat en aquest règim de producció estava primat per la normativa i això 

feia interessants les inversions en aquesta tecnologia. 

En el context de crisi econòmica actual, el govern ha procedit a la supressió de 

les primes per a l’electricitat d’origen renovable (Reial Decret 1/2012). Aquesta 

supressió ha afectat la viabilitat de les instal·lacions futures de producció 

d’electricitat a partir de biogàs. Fet que obliga a buscar alternatives en l’ús del 

biogàs que no depenguin del preu de l’electricitat i que permetin rendibilitzar les 

instal·lacions per si mateixes. 

Una d’aquestes alternatives és el sintetitzat o procés de neteja i enriquiment del 

biogàs que permet obtenir un gas amb millors prestacions energètiques 

anomenat biometà. Aquest gas té característiques molt similars a les del gas 

natural i pot substituir-lo en la majoria de processos. Així doncs el biometà pot 

utilitzar-se per a la injecció a la xarxa de gas o en l’ús vehicular en els automòbils 

de gas natural (NGV). Degut a l’increment constant del cost dels combustibles 

fòssils tradicionals per al transport, es preveu que la rendibilitat d’aquesta última 

opció millori la viabilitat en els propers anys. 

 

Fig. 1.1 Representació esquemàtica d’una planta d’enriquiment de biogàs. Font: Purac 

Puregas [31] 
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2. Objecte de l’estudi 

L’objecte d’aquest Projecte Final de Carrera és dissenyar i estudiar la viabilitat 

d’una planta que permeti tractar el biogàs que actualment es genera a l’Ecoparc 

de Barcelona (Ecoparc 1) a partir de la matèria orgànica recollida de forma 

selectiva convertint-lo en biometà utilitzable en l’actual flota d’autobusos de que 

disposa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).. 

Fig. 2.1 La matèria orgànica recollida a Barcelona podria servir per generar combustible 

pels autobusos de la ciutat. 

Biometà 
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3. Justificació del projecte 

El biogàs produït per la fermentació anaeròbia (metanització) de fems d’animals, 

aigües residuals o residus humans i agrícoles és ric en metà i gràcies a un 

procés de tractament es pot convertir en un gas substitut del gas natural. Així 

doncs l’ús del biogàs com a combustible vehicular es veu com una de les 

alternatives més efectives ja que presenta avantatges molt similars als del gas 

natural en la seva utilització com a gas vehicular. 

Però a diferència del gas natural, el biogàs evita la dependència energètica 

envers altres països ja que pot ser generat en qualsevol punt on es disposi de 

matèria orgànica. Els seu origen és per tant renovable i il·limitat, la seva 

tecnologia d’obtenció i tractament està ja força desenvolupada i a més és un 

sistema molt eficaç per al tractament de residus orgànics. 

L’ús del biogàs com a combustible net dona resposta a algunes de les actuals 

preocupacions relacionades amb l’economia, l’ecologia i l’eficiència energètica: 

• Potencia la recerca en energies renovables, mentre es consumeixen les 

reserves mundials de recursos fòssils  

• Redueix l’actual dependència energètica dels països desenvolupats cap a 

països amb riscs de conflictes bèl·lics, amb governs inestables o 

autoritaris  

• Redueix considerablement la contaminació atmosfèrica relacionada amb 

les emissions de gasos resultants de la combustió de combustibles 

fòssils. 

• Disminueix les molèsties olfactives i el soroll 

• Redueix l’efecte hivernacle ja que evita el consum de combustibles 

fòssils.  

• El balanç de CO2 és nul, ja que el CO2 llançat a l’atmosfera durant la 

producció i utilització del biogàs és equivalent a l’absorbit per la matèria 

orgànica utilitzada per a la obtenció del gas. 

Durant els darrers anys l’ús del procés de digestió anaeròbica que permet 

l’obtenció del biogàs en el tractament d’aigües residuals (digestió de fangs de 

depuradora), en el tractament de dejeccions en granges i d’altres processos 

industrials ha augmentat considerablement. Avui dia les plantes de biogàs estan 

disponibles al mercat i existeixen nombroses empreses que en subministren el 

coneixement i la tecnologia necessària per implantar aquest tipus d’instal·lacions.  
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El gran inconvenient del biogàs vehicular és que la majoria de vehicles 

propulsats per gas natural (NGV) no poden utilitzar directament el biogàs sinó 

que cal un procés de millora o enriquiment del gas anomenat “Biogas upgrading”. 

El biogàs obtingut en processos de fermentació anaeròbia conté típicament entre 

un 55% i un 70% de contingut en CH4 i entre un 30% i un 40% en CO2 juntament 

amb altres impureses com ara H2S i el vapor d'aigua. Per produir biometà a partir 

del biogàs, l'H2S, la humitat i el CO2 s’han d’eliminar o reduir mitjançant 

processos d’enriquiment fins als màxims preestablerts. En el capítol d’aquest 

projecte “6.6 Processos d’enriquiment del biogàs” s’ofereix una visió general dels 

tipus de processos que poden ser utilitzats per eliminar aquests components. 

Desprès d’aquest procés el biogàs enriquit obtingut es sol conèixer amb el nom 

de biometà, un producte equivalent al gas natural o altres combustibles de més 

qualitat. El biometà típicament conté més del 95% de CH4. Aquest fet fa que no 

hi hagi cap obstacle tècnic per a la utilització de manera intercanviable amb el 

gas natural, ja sigui per a la generació elèctrica, l’escalfament, o per a l’ús com a 

combustible per a vehicles NGV. El biometà a més, també es pot injectar a la 

xarxa pública de subministrament de gas natural. El procés d’enriquiment pot ser 

controlat per obtenir una producció de biometà que compleixi amb un estàndard 

predeterminat de qualitat que n’adeqüi les característiques pel seu ús posterior.  

Actualment, el biogàs és utilitzat majoritàriament per a la producció de calor i 

electricitat en sistemes de cogeneració. No obstant, darrerament han aparegut 

varis projectes per a l’ús de biogàs enriquit com a combustible per a vehicles en 

algunes ciutats europees.  

 

Fig. 3.1 Flota d'autobusos propulsada a partir de biogàs. Trend Setter [45] 

A més dels avantatges globals que presenta la utilització del biometà en el seu 

ús vehicular, en el cas concret de la planta de tractament que es proposa en 

aquest projecte, ubicada entre l’Ecoparc de Barcelona i les cotxeres de TMB, 

existeixen altres factors a nivell català, espanyol i de la ciutat de Barcelona que 
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ajuden a justificar-ne la realització. Aquests factors són la dependència dels 

combustibles fòssils del sector transport, la supressió de les primes a la 

producció d’electricitat i l’augment de la flota d’atobusos NGV de la cuitat de 

Barcelona. A continuació s’exposen àmpliament: 

3.1 L’actual problemàtica energètica 

Com és conegut, els recursos fòssils provinents del petroli, gas i carbó no són 

il·limitats i se’n preveu per als pròxims anys un creixement en la demanda que 

junt amb una reducció de l’oferta comportaran un augment exponencial del seu 

cost.  

A aquest fet cal afegir l’impacte negatiu sobre el medi que causen les emissions 

de gasos provinents de les combustions de recursos fòssils. D’una banda 

s’emeten partícules, òxids de nitrogen (NOx) i òxids de sofre (SOx) que tenen 

efectes nocius sobre la salut humana i poden causar fenòmens de pluja àcida. 

D’altra banda les emissions de CO2 resultants de les combustions són el 

principal causant de l’escalfament global o canvi climàtic. Es fa evident doncs, la 

necessitat de diversificar les fonts d’energia i buscar-ne de noves i alternatives. 

Si ens fixem en les dades estadístiques de Catalunya es posa de manifest 

aquesta dependència energètica envers l’exterior. El consum d’energia primària 

al llarg de l’any 2009 va ser d’un total 24.297,2 ktep. , d’aquest el consum 

principal prové del petroli amb un 47,2%, mentre que el gas natural i l’energia 

nuclear representen un 24,6% i un 20,1%, respectivament. Excloent l’energia 

nuclear, el percentatge en el consum d’energia primària a partir de recursos no 

renovables (Petroli, carbó i gas natural) és de més del 70%, posant de relleu 

aquesta dependència. 
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Fig. 3.2 Consum d’energia primària a Catalunya l’any 2009. Font: ICAEN [48] 

Malgrat aquest fet, el consum total de les energies renovables s’ha incrementat 

notablement en el període 2007-2009 com a conseqüència, fonamentalment, de 

l’augment de la producció hidroelèctrica (76,4 ktep) i la potenciació del consum 

de biocarburants (144,0 ktep) en aquests anys, i, en segon terme, l’energia 

eòlica, l’energia solar fotovoltaica i tèrmica i el biogàs. El consum total de les 

energies renovables diferents de la hidràulica s’ha incrementat progressivament 

en un 18,6% anual durant el període 2005-2009. Així doncs cal potenciar 

aquesta via per tal que les renovables signifiquin cada cop un percentatge major 

dins d’aquest consum primari. 

També cal tenir present l’ús que es fa d’aquesta energia per tal de descobrir en 

quins camps de consum energètic es podria actuar per tal de reduir el consum 

d’energia o substituir-ne l’origen per fonts renovables.  
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Fig. 3.3 Consum final d’energia a Catalunya l’any 2009 i estructura d’aquest distribuït per 

sectors. Font: ICAEN [48] 

S’observa com el major consum d’energia es deu a les necessitats de transport 

amb més del 40% del consum total d’energia. És calcula a més, que fins a un 

60% de la contaminació atmosfèrica prové d’aquest sector. Es fa evident doncs 

que el transport hauria de ser el sector principal on intentar reduir el consum 

d’energia o bé substituir-ne la font d’origen.  

Gairebé la totalitat de la demanda energètica per al transport es cobreix a partir 

de combustibles derivats de productes petrolífers, que representen prop del 50% 

del consum final d’energia. Si bé, en l’actualitat s’estan buscant formes de 

diversificar aquest origen de l’energia com l’ús del gas natural o la potenciació 

del vehicle elèctric.  

3.2 Supressió de les primes a la producció d’electricitat 

L’increment progressiu de les energies renovables durant el període 2005-2009 

a estat, en gran part, gràcies a l’entrada en vigor del Reial Decret 661/2007, que 

establia noves primes per potenciar la producció d’electricitat en regim especial a 

partir d’energies renovables. Entre aquestes energies el biogàs i la tecnologia de 

la producció d’electricitat per cogeneració hi eren presents, amb primes sobre el 

preu de venta de l’electricitat que animaven a inversors a la creació de noves 

instal·lacions. 

Així es produí un augment significatiu en la producció de biogàs que era utilitzat 

en equips de cogeneració per a la producció d’electricitat i calor. La calor era 

aprofitada pel propi procés de generació de biogàs o per d’altres necessitats que 



Estudi de viabilitat d'una planta de tractament de 
biogàs per a generar-ne gas natural sintètic apte 
per la flota d'autobusos de TMB  

   

 Pàgina 13 de 218 Jordi Casanovas Iborra 

 

es tinguessin, mentre l’electricitat es venia a la xarxa com a instal·lacions de 

règim especial. D’aquesta forma es rendibilitzaven les instal·lacions. 

Aquest impuls legislatiu a les renovables s’ha vist fortament estroncat desprès 

que l’actual govern, aprovés el Reial Decret 1/2012 com una mesura més per tal 

de millorar la situació econòmica del país. Amb Reial Decret llei 1/2012, de 27 de 

gener, es procedeix a la suspensió dels procediments de preassignació de 

retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de 

producció d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts de energia 

renovables i residus. 

L’ús del biogàs per a la producció d’energia elèctrica requeria d’instal·lacions 

relativament senzilles i el preu de venta subvencionat de l’electricitat permetia 

amortitzar-les en períodes assumibles. Aquesta viabilitat s’ha vist afectada per la 

supressió de les primes aprovada pel real decret RD 1/2012, provocant que 

s’hagi de buscar alternatives a aquests tipus d’instal·lacions. 

Una alternativa és l’ús del biogàs com a combustible per automoció, ja que si bé 

el cost de les instal·lacions és major, s’evita la dependència en el preu de venta 

de l’electricitat i de les primes a que està sotmès.  

A més, A favor d’aquest ús vehicular del biogàs hi ha el cost creixent dels 

combustibles per al transport actuals als que substituiria. Com s’ha exposat 

anteriorment, les reserves de combustibles per a l’automoció (especialment el 

petroli) són limitades, mentre que la demanda es cada cop major, 

conseqüentment aquesta situació comportarà un augment del preu de venta.  

Contràriament es preveu que la producció del biogàs i els processos de 

tractament reduiran, en un futur pròxim, el cost final del biogàs per automoció 

degut al desenvolupament en les tecnologies i a la competència entre 

proveïdors. La suma d’aquests dos fenòmens auguren una viabilitat creixent de 

les instal·lacions de producció de biogàs vehicular. 

3.3 Substitució progressiva a vehicles de Gas Natural 

Com a mesura per intentar diversificar l’origen de l’energia, evitar la dependència 

del petroli i millorar la qualitat de l’aire de la ciutat, Transports Metropolitans de 

Barcelona (TMB) està augmentat progressivament el nombre de vehicles 

propulsats a partir de gas natural.  

L’any 2010, Transports Metropolitans de Barcelona i Gas Natural Fenosa van 

acordar reduir les emissions de la flota d’autobusos a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. Per aconseguir-ho s’ha anat incrementant el nombre d’autobusos 

propulsats per gas natural (NGV) fins arribar durant el passat any 2011 a les 376 
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unitats, que suposen el 35% del total de vehicles que donen servei a les línies de 

la ciutat i a deu municipis de l’entorn.  

Va culminar així, la incorporació dels 80 cotxes moguts per aquest combustible, 

més net que el gasoil, prevista per aquest any d’acord amb el conveni entre TMB 

i Gas Natural Fenosa per reduir les emissions del transport públic de superfície i 

millorar la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana. 

Amb la incorporació d’aquests 80 cotxes, TMB referma la seva aposta, iniciada el 

2001, pels NGV com a combustible alternatiu i més respectuós amb el medi 

ambient pel seu baix nivell d’emissions, per sota del que marca la norma Euro 6, 

que entrarà en vigor el 2015. Per aquest motiu, els vehicles de NGV són 

considerats vehicles ambientalment millorats, EEV en la terminologia europea. 

 

Fig. 3.4 Autobús Iveco CityClass/CNG 1357 a l’Avinguda de la Reina Maria Cristina, Juny 

de 2008  

L’entrada dels d’aquets 80 autobusos (52 estàndards i 28 articulats) s’ha produït 

de manera progressiva, en compliment dels diversos contractes de fabricació. Al 

febrer van arribar 31 estàndards Iveco, 21 dels quals carrossats per Castrosua i 

10 per Tata Hispano. Pels volts de l’estiu es van posar en servei els 28 articulats, 

16 de la firma MAN carrossats per Castrosua i 12 Evobus del model Citaro.  A 

finals d’any s’han incorporat 21 estàndards MAN carrossats per Noge. Tots tenen 

base a la cotxera de la Zona Franca, especialitzada en NGV. 

El conveni, subscrit l’abril del 2010 per TMB i Gas Natural Fenosa, preveu un 

creixement en l’horitzó del 2015 de la flota de gas natural comprimit en 204 

unitats més, fins a les 500, gairebé la meitat del total de la flota, que és de 1.080 

automòbils. 
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Fig. 3.5 Increment de la flota de NGV de TMB. Font: TMB [24] 

En el marc del mateix conveni, Gas Natural Fenosa i TMB estan desenvolupant 

un projecte pioner de recerca per hibridar autobusos de gas natural, amb la 

incorporació de motors elèctrics de tracció. La presumpció és que la combinació 

d’un motor de baixes emissions, com és el de NGV, amb els motors elèctrics, 

eficients i sense emissions directes, ha de donar com a resultat un vehicle de la 

màxima qualitat ambiental. 

Queda més que palesa la disponibilitat actual i futura per part de TMB d’una flota 

àmplia de vehicles NGV que podrien substituir l’ús del gas natural com a 

combustible per l’ús del biometà generat en la planta de tractament. Si bé la 

utilització del gas natural representa una millora considerable de les emissions 

en comparació a l’ús dels combustibles líquids, no deixa de ser un combustible 

d’origen fòssil. 

La substitució progressiva del gas natural pel biometà en aquets vehicles 

permetria mantenir els valors d’emissions actuals però l’origen del combustible 

seria totalment renovable i de producció pròpia. 
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4. Abast del projecte 

L’abast del projecte es: 

• Determinació de l’estat de l’art de: 

• Producció i característiques del biogàs  

• Usos del biogàs. 

• Tècniques de tractament i enriquiment del biogàs per a convertir-

lo en biometà. 

• Resultats d’experiències reals. 

• Requeriments en l’ús vehicular del biometà. Necessitats per a la 

substitució del gas natural per biometà. 

• Instal·lacions disponibles, configuracions, problemàtiques.  

• Determinació de la millor solució tècnica a implantar en el cas concret de 

la planta estudiada. 

• Descripció del procés de generació de biometà. 

• Dimensionat dels equips principals.  

• Pressupost i pla de viabilitat econòmica. 

 

En el projecte no es consideren: 

• Obra civil associada a la construcció de la planta. 

• Dimensionat en detall d’equips secundaris (bombes, vàlvules, sistemes 

de control, etc. ) i d’altres que es puguin considerar comercials. 

• Aplicació de les legislacions en matèria de riscs d’incendis i de seguretat.  
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5. Especificacions tècniques de partida 

Les especificacions disponibles a l’inici de l’estudi son:  

1- Es dimensionarà una instal·lació que ha de permetre la producció de 

biometà a partir del 100% del biogàs produït en l’Ecoparc de Barcelona. Les 

dades de cabal disponibles es resumeixen en la Taula 5.1 i la analítica dels 

principals components en la Taula 5.2. 

 

Taula 5.1 Quantitat de biogàs generat a l’Ecoparc de Barcelona. 

Producció biogàs durant l’any 2011 a l'Ecoparc de Barcelona 

Mesos Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

m3 647.707 544.688 624.195 618.864 548.559 587.053 

       

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

519.662 379.724 391.971 496.734 539.517 534.236 6.432.910 

 

Taula 5.2 Composició del biogàs de l’Ecoparc de Barcelona. 

Paràmetre Unitats Mostra A Mostra B Mostra C 

Metà % Molar 64,46 63,04 62,81 

Diòxid de Carboni % Molar 31,31 30,46 29,89 

Oxigen % Molar 0,1 0,1 0,1 

Nitrogen % Molar 4,23 6,5 7,3 

      

Sulfur d’hidrogen /Àcid 

sulfhídric 
ppmV 168 156 175 

      

Butà ppmV <30 <30 <30 

Età ppmV <30 <30 <30 

Hexà i superiors ppmV <30 <30 <30 

Isobutà ppmV <30 <30 <30 

Isopentà ppmV <30 <30 <30 

Pentà ppmV <30 <30 <30 

Propà ppmV <30 <30 <30 

Σ Hidrocarburs (C2-C5) ppmV <180 <180 <180 

      

Densitat relativa del gas  0,856 0,88 0,886 

Densitat real del gas  1,106 1,138 1,146 
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Paràmetre Unitats Mostra A Mostra B Mostra C 

PC Inferior Real (gas saturat) KWh/m3 6,756 6,379 6,211 

PC Inferior Real (gas sec) KWh/m3 6,734 6,357 6,191 

PC Superior Real (gas saturat) KWh/m3 7,507 7,093 6,906 

PC Superior Real (gas sec) KWh/m3 7,483 7,069 6,883 

Índex de Wobbe Real KWh/m3 8,117 7,561 7,336 

 

2- El biometà produït per a la planta ha de ser apte en composició i 

propietats (temperatura i pressió) per a ser utilitzat en l’actual flota de 

vehicles de TMB.  

3- El projecte d’instal·lació de la planta de tractament de biometà es 

realitzarà tenint en compte les ubicacions de l’Ecoparc de Barcelona i les 

Cotxeres d’autobusos de TMB de la Zona Franca. 
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6. Estat de l’art 

6.1 Digestió anaeròbia i producció de biogàs. 

S’anomena fermentació o digestió anaeròbia al procés natural de generació de 

metà (metanització o producció de biogàs). Aquest procés es produeix de forma 

natural en el medi ambient al fons de llacunes, aiguamolls, camps d’arròs i en 

altres medis on es produeixi una estancació d’aigua amb alt contingut en matèria 

orgànica. La generació de metà es produeix durant el procés d’eutròfia dels 

embassaments. En els últims anys, a més, s’està investigant aquest procés en 

les capes profundes de l’oceà on la presència d’oxigen és molt minsa i hi existeix 

un reservori de matèria orgànica.  

La digestió anaeròbia també té lloc a l’estómac dels animals remugants, d’aquí 

que s’empri el terme “digestió”. Dins l’estómac, la matèria orgànica (els aliments) 

es degrada gràcies als bacteris per obtenir energia per l’animal tot generant 

també un residu orgànic. La tecnologia de la producció de biogàs pretén imitar i 

reproduir aquest procés a nivell industrial amb el que es coneixen com a 

“digestors anaerobis”. 

 

Fig. 6.1 Esquema d’un digestor anaeròbic de mescla completa 
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El terme “anaeròbia” significa que és un procés en absència d’oxigen, ja que si 

aquest hi fos present es produiria un procés aeròbic o de compostatge i la 

generació de metà (CH4) seria impossible. 

Les principals fonts de biogàs a partir de les activitats humanes són els 

abocadors d’escombraries, la fermentació de fems, la gestió dels residus 

orgànics i els fangs resultants del tractament d’aigües residuals. L’avantatge del 

processament d’aquests productes de rebuig per via anaeròbica, en comparació 

amb l’aeròbica, és la major disminució en el volum del residus. Per aquesta raó, 

la indústria de tractament de residus orgànics, avui dia prefereix la fermentació 

anaeròbica. 

Industrialment, la digestió anaeròbia permet l’obtenció d’energia en forma de gas 

combustible (com ho són el butà o el gas natural). Aquest gas és l’anomenat 

biogàs i malgrat que la seva composició és variable en funció del procés 

d’obtenció, aquesta s’estima en un 60-70% de metà i un 30-40% de diòxid de 

carboni (CO2).  

La digestió anaeròbia, doncs, no és tan sols un excel·lent tractament de residus 

orgànics sinó que es pot considerar com una font d’energia renovable. Aquest fet 

és l’avantatge principal de la digestió anaeròbia respecte d’altres tipus de 

tractaments de residus orgànics. Es fa evident que el benefici ambiental de la 

digestió anaeròbia és doble, per una banda redueix o esmorteeix l’emissió de 

residus orgànics al medi i per l’altre permet obtenir energia de forma gens 

perjudicial per l’ambient.  

Aquest projecte no es centra en el procés industrial d’obtenció de biogàs, ja que 

parteix del biogàs que actualment es genera en l’Ecoparc de Barcelona. Malgrat 

aquest fet, s’ha cregut oportú exposar en termes generals aquest procés 

industrial en l’Annex 1 “Generació de biogàs”. En aquest annex s’expliquen les 

parts principals de la digestió anaeròbia així com la biologia i els paràmetres a 

controlar que hi intervenen. 

6.2  La producció Europea de biogàs 

El sector del biogàs mai abans havia despertat tant interès com avui a Europa. 

Aquest interès dels inversors s’ha potenciat per la introducció gradual de noves 

reglamentacions i restriccions en el tractament dels residus orgànics junt amb els 

compromisos d’utilització d’energia renovable recentment aprovats pels estats 

membres de la Unió Europea. Gràcies a aquests fets la producció de biogàs s’ha 

incrementat a tot Europa.  
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1. Plantes descentralitzades agrícoles, plantes municipals de metanització de residus sòlids, plantes de co-

digestió centralitzades. 

Fig. 6.2 Producció de biogàs a la Unió Europea entre el 2002 i el 2009. Font: Biogas 

Barometer, EurObserver. [20] 

El sector del biogàs ha passat de només dedicar-se a les seves activitats 

bàsiques de tractament de residus ha involucrar-se en la producció d’energia, 

amb tant entusiasme que, en alguns països fins i tot s’utilitzen cultius energètics 

per a la seva obtenció. Dins la Unió Europea. Observant el gràfic anterior, el 

progrés del sector és evident 

La producció de biogàs té l’avantatge de conciliar dues de les actuals polítiques 

de la Unió Europea. En primer lloc, va en la direcció del principal objectiu de la 

Directiva d'Energies Renovables (2009/28/CE), que apunta cap a una quota 

d’energies renovables d’un 20% en el consum final brut d’energia el 2020. D’altra 

banda, també compleix amb els objectius de la Unió Europea pel que fa a la 

gestió de residus orgànics exposats en la normativa Europea (Directiva 

1999/31/CE relativa a l’abocament de residus) que obliga als estats membres a 

reduir la quantitat de residus biodegradables, a reduir també els dipositats en 

abocadors i a aplicar lleis que fomentin el reciclatge i la recuperació de residus 

(Directiva 2008/98/CE sobre la deixalles). Relatiu a aquest últim objectiu, la 

metanització o producció de biogàs es considera el millor mètode de valorització 

energètica de deixalles degut al seu reduït impacte mediambiental.  
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Aquestes polítiques han portat a una sèrie d’estats membres a fomentar la 

producció de biogàs i s’han establert sistemes d’incentius per al pagament de 

l’electricitat provinent d’aquesta font. En diversos països, el mercat de biogàs 

està estimulat per les subvencions als cultius energètics. El seu objectiu principal 

és l’augment de la producció d’energia renovable, però aquestes polítiques 

també permeten a les explotacions agrícoles reduir la seva dependència 

energètica i diversificar els seus ingressos en cas de caiguda del preu dels 

cereals, la llet o la carn.  

Altres països que tenen dubtes sobre la utilització dels cultius energètics degut al 

seu risc per entrar en competència amb el sector alimentari, prefereixen convertir 

només els residus orgànics de què disposen com a matèria primera per a la 

metanització. En referència als cultius energètics, l’ús del blat de moro com a 

matèria primera per a la producció de biogàs és particularment polèmic a causa 

de la les altes necessitats d’aigua que requereix aquest cultiu, i el mateix 

argument s’aplica al seu ús com a matèria primera per a l’obtenció de 

biocombustibles. 

Segons dades de l’EuroObserver “Biogas Barometer 2009”, la producció europea 

d’energia primària a partir de biogàs es va elevar a 8,3 milions de tep (tones 

equivalents de petroli) el 2009, el que suposa 346,8 ktep més que el 2008. 

Aquesta xifra només inclou la producció destinada a la producció d’energia i 

exclou el biogàs cremat en torxes. 
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Fig. 6.3 Mapa de la producció europea de Biogàs. Font: EuroObserver “Biogas 

Barometer 2009” [20]. 

Des de fa diversos anys, la principal font de biogàs (52%) prové de l’ús de les 

plantes de metanització dissenyades per a la recuperació d’energia (conegut pel 

terme genèric “d’altres biogasos") La principal raó del creixement d’aquest canal 

és el gran desenvolupament de les plantes de metanització agrícoles. 

Aquests tipus de plantes produeixen en l’actualitat més que les plantes que 

recullen el biogàs d’abocadors (36%) i les plantes de tractament d’aigües 

residuals (12%), tot i que aquests percentatges varien molt en funció del país. 

Alguns, com el Regne Unit han apostat per la recuperació d’energia a partir del 
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biogàs d’abocador, mentre que d’altres com Alemanya estan apostant fortament 

pel biogàs d’origen agrícola. 

L’aprofitament energètic del biogàs és realitza principalment en forma 

d’electricitat. El 2009 es van produir 25,2TWh a partir de biogàs, suposant un 

increment del 17,9% respecte al 2008. Cada vegada més s’incrementa l’ús de 

plantes de cogeneració per produir aquesta electricitat i, alhora, també 

subministrar energia en forma de calor. Part d’aquesta calor s’utilitza per al propi 

procés de metanització, mentre que l’excedent es pot utilitzar per escalfar 

habitatges i locals en el sector serveis o edificis en el sector industrial. Si es 

disposa de l’infraestructura necessària, la calor pot ser venuda a través de 

xarxes de distribució de calor destinades principalment a la calefacció.  

Tenint en compte només la calor que es ven i no la calor utilitzada directament 

en el punt d’origen (procés i calefacció), el global de la Unió Europea va generar 

173,8 ktep de calor gràcies al biogàs el 2009, que és un 8,3% més que en el 

2008. 

Un altre tipus d’utilització del biogàs que està en auge en una sèrie de països, 

com Suècia, Alemanya i els Països Baixos per intentar disminuir la seva 

dependència del petroli i el gas natural, és el biometà. El biometà, gas natural 

sintètic o biogàs millorat consisteix en l’enriquiment del biogàs (upgrading) per 

obtenir-ne un gas purificat de millors característiques energètiques. En 

conseqüència, després d’aquest enriquiment el biometà obtingut pot utilitzar-se 

per nous usos com la injecció a la xarxa de gas natural o com a combustible per 

al transport. 

El desenvolupament d’aquest nou combustible obre una altre porta, l’ús del 

biogàs com a combustible pel transport. Però és difícil de portar a terme, ja que 

requereix grans inversions en infraestructures i un programa de conversió de les 

estacions de recàrrega de combustible. Aquesta opció es simplifica quan aquest 

aprovisionament es fa en la mateixa font d’origen, per exemple, una unitat 

d’enriquiment de biogàs que proveeix a una flota privada de vehicles. 

6.3  Usos del biogàs 

Un cop obtingut el biogàs cal pensar en la millor forma de fer-ne un aprofitament 

energètic en funció de les característiques de la planta de producció i dels 

requeriments en els equips d’aprofitament. És a dir, el sistema per a la 

transformació de l’energia compresa en el biogàs variarà depenent de si la planta 

està orientada, per exemple, ha obtenir una gran potència elèctrica, està 

concebuda com un sistema de calefacció o es destina a la producció de gas 

combustible per a la substitució del gas natural. Segons l’aprofitament que es 
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faci del biogàs, els sistemes de neteja i depuració del gas també variaran, essent 

més o menys exigents. 

6.3.1. Ús en calderes convencionals 

Quan tan sols es desitgi cobrir demanes d’energia tèrmica serà adient l’ús d’una 

o vàries calderes de gas, ja que és l’opció més simple, econòmica i que 

requereix menor tractament en el gas. El rendiment d’una caldera pot estar 

entorn del 90%.  

Els problemes d’intercanviabilitat de gasos combustibles, sovint es poden 

compensar si s’utilitza una caldera de gas convencional ja que només cal 

modificar lleugerament el cremador. Aquesta modificació permet tenir en compte 

que el biogàs conté una part apreciable de CO2, aconseguint menys velocitat de 

sortida del gas i assegurant que la flama no es desenganxi de la tovera del 

cremador. 

L’ús de calderes sol ser rendible per a plantes de petita escala on es tenen 

demandes tèrmiques prop de la producció del gas, per a plantes a gran escala 

no és una bona opció ja que és difícil fer un aprofitament de l’elevada quantitat 

d’energia tèrmica que es produiria, les xarxes de distribució de calor són 

costoses i tenen grans pèrdues energètiques. 

La gairebé nul·la necessitat de tractament del biogàs en les calderes 

convencionals és un avantatge econòmic ja que redueix considerablement els 

costos d’instal·lació i operació. Ara bé, també és un gran inconvenient 

mediambiental ja els gasos produïts durant la combustió contindran no només el 

CO2 resultant de la combustió del metà sinó també el que ja contenia el propi 

biogàs. A aquest CO2 cal sumar-li altres contaminants que també es generaran 

en el procés de combustió com els SOx i NOx. 

6.3.2. Ús en cogeneració 

Els processos que aprofiten el biogàs per a la generació d’energia elèctrica es 

caracteritzen per unes elevades pèrdues energètiques. Aquestes pèrdues es 

produeixen en forma de calor, una manera de millorar el rendiment d’aquestes 

instal·lacions és recuperar aquesta energia tèrmica per realitzar-ne un 

aprofitament, és el que es coneix com a cogeneració. 

Així doncs els equips de cogeneració es basen en l’obtenció simultània d’energia 

elèctrica i tèrmica a partir de combustible, en aquest cas el biogàs. Mitjançant la 

unió d’un cicle d’adsorció a l’equip cogenerador, és possible utilitzar-lo com una 

bomba de calor per obtenir calefacció o refrigeració, en aquest cas es parla de 
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trigeneració. Aquesta possibilitat encareix molt el procés i nomes es factible si es 

té una gran demanda de fred pròxima a la planta. 

Existeixen diferents tecnologies i equips per a la cogeneració degut a que és una 

molt bona forma d’aprofitar el potencial dels combustibles, no tan sols el biogàs 

sinó també els combustibles fòssils, degut a què és més eficient que la simple 

combustió. 

Cogeneració en MACI 

En la cogeneració en Motors Alternatius de Combustió Interna (MACI), el gas es 

crema en un motor de varis cilindres que acciona un alternador (de forma molt 

similar a un generador elèctric de gasoil), produint energia elèctrica. Del circuit 

de refrigeració de l’equip i dels fums d’escapament es recupera energia tèrmica 

en forma d’aigua calenta o vapor mitjançant bescanviadors. El rendiment elèctric 

pot estar comprès entre el 30 i el 40% depenent de l’equip, i el rendiment global 

(elèctric més tèrmic) pot arribar fins al 85%. 

 

Fig. 6.4 Grup Cogenardor amb MACI.  

La transformació de l’energia del biogàs en energia elèctrica en facilita moltíssim 

l’aprofitament per qualsevol tipus d’equip, així com la venta i distribució d’aquesta 

energia. Ara bé, com s’ha exposat, els equips de cogeneració només són 

rendibles energèticament si es realitza un aprofitament de l’energia tèrmica que 

desprenen, d’aquesta forma pateixen també els inconvenients d’aprofitament a 

gran escala i de difícil distribució de les calderes convencionals. 

La necessitat de tractament en aquest cas s’incrementa ja que els motors poden 

sofrir danys greus amb la presència d’àcid sulfhídric en el combustible. Aquest 

àcid es forma per la combinació del sulfur d’hidrogen (H2S) i l’aigua en el gas. 

Així doncs es requereix una etapa d’assecatge d’aigua i extracció de H2S prèvia 
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als MACI, es molt comú realitzar aquestes etapes mitjançant un refredament del 

gas per condensar l’aigua i un filtre de carboni actiu per retenir gran part del H2S. 

Pel que fa als nivells d’emissions si bé són inferiors a les calderes convencionals, 

continuen essent elevats, ja que no es produeix una retenció del CO2 que 

contenia inicialment el biogàs. 

Cogeneració en turbines 

Aquest sistema funciona idènticament als MACI malgrat que aquí l’energia 

mecànica per accionar l’alternador no s’aconsegueix en un motor de cilindres 

sinó gràcies a una turbina. D’igual forma l’aprofitament tèrmic també és fa en els 

fums d’escapament i el sistema de refrigeració mitjançant el bescanvi amb aigua 

o vapor. 

En l’aprofitament del biogàs es solen utilitzar turbines de reduïda potencia. 

Aquest fet obliga a dissenyar turbines de petites dimensions que funcionin a 

elevades revolucions, aquest tipus de turbines s’anomenen microturbines. La 

diferencia principal de les microturbines amb les turbines convencionals i els 

MACI és el fet que per fer girar l’alternador a 50Hz (freqüència de xarxa) no 

s’utilitza una transmissió mecànica ja que l’elevada velocitat de gir (entre 45000 i 

96000 rpm) ho faria inviable. En aquest cas l’alternador funciona a velocitat 

variable i gràcies a una conversió del tipus AC-DC-AC mitjançant electrònica de 

potencia s’aconsegueix mantenir a la sortida 400V i 50Hz 

En les turbines la presència de contaminats en el gas és més critica que en el 

cas dels motors i cal un pretractament del biogàs abans de la combustió en la 

turbina per eliminar aquests possibles contaminants. Un pretractament 

d’aquestes característiques suposa un cost econòmic i energètic, i per tant cal 

optimitzar-lo incorporant només aquells processos estrictament necessaris pel 

correcte funcionament de la turbina. Bàsicament aquest tractament consisteix en 

l’eliminació dels siloxans i en assecar el gas per evitar condensacions d’aigua 

(l’extracció d’aigua evita en gran part la generació d’àcids). La presència de 

siloxans és especialment crítica en les microturbines ja que la pols que generen 

impacte a gran velocitat amb els àleps causant un greu desgast. 

Cogeneració en piles de combustible 

La tecnologia de les piles de combustible és totalment diferent de la dels dos 

sistemes anteriors ja que no és basa en la combustió del biogàs sinó en una 

reacció físico-química d’alliberació d’electrons per part de l’hidrogen contingut en 

el metà. És una tecnologia innovadora i en desenvolupament, tot i que fa més 

d’una dècada que és parla d’ella com la tecnologia del futur. 
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Una pila o cel·la de combustible, consisteix en dos elèctrodes separats per un 

electròlit. L’oxigen passa per sobre un elèctrode i l’hidrogen per sobre l’altre. 

Quan l'hidrogen és ionitzat perd un electró, és llavors quan tots dos (hidrogen i 

electró) prenen diferents camins cap al segon elèctrode. L'hidrogen migra cap a 

l’altre elèctrode a través de l’electròlit (membrana) mentre que l’electró ho fa a 

través d’un material conductor creant un corrent elèctric. Durant el procés es 

produeix aigua, corrent elèctric i calor útil, això fa de les piles de combustible una 

tecnologia molt interessant en l’ús per cogeneració. 

 

Fig. 6.5 Esquema d’una pila de combustible 

Les piles de combustible poden operar amb una gran varietat de combustibles, 

principalment hidrogen pur, però també metanol, etanol, gas natural, gas liquat 

(GLP) i biogàs. Aquest fet fa necessari el que es coneix com a procés de 

reformat, que consisteix en separar l’hidrogen de la molècula en què està 

compost. En el cas del biogàs consisteix en separar l’hidrogen del carboni de la 

molècula de metà. Aquest és un procés fortament endotèrmic mitjançant el qual 

el biogàs lliure d’impureses (tractament de neteja prèvi) es converteix en un gas 

combustible ric en hidrogen (H2 + CO + CO2).  

Tant en un procés com en l’altre, aquesta etapa de reformat suposa una gran 

pèrdua de l’energia del gas (més del 10%) fent gairebé ineficient el procés. Això 

provoca que la pila de combustible a partir d’hidrogen obtingut per reformat previ 

de biogàs, sigui un tecnologia en ple desenvolupament per millorar-ne 

l’eficiència. 

D’altra banda, existeixen piles capaces de funcionar de forma directe, és a dir, 

s’introdueix el biogàs (també després d’un tractament de neteja) directament a la 

pila, sense haver de fer un procés de reformat previ per obtenir hidrogen. És el 

que s’anomena reformat intern, ja que gràcies a altes temperatures, les 
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reaccions de generació d’hidrogen es produeixen en l’ànode de la pila 

simultàniament amb les reaccions de transferència de carga elèctrica. 

Aquests tipus de pila, però, els queda un problema per resoldre: aconseguir una 

pila competitiva ja que només és capaç de produir la dècima part de l’energia 

que produeixen les piles de combustible alimentades directament amb hidrogen. 

6.3.3. Obtenció de biometà, enriquiment de biogàs. 

Un tipus d’aprofitament energètic del biogàs que esta en auge en els últims anys 

consisteix en no realitzar la combustió del gas en la mateixa planta d’obtenció, 

sinó tractar-lo per tal d’obtenir un gas combustible sintetitzat que pogués 

reemplaçar els usos actuals del gas natural. El nom amb que es coneix aquest 

gas és biometà, gas natural sintètic o bio-natural gas. 

El procés de tractament s’anomena enriquiment o millorament del biogàs (Biogas 

Upgrading) i consisteix en augmentar la puresa o concentració de metà 

mitjançant l’extracció del CO2. Després d’aquest enriquiment s’aconsegueix una 

qualitat en el biogàs molt similar al la del gas natural, ja que conté més d’un 90% 

de CH4 (en funció del procés), fent-lo adequat per a aplicacions més avançades 

en les quals no es malgasta tanta calor resultant-ne una major eficiència. Un cop 

enriquit el biogàs es aplicable, per exemple, per a la injecció a la xarxa de gas i 

com a combustible per a vehicles. 

 

Fig. 6.6 Relacions d’una planta d’enriquiment de biog 
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En el capítol 6.6 Processos d’enriquiment del biogàs s’exposa àmpliament en 

què consisteix aquest procediment d’enriquiment per a l’obtenció de biometà i les 

tecnologies que permeten aconseguir-lo. 
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6.4 Comparativa usos del biogàs 

Taula 6.1Taula resum dels diferents aprofitaments del biogàs 

 Rendiment Tractaments necessaris del gas 

Tipus 

d’aprofitament 
elèctric tèrmic 

Purga 

d’aigua 

Assecatge 

del gas 

Extracció 

prèvia de 

H2S 

Extracció 

de 

siloxans 

Procés 

de 

reformat 

Procés 

d’enriquiment 

Complexitat 

de la 

tecnologia 

Emissions 

de 

contaminats 

Calderes 

convencionals 
0% 90% X      Molt simple Molt elevades 

Cogeneració en 

MACI 
30-40% 40-45% X X X    Senzilla Elevades 

Cogeneració en 

microturbines 
25-30% 40-50% X X X X   Normal Considerables 

Cogeneració en 

piles de combustible 
50-60% 20-30% X X X X X  

Molt 

complicada 

Gairebé 

nul·les 

Obtenció de 

biometà 

Depèn de 

l'aprofitmanet 

posterior del gas  

X X Depèn* Depèn*  X Complicada Reduïdes 

* Depèn de la composició del biogàs i de la tecnologia d’enriquiment emprada. 
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6.5 Tecnologies de tractament de gasos 

Com s’ha comentat la principal característica del biogàs és que es compon 

principalment de metà (CH4) un gas molt combustible, i diòxid de carboni (CO2) 

un gas incombustible. El CH4 té una combustió molt neta, gairebé sense 

partícules de sutge ni altres contaminants, fet que el fa un combustible molt net. 

A més del CO2, el biogàs també pot contenir petites quantitats de sulfur 

d’hidrogen (H2S), aigua (H2O) i amoníac (NH3). Quan hi ha una presència d’aigua 

considerable en el gas, l’H2S forma àcid sulfúric (H2SO4), que és altament 

corrosiu, fent el biogàs totalment inutilitzable. En aquest projecte s’anomena a 

l’extracció de H2S i altres compostos perjudicials, com a processos de neteja de 

biogàs (biogas cleaning). Actualment el biogàs net, al qual s’ha extret el H2S 

s’utilitza principalment en motors alternatius o en turbines de gas per a la 

producció d’electricitat i calor. No obstant, en aquest sistema és perd força 

energia en forma de calor donant lloc a una baixa eficiència global. 

El principal inconvenient del biogàs és que la part no combustible, el CO2, en 

redueix considerablement el seu poder calorífic. Com s’ha exposat anteriorment, 

de mitjana, el poder calorífic del biogàs és d’aproximadament 6KWh/m3 mentre 

que la del gas natural està per sobre els 10KWh/m3. Mitjançant l’extracció del 

CO2 és possible augmentar el poder calorífic del gas, aquest procés és el 

denominat enriquiment o millorament de biogàs (biogas upgrading). Com es 

veurà en els següents apartats moltes tècniques d’enriquiment permeten fer, a 

més, una neteja simultània del biogàs. 

 

Fig. 6.7 Representació simbòlica del procés d’enriquiment 
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L’extracció de CO2 i de compostos nocius del biogàs no és fàcil. No obstant això, 

la tecnologia de neteja i enriquiment està evolucionant ràpidament, de manera 

que, pel que sembla, el biogàs pot esdevenir una font fiable d’energia renovable 

en un futur. Per produir grans quantitats de biogàs millorat, cal però examinar els 

diferents mètodes d’enriquiment per veure quin d’ells podria ser implementat 

industrialment en cada cas. 

En aquest capítol s’ofereix una breu descripció de les diferents tècniques 

disponibles per a la neteja i enriquiment del biogàs. Per a cada tècnica es dóna 

una descripció del procés i dels principis en què es basa. S’hi inclou un 

diagrama, seguit de comentaris sobre els avantatges i desavantatges de cada 

tècnica.  

6.5.1. Tècniques de neteja del biogàs: 

Extracció del sulfur d’hidrogen (H2S) 

El sulfur d’hidrogen present en el biogàs es produeix quan es digereixen els 

compostos de la matèria orgànica que contenen sulfur. El nivell de sulfur pot ser 

reduït conjuntament amb la separació del diòxid de carboni en vàries tècniques 

d’enriquiment. No obstant això, existeixen diversos mètodes diferents per a 

l’eliminació del sulfur d’hidrogen de forma individual. L’H2S pot ser retirat en els 

mateixos digestors on es produeix la fermentació anaeròbia, en el biogàs o en el 

gas sintetitzat després de la planta d’enriquiment. 

La necessitat d’extreure el sulfur d’hidrogen es deu a què és corrosiu en la 

majoria metalls. La reactivitat amb els metalls augmenta amb una major 

concentració, pressió, temperatura i la presència d’aigua. A més, el sulfur 

d’hidrogen pot causar problemes en l’extracció del diòxid de carboni i provocar 

problemes de males olors. Amb la combustió el sulfur d’hidrogen es transforma a 

diòxid de sofre el qual és perillós mediambientalment.  

• Reducció del H2S amb ions de ferro “in situ” (Precipitació) 

Amb aquest mètode, el nivell de sulfur d’hidrogen es redueix directament en el 

digestor mitjançant l’addició de ions de ferro en forma de clorur de ferro, FeCl2. 

Els ions de ferro (Fe2+) reaccionen amb els ions de sulfur (S2) i formen sulfur de 

ferro (FeS) El sulfur de ferro s’extreu del digestor juntament amb el material 

compost obtingut després del procés de digestió. Mitjançant aquest mètode un 

nivell de sulfur d’hidrogen de 2000 ppm pot ser reduït a aproximadament 100 

ppm.  

Un desavantatge d’aquest mètode és que és difícil predir la quantitat de clorur de 

ferro que cal afegir al procés de digestió ja que el nivell de sulfur d’hidrogen 
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depèn del material orgànic que es digereixi en cada moment. Aquest 

inconvenient causa que calgui garantir una sobredosi per assegurar un baix 

nivell d'H2S. D’altre banda, un avantatge és que aquest mètode afavoreix el 

procés de digestió ja que es deixa de generar sulfur d’hidrogen en el digestor, fet 

que permet un augment  en la producció de biogàs. 

• Adsorció de H2S amb carbó actiu 

El sulfur d’hidrogen pot ser adsorbit mitjançant un filtre de carbó actiu ja que el 

carboni funciona com un catalitzador. El carbó actiu saturat de sulfur pot ser 

substituït per carbó activat nou o bé es regenera amb nitrogen o vapor. La 

reacció que es produeix és la transformació del sulfur d’hidrogen i oxigen a sofre 

i aigua. Aquest procés es produeix mitjançant l’oxidació amb oxigen i la reacció 

de Claus: 

2 2 2 2

2 2 8 2

2· ( ) 3· ( ) 2· ( ) 2· ( )

16· ( ) 8· ( ) 3· ( ) 16· ( )

H S g O g SO g H O g

H S g SO g S g H O g

+ → +

+ → +
 

Eq. [ 1] 

El sofre es manté enganxat al carboni activat, mentre que l’aigua passa a la fase 

gasosa resultant. L’oxigen en la reacció procedeix de l’adhesió d’aire, aquesta 

adhesió d’aire té l’inconvenient d’augmentar el nivell de nitrogen en el biogàs. El 

carboni pot ser impregnat amb iodur de potassi (KI) o àcid sulfúric (H2SO4), per 

augmentar la velocitat de reacció. La reacció funciona millor a una pressió de 7-8 

bar i una temperatura de 50-70 ºC. Com es comentarà més endavant, l’adsorció 

amb carbó actiu és un tècnica comuna per a l’eliminació del sulfur d’hidrogen 

quan s’usa el sistema PSA per extreure el diòxid de carboni en el procés 

d’enriquiment.  

• Oxidació del H2S amb aire en filtre biològic 

El sulfur d’hidrogen pot ser retirat del biogàs per oxidació amb aire en un filtre 

biològic que conté microorganismes oxidants de H2S de les espècies 

Thiobacillus i Sulfolobus. En un dipòsit amb cultius bacterians s’afegeix entre un 

5 i 10% d’aire al cabal de gas i com a conseqüència el sulfur d’hidrogen és 

transformat biològicament a sofre. A l'interior del recipient un líquid circulant amb 

els condensats del gas n’extreu el sofre eliminat o l’àcid sulfúric. La temperatura 

ha de ser d'aprox. 35°C per promoure la reacció. Gràcies a aquest mètode el 

contingut en sulfur d’hidrogen es pot reduir de 2000-3000 ppm a 50-100 ppm. 

Aquesta tècnica permet, a més, l’extracció de l’amoni que en alguns casos pot 

ser present en el biogàs. Igual que en l’adsorció amb carbó actiu, l’addició d’aire 

és un desavantatge quan el gas ha de ser utilitzat com a combustible per a 
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vehicles o quan es pretén injectar-lo a la xarxa de gas degut a les traces d’oxigen 

i nitrogen presents en el gas. Fins i tot si s’afegeix la quantitat òptima d’aire, i 

s’aconsegueix que tot l’oxigen de l’aire afegit sigui utilitzat per a l’oxidació, el 

nitrogen encara es manté present en el gas.  

El principal avantatge d’aquest mètode de neteja de H2S és que és barat. La 

tècnica també es pot aplicar per a l’eliminació del sulfur d’hidrogen en el gas ric 

en diòxid de carboni que s’obté com a subproducte en alguns processos 

d’enriquiment del biogàs. Aquesta es una de les formes d’evitar l’emissió de 

males olors en aquests tipus d’instal·lacions i s’evita la injecció d’aire en el 

biometà 

• Absorció química de HsS (òxids metàl·lics) 

El procés d’absorció química de H2S en solucions de quelats de ferro1 ofereix 

una alta eficiència d’eliminació de H2S, l’eliminació selectiva d'H2S i un baix 

consum de productes químics a causa que les solucions de quelats de ferro 

funcionen com un pseudo-catalitzador que pot ser regenerat. La reacció global 

d’aquest procés de purificació s’expressa de la manera següent: 

2 2 2

1
( )

2
H S O g S H O+ → +  

Eq. [ 2] 

En la reacció descrita anteriorment, el H2S primer s’absorbeix en aigua i després 

es sotmet a la dissociació de la següent manera: 

2 2 2( ) ( )+ ⇔H S g H O H S aq  

2 ( ) + −⇔ +H S aq H HS  

2− + −⇔ +HS H S  

Eq. [ 3] 

La formació de S es produeix d’acord amb el mecanisme de reacció següent: 

2 3 22 2− + ++ ⇔ +S Fe S Fe  

Eq. [ 4] 

                                                

1 Un quelat és un compost químic format per un ió metàl·lic lligat per diversos lligams covalents a una estructura 

heterocíclica de compostos orgànics com aminoàcids, pèptids o polisacàrids. L’element lligat per un quelat 

queda impedit de seguir les reaccions químiques que tindria en cas d’estar lliure. 
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Per mitjà de l’oxigenació, la solució aquosa de quelats de ferro es regenera. 

Aquesta oxigenació serà seguida per la conversió dels pseudo-catalitzadors a la 

seva forma activa Fe3+. Aquest mecanisme es mostra en les següents 

expressions: 

2 2 2

1 1
( ) ( ) ( )

2 2
O g H O l O aq+ →   

2 3

2

1
( ) 2 2 2

2
O aq Fe Fe OH+ + −+ → +   

Eq. [ 5] 

En aquest mecanisme, diversos agents quelants poden ser utilitzats per obtenir 

aquesta proposta de reacció general. El quelant mes usat en aquest sentit és 

l'EDTA2. En el procés, el sofre produït pot ser retirat fàcilment de la mescla 

gràcies a operacions de sedimentació o filtració. Un avantatge d’aquesta tècnica 

, és que tot el procés es pot dur a terme a temperatura ambient. 

La Fig. 6.8 mostra una visió general dels equips que s’utilitzen en aquest sistema 

d’eliminació de H2S del corrent de biogàs. El sistema complet consta d’una 

columna d’absorció, un separador de partícules, o un filtre, i una columna de 

regeneració. Sota condicions d’operació contínua, el biogàs s’introdueix en 

petites bombolles a la part inferior de la columna d’absorció. Aquestes bombolles 

passen a través de la solució Fe/EDTA que flueix cap avall fins al separador de 

partícules. En la columna d’absorció, el H2S és absorbit i transformat en S.  

El mecanisme d’aquesta transformació es pot veure en les reaccions de la 

pàgina anterior. Les petites partícules de S que es formen, es separen del 

corrent de la solució en el separador de partícules. Després d’aquesta operació, 

la solució es regenera des de Fe2+/EDTA fins obtenir Fe3+/EDTA en una columna 

d’aire bombollejant. L’últim pas en aquesta purificació és el rentat del biogàs 

tractat amb aigua en una columna de farciment per eliminar traces residuals de 

H2S. 

                                                
2 L'àcid etilendiamintetraacètic, o EDTA és un àcid poliaminocarboxílic. La seva gran utilitat i versatilitat surgeix 

ja que presenta un lligant hexadentat i és un agent quelant, tenint la capacitat de "segrestar" alguns ions 

metàl·lics com ara Ca2+ i Fe3+. Després d'enllaçar-se a l'EDTA, els ions romanen en dissolució, però, la seva 

reactivitat disminueix considerablement. 
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Fig. 6.8 Esquema d’un procés d’absorció química de H2S 

Els avantatges d’aquest procés d’absorció són l’eliminació gairebé completa del 

H2S present en el biogàs. El H2S extret es converteix a la seva forma elemental 

(sofre), de manera que pot ser venut com un subproducte. Un gran desavantatge 

és però, que després del procés d’absorció encara es necessita un depurador de 

gasos que permeti eliminar el contingut de CO2, ja que amb aquest procés 

d’absorció no és possible desfer-se’n. 

 

Extracció de l’aigua o dessecat 

El biogàs obtingut després del procés de digestió anaeròbia està saturat amb 

aigua. El contingut d’aigua pot variar depenent de la temperatura, però a 35 °C 

és d’aproximadament el 5% d’aigua en el cabal de gas. Un baix nivell d’aigua en 

el biogàs generalment no suposa un problema, en canvi per a nivells massa alts 

poden haver-hi danys corrosius a conseqüència dels àcids formats. Per aquesta 

raó és imprescindible extreure l’aigua del biogàs abans que aquest sigui utilitzat 

com a combustible per a vehicles o distribuït en la xarxa de gas.  

Hi ha diferents mètodes per eliminar l’aigua, però l’assecat per adsorció és el 

més comú. En alguns casos no cal un sistema específic d’assecatge ja que 

algunes tècniques utilitzades per a la separació de diòxid de carboni també 

permeten eliminar simultàniament l’aigua. L’extracció de l’aigua pot fer-se, 

depenent de la tècnica utilitzada per a la separació del diòxid de carboni, en 

diferents etapes del procés d’enriquiment. A continuació es fa un repàs a les 

tècniques d’assecatge més comunes. 
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• Refrigeració 

La quantitat d’aigua que pot contenir un gas depèn de la pressió i la temperatura 

d’aquest. Amb la disminució de la temperatura i/o l’augment de la pressió el punt 

de rosada disminueix i d’aquesta manera l’aigua d’un gas saturat es condensa. 

Aquest es el principi utilitzat per aquesta tècnica d’assecatge del biogàs El gas 

es refreda mitjançant intercanviadors de calor i l’aigua condensada es separa. 

Per assolir punts de rosada més baixos, el gas ha de ser comprimit abans de 

refredar-se i un cop extreta l’aigua condensada es expandit fins a la pressió 

desitjada.  

• Adsorció d’aigua 

L’aigua es pot eliminar, per exemple, mitjançant gel de sílice, òxid d’alumini o 

òxid de magnesi ja que l’aigua és adsorbida per la superfície d’aquests agents 

d’assecatge. Aquets agents d’assecatge s’envasen en dos recipients que 

alternen el procés d’adsorció d’aigua i el de regeneració. Si l’assecat es realitza a 

pressió elevada una petita quantitat del gas assecat es pot despressuritzar i 

utilitzar per a la regeneració. A continuació, aquest gas es recicla a l’entrada del 

compressor i per tant passa de nou tots els passos del procés de neteja, el que 

significa que la capacitat del compressor es redueix. Si l’assecatge es realitza a 

pressió atmosfèrica, el procés de regeneració es pot fer amb aire i una bomba de 

buit  

• Absorció d’aigua 

El biogàs també es pot assecar per absorció d’aigua en diferents tipus de glicols 

o sals higroscòpiques3. Normalment, l’assecador es compon d’un recipient 

d’absorció ple de grànuls de sal. El gas humit entra pel fons del recipient i la sal 

es dissol absorbint l’aigua. La solució saturada de sal es retira gràcies a una 

vàlvula en el fons del recipient. La sal no es pot regenerar i cal renovar els 

grànuls de sal periòdicament per reemplaçar la sal dissolta en l’aigua. 

 

Extracció del nitrogen 

La retenció de nitrogen es pot aconseguir de diverses maneres. Les tres 

metodologies utilitzades de forma més habitual inclouen els sistemes criogènics, 

les tècniques que utilitzen solvents per a la recuperació d'hidrocarburs, i el 

procés d'adsorció per oscil·lació de pressió (PSA). La tecnologia a escollir per a 

                                                
3 Les sals higroscòpiques, agafen l’aigua i la integren en la seva estructura cristal·lina formant els hidrats, en els 

quals l’aigua es presenta en una proporció estequiomètrica perfectament definida 
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l’eliminació del nitrogen depèn en gran mesura de dues variables: el volum de 

gas processat i el percentatge de nitrogen que conté el gas. 

• Processos criogènics 

Els processos criogènics aprofiten el fet que el canvi de fase (de gas a líquid) del 

metà i el nitrogen té lloc a temperatures diferents. Mitjançant la manipulació i el 

control de les pressions i temperatures en el sistema, el metà es liqua i es recull 

a mesura que condensa de la mescla gasosa. Seguidament el metà és evaporat 

de nou, produint un corrent de gas amb els nivells de nitrogen que s’ajustin a les 

especificacions de cada situació concreta. Si el cabal de tractament es 

considerable pot ser rendible emmagatzemar l’excés de nitrogen, sinó s’allibera 

a l’atmosfera.  

A causa de les baixes temperatures involucrades (-240 a -250 ºC), els llargs 

temps de refrigeració i l’ampli equipament necessari; els sistemes criogènics tan 

sols són utilitzats per projectes grans, on els volums de processament són 

superiors a 5.000 m3/h, o bé en els casos en què el percentatge de nitrogen en el 

gas és del 30% al 40% o superior.  

• Processos de recuperació amb dissolvents:  

Als processos de recuperació amb dissolvents, el metà present en el corrent 

d’alimentació és absorbit per un dissolvent químic, mentre que el nitrogen que 

queda es dispersa per ventilació. El metà es recupera del dissolvent a través 

d’una sèrie d’operacions de destil·lació.  

Com que el procés requereix que el corrent de gas es refredi a -30ºC, la 

separació efectiva en general comença al cap de 2 o 3 hores després de la 

posada en marxa. Però el principal inconvenient dels processos de recuperació 

amb solvents són els problemes associats amb la manipulació de substancies 

químiques: cost elevat dels reactius, majors necessitats de seguretat per a les 

persones, major risc d’impacte ambiental, requeriments de gestió i tractament de 

residus perillosos, etc.  

• Adsorció per oscil·lació de pressió (PSA, Pressure Swing Adsorption) 

El procés d’adsorció per oscil·lació de pressió utilitza la tecnologia dels tamisos 

moleculars per separar el nitrogen del metà. Aquesta tecnologia es basa en la 

diferència de grandària molecular entre el metà i el nitrogen que en permet la 

seva separació fins i tot amb corrents d’alimentació que continguin quantitats de 

nitrogen considerables.  

La planta funciona sobre la base d’adsorbir el gas en un recipient que conté el 

tamís molecular (carbó actiu, zeolites, etc.). A través d’una sèrie de 
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despressurizations, el nitrogen s’allibera mentre que el metà continua atrapat al 

llit d’adsorció. En augmentar la despressurització s’allibera també el metà del 

material d’adsorció, de forma que es pot extreure del recipient i repressuritzar-lo 

per a les necessitats que es requereixi. Aquests sistemes funcionen bé a 

pressions d’entrada d'aproximadament 7-10 bar, la qual cosa permet ubicar-los a 

posteriori d’un sistema d’enriquiment de biometà com la depuració amb aigua 

Un avantatge particular de l’adsorció per oscil·lació de pressió és la seva 

capacitat d’ampliació. Pot ser utilitzada en petites plantes dissenyades per tractar 

200m3/h, així com en plantes de processament de varis milers de m3 per hora. El 

consum energètic conseqüència dels requisits de compressió són un dels motius 

principals a tenir presents en la selecció de les plantes. En aquest sentit, 

normalment una planta PSA només necessita al voltant del 72% de la potència 

requerida per una planta equivalent que utilitzi dissolvents.  

 

Extracció d’altres contaminants 

• Oxigen 

L’oxigen pot ser extret simultàniament en alguns processos d’enriquiment durant 

l’extracció del diòxid de carboni, com es el cas de les membranes de separació i 

de l’adsorció amb oscil·lació de pressió (PSA). L’oxigen sovint és present en 

petites porcions en el gas obtingut en abocadors, però en general no és un 

component comú en el biogàs provinent de processos industrials de digestió 

anaeròbia ja que és consumit pels microorganismes aerobis facultatius dins el 

digestor. L’existència d’oxigen en el biogàs pot ser un indicador de fuites en les 

canalitzacions.  

L’oxigen es pot eliminar per adsorció amb carbó activat, tamisos moleculars o 

membranes. També es pot eliminar, en certa mesura, en els processos 

d’extracció de H2S o en alguns dels processos d’enriquiment del biogàs. Es un 

compost difícil (és a dir, car) d’eliminar, per tant, la seva presència en el biogàs 

d’origen s’ha d’evitar tan com sigui possible. Sovint es més rendible deixar-lo 

present en el biometà resultant que extreure’l, malgrat suposi una reducció del 

poder calorífic. 

• Amoníac 

L’amoníac es forma durant la degradació de les proteïnes en el procés de 

fermentació de la matèria orgànica. Les quantitats presents en el gas depenen 

de la composició dels residus tractats i del nivell de pH dins el digestor. 

L’amoníac es separa indirectament en els mateixos processos d’assecatge o 
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d’enriquiment (especialment la depuració amb aigua). Per tant, habitualment no 

és necessària una neteja per separat d’aquest component. 

• Siloxans (compostos orgànics de silici) 

Un siloxà és qualsevol compost químic format per unitats de la forma R2SiO, on 

R és un àtom d’hidrogen o d’un grup hidrocarbur. Els Siloxans pertanyen a la 

classe més àmplia de compostos orgànics de silici i poden crear llargues 

cadenes que consisteixen en l’alternació d’àtoms de silici i oxigen (-Si-O-Si-O-).  

Els siloxans s’utilitzen de forma habitual en la fabricació de productes com ara 

els desodorants i els xampús, i per tant es habitual trobar-los en el biogàs 

generat en plantes de tractament de llots d’aigües residuals i en el gas 

d’abocador. Quan es cremen siloxans, es genera òxid de silici, una pols blanca 

que pot crear greus danys en els motors i turbines de gas. Per aquest motiu cal 

extreure’ls del biogàs. 

Els siloxans es poden eliminar per refredament del gas, per adsorció en filtres de 

carbó activat, gel d’alumini o de sílice activat o per absorció en mescles líquides 

d’hidrocarburs. Els siloxans també són extrets durant alguns dels processos de 

separació del sulfur d’hidrogen. 

• Hidrocarburs halogenats 

Un hidrocarbur halogenat o organohalogen és un compost orgànic en el qual un 

o més àtoms de carboni estan enllaçats per un enllaç covalent amb un o més 

àtoms d’halògens (fluor, clor, brom o iode). 

Els Hidrocarburs halogenats presents en el biogàs poden causar problemes de 

corrosió i són presents, principalment, en el biogàs d’abocadors. Els hidrocarburs 

halogenats poden ser eliminats mitjançant l’adsorció en filtres de carbó actiu 

impregnat. Ja que en aquests filtres, les molècules grans, com les dels 

hidrocarburs halogenats són adsorbides, mentre que les molècules petites com 

les del metà i el diòxid de carboni passen a través seu. Els filtres de carboni actiu 

saturats d’hidrocarburs halogenats poden ser regenerats per escalfament a 

200°C. 

• Partícules 

El biogàs conté partícules sòlides que  poden ocasionar desgast mecànic en els 

motors i turbines de gas. Aquestes partícules poden separar-se fàcilment del 

biogàs per mitjà de filtres mecànics de paper o tela. Les restes d’oli que poden 

afegir-se al gas durant les etapes de compressió també es poden eliminar amb 

un senzill filtre. 
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L’eliminació de les partícules es pot realitzar en el biogàs abans de la planta 

d’enriquiment o bé a posteriori. La mida dels porus del filtre s’ha d’escollir d’acord 

amb la grandària màxima permesa de partícules en el gas. 

6.6 Processos d’enriquiment del biogàs 

6.6.1. Adsorció amb oscil·lació de pressió (PSA) 

Aquesta tècnica d’enriquiment, separa substàncies diferents basant-se en les 

forces físiques aplicades sobre aquestes i la grandària molecular, que 

determinen la seva capacitat de penetració en un material. L’enriquiment es 

realitza a alta pressió i el material d’adsorció és pot regenerar per la reducció de 

pressió, d’aquí el nom d’adsorció amb oscil·lació de pressió (Pressure Swing 

Adsorption, PSA).   

L’adsorció amb oscil·lació de pressió o PSA és una tecnologia que s’utilitza per a 

separar certs components d’una barreja de gasos sota pressió d’acord amb les 

característiques de les espècies moleculars i l’afinitat pel material d’adsorció. La 

Fig. 6.9 mostra com el material d’adsorció es capaç de seleccionar les diferents 

molècules del gas. 

 

Fig. 6.9 Principi del procés d’adsorció per oscil·lació de pressió 

Amb la tècnica PSA el diòxid de carboni, oxigen i nitrogen són separats, a 

diferents nivells de pressió, pel material d’adsorció que sol ser zeolites o carbó 

activat. El material també adsorbeix el sulfur d’hidrogen, però a diferència de 

l’adsorció del diòxid de carboni aquesta és irreversible. És a dir, el material 

adsorbeix l'H2S acumulant-lo en la seva superfície fins a saturar-se, 
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conseqüentment, per tal de no reduir l’eficàcia del material fix d’adsorció el sulfur 

d’hidrogen s’ha d’eliminar en una etapa prèvia de neteja per separat. L’aigua 

també es pre-separada per evitar que es faci malbé el procés d’adsorció. 

Un altre problema que es pot donar en aquest sistema és l’obstrucció 

conseqüència de la pròpia pols del material d’adsorció que es queda enganxada 

en les vàlvules. Per aquest motiu s’utilitzen materials d’adsorció especials com 

tamisos moleculars, preferentment treballant adsorbint les espècies objectiu del 

gas a alta pressió. A part de la seva capacitat per distingir entre diferents gasos, 

els adsorbents utilitzats en els sistemes PSA són en general materials molt 

porosos escollits per les seva gran relació superfície/volum (Per exemple 

zeolites, carboni activat, gel de sílice o alúmina).  

Un dels materials més comuns són les zeolites, es tracta d’un mineral en forma 

de polímer cristal·lí, és a dir silicat d’alumini que existeix naturalment o pot ser 

produït sintèticament. La seva estructura esponjosa característica amb buits les 

fa adequades com tamís molecular per al diòxid de carboni, l’aigua, el sulfur 

d'hidrogen, d'amoníac, etc.  

 

Fig. 6.10 Diferents tipus de zeolites utilitzades per l’absorció 

Una planta de PSA per a l’eliminació de diòxid carboni pot estar formada de la 

següent manera. El biogàs provinent del procés de digestió passa a través d’una 

trampa de condensats on s’extreu gran part de l’aigua present en el gas. A 

continuació, el gas s’envia a un filtre de partícules abans que es comprimeixi en 

un compressor de baixa pressió a aproximadament 5 bar.  

Tot seguit es realitza l’etapa prèvia d’extracció del sulfur d’hidrogen, normalment 

mitjançant una columna amb carbó actiu. L’oxigen necessari per aquest procés 

es subministra en forma d’aire comprimit. Després de l’eliminació de sulfur 

d’hidrogen, el gas es refreda en un refrigerador en què el l’humitat encara 

present en el gas es condensa i s’elimina. En aquest punt, el gas ja pot entrar en 
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el procés de PSA pròpiament dit, on es porta a terme l’augment de la 

concentració de metà. 

El sistema d’enriquiment PSA consta de quatre recipients farcits de material 

d’adsorció, com es pot veure a la Fig. 6.11 Durant el funcionament normal, cada 

absorbidor opera en un cicle altern, entre la l’adsorció a alta pressió i la 

regeneració a baixa pressió. Els recipients estan connectats per tal de reduir la 

demanda d’energia per comprimir el gas.  

El cicle de treball de cada recipient es divideix en quatre fases diferents, 

l’adsorció, la despressurització, la regeneració i l’acumulació de pressió. En la 

fase d’adsorció, el biogàs comprimit s’injecta en l’extrem inferior d’un dels 

recipients adsorbents. Quan el gas passa a través del material d’adsorció, el  

CO2, l’O2 i N2 són adsorbits sobre la superfície del material. El gas que surt de la 

part superior del recipient s’ha enriquit fins a un contingut de aproximat del 97% 

en metà. Aquesta corrent rica en metà està substancialment lliure de 

components com els siloxans, els compostos orgànics volàtils (COV), l’aigua i té 

un nivell molt reduït de CO2.  

Abans que el material adsorbent estigui completament saturat dels components 

del gas, la fase d’adsorció s’atura i el biogàs és enviat a un altre recipient 

pressuritzat que ha estat regenerat, així s’aconsegueix un funcionament 

continuo.  

Un cop aturat el flux de gas en el primer recipient es procedeix a la regeneració 

del material adsorbent saturat mitjançant una despressurització fins a la pressió 

atmosfèrica i finalment es continua reduint la pressió fins a condicions properes a 

les de buit. Aquesta reducció de pressió es realitza gradualment en diversos 

passos. En primer lloc, el recipient és despressuritzat per equilibri amb un altre 

recipient ja regenerat. A continuació la pressió es disminueix més fins a pressió 

atmosfèrica, el gas que abandona el recipient en aquestes condicions conté una 

altes quantitats de metà i es recicla a l’entrada amb biogàs d’origen Aquests 

quantitats importants de CH4 es deuen a què el metà, malgrat no ser adsorbit, si 

que queda atrapat dins dels porus del material adsorbent. En l’últim pas de la 

regeneració, és crea el buit en el recipient i el gas que ara en surt conté 

principalment diòxid de carboni i també algunes petites traces de metà. Com a 

conseqüència, es produeixen algunes petites pèrdues de metà en aquest procés 

d’enriquiment.  

Abans que el recipient pugui ser utilitzat de nou per l’adsorció, la pressió s’ha 

d’augmentar també de forma esglaonada per tal de completar el cicle. El 

recipient es pressuritza primer, equilibrant amb un altre recipient que ha estat en 

fase d’adsorció i, posteriorment, la pressió final s’aconsegueix amb l’acumulació 
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de biogàs d’entrada. Cada recipient realitza un cicle complet en aproximadament 

3-5 minuts  

 

Fig. 6.11 Esquema del procés d’adsorció per oscil·lació de pressió 

Els avantatges del procés PSA són l’alta capacitat d’enriquiment que 

aconsegueix un contingut de més del 97% de CH4 i la baixa demanda d’energia 

junt amb els reduïts nivells d’emissions. Els fluxos de residus de la planta de 

PSA estan formats per N2, O2, H2O, H2S i CO2. El principal desavantatge del 

sistema és la necessitat d’una etapa prèvia d’eliminació de H2S, aquest és un 

pas complex en el procés i com s’ha comentat, una de les solucions més 

comunes és una etapa prèvia d’adsorció d’H2S en carbó actiu. 

Malgrat les etapes d’extracció de condensats, en el procediment PSA també 

s’adsorbeix aigua, degut al baix punt de rosada del gas quan surt dels recipients. 

Aquest fet fa que la seguretat davant la presència d’aigua en el gas millorat sigui 

molt bona. 

6.6.2. Depuració a alta pressió amb aigua 

La depuració amb aigua a alta pressió (High Pressure Water Scrubbing, HPWS) 

és una tècnica basada en l’efecte físic consistent en dissoldre gasos en líquids. 

La depuració amb aigua es pot utilitzar per eliminar el CO2, l’H2S i l’NH3 del 

biogàs, ja que aquests components són més solubles en l’aigua que el metà. Així 

doncs, aquesta tècnica d’absorció és un procés totalment físic.  

Hi ha dos tipus de processos de rentat amb aigua a pressió: 
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• Depuració d’un sol pas. En aquest tipus de rentat, l’aigua s’utilitza només 

una vegada. L’avantatge d’aquest tipus de rentat és que no hi ha 

presència de contaminació en forma de traces d'H2S i CO2 en l’aigua de 

procés. Així s’aconsegueix una extracció de CO2 i H2S màxima. El clar 

desavantatge d’aquesta tècnica és la necessitat d’una gran quantitat 

d’aigua. Aquest fet causa que aquesta tècnica només sigui possible quan 

es treballa a prop d’una planta de tractament d’aigua a partir de la qual es 

pot abastar. 

• Depuració regenerativa. En la depuració regenerativa, l’aigua de rentat es 

regenera i es fa circular de nou en el sistema després de la depuració del 

biogàs. El principal avantatge d’aquesta tècnica és, evidentment, que la 

quantitat total d’aigua requerida és molt menor en comparació amb rentat 

d’una sola passada. Així, la regeneració permet reduir considerablement 

el consum d’aigua, però augmenta el consum d’energia. 

Tot i usar un sistema regeneratiu, aquest sistema de rentat requereix una gran 

quantitat d’aigua. Per rentar un cabal de 330 Nm3 de biogàs/h en un sistema 

regeneratiu es requereix aproximadament 50 l/h d’aigua. Així doncs la depuració 

d’una sola passada és pràcticament impossible degut al malbaratant de l’aigua i 

el cost d’aquesta. Per tant, el focus principal serà la depuració regenerativa. Les 

parts principals d’aquest sistema es mostren a la Fig. 6.12. 

 

Fig. 6.12 Esquema del procés de depuració a alta pressió amb aigua 

El procés comença en una etapa prèvia a la compressió on s’elimina l’aigua 

condensada del biogàs per tal de no causar danys en els equips compressors. 

La solubilitat del diòxid de carboni amb l’aigua augmenta en incrementar la 

pressió i disminuir la temperatura, per aquest motiu, el gas entra al depurador 
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(scrubber) a alta pressió i refrigerat. Mentrestant, l’aigua es polvoritza des de la 

part superior de la columna per tal que flueixi cap avall a contracorrent del gas. 

Per assegurar una alta superfície de transferència en el contacte gas-líquid, la 

columna s’omple generalment amb un material de farciment. Aquesta etapa 

permet fer una regulació de la capacitat d’enriquiment mitjançant la variació de la 

pressió o la relació entre el cabal de gas i el d’aigua. 

En el depurador, el diòxid de carboni i el sulfur d’hidrogen són absorbits per 

l’aigua i el biogàs que surt de la columna s’ha enriquit en metà. El gas enriquit 

surt saturat d’aigua i ha de ser assecat de nou, per exemple en un assecador 

d’adsorció abans de ser utilitzat com a combustible. Després d’aquest assecatge, 

la puresa obtinguda de CH4 pot arribar al 98% gracies a aquest procés i el 

rendiment s’aproxima al 94%. 

Degut a què el metà és parcialment soluble en aigua, l’aigua resultant de la 

columna d’absorció és condueix a un recipient d’expansió a fi de reduir les 

pèrdues de metà. En aquest recipient la pressió es redueix i el CH4 dissolt 

s’evapora. Aquest metà es recircula llavors amb el biogàs d’entrada durant 

l’etapa de compressió. 

Després del tanc d’expansió l’aigua s’envia a un recipient de desorció o 

separador (Stripper), on el CO2 i el H2S s’extreuen mitjançant un flux d’aire a 

contracorrent. El principi de funcionament del recipient de desorció és 

exactament igual que el de la columna d’absorció amb material de farciment per 

aconseguir una transferència de massa de major. L’aigua que surt del recipient 

de desorció es refreda abans de retornar-la de nou al depurador. 

El gas de ventilació del recipient de desorció conté aire, el diòxid de carboni 

retirat, sulfur d’hidrogen i petites quantitats de metà. És difícil evitar petites fuges 

de metà contingudes en el gran cabal d’aire utilitzat. Per no causar problemes de 

males olors, cal extreure el sulfur d’hidrogen del gas de ventilació mitjançant, per 

exemple, un filtre biològic abans que sigui alliberat a l’atmosfera. 

Malgrat que la major part del sulfur d’hidrogen s’extreu juntament amb el diòxid 

de carboni en el recipient de desorció, una certa quantitat es manté en el circuit 

de regeneració d’aigua. El sulfur d’hidrogen pot oxidar amb l’aire per formar sofre 

dins la columna de desorció. Aquest sofre pot causar problemes d’obstrucció i 

brutícia després d’un període de funcionament. Per tant la desorció amb aire no 

es recomana quan el biogàs conté alts nivells de sulfur d’hidrogen  

Per altra banda en el procés d’un sol pas, l’aigua no és regenerada en un 

columna de desorció, sinó que s’extreu de la planta després del tanc d’expansió. 

Com que l’aigua no és regenerada s’eviten els problemes per la precipitació de 
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sofre, però el metà que es dissol en aigua i que no s’aconsegueix separar en el 

tanc d’expansió surt de la planta amb l’aigua residual. Aquest fet implica unes 

pèrdues de metà que no poden ser recollides i que són difícils de quantificar.  

La depuració amb aigua es realitza a alta pressió ja que així s’aconsegueixen 

dos grans avantatges en comparació al funcionament a pressió atmosfèrica. El 

principal és l’augment de la solubilitat en incrementar la pressió que es tradueix 

en una menor quantitat d’aigua requerida per unitat de biogàs, fent que la 

quantitat total d’aigua necessària pel procés sigui molt més baixa treballant a alta 

pressió. A més, l’aigua de rentat està sobresaturada a pressió atmosfèrica, per 

tant, amb l’augment de la pressió s’aconsegueix que la regeneració sigui molt 

més ràpida. La força motriu del procés de regeneració és la diferència de 

concentració entre la concentració sobresaturada i la concentració d’equilibri. 

Quant més alta sigui aquesta diferència de concentració, més alta serà la 

velocitat del procés. 

 

Fig. 6.13 Representació del sistema de depuració a alta pressió amb aigua. Font: 

Greenlane [27] 

Per al disseny d’un depurador d’aigua és imprescindible conèixer quant H2S i 

CO2 pot ser dissolt. La solubilitat creixent de H2S i del CO2 en aplicar un 

increment de  pressió és descriu mitjançant la Llei de Henry: 

max·iP H C=   

Eq. [ 6] 

On: 



Estudi de viabilitat d'una planta de tractament de 
biogàs per a generar-ne gas natural sintètic apte 
per la flota d'autobusos de TMB  

   

 Pàgina 49 de 218 Jordi Casanovas Iborra 

 

• maxC = Concentració de saturació del component [mol/m3] 

• H = Coeficient de Henry [Pa·m3/mol] 

• iP = Pressió parcial del component [Pa] 

D’acord amb la llei de Dalton4, la pressió total és la suma de totes les pressions 

parcials. Així, si la pressió total s’incrementa, la pressió parcial augmenta pel 

mateix factor, això suposa que la concentració de saturació s’elevi també. No 

obstant això, quan s’assoleixen altes pressions, la solubilitat dels components ja 

no augmenta linealment amb l’increment de pressió. A altes pressions, l'augment 

de solubilitat es menor, així doncs la llei de Henry només és vàlida per a 

pressions inferiors als 20 bars. Aquest càlculs es poden realitzar en una situació 

ideal, però les situacions no ideals s’hauran de tenir en compte en el disseny del 

depurador de gasos. 

Un altre factor important per a la solubilitat dels components en aigua és el pH. 

Alhora, el pH de l’aigua depèn de la quantitat d'H2S i CO2 que s’ha dissolt en ella. 

Així l’aigua es torna més àcida quant més d'H2S i CO2 hagi absorbit. Si el pH es 

baix, tan el H2S com el CO2 es dissolen menys. A un pH d'1, la solubilitat del H2S 

és només la meitat de la solubilitat per un pH de 7. Per tant, un pH baix no és 

factible perquè no afavoreix l’eliminació necessària de H2S. Per altre banda, 

treballar a un pH alt és inviable ja que els ions de sofre i carbonat precipitarien. 

El millor és treballar a un nivell de pH pròxim a la neutralitat (pH= 7). 

També es important conèixer la transferència de massa dels components de la 

fase gasosa a la fase aquosa i viceversa,. Un cop determinada, es poden 

calcular les dimensions del reactor. La transferència de massa es produeix quan 

es realitza una alta diferència de concentració entre dues fases. La transferència 

de massa es pot descriure utilitzant el model de pel·lícula doble. Aquest model es 

mostra a la Fig. 6.14 

                                                

4 La llei de Dalton o de les pressions parcials estableix que la pressió total que exerceix una barreja de gasos 

és igual a la pressió parcial que exerceix individualment cadascun dels gasos que composen la barreja. 
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Fig. 6.14 Perfil de concentració en el model de doble pel·lícula 

Segons aquest model, quan dues capes amb diferents perfils de concentració es 

creuen, es validen les següents equacions: 

· ·( )

· ·( )

i

i

AG G AG AG

AL L AL AL

N k a C C

N k a C C

= −

= −
 

Eq. [ 7] 

Els coeficients de transferència de massa, KL i KG, depenen d’una gran quantitat 

de paràmetres. Com a conseqüència, es difícil obtenir un mesurament precís 

d’aquests valors. Però amb una estimació aproximada d’aquests és suficient per 

dissenyar les dimensions del depurador de gasos. 

La depuració amb aigua és el procés més senzill per aconseguir l’enriquiment del 

biogàs, ja que només requereix aigua i una columna d’absorció. A més aquesta 

tècnica també té altres avantatges en comparació a d’altres: 

• Els depuradors humits són capaços de treballar a altes temperatures i 

humitats.  

• Els gasos d’entrada es refreden de manera que la mida global de l’equip 

pot ser més reduïda. 

• Els depuradors humits poden eliminar tant gasos com partícules i són 

capaços de neutralitzar els gasos corrosius. 

• La depuració amb aigua es pot utilitzar per a l’eliminació selectiva d'H2S 

perquè aquest és més soluble en aigua que el CO2.  
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6.6.3. Absorció amb Selexol  

El principi de l’absorció amb una solució d’èter de poliglicol és molt similar a 

l’absorció a pressió amb aigua regenerada. Selexol i Genosorb són dues 

marques fabricants d’aquest producte químic que es sol conèixer 

internacionalment pel nom de Selexol.  

Aquest producte té un baix punt de congelació, i no és corrosiu. A més la 

solubilitat del diòxid de carboni i l’amoníac és major en Selexol que en aigua. 

Aquest compost químic també es capaç de dissoldre l’aigua, hidrocarburs clorats 

i algunes traces de metà. 

El Selexol pot absorbir tres vegades més diòxid de carboni que l’aigua. Per tant, 

per una mateix cabal de tractament, una planta que utilitzi Selexol pot ser menor 

en dimensions que una planta de depuració amb aigua. El desavantatge és que 

com a conseqüència de la major solubilitat, el Selexol és més difícil de regenerar 

que l’aigua  

Amb aquest producte també s’aconsegueix extreure el sulfur d’hidrogen, ja que 

la solubilitat d’aquest en el Selexol és major que la solubilitat del diòxid de 

carboni. Per tal de regenerar el Selexol del sulfur d’hidrogen i l’aigua, cal un 

increment substancial de la temperatura que suposa un alt cost energètic. Es 

més recomanable eliminar aquest components en etapes separades abans de 

l’absorció amb Selexol. Aquesta forma d’operar aporta seguretat en front a la 

presència de sulfur d’hidrogen i aigua en el gas enriquit. 

A la Fig. 6.15 es mostra un esquema de procés d’una planta que utilitza Selexol. 

En primer lloc, el sulfur d’hidrogen es retira del biogàs. Seguidament, el gas es 

refreda i s’extreu l’aigua condensada. El biogàs a tractar es comprimeix i es 

refreda de nou abans que s’injecti a la part inferior d’una columna d’absorció. 

Aquesta columna s’alimenta de Selexol des de la part superior per aconseguir un 

flux gas-líquid a contracorrent. Igual que en la depuració amb aigua, la columna 

o depurador està equipada amb material de farciment per donar una major 

superfície de contacte gas-líquid. Degut a l’absorció per part del Selexol del CO2, 

el gas que surt de la part superior de la columna s’ha enriquit en metà. 

Posteriorment aquest gas s’asseca abans i ja pot ser distribuït a la xarxa de gas 

o com a combustible per a vehicles. 
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Fig. 6.15. Diagrama de flux del procés d’absorció amb Selexol. 

Atès que el metà, en part és soluble en Selexol algunes traces de CH4 són 

absorbides. Per reduir aquestes pèrdues de metà, el Selexol, després de la 

columna d’absorció, és conduït a un recipient d’expansió, on es disminueix la 

pressió produint-se una alliberació de gas. La barreja de gas alliberat és rica en 

metà i es recircula amb el biogàs d’entrada en el compressor. Per regenerar el 

Selexol de diòxid de carboni després del tanc d’expansió es porta a una columna 

de desorció. Aquí el Selexol s’escalfa i es troba amb un flux d’aire a 

contracorrent que n’absorbeix el diòxid de carboni. El Selexol regenerat es 

refreda i després es torna a utilitzar de nou en el procés.  

Si el sulfur d’hidrogen no és preseparat, no es recomana l’ús d’aire en la 

columna de desorció, ja que podria conduir a la precipitació de sofre elemental. 

En el seu lloc podria utilizar-se un gas inert com el mateix biogàs enriquit. 

Cal tractar el gas de ventilació de la columna de desorció mitjançant un filtre 

biològic abans de deixar-lo anar a l’atmosfera, així s’aconsegueix reduir males 

olors provinents de la planta. D’igual forma que en les plantes amb depuració 

amb aigua i regeneració o amb sistema PSA existeixen pèrdues de metà en el 

gas de ventilació separat. 

Els avantatges i inconvenients d’aquesta tècnica d’enriquiment són molt similars 

als de la depuració amb aigua a alta pressió, però el fet d’utilitzar Selexol enlloc 

d’aigua permet augmentar l’eficàcia del procés. Ara bé, l’ús de Selexol en 
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substitució de l’aigua comporta també un increment en els costs d’utilització i un 

major risc de seguretat i ambiental, pel maneig de productes químics. 

6.6.4. Absorció química de CO2 

Aquest procés d’enriquiment es basa en el mateix principi que el procés de 

depuració amb aigua a alta pressió, essent la part més important de la planta el 

depurador o columna d’absorció. La principal diferència és que en aquest cas, el 

material d’absorció reacciona químicament amb els components i per tant, els 

incorpora a la solució, en lloc de simplement diluir-los. El material d’absorció es 

regenera gràcies a una reacció química reversible amb vapor on el diòxid de 

carboni retorna a la fase gasosa. Aquesta regeneració implica un alt consum 

d’energia.  

El procés d’absorció química de CO2 és possible gracies a la utilització de 

solucions aquoses de sals d’aminoàcids. En el mercat hi ha disponible un gran 

nombre d’aquests productes químics per a aquest tipus d’absorció, però el que 

s’utilitza de forma més habitual és l’etilamina en forma de monoetanolamina5 

(MEA). 

Un aminoàcid dissolt en aigua es comporta com un Zwitterió6. Un Zwitterió pot 

tenir una càrrega positiva o negativa en funció del pH de la solució. El grup 

amino ha de ser desprotonat7 abans de reaccionar amb el CO2. Aquesta 

desprotonació es realitza principalment mitjançant l’addició d’una quantitat 

equimolar de la base, d’acord amb el següent mecanisme: 

1 3 2 3 3 2

+ +− − ⇔ − − ⇔ − −HOOC R NH OOC R NH OOC R NH  

Eq. [ 8] 

Seguidament, les solucions aquoses reaccionen amb el CO2 aconseguint 

absorbir-lo. En literatura disponible sobre l’absorció química de CO2, no hi ha 

                                                
5 L'Etanolamina, també dita 2-aminoetanol o monoetanolamina (sovint abreujada com ETA o MEA), és un 

compost orgànic que a la vegada és una amina primària i un alcohol primari (degut a un grup hidroxil). Com 

d'altres amines actua com una base feble. L'etanolamina és un líquid tòxic, inflamable, corrosiu, incolor i viscós 

amb una olor similar a la de l'amoníac. 

6 Un zwitterió (de l'alemany "zwitter" "híbrid", "hermafrodita") és un compost químic que és elèctricament neutre 

però que té càrregues formals positives i negatives sobre àtoms diferents. Els zwitterions són espècies polars i 

usualment presenten una elevada solubilitat en aigua i força baixa en molts dissolvents orgànics de caràcter 

apolar. 

7 La desprotonació és un terme químic que fa referència la remoció d'un catió hidrogen (H+) d'una mol·lècula, 

formant la respectiva base conjugada. 
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molta seguretat sobre el mecanisme de reacció i la cinètica d’aquest. Es creu 

que les reaccions que ocorren durant l’absorció de CO2 són els següents: 

2 2 3

2 3

3 2

2

2

*

− +

− −

+ +

+ −

+ ⇔ +

⇔

⇔ +

⇔ +

RNH CO RNHCOO RNH

CO OH HCO

RNH RNH H

H O H OH

 

Eq. [ 9] 

En la primera expressió, s’observa la reacció de CO2 amb un aminoàcid. La 

contribució de la segona reacció a la conversió de CO2 no és significativa, 

mentre no hi hagin gaires ions OH- en la solució ja que el pH és molt baix. A 

partir del moment en que els ions OH- estan en equilibri amb les molècules 

d’amina, les reaccions tercera i quarta s’hauran de tenir en compte. 

A la Fig. 6.16 Esquema del procés d’absorció química de CO2es mostra un 

esquema principal de com es pot dur a terme l’enriquiment amb absorció química 

industrialment. Després d’una etapa prèvia on s’extreu el sulfur d’hidrogen, el 

biogàs s’injecta a la part inferior de la columna d’absorció. La columna està 

formada de tal forma que hi hagi una gran superfície de contacte entre el biogàs i 

el flux contracorrent de les solucions aquoses. El diòxid de carboni es absorbit 

químicament pel producte reactiu fent que el gas que abandona la part superior 

de la columna s’hagi enriquit en metà. El gas es comprimeix i s’asseca abans de 

la seva utilització.  
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Fig. 6.16 Esquema del procés d’absorció química de CO2 

Les solucions aquoses amb els components absorbits s’extreuen per la part 

inferior de la columna d’absorció i es regeneren en una columna de desorció 

mitjançant l’escalfament dels reactius químics amb vapor d’aigua al punt 

d’ebullició. Després que el producte químic hagi estat regenerat, es refreda i es 

recircula de nou a la columna d’absorció. El gas que surt durant la regeneració 

dels reactius químics està constituït gairebé exclusivament per diòxid de carboni i 

pot ser emmagatzemat i utilitzat per a d’altres fins industrials (refrigeració, 

extintors, etc.) amb poques necessitats de tractament.  

Alguns dels avantatges de l’absorció amb reacció química és que l’absorbent és 

selectiu per al diòxid de carboni (i en alguns casos també pel sulfur d’hidrogen) 

pel què, en principi, l’extracció de metà és nul·la. Aquesta característica implica 

que la concentració de metà en el gas de sortida sigui molt alta, al voltant del 

99%. Com que el consum d’energia necessària per a la regeneració de 

l’absorbent de sulfur d’hidrogen és alt, és adequat eliminar aquest H2S en una 

etapa prèvia a l’extracció del CO2.  

Si no es realitza una extracció prèvia, la seguretat contra la presència de H2S i 

aigua en el gas enriquit pot variar depenent del producte químic utilitzat en 

l’absorció química. Per exemple, el sulfur d’hidrogen és absorbit per la MEA, 

mentre que aquesta és incapaç d’absorbir l’aigua. Contràriament d’altres amines 

apropiades també per a l’absorció química aconsegueixen absorbir millor l’aigua 
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que l’H2S. Un altre avantatge d’aquesta tècnica és que opera a pressió 

atmosfèrica. 

El principal inconvenient d’aquest procés és la manipulació i ús de substàncies 

tòxiques que requereix, fent que existeixi un risc potencial de fuites de productes 

químics que poden causar danys a les persones i al medi. L’ús d’aquestes 

substàncies també encareix molt els costos d’operació, L’altre gran desavantatge 

és l’alt consum d’energia tèrmica que requereix el procés de regeneració de les 

sals aquoses. Per tal de fer la tècnica interessant, ha d’haver-hi algun tipus 

d’aprofitament de la calor.  

6.6.5. Separació per membranes 

El metà i el diòxid de carboni també es poden separar mitjançant una membrana. 

A causa de la diferència en la grandària de les partícules o l’afinitat, certes 

molècules són capaces de passar a través d’una membrana mentre que d’altres 

no poden fer-ho. La velocitat de transport de les partícules depèn de la diferència 

de pressió parcial de cada substància sobre la membrana. La pressió parcial és, 

al seu torn, depenent de la permeabilitat que és una funció directa de la 

solubilitat de la substància química en la membrana. Per aconseguir una bona 

separació del diòxid de carboni, la membrana ha de ser selectiva i la diferència 

de permeabilitat entre el diòxid de carboni i el metà ha de ser gran. 

Es fa evident que les característiques i resultats d’aquest procés de separació 

són altament dependents del tipus de membrana utilitzada. Actualment estan 

disponibles molts tipus de membranes diferents, cadascuna amb les seves 

especificacions particulars. Però el principi general de funcionament és 

bàsicament el mateix i s’explica a continuació  

Els equips d’enriquiment de biogàs per membranes utilitzen mòduls de separació 

de gasos que es basen en la permeabilitat selectiva. La tecnologia aprofita el fet 

que els gasos es dissolen i es difonen en materials polimèrics. Si es produeix un 

diferencial de pressió entre els costats oposats d’una pel·lícula polimèrica 

(membrana) es produirà un transport de partícules a través de la pel·lícula en 

funció de la seva permeabilitat. 

La taxa de permeabilitat es determina per un producte concret mitjançant un 

coeficient de solubilitat i un coeficient de difusió. Les molècules més petites i 

altament solubles (com ara l’He, H2, CO2 i H2S), tenen major permeabilitat que 

les molècules grans (com el N2, C1, C2 i el hidrocarburs més pesats, incloent el 

CH4). Quan un corrent de biogàs que conté CO2 s’impulsa contra una 

membrana, el CO2, que és més permeable, aconsegueix travessar-la a un ritme 

més ràpid que la resta de components més pesants. Així, per un cabal de biogàs 
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d’alimentació pressuritzat s’aconsegueix separar una fracció rica en CO2, a la 

banda de baixa pressió de la membrana, i una fracció empobrida de CO2 i per 

tan rica en CH4, al canto d’alta pressió o d’impulsió. La Fig. 6.17 permet fer-se 

una idea millor d’aquest principi bàsic. 

 

Fig. 6.17 Representació esquemàtica de la separació per membranes 

Qualsevol material polimèric és capaç de separar gasos en certa mesura, tot i 

això la selecció adequada del material polimèric del que esta formada la 

membrana és extremadament important, ja que determina el rendiment màxim 

del mòdul de separació de gas. Les membranes més utilitzades per a la 

separació de gas són fetes amb polímers i copolímers en forma d’una pel·lícula 

plana o en forma del que es coneix com a fibra buida (hollow fiber).  

La fibra buida és un exemple d’un material de membrana fixa dissenyada per 

aconseguir la màxima superfície possible. Les fibres poden estar constituïdes per 

diferents polímers que aconsegueixen que la permeabilitat de la membrana al 

diòxid de carboni i al sulfur d’hidrogen sigui de 20 o 60 vegades més gran que 

pel metà.  

Un material que s’està emprant darrerament per a la fabricació de membranes és 

l’acetat de cel·lulosa8 ja que és molt inert i estable en entorns rics en CO2 i 

hidrocarburs. Però l’aplicació de les membranes de poliamida té l’avantatge de 

                                                

8 L’acetat de cel·lulosa (també conegut com Zyl, zylonite, Cellon i Rhodoid), és un èster de l’acetat de cel·lulosa 

que va ser descobert el 1865. L’acetat de cel·lulosa es fa servir com a base de la pel·lícula en fotografia, com 

un component en algun tipus de cola, i com a material en les muntures d’ulleres; també és usat com una fibra 

sintètica i en la fabricació de filtres de cigarreta. 
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poder realitzar el procés de separació en una sola etapa per aconseguir fins un 

94% d’enriquiment de metà a partir d’un biogàs amb una composició comuna.  

Existeix un altre tipus de membrana que funciona amb un principi una mica 

diferent, no es basen en aplicar un gradient de pressió sinó en la capacitat 

d’absorció dels gasos en els líquids, són les anomenades membranes humides o 

d’absorció. A diferència a les membranes seques o de separació, les humides no 

són selectives per a certs gasos. La separació es realitza per la presència d’un 

líquid en un costat de la membrana que absorbeix selectivament certs 

compostos gasosos presents a l’altre costat. El gas i el líquid flueixen a 

contracorrent i la membrana hidròfoba amb microporus funciona com una 

superfície de contacte entre ells. Les molècules de diòxid de carboni difonen a 

través de la membrana i són absorbides per la solució líquida. Posteriorment, la 

solució es regenera per escalfament. D’aquesta forma les membranes poden 

treballar a pressió atmosfèrica i reduir així els costs energètics. 

 

Fig. 6.18 Esquema representatiu d’una membrana seca (esquerra) i una humida (dreta). 

La permeabilitat de H2S depèn de l’elecció de la membrana. si H2S penetra 

només de forma parcial, els dos corrents de sortida contindran H2S. Llavors 

caldrà extreure’l tan del flux de sortida amb alt percentatge de CH4 com del flux 

de sortida ric en CO2 si es necessari. Atès que el corrent rica en CO2 encara 

conté una concentració relativament alta de CH4 (10-15%) aquest corrent pot ser 

aprofitat en un motor de gas adaptat per produir electricitat i calor. Per aquest ús, 

no es necessari extreure l’H2S ja que si bé la presència de H2S causarà un major 

desgast del motor, el manteniment del motor és més barat que l’eliminació de 

H2S.  

L’opció més econòmica és netejar només el corrent d’alt percentatge de CH4 que 

constitueix un cabal significativament menor que el cabal de biogàs d’entrada. 

Malgrat aquest fet, per a percentatges elevats de H2S es recomana fer una 
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extracció del sulfur d’hidrogen abans de la membrana de separació per evitar 

problemes de corrosió. En alguns casos, també pot ser necessària la 

preseparació de l’aigua, ja que redueix l’eficàcia de la membrana. 

La necessitat d’un tractament previ a la membrana, com ara l’assecatge o 

l’escalfament del gas és totalment dependent del tipus de membrana utilitzada. 

La separació es realitza a alta pressió, generalment en el rang entre 25 i 40bar. 

Cal tenir en compte que una pressió d’entrada més alta produirà un flux de gas 

superior a través la membrana, no obstant això, la pressió màxima es determina 

de nou pel tipus de membrana. Per aquest motiu, s’han estat desenvolupat 

membranes d’alta resistència fabricades a partir de fibres buides. El gas ric en 

metà es manté al costat de l’alta pressió, aquest fet permet reduir les necessitats 

energètiques del procés de compressió posterior del gas quan s’utilitza per a la 

distribució a la xarxa o com a combustible per a vehicles. 

En general, l’eficiència de tot el procés depèn principalment de la membrana 

utilitzada. Cal considerar la selectivitat i permeabilitat de la membrana respecte 

els gasos a separar, el cabal de tractament, la vida útil de la membrana, la 

temperatura de treball i la humitat del gas. Els paràmetres anteriors fan variar 

molt els costos de manteniment i substitució que determinen el rendiment global 

de qualsevol tècnica d’enriquiment biogàs. Per tant, es fa difícil jutjar aquesta 

tècnica de forma global. Malgrat aquest fet, algunes de les característiques 

principals del procés poden ser parametritzades ja que es tracta d’una tecnologia 

molt provada. La separació mitjançant membranes s’ha aplicat durant molts anys 

per extreure nitrogen de l’aire ambient.  

El disseny del procés de separació per membranes consisteix en equilibrar els 

requeriments d’alta concentració de metà amb unes baixes pèrdues de CH4. En 

augmentar la mida o el nombre de mòduls de membranes, la concentració de 

metà s’incrementa, però al mateix temps les pèrdues també augmenten. Per 

aconseguir una alta concentració de metà, sense grans pèrdues és fa recircular 

part del gas ric en diòxid de carboni, fet que comporta un augment en el consum 

d’energia. 

Les membranes, especialment les de fibra buida, són molt compactes, tenen un 

pes molt lleuger i el seu disseny modular permet fer variacions en el cabal de 

tractament i una substitució de les membranes molt fàcil. Encara que, les 

membranes en bon estat no necessiten manteniment i poden estar en 

funcionament entre 10 i 15 anys. Les necessitats d’energia totals del procés són 

molt baixes ja que les membranes no requereixen cap tipus d’aportament 

energètic. Pel mateix motiu, tot el procés és fàcil d’operar i senzill d’entendre. No 
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obstant això, les membranes poden ser cares i molt fràgils ja que certs 

dissolvents o sòlids col·loïdals, com el grafit, poden danyar-les o embrutar-les. 

Avantatges: 

• Sistema compacte i lleuger de pes 

• El disseny modular permet una fàcil expansió o funcionaments a càrrega 

parcial. 

• Baix manteniment (sense parts mòbils) 

• Baixes necessitats d’energia i baix cost, especialment per a mides petites  

• No requereix coneixements específics de química  

• No es requereix un instrumentació complexa 

• El principi de funcionament és fàcil d’entendre 

Desavantatges: 

• Les membranes són cares 

• Certs dissolvents i alguns sòlids col·loïdals, especialment el grafit i els 

residus de la vibració en operacions desbarbat, poden destruir de forma 

ràpida i permanentment la membrana o embrutar la superfície d’aquesta 

reduint-ne dràsticament el rendiment. 

• Els costos d’energia són més grans que en el tractament químic. 

6.6.6. Separació criogènica 

La separació criogènica és una tècnica d’enriquiment que fa ús de molt baixes 

temperatures, pròximes als -110ºC, i d’altes pressions, aproximadament 80 bars. 

Degut a que el CO2, CH4 i altres contaminants presents en el biogàs liquen a 

diferents rangs de temperatura i pressió, és possible obtenir CH4 pur a partir del 

biogàs. El procés bàsicament consisteix en refredar i comprimir el biogàs per 

liquar-ne el CO2, un cop liquat, és separat fàcilment del gas restant. El sulfur 

d’hidrogen també pot ser separat per separat.  

Entre les tècniques existents per a la millora de biogàs, la separació criogènica 

d’impureses de biogàs es troba encara en etapes de recerca i desenvolupament. 

Per tal d’avaluar la viabilitat d’aquesta tècnica, en les primeres etapes de 

disseny, l’atenció es centra només en la separació a baixa temperatura i alta 

pressió. Quan s’assoleix la puresa desitjada del gas enriquit, el disseny de la 

unitat de refredament i compressió pot continuar. Finalment aquests dos models, 
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per a la compressió i separació del biogàs, s’uneixen per aconseguir el model de 

separació definitiu. 

La Fig. 6.20 mostra el diagrama de flux d’una instal·lació de separació 

criogènica. En la primera etapa d’aquest procés, el biogàs es comprimeix fins 

aproximadament 80bar. Seguidament, es realitza un pre-refredat del gas 

comprimit per assecar-lo i evitar la formació de gel durant la següent etapa de 

refredament. Un cop sec es procedeix al refredament fort del biogàs en equips 

de refrigeració i en sèries d'intercanviadors de calor lineal fins als -45ºC. A 

aquesta temperatura el CO2 condensa i s’extreu en un primer recipient 

d’expansió en forma líquida. Aquest CO2 es processa en un segon recipient 

d’expansió per tal de recuperar el CH4 dissolt que es recirculat a l’entrada de 

biogàs. Tot seguit, el biogàs separat en el primer recipient es refreda encara més 

fins a aproximadament -55ºC mitjançant intercanviadors de calor. El gas refredat 

s’expandeix a través d’una vàlvula de Joule-Thomson9 en un tercer recipient 

d’expansió. La caiguda sobtada de la pressió fins als 8-10 bar causa una gran 

disminució de la temperatura fins aproximadament -110ºC.  

 

Fig. 6.19 Diagrama de fases del diòxid de carboni 

A aquestes condicions, en el recipient d’expansió es produeix un equilibri de 

fases gas-sòlid, la fase sòlida és CO2 congelat, mentre que la fase gasosa, 

consta de més del 97% de CH4,. Aquest gas enriquit i a baixa temperatura 

s’utilitza per refredar el biogàs d’entrada en els diferents intercanviadors de calor, 

                                                

9 Una vàlvula de Joule-Thomson , aconsegueix augmentar o disminuir la temperatura d’un gas al permetre que 

aquest s’expandeixi lliurement mantenint l’entalpía constant. 
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d’aquesta forma també s’escalfa abans de sortir de la planta i es millora 

l’eficiència energètica del procés. 

 

 

Fig. 6.20 Esquema del procés de separació criogènica. 

Els principals avantatges de separació criogènica són: 

• La Criogènia pot produir grans cabals de gas enriquit amb una alta 

puresa de metà. 

• Permet ampliar o reduir la quantitat de gas a tractar sense necessitat de 

nous equips en el procés. 

• El procés no utilitza productes químics. 

• El CO2 es fàcilment valoritzable. 

El principal desavantatge de la separació criogènica és: 

• Processos criogènics requereixen l’ús de nombrosos equipaments i 

dispositius, tals com: compressors, turbines, intercanviadors de calor, 

aïllants, i columnes de destil·lació. A part dels grans costos d’inversió 

inicial, la necessitat de manteniment d’aquests equips fa d’aquesta 

tècnica de separació un procés amb alts costos d’operació. En 

conseqüència, aquesta tècnica es només factible econòmicament, si es 

requereix el tractament d’una gran quantitat de biogàs. 
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6.6.7. Noves tècniques d’enriquiment 

• Enriquiment de metà “In situ” 

El diòxid de carboni és, en certa mesura soluble en aigua i per tant una part del 

diòxid de carboni generat en la digestió anaeròbia es dissol en la fase líquida del 

mateix tanc digestor (Fig. 6.21). En l’enriquiment de metà amb el procediment in 

situ els substrats extrets del digestor s’envien a una columna de desorció per 

després retornar-los de nou al digestor. A la columna de desorció, el diòxid de 

carboni s’absorbeix per bombament d’aire a través del substrat. L’eliminació 

constant de diòxid de carboni del fang condueix a un augment en la concentració 

de metà de la fase de biogàs que abandona el digestor.  

 

Fig. 6.21 Esquema del procés d’enriquiment “in situ”. 

Experimentacions en aquest procés han demostrat que és possible assolir un 

percentatge en el biogàs del 95% de metà amb unes pèrdues de metà per sota 

del 2%. Les estimacions de costos han demostrat que per a un flux de gas a 

tractar per sota de 100 m3/h, el cost de millora pot ser un terç del cost de les 

tècniques convencionals.  

L’enriquiment in situ del metà canviarà la capacitat d’esmorteïment dels substrats 

digerits, però els resultats del mateix estudi van mostrar que la desorció amb aire 

no té un efecte negatiu sobre el rendiment en la producció de metà en el 

digestor. En experiments amb composicions de substrat i corrents d’aire 

diferents, el contingut més alt de metà obtingut va ser del 87% amb un 2% de 

nitrogen i unes pèrdues de metà del 8% en el gas de sortida de la columna de 

desorció.  

La tecnologia d’aquesta tècnica és relativament senzilla i no hi ha necessitat de 

molts equips auxiliars. Per tant, té potencial per aconseguir un cost d’enriquiment 

inferior en comparació amb les altres tècniques. No obstant això, el procés està 
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limitat plantes de digestió de reduïda capacitat, on no solen ser necessàries 

elevades concentracions de metà. La tècnica és principalment adequada per a 

substrats fàcils de bombejar amb alt contingut líquid. Si s’aplica aquest procés a 

un digestor que utilitzi substrats fibrosos, la concentració de nitrogen augmentarà 

a causa de les bombolles d’aire que queden atrapades en el material al passar a 

través de la columna de desorció. 

• Pulmó artificial 

L’enzim carboahidrasa o anhidrasa carbònica10 està present a la sang dels 

éssers vius, on catalitza la dissolució de diòxid de carboni que es forma durant el 

metabolisme de les cèl·lules. L’enzim catalitza mitjançant la següent la reacció: 

2 2 3

+ −+ ⇔ +H O CO H HCO  

Eq. [ 10] 

El diòxid de carboni dissolt, en forma de carbonat, es transporta als pulmons, on 

aquest mateix enzim catalitza la reacció inversa per formar CO2 i aigua de nou. 

Aquest enzim també pot ser utilitzat per dissoldre el diòxid de carboni present en 

biogàs i d’aquesta manera poder-lo extreure’l. El cost de producció de l’enzim és 

encara molt elevat i la viabilitat del procés es veu fortament afectada per factors 

com ara el temps de vida de l’enzim immobilitzat.  

Malgrat aquest fet, s’han realitzat experiències per estudiar l’ús de la 

carbohidrasa per a la millora del biogàs. L’enzim es produïa mitjançant l’addició 

de 6 histadines11 que s’utilitzaven per unir l’enzim a un portador sòlid. S’ha  

demostrat que amb aquest sistema el biogàs es pot purificar fins a un contingut 

del 99% de metà. 

                                                
10 L'anhidrasa carbònica (AC, carbonat dehidratasa) és un enzim que pertany a una família de metal·loenzims 

(enzims que contenen un o més àtoms metàl · lics com a component funcional de l'enzim) i que catalitzen la 

conversió ràpida de diòxid de carboni i aigua a bicarbonat i protons. El centre actiu de la majoria de les 

anhidrases carbòniques conté un ió de zinc (Zn). 

11 La histidina és un aminoàcid essencial (no pot ser fabricat pel propi organisme i ha de ser ingerit en la dieta). 

És un dels 22 aminoàcids que formen part de les proteïnes codificades genèticament. Va ser purificat per 

primera vegada per Albrecht Kossel el 1896 a Alemanya. 
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Fig. 6.22 Procés d’absorció de CO2 enzimàtica. Font: “CO2 Solution Inc” [36] 

“CO2 Solution Inc. [36]” és una companyia canadenca que ha desenvolupat 

aquesta tècnica i té una patent per a un bioreactor mitjançant la dissolució amb 

enzims del diòxid de carboni. Utilitzen aquesta tècnica no només centran-se en 

l’enriquiment del biogàs, sinó que també l’estan implementant en processos de 

condicionament d’aire. Actualment els seus projectes d’investigació es basen en  

la immobilització dels enzims, la mecànica dels bioreactors, la clonació dels 

enzims i la producció i tecnologia de noves aplicacions. 

6.7 Aprofitament del diòxid de carboni 

Degut a que el procés d’enriquiment consisteix en separar el diòxid de carboni 

del biogàs, totes les tècniques per l’obtenció de metà tenen una sortida residual 

composta principalment per CO2. Si no es realitza algun tipus de tractament, es 

produeix una emissió de CO2 molt important que s’ha d’avaluar quan es realitzen 

comparacions d’emissions entre els vehicles amb combustibles tradicionals i el 

biometà. Malgrat aquest fet  el CO2 emes per la producció i utilització del biogàs 

o biometà havia estat prèviament absorbit per la matèria orgànica, en 

conseqüència el balanç global és nul. 

Ara bé, algunes tècniques permeten realitzar, a més, un aprofitament del diòxid 

de carboni. Com ja s’anunciava la separació criogènica facilita la valorització del 

CO2 extret del biogàs ja que s’obté en forma sòlida o liquida i és de gran puresa. 

Gràcies aquest fet pot ser emmagatzemat o distribuït. En la resta de tècniques 

aquest aprofitament és més dificultós, però es pot realitzar mitjançant plantes de 

recuperació de CO2. 
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Gracies a la recuperació del CO2 es pot obtenir un màxim rendiment en el procés 

d’enriquiment de biogàs ja que permet recollir gran part de les pèrdues de CH4. 

Desprès de l’obtenció en el procés de fermentació, el biogàs netejat flueix a 

través del sistema d’enriquiment. D’aquest procés s’obté el flux de biometà i un 

flux ric en CO2 que s’envia a la planta de recuperació de CO2. Aquest sistema de 

recuperació augmenta la puresa del CO2 extraient-ne un gas que conté entre 

d’altres residus, les pèrdues de CH4 del procés d’enriquiment. Si es realitza un 

sistema tancat, és a dir aquest gas extret del flux residual es reinjecta al procés 

d’enriquiment, es garanteix que gairebé el 100% de la porció de metà continguda 

en el biogàs s’utilitza per a la generació de biometà.  

Per altre banda el procés de recuperació permet obtenir un flux de CO2 

pràcticament pur. Aquest flux de CO2 pot ser valoritzat gràcies a la venta com a 

subproducte mitjançant un liquat que en facilita l’emmagatzematge i la 

distribució. 

 

Fig. 6.23 Recuperació de CO2 en un sistema d’enriquiment per separació amb 

membranes. Font: Pentair Haffmans.[37] 

El funcionament de la planta de recuperació és el següent. El gas ric en CO2 

provinent del procés d’enriquiment es comprimeix fins a la pressió de 17,5 bar i 

es neteja amb un filtre de carbó actiu regenerable que també permet assecar-lo. 

Seguidament, el gas resultant es refreda en un condensador fins a la  

temperatura de -24ºC. Durant aquest procés el CO2 es liqua i la major part del 

metà es separa. El CO2 líquid flueix a través d’una columna de destil·lació on el 

metà restant s’acaba d’extreure. Aquest metà pot ser recirculat al procés 
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d’enriquiment. El CO2 líquid flueix fora de la columna de destil·lació i s’acumula 

en el tanc d’emmagatzematge. A partir d’aquí pot ser distribuït per canalització a 

un procés d’aprofitament pròxim o bé amb camions cisterna als potencials 

clients. 

Evidentment aquest procés encareix força els costos d’instal·lació i manteniment 

de la planta d’enriquiment de biogàs. Però pot compensar-se pels guanys 

obtinguts de la venta del CO2 i pel benefici ambiental que suposa la reducció 

considerable d’emissions a l’atmosfera. 

Les aplicacions industrials del CO2 són molt diverses, a continuació se’n citen 

algunes: 

• En estat sòlid i en forma líquida s’utilitza per a la refrigeració i 

refredament. Ús com a fluid refrigerant o com a “gel sec”.  

• S’usa com a gas inert en molts processos químics 

• En els extintors d’incendis de CO2. 

• En l’industria Metal·lúrgica, el diòxid de carboni s’utilitza per augmentar la 

duresa d’alguns components metàl·lics 

• En la industria alimentària, aquest gas s’utilitza per fer les begudes 

carbonatades. 

• El CO2 líquid es considera un bon agent de dissolució per a molts 

compostos orgànics. S’utilitza per eliminar la cafeïna del cafè. 

• Les plantes necessiten CO2 per realitzar la fotosíntesi, en els hivernacles 

es pot incrementar el creixement de les plantes afegint CO2 addicional a 

l’aire interior. 

• S’utilitza com el gas de pressió no combustible més econòmic. Així es pot 

trobar en el sistema d’inflació de les armilles salvavides, en els marcadors 

de paintball, en les escopetes d’aire comprimit, per inflar els pneumàtics 

de la bicicleta en cas de punxada,etc. 

• En la medicina, s’afegeix fins a un 5% de CO2 a l’oxigen pur en els 

sistemes de respiració assitiada. Això ajuda a estabilitzar l’equilibri 

O2/CO2 en la  sang. 

• En alguns processos de soldadura laser, s’utilitza el CO2 per crear una 

atmosfera inert al voltant de la soldadura. 
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6.8 Tractament del gas residual 

Gairebé totes les tècniques d’enriquiment obtenen com a resultat un gas ric en 

CH4, el biometà i un altre gas que conte els elements indesitjables del biogàs. 

Com s’ha comentat aquest gas residual és l’element contaminant de la majoria 

de tecnologies d’enriquiment, ja que apart del CO2 pot contenir altres compostos 

altament contaminants i molestos com el mateix CH4, l’H2S o COV’s 

És important reduir al mínim les pèrdues de metà per aconseguir una millora en 

l’eficàcia del procés que es tradueix en una major viabilitat econòmica de la 

planta. Però el motiu principal per minimitzar el metà emès en el gas residual és 

que aquest té un fort impacte ambiental, ja que afavoreix molt el fenomen 

d’efecte hivernacle (contribueix 21 vegades més que la mateixa quantitat de 

CO2). En conseqüència, l’alliberament de metà a l’atmosfera s’ha de reduir al 

mínim mitjançant el tractament d’aquest gas d’escapament que surt de la planta. 

La forma més senzilla d’eliminar el metà del gas residual és mitjançant la 

combustió d’aquest en una torxa o, si és possible, en una caldera o un motor de 

gas lligat a un generador. El problema rau en el fet que el gas d’escapament 

d’una planta d’enriquiment rarament conté una concentració de metà suficient 

per mantenir una flama encesa o per impulsar un motor, sense l’addició de gas 

natural o biometà. Així doncs, la millor solució per limitar l’emissió de metà és 

mesclar els gasos residuals amb l’aire que s’utilitza per a la combustió del propi 

biometà. Aquesta opció només és factible quant es fa un aprofitament “in situ” 

del gas enriquit produït per a la planta, per exemple en calderes o sistemes de 

cogeneració.  

Quan la combustió del biogàs enriquit no es produeix de forma continua en 

zones pròximes a la planta de tractament, com en el cas de l’ús vehicular o 

l’injecció a la xarxa, calen alternatives de tractament del metà present en gas 

residual com l’oxidació tèrmica o l’oxidació catalítica.  

El sistema d’oxidació tèrmica regenerativa (RTO) consta d’un llit de material 

ceràmic que permet una òptima transferència de calor. Quan el gas residual es 

mou a través dels porus del material ceràmic s’escalfa fins que està prou calent 

per produir-se l’oxidació del metà amb l’oxigen, formant així vapor d’aigua i diòxid 

de carboni. La temperatura del gas que surt del material ceràmic tendirà a 

augmentar a causa del canvi en el perfil de temperatures cap al final del llit de 

transferència de calor, i per tant el flux de gas d’escapament s’inverteix 

periòdicament. Un cop en funcionament, la calor generada pel propi procés 

d’oxidació és suficient per automantenir-se. 
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Fig. 6.24 Procés d’oxidació tèrmica regenerativa.  

Un altre procés per aconseguir l’oxidació tèrmica consisteix en una primera 

etapa, on la cambra d’oxidació s’escalfa fins a 650°C mitjançant l’ús d’un 

intercanviador de calor. Quan s’assoleix aquesta temperatura, el gas residual es 

escalfat prèviament a 450°C gràcies als gasos d’escapament del propi equip. La 

falta de calor necessària per arribar a la temperatura d’oxidació de 950°C és 

aportada pel propi procés d’oxidació del gas. L’excés de calor en el gas 

d’escapament del sistema es recupera pel pre-escalfament dels gas residual 

gràcies a l’intercanviador de calor i s’utilitza per a calefacció. 

Finalment, una altra opció per a l’oxidació del metà, consisteix en oxidar 

catalíticament el metà. En aquest cas, l’oxidació té lloc a la superfície d’un 

catalitzador. L’ús d’un catalitzador permet disminuir l’energia necessària per 

oxidar el metà ja que aquesta oxidació té lloc a menor temperatura. El 

component actiu del catalitzador sol ser platí, pal·ladi o cobalt. 

Com es comentava, apart del CH4, en alguns casos també cal extreure del gas 

residual restes de H2S i altres compostos orgànics volàtils (COV’s) que poden 

generar males olors. El més habitual en aquests casos és enviar l’aire o gas 

residual a un depurador farcit de sosa càustica (hidròxid de sodi, NaOH) que 

neutralitzarà l'H2S mitjançant la següent reacció. 

2 2 2( ) 2· ( ) ( ) 2· ( )H S g NaOH aq Na S aq H O l+ → +  

Eq. [ 11] 
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Tot seguit, s’envia el corrent gasós a un biofiltre farcit d’escorça de pi on es 

retiren els COV’s gràcies a l’acció de microorganismes. 

L’objectiu de tots aquets tractaments és complir amb la normativa d’emissions, 

així que caldrà ajustar-los per assolir els valors d’emissió d’acord amb les 

instruccions tècniques sobre el control de la qualitat de l’aire.  

6.9 Requeriments en l’ús vehicular del gas natural o el 

biogàs 

Les característiques dels motors de gas utilitzats en el transport són molt 

diferents a les dels motors estacionaris empleats en sistemes de cogeneració. 

Una de les diferenciés més importants és la necessitat d’un combustible més 

purificat, d’aquí els requeriments d’enriquiment 

Una altra diferència és que en l’ús vehicular del gas cal un sistema 

d’emmagatzematge que permeti portar el combustible en el propi vehicle amb les 

condicions de seguretat i autonomia exigides. Finalment, també es fa necessari 

un sistema de recarrega per aquests vehicles que obligarà a ubicar uns equips 

d’emmagatzematge i distribució en l’estació de servei 

6.9.1. Requisits en el combustible gasós vehicular 

El paràmetre més rellevant que determina la intercanviabilitat dels gasos en els 

aparells combustibles és l’índex de Wobbe. En conseqüència el requeriment 

principal dels motors de gas és que l’índex de Wobbe del combustible gasos 

estigui comprés entre uns valors determinats. 

La importància de l’índex de Wobbe es basa en que és proporcional a la 

quantitat d’energia calorífica del gas que passa a través d’un orifici, en 

condicions subsòniques, com a conseqüència d’una determinada diferència de 

pressió. Tenint en compte que la major part dels equips de combustió de gas es 

basen en el flux d’aquest a través d’orificis, qualsevol variació en l’índex de 

Wobbe del combustible implicaria una variació proporcional en el flux d’energia i, 

com a conseqüència, en la relació aire/combustible.  

En els motors que posseeixen sonda λ12 i regulen en llaç tancat la formació de la 

mescla estequiomètrica, poden admetre i compensar moderades variacions en 

                                                

12 La sonda lambda (Sonda λ), també coneguda com sensor d'oxigen és un sensor que se situa en el tub 

d'escapament dels vehicles amb motor de combustió interna abans del catalitzador i que mesura la quantitat 

d'oxigen contingut en els gasos d'escapament. Si es realitza un control en llaç tancat, permet reajustar la 

mescla aire/combustible. 
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l’índex de Wobbe. No obstant això, en els vehicles que treballen amb mescles 

pobres i no disposen d’aquest control, una disminució en l’índex de Wobbe del 

combustible pot causar una important pèrdua de potència, mentre que un 

increment del mateix pot formar una mescla massa rica i donar origen a 

sobreescalfaments interns que poden danyar el motor.  

En el cas del gas natural, l’índex de Wobbe del metà és aproximadament 14 

KWh/m3. L’addició d’hidrocarburs de major pes molecular, com l’età i el propà, 

incrementen l’índex de Wobbe, mentre que l’augment en la concentració de 

gasos inerts el disminueix. A la pràctica, s’utilitza una combinació adequada 

d’ambdós tipus de gasos de manera que els seus efectes es contraresten. Si el 

biometà resultant d’un procés d’enriquiment no assoleix l’índex de Wobbe 

especificat, també pot ser reajustat mitjançant l’addició d’hidrocarburs pesants. 

En cas que s’excedeixi aquest índex, tan sols cal reduir el rendiment del procés 

d’enriquiment. 

Els límits inferior i superior d’índex de Wobbe per al gas natural a Espanya són, 

respectivament, 13,4 i 16,06KWh/Nm3. Per les seves característiques i, tenint en 

compte que el què es pretén és poder emprar-lo en el mateix tipus de motors, 

aquests límits també són els establerts per l’índex de Wobbe del biogàs. 

Les característiques del biogàs, obtingut per descomposició bacteriana de la 

matèria orgànica, són molt similars a les del gas natural emprat en automoció 

(CH4 en un elevat percentatge), de manera que els motors adaptats a aquest 

combustible també estaran en condicions de treballar amb biogàs, sempre que 

aquest hagi estat sotmès a un adequat procés de purificació  

Aquest procediment de purificació (neteja i enriquiment de biogàs) comporta 

l’eliminació de la major quantitat possible de CO2 i resta d’elements gasosos, 

incrementant així el contingut en metà. D’altra banda, algunes de les impureses 

minoritàries poden donar lloc, durant la combustió, a productes que són causa de 

corrosió (tal és el cas del H2SO4, HCl o HF, formats en la combustió a partir 

d’àcid sulfhídric i halurs) o causa de desgast i abrasió en algunes parts del 

motor. Aquestes impureses també poden formar dipòsits, que comporten una 

disminució del volum de la cambra de combustió i, com a conseqüència, es 

produeix una major relació de compressió i una major tendència a la detonació. 

Per eliminar aquests contaminants i aconseguir que el biogàs compleixi les 

normatives específiques establertes per a la utilització del gas natural en 

vehicles, cal sotmetre al biogàs a un procés de neteja i enriquiment per tal 

d’adequar-lo en cada cas. Les tècniques disponibles per aquest procés 

s’exposen àmpliament en el capítol “6.6 Tecnologies de tractament dels gasos” i 

“6.7 Processos d’enriquiment de biogàs”. 
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6.9.2. Sistema d’emmagatzematge del gas en el vehicle 

La forma més estesa d’emmagatzematge de gas natural en el vehicle és en 

forma comprimida (Compressed Natural Gas, CNG) en dipòsits cilíndrics a 

pressions entre 200 i 300 bar. També es pot emmagatzemar el gas natural en 

estat líquid a molt baixes temperatures (Liquefied natural gas, LNG). El LNG té 

l’avantatge d’ocupar menys volum i tenir un menor pes dins el vehicle, però és 

més complex i més costós. En aquests casos els dipòsits són de doble paret, 

amb aïllant intermedi. 

Els dipòsits de CNG o LNG es poden construir d’acer, alumini, compòsits 

lleugers o per combinació d’aquests materials. Els construïts a partir de 

compòsits són, amb diferència, els més lleugers. Normalment van equipats amb 

una vàlvula de seguretat. 

El CNG requereix un volum important per a l’emmagatzematge de combustible ja 

que la seva densitat energètica s’estima en el 20-25% respecte a la del gasoil o 

la gasolina, a més aquets dipòsits són més pesats per estar sotmesos a 

elevades pressions. A diferència dels vehicles transformats a posteriori, on el 

dipòsit es col·loca al maleter, els vehicles lleugers de fàbrica porten el dipòsit a la 

seva part baixa, mitjançant una disposició més racional, i no ocupant lloc del 

maleter. En els autobusos, aquests dipòsits generalment són ubicats al sostre i 

poden arribar a suposar fins a un 17% del pes total del vehicle. 

 

Fig. 6.25 Volums d’emmagatzematge necessaris per una autonomia equivalent.  

Actualment l’ús del CNG vehicular està força restringit als transports urbans, 

degut a la baixa autonomia. Aquest fet el fa especialment idoni per flotes 

d’autobusos, taxis, camions d’escombraries, etc. Contràriament, el LNG està 

sent més emprat en vehicles pesants que realitzen llargs transports interurbans. 
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6.9.3. Estacions de recàrrega de gas 

Malgrat els seus avantatges, l’ús generalitzat de vehicles a gas es troba amb 

diverses limitacions. Les més importants són el gran volum del dipòsit de 

combustible i la infraestructura necessària per a la seva distribució en les 

estacions de servei convencionals. 

El gas natural, al igual que el biogàs, pot subministrar-se als dipòsits dels 

vehicles comprimit o liquat (CNG o LNG). En aquest segon cas, el gas ocupa 

menys volum i el vehicle disposarà d’una major autonomia, però requereix d’un 

elevat cost addicional per liquar el gas i mantenir-lo com a tal en el dipòsit del 

vehicle, especialment si aquest no s’utilitza regularment. 

 

Fig. 6.26 Esquema d’una estació de recàrrega de CNG 

La recàrrega dels dipòsits de CNG es pot realitzar mitjançant dos sistemes 

diferents: 

• Sistemes de càrrega ràpida: compost per una estació de regulació i 

mesurament (ERM), sistema de compressió i assecat, cilindres 

d’emmagatzematge i sortidor. En aquest disseny, el gas necessari per 

omplir els cilindres d’emmagatzematge es comprimeix prèviament i els 

vehicles reposen per diferència de pressió entre els cilindres i els seus 

propis dipòsits, el que redueix el temps d'omplerta a minuts. 
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• Sistemes de càrrega lenta: No existeixen cilindres d’emmagatzematge, i 

el gas es comprimeix a mesura que s’injecta al dipòsit del vehicle. Implica 

molt més temps de recàrrega, però resulta més barat. És un sistema molt 

apropiat per flotes de vehicles, que descansen a les nits o durant gran 

part del dia (6-8 hores). 

També existeixen sistemes mixtes, que combinen els anteriors en funció de les 

necessitats de servei del vehicle. El preu d’una estació de recàrrega pot oscil·lar 

entre 3.500€ i 10.000€ per a una estació que dóna servei a uns pocs vehicles, 

fins a diversos centenars de milers d’euros per a grans estacions capaces 

d’abastir a centenars de vehicles. En general, es pot estimar que la inversió 

oscil·la entre 1.000 i 2.000 euros per vehicle. 

Les estacions de recàrrega poden ser públiques (d’ús general) o privades (d’ús 

particular). Normalment a les empreses que posseeixen un gran nombre de 

vehicles a CNG, especialment vehicles pesants, els resulta més pràctic i 

econòmic disposar de la seva pròpia estació d’ompliment (Com en el cas de les 

estacions d’omplerta ubicades en les cotxeres dels autobusos CNG urbans). 

El sistema de connexió per a l'omplerta del dipòsit és senzill però, en qualsevol 

cas, es requereixen sistemes especials de proveïment, amb major complexitat 

que els sortidors de gasolina o gasoil. Els sortidors han d’assegurar un 

tancament estanc sobre la boca d’ompliment del vehicle i disposar dels elements 

de tall necessaris, d’acord amb les normatives de seguretat establertes, a més 

d’haver de reservar un espai addicional per a situar els compressors i els dipòsits 

o bombones d’emmagatzematge. 
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Fig. 6.27 Sortidor de Gas Natural Comprimit (CNG). 

En funció de tots els condicionants anteriors, del nombre de vehicles, del grau 

d’implicació de la companyia subministradora de gas i, en definitiva, de tots els 

costos associats, les estacions de recàrrega poden instal·lar-se segons diferents 

modalitats: 

• Instal·lació exclusiva per als vehicles de la pròpia flota. 

• Instal·lació per a vehicles propis, amb servei a l’exterior. 

• Instal·lació pública de recàrrega. 

Les instal·lacions de subministrament de LNG són totalment diferents. Es 

necessiten grans dipòsits aïllats i no existeix la possibilitat d’utilitzar sistemes de 

càrrega lenta.  

6.10 Experiències reals de plantes d’enriquiment 

A l’estat espanyol existeix una important estació d’enriquiment de biogàs a la 

ciutat de Madrid. La planta permet enriquir part dels 34 milions de m³/any de 

biogàs que es produeixen en les plantes de tractament de residus municipals de 

La Paloma y Las Dehesas (Parc Tecnològic de Valdemingómez) [21]. 

Es va construir una planta de tractament consistent en dues unitats d’un sistema 

de depuració amb aigua a alta pressió amb capacitat per a 2.000Nm3/h 

cadascuna. Mitjançant aquesta planta es converteixen 4.000 m3/h de biogàs en 

2.600 m³/h de biometà.  
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Fig. 6.28 Vista àrea de la planta de tractament de biogàs de “La Paloma”. Font: 

“Ingeniería Eurocomercial” 

L’energia d’aquest biometà podria ser suficient per propulsar fins a 250 

autobusos de "l’Empresa Municipal de Transports" (EMT). Però s’ha optat per 

l’aprofitament del biometà com a gas de xarxa. La planta va ser inaugurada el 

febrer de 2009, però ha tingut molts problemes per a l’autorització de la injecció 

del biometà a la xarxa de gas de Enagás, ja que la legislació vigent en aquell 

moment no el contemplava com a combustible. Finalment, el febrer d’aquest any 

2012, el Ministeri d’Indústria va autoritzar-ne la injecció. 

A nivell català existeix una planta de transformació del biogàs per al seu ús en 

l’automoció, situada a l’abocador de Vacarisses (Barcelona). La planta funciona 

mitjançant un procés d’absorció química amb una capacitat de tractament de 100 

Nm3/h la qual cosa permet alimentar una flota de fins a 35 cotxes. Constitueix la 

primera planta de l’estat espanyol dedicada a aquest fi. 
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Fig. 6.29 Planta de depuració de biogàs per a l’automoció de l’abocador de Vacarisses. 

Font: Energy & Waste Technologies EWTECH [38] 

6.10.1. El biogàs vehicular a nivell europeu 

Suècia va ser el primer país a Europa, en utilitzar el biogàs com a combustible 

per a vehicles a gran escala. Suïssa el va seguir el 1998 i ara Alemanya i Àustria 

s’han fixat objectius nacionals per a incrementar l’ús del biogàs com a 

combustible per a vehicles. A Espanya s’ha adaptat la llei per a facilitar la 

injecció del biometà a la xarxa de gas natural i s’estan fent proves pilot amb l’ús 

vehicular. 

Suècia té la major proporció de biogàs usat com a combustible en els vehicles de 

gas natural (51%). Suïssa té al voltant d’un 40% de biogàs en el combustible 

usat pels NGV i Àustria i Alemanya han establert objectius per aconseguir un 

contingut del 20% de biogàs en aquests vehicles. En tots els casos, aquest 

desenvolupament es basa en exempcions fiscals a llarg termini pel biogàs i 

reduccions d’impostos (en comparació amb els combustibles derivats del petroli) 

pel gas natural. La motivació és un menor dependència dels combustibles líquids 

importats i un augment del mercat dels combustibles produïts al país.  

Es pot esperar un creixement del mercat del NGV a Europa, entre un 20 i un 

40% si els objectius descrits anteriorment s’assolissin, això donaria lloc a un 

augment de la demanda de biogàs enriquit (upgraded biogàs) en un interval de 

30 a 50 Mm3 l’any i una demanda de 20 a 30 noves plantes d’enriquiment 

anuals.  

Es fa un estudi mes detallat de l’ús del gas natural i del biogàs vehicular a 

Europa en l’Annex 3 “Vehicles propulsats amb gas”. 
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7. Avaluació de les especificacions de partida 

7.1 Biogàs generat a l’Ecoparc de Barcelona 

L’Ecoparc de Barcelona tracta mitjançant el procés de digestió anaeròbia gran 

part de la matèria orgànica que rep. Com a resultat d’aquest procés s’obté un 

gas combustible ric en metà, és el biogàs del qual es nodrirà la planta a 

projectar. La física i química del procés de digestió anaeròbia i com aquest està 

implementat a l’Ecoparc de Barcelona s’exposa àmpliament en l’annex 

“Generació del Biogàs”. 

La planta d’enriquiment projectada captarà el biogàs generat en els digestors 

extraient-lo de l’actual gasòmetre, abans que aquest sigui utilitzat pels equips 

cogeneradors. Així doncs caldrà avaluar la producció de que es disposa en 

aquest punt i les característiques mitjanes de composició d’aquest. 

7.1.1. Producció de biogàs a l’Ecoparc de Barcelona 

Com a dada de partida o especificació tècnica per al dimensionament de la 

planta de tractament es pren com a referència la producció de biogàs generada 

durant l’últim any 2011. Segons la informació facilitada per l’Ecoparc les dades 

de producció per aquest període són les següents: 

Taula 7.1 Producció de biogàs durant l’any 2011 a l’Ecoparc de Barcelona 

Producció biogàs durant l’any 2011 a l'Ecoparc de Barcelona 

Mesos Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

m3 647.707 544.688 624.195 618.864 548.559 587.053 

       

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total 

519.662 379.724 391.971 496.734 539.517 534.236 6.432.910 

La gràfica següent mostra l’evolució anual d’aquesta producció, on es 

reflecteixen les anomalies en la generació del gas degudes, principalment, a 

fluctuacions en la quantitat de residus tractats. 
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Producció de biogás durant l'any 2011 a 
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Fig. 7.1 Gràfic de la producció de biogàs a l’Ecoparc de Barcelona l’any 2011 

Com s’observa la producció total de l’any 2011 va ser de 6,43 milions de metres 

cúbics. El valor mensual mitjà és d’una producció de 536.000 m3/mes que 

suposa un cabal de biogàs aproximat de 700m3/h. 

7.1.2. Composició química del biogàs generat 

La composició química del biogàs generat és el punt de partida principal per a la 

selecció del procés de tractament posterior, així doncs a la següent taula 

s’exposen els resultats obtinguts en l’anàlisi de la composició de 3 mostres 

preses el 29/09/2010. 

Taula 7.2 Resum de resultats obtinguts en tres mostres de diferents paràmetres en el 

biogàs de l'Ecoparc de Barcelona (29-09-10) 

Paràmetre Unitats Mostra A Mostra B Mostra C Mitjana 

Metà % Molar 64,46 63,04 62,81 63,44 

Diòxid de Carboni % Molar 31,31 30,46 29,89 30,55 

Oxigen % Molar 0,1 0,1 0,1 0,1 

Nitrogen % Molar 4,23 6,5 7,3 6,01 

       

Sulfur d’hidrogen /Àcid 

sulfhídric 
ppmV 168 156 175 166 

       

Butà ppmV <30 <30 <30 <30 

Età ppmV <30 <30 <30 <30 

Hexà i superiors ppmV <30 <30 <30 <30 

Isobutà ppmV <30 <30 <30 <30 
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Paràmetre Unitats Mostra A Mostra B Mostra C Mitjana 

Isopentà ppmV <30 <30 <30 <30 

Pentà ppmV <30 <30 <30 <30 

Propà ppmV <30 <30 <30 <30 

Σ Hidrocarburs (C2-C5) ppmV <180 <180 <180 <180 

       

Densitat relativa del gas  0,856 0,88 0,886 0,874 

Densitat real del gas  1,106 1,138 1,146 1,130 

       

PC Inferior Real (gas saturat) KWh/m3 6,756 6,379 6,211 6,449 

PC Inferior Real (gas sec) KWh/m3 6,734 6,357 6,191 6,427 

PC Superior Real (gas saturat) KWh/m3 7,507 7,093 6,906 7,169 

PC Superior Real (gas sec) KWh/m3 7,483 7,069 6,883 7,145 

Índex de Wobbe Real KWh/m3 8,117 7,561 7,336 7,671 

Cal assenyalar que els valors obtinguts, són només representatius de les 

condicions del biogàs en el punt ressenyat amb les dates i temporitzacions 

descrites, per tant, s’ha de tenir en compte que no es pot descartar 

completament l’existència de valors diferents dels expressats a la taula de 

resultats anterior en horaris fora de l’abast de les mostres presses i anàlisis 

realitzats. 

Com s’observa el contingut mitjà en metà és del 63,44% i del 30,55% de CO2 , 

també es rellevant el contingut força elevat en nitrogen 7,63%. Cal considerar el 

contingut en sulfur d’hidrogen o àcid sulfhídric (H2S) ja que es força corrosiu i pot 

causar problemes de males olors. El percentatge d’altres hidrocarburs 

combustibles a part del metà és insignificant. 

Pel que fa al poder calorífic superior13 (PCS) d’aquest biogàs, és de 7,145 

KWh/m3 allunyat encara dels 10,26 KWh/m3 que s’exigeixen al gas natural de 

xarxa. D’aquí sorgeix la necessitat del procés d’enriquiment que permetrà reduir 

el contingut en CO2 i per tan augmentar la capacitat calorífica del gas amb el fi 

de poder-lo intercanviar amb el gas natural. 

Com s’explica en el següent apartat, l’índex de Wobbe permet classificar els 

gasos combustibles en 3 grans famílies que en determinen la seva 

intercanviabilitat. 

                                                
13 La capacitat calorífica o poder calorífic d’un gas és la quantitat de calor despresa en la combustió completa 

d’una unitat de volum del gas en qüestió a condicions normals (0ºC i a pressió atmosfèrica de 1,013bar). El 

poder calorífic superior PCS indica la capacitat calorífica considerant l’aigua resultant de la combustió en estat 

totalment líquid (gas saturat). Contràriament el poder calorífic inferior PCI considera aquesta aigua resultant de 

la combustió en un total estat de vapor.  



Estudi de viabilitat d'una planta de tractament de 
biogàs per a generar-ne gas natural sintètic apte 
per la flota d'autobusos de TMB  

   

 Pàgina 81 de 218 Jordi Casanovas Iborra 

 

L’índex de Wobbe és un paràmetre usat per a la classificació dels gasos 

combustibles, es calcula com el quocient entre el Poder Calorífic Superior (PCS) 

i l’arrel quadrada de la densitat relativa del gas.  

v

r

PCS
W

ρ
=   

Eq. [ 12] 

En el biogàs generat aquest paràmetre és de W= 7,671kWh/m3 (6596,16Kcal/m3) 

7.2 Especificacions dels combustibles gasosos 

Per tenir una referència en la composició i paràmetres finals que ha de tenir el 

biometà sintetitzat, s’observaran alguns dels estàndards en composició 

normatius per a la injecció a la xarxa i per automoció. 

Alguns països han definit estàndards per a la injecció a la xarxa o per a la 

utilització com a combustible per l’automoció del biogàs millorat (Upgraded 

biogas). França, Alemanya i Suïssa han definit dos nivells de requeriments pel 

biogàs enriquit per a la injecció a xarxa, uns defineixen un gas d’alta qualitat i els 

altres un gas de baixa qualitat. Per altra banda Suècia disposa d’un estàndard 

definit pel biogàs utilitzat com a combustible per automoció. Els valors més 

rellevants d’aquests estàndards en el biogàs enriquit queden reflectits a la 

següent taula: 

Taula 7.3 Alguns estàndards europeus en el requeriments del gas per injecció a la xarxa 

o per automoció. Font “Biogas upgrading technologies –developments and 

innovations”IEA Bioenergy [11] 

 Component Unitats França Alemanya Suïssa Suècia Àustria Holanda 

  

Gas 

baixa 

qualitat 

Gas alta 

qualitat 

Gas 

baixa 

qualitat 

Gas alta 

qualitat 

Lim. 

Injec. 

Unlim. 

Injec. 
   

Índex de 

Wobbe 
KWh/Nm3 11,8-13 13,4-15,7 10,5-13 

12,81-

15,69 
   

13,25-

15,69 

12,07-

12,34 

Metà % vol.    >50 >96 95-99  >80 

Diòxid de 

carboni 
% vol. <2 <6 <6  <26  

% vol.  <3 <0,5  <0,56  

ppmV <100      Oxigen 

% mol.      <0.5 

Hidrogen % vol. <6 <5 <5  <46 <12 

CO2+O2+N2 % vol.    <5%   

Punt de 

rosada de 

l’aigua 

ºC <-5º1 <Tª4  
<Tª5  – 

5º 
<-8º7 -10º8 
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 Component Unitats França Alemanya Suïssa Suècia Àustria Holanda 

humitat 

relativa 
   <60%    

Sofre mg/Nm3 <1002  <753 <30 <30 <23 <5 <45 

1. A MOP (Maximal Operating Pressure) aigües avall des del punt d’injecció. 

2. Màxim permès 

3. Contingut Mitjà 

4. Temperatura del sòl 

5. Temperatura ambient 

6. % molar 

7. A 40bars 

8. A 10 bars 

L’any 2010 s’envià un mandat per part de la comissió Europea al CEN (Comitè 

europeu de Normalització) per crear uns estàndards a nivell europeu per a la 

injecció de biometà a la xarxa i per l’ús en vehicles que estan pendents de 

redacció.  

A nivell espanyol l’any 2011 s’aprovà una resolució on s’especifiquen les 

característiques dels gasos que es poden injectar a la xarxa. Es tracta de la 

resolució de 22 de desembre de 2011, de la Direcció General de Política 

Energètica i Mines, per la qual es modifica el protocol de detall PD-01 

«mesurament» de les Normes de gestió tècnica del sistema gasista. Segons la 

qual, qualsevol gas introduït en els punts d’entrada del sistema gasista haurà de 

complir les especificacions de qualitat descrites a la següent taula: 

Taula 7.4 Especificacions de qualitat del gas introduït en el sistema gasista Espanyol. 

Font: BOE 

Propietat Unitats Mínim Màxim 

Índex de Wobbe kWh/Nm3 13,403 16,058 

PCS kWh/Nm3 10,26 13,26 

Densitat relativa m3/m3 0,555 0,7 

S Total mg/Nm3 - 50 

H2S+COS (com S) mg/Nm3 - 15 

RSH (com S) mg/Nm3 - 17 

O2 % mol - [0.01] 

CO2 % mol - 2,5 

H2O (punt de rosada) ºC a 70 bar - +2 

HC (punt de rosada) ºC a 1-70 bar - +5 

Pols/partícules - Tècnicament pur 
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Taula expressada en les següents condicions de referència: [0 º C, V (0 º C, 1,01325 bar)] 

A més de les característiques anteriors, la mateixa resolució indica que els gasos 

procedents de fonts no convencionals, com ara el biogàs, el gas obtingut a partir 

de biomassa o un altre tipus de gas produït mitjançant processos de digestió 

microbiana, han de complir les especificacions de qualitat de la següent taula: 

Taula 7.5 Especificacions de qualitat del gas procedent de fonts no convencionals 

introduït en el sistema gasista Espanyol. Font: BOE 

Component Unitats Mínim Màxim 

Metà % mol 95 - 

CO % mol - 2 

H2 % mol - 5 

Compostos halogenats 

Fluor i Clor 
mg/m3 - 101 

Amoníac mg/m3 - 3 

Mercuri µg/m3 - 1 

Siloxans mg/m3 - 10 

Benzè, Toluè, Xilè (BTX) mg/m3 - 500 

Microorganismes - Tècnicament pur 

 

Si es comparen les exigències ens els gasos combustibles de l‘estàndard Suec 

(l’únic destinat a l’ús vehicular) amb la normativa espanyola per a l’introducció al 

sistema gasista, es comprova que són força similars. Tot i així es prendran com 

a requeriments en el biometà produït per la planta, els valors més restrictius 

d’ambdues normatives. 

7.2.1. Propietats dels components del Gas Natural 

Més del 70% del gas natural és metà, a qui acompanyen altres hidrocarburs 

saturats com l’età, el propà, el butà, el pentà i petites proporcions d’altres gasos. 

La composició del gas natural varia força segons la procedència del mateix i 

aquest fet en determina les seves propietats energètiques finals. 

A continuació, s’especifiquen les característiques principals dels components 

dels gasos naturals, que permeten calcular, per a un gas de composició 
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coneguda, quina és la seva potència calorífica, densitat, quantitat d’aire teòric 

necessari per a la combustió14, volum dels fums15, límits d’inflamabilitat16,etc.  

La mateixa taula també servirà per calcular les propietats d’un biometà del qual 

se’n conegui la composició. 

Taula 7.6 Propietats dels components del gas natural. Font: “Gas Natural. 

Caracteristicas, distribución y aplicaciones industriales” [2].  

Components 
Formula 

Química 
Pes molecular 

Densitat 

relativa 
PCS PCI 

Aire teòric 

per 

combustió 

Límit inferior 

d’inflamabilitat 

Límit superior 

d’inflamabilitat 

   [g/mol]   [KWh/Nm3] [KWh/Nm3] 
[m3 aire / 

m3 comp.] 
[%] [%] 

Metà CH4 16,04 0,55 11,08 9,97 9,52 5 15 

Età C2H6 30,07 1,04 19,61 17,9 16,67 3 12,5 

Propà C3H6 44,1 1,52 28,32 26,03 23,81 2 9,5 

Butà C4H10 58,12 2,01 37,29 34,38 30,95 1,7 8,5 

Diòxid de 

Carboni 
C02 44,01 1,52 0 0 0 - - 

Oxigen O2 32 1,1 0 0 0 - - 

Hidrogen H2 2,02 0,07 3,55 2,99 2,38 12,5 74 

Nitrogen N2 28,02 0,97 0 0 0 - - 

Aire 
71%O2, 

21%N2 
28,97 1 0 0 0 - - 

7.2.2. Intercanviabilitat de gasos combustibles 

Dos gasos són intercanviables quan, distribuïts a la mateixa pressió, a la mateixa 

xarxa, alimentant els mateixos cremadors i sense canvis de regulació produeixen 

els mateixos resultats de combustió: flux calorífic, posició i comportament de 

flama. Degut a què la combustió és, per naturalesa, una reacció química, no pot 

existir una intercanviabilitat absoluta. Afortunadament, aquesta rugositat no és 

necessària i es suficient que certes característiques bàsiques es conservin de 

forma aproximada per considerar dos gasos intercanviables. 

                                                
14 S’enten per aire teòric la quantitat d’aire necesària i suficient per assegurar la combustió completa d’un metre 

cúbic del gas. Quant un m3 de gas es mescla amb un volum d’aire igual al teòric, es defineix com a mescla 

estequiométrica. 

15 És el volum, en condicions normals, dels productes obtinguts en la combustió completa d’un metre cúbic de 

la mescla estequiomètrica del gas. Es distingeix entre volum de fum sec i humit, en funció de si es considera 

l’aigua resultant de la combustió en estat líquid o vapor. 

16 Els límits d’inflamibilitat són els límits de la composició de la mescla aire-gas entre els quals la combustió pot 

iniciar-se i propagar-se. S’expresen en % del contingut de gas en la mescla. Per sota el límit inferior la mescla 

es massa pobre en gas per cremar, per sobre el límit superior l’aire és insuficient per produir-se la combustió. 
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Els estudis en els problemes d’intercanviabilitat han portat a agrupar en famílies 

els gasos de característiques pròximes. D’aquesta forma, com ja es comentava 

en l’anàlisi del biogàs obtingut, els combustibles gasosos es classifiquen en 3 

grans famílies diferents. La Norma UNE 60002:1995 classifica els gasos 

combustibles en les 3 famílies segons el paràmetre índex de Wobbe: 

• Primera família: Índex de Wobbe comprès entre 5700 i 7500 kcal/Nm3 

(entre 6,63 i 8,72 KWh/Nm3). Comprenia tradicionalment els gasos 

produïts mitjançant destil·lació de l’hulla, però que en l’actualitat són 

gasos “manufacturats” que tenen com a components principals l’hidrogen, 

el metà i el monòxid de carboni. Pertanyen a aquesta família el gas 

manufacturat, el gas de coqueria, i el gas de mescla hidrocarbur-aire de 

baix índex de Wobbe. Actualment són gasos en desús. 

• Segona família: Índex de Wobbe comprès entre 9680 i 13850 kcal/Nm3. 

(entre 11,26 i 16,11 KWh/Nm3). Pertanyen a aquesta família els gasos 

naturals, gasos sintètics en que el metà és el principal component 

(biometà) i les mescles hidrocarbur-aire d’alt índex de Wobbe. 

• Tercera família: Índex de Wobbe comprès entre 18500 i 22070 kcal/Nm3. 

(entre 21,52 i 25,67 KWh/Nm3). Pertanyen a aquesta família els GLP 

(gasos liquats del petroli), essencialment el gas propà i butà.  

Els gasos de les diferents famílies presenten entre si característiques de 

combustió diferents, fet pel qual cap aparell pot utilitzar-los indistintament. És a 

dir, dos gasos de diferent família no són fàcilment intercanviables, per tan, l’equip 

de consum haurà de ser adaptat prèviament.  

Així doncs l’índex de Wobbe (W) és l’índex de caracterització dels gasos més 

comú. Complementant les propietats físiques i les característiques energètiques 

PCS i PCI que en conjunt determinen el comportament de la combustió.  

Qualsevol gas situat ens els rangs d’índex de Wobbe indicats per les famílies és 

intercanviable amb un altre gas de la mateixa família.  

El biogàs obtingut en l’Ecoparc és podria considerar de la primera família, es a 

dir gasos de baix potencial energètic. En general qualsevol biogàs estarà en 

ubicacions pròximes a aquest, en funció principalment del seu %CH4. 

Contràriament el Gas Natural és el gas principal de la segona família i com a 

conseqüència no és intercanviable, d’aquí sorgeix la necessitat del procés 

d’enriquiment. Caldrà doncs, conèixer l’índex de Wobbe del gas natural utilitzat 

actualment en els autobusos de TMB i comparar-lo amb el del biometà que es 

podria obtenir desprès del procés d’enriquiment. 
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El gas metà pur, compost principal del biometà (>95%) pertany a la segona 

família, la mateixa que el gas natural i conseqüentment és intercanviable per 

aquest donades certes exigències. 

Aquestes exigències per la intercanviabilitat dins dels gasos de la mateixa família 

responen als criteris a seguir per obtenir un correcte funcionament de l’equip. En 

aquest sentit s’exigeix al gas: estabilitat de flama17, combustió higiènica (No 

formació de CO), absència de depòsits de sutge18, i proporcionar una potència 

tèrmica pròxima a la nominal de l’aparell. A més cal tenir en compte 

l’interencesa, la poca propensió a les obturacions i corrosions, així com el nivell 

sonor de l’equip. 

 

7.3 Instal·lacions a les cotxeres de TMB 

Actualment la cotxera de la Zona Franca està integrament destinada als 

autobusos de gas natural (CNG). Per tal d’abastir-los disposa d’un sistema de 

compressió i emmagatzematge del gas natural provinent de la xarxa publica i 

d’una estació de recàrrega dels autobusos. També disposa d’altres instal·lacions 

i equips que permeten fer els manteniments i reparació d’avaries dels vehicles. 

La flota que s’allotja en aquesta cotxera és de prop de 380 vehicles de diferents 

marques (MAN, IVECO, Mercedes) però tots ells disposen de sistemes 

d’emmagatzematge del gas comprimit compostos per bombones de pressió 

CNG. Cada automòbil té instal·lades entre 6 i 8 bombones que li proporcionen 

una capacitat d’emmagatzematge de 1400litres a la pressió de 200bar. Aquest 

volum de gas permet una autonomia de 16 hores mínimes de funcionament 

continuo als autobusos. 

El sistema de recàrrega actual és d’omplerta ràpida (vegeu apartat “Estacions de 

recàrrega de gas”) i permet reomplir les bombones d’un autobús en un temps de 

5 minuts. Aquestes recàrregues s’efectuen al final del servei dels vehicles, 

conseqüentment la demanda de gas no és constant sinó que depèn de l’arribada 

dels autobusos. Els vehicles que han finalitzat el servei comencen arribar a les 

cotxeres a partir de les 18:30 i fins a la 1:30. Per tan només és requereix gas 

                                                

17 Una flama és estable quan la seva velocitat de propagació està entre la velocitat critica de retorn de flama i 

la velocitat de desprendiment de flama. Si la velocitat de propagació de la flama és inferior a la critica de retorn 

la flama és propaga a l’interior de l cremador (el cremador es cala) en canvi, si la velocitat de propagació és 

excesiva la flama es separa del cremador i la combustió no és possible. 

18 El sutge són les partícules sòlides de mida molt petita en la seva majoria compostes de carboni impur, 

polvoritzat, i generalment de colors foscos més aviat negres resultants de combustións incompletes 
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duran aquest període de temps produint-se, a més, un gran pic de consum al 

voltant de les 10:30 hores que és quan retornen la majoria de vehicles. 

Per fer front a la demanda de gas natural, la cotxera de la Zona Franca s’abasta 

d’una estació ERM19, de l’empresa subministradora de gas Enagás. Aquesta 

instal·lació permet subministrar el cabal de gas necessari per als autobusos a 

pressió elevada (entre 40 i 70 bar). Tot i aquest fet es fa necessari l’ús de 6 

compressors autorefrigerats de 240KW cadascun per elevar la pressió fins als 

200-220bars requerits per a la reomplerta dels dipòsits de CNG.  

Degut a la irregularitat en la demanda del gas, la cotxera disposa d’una sistema 

d’emmagatzematge pulmó previ a l’estació de recàrrega. Aquest sistema esta 

compost per bombones de pressió similars a les dels propis autobusos, la 

capacitat total d’aquest equip és de 28m3.  

Des d’aquest sistema el gas és enviat a l’estació de recarrega que disposa de 10 

sortidors de gas. 

 

Fig. 7.2 Estació de recàrrega CNG de les cotxeres de la zona franca. 

7.4 Situació i ubicació dels equips 

El present projecte és un pont o interconnexió entre l’Ecoparc 1 o Ecoparc de 

Barcelona i la Cotxera de la Zona Franca, com a conseqüència la ubicació i 

situació dels equipaments que actualment existeixen en aquestes instal·lacions, 

són un punt de partida que condiciona el disseny de la planta. Caldrà estudiar 

també la possibilitat de realitzar una connexió permanent dels equipaments 

d’una banda i l’altre mitjançant canonades. 

                                                

19 Una estació de regulació i mesura (ERM) té com a funció regular la pressió del subministrament del gas 

mantenint sempre una pressió constant i mesurar la quantitat subministrada a la instal·lació. El sistema de 

mesurament ha de complir amb els requeriments de la companyia subministradora. 
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Tenint en compte la ubicació actual dels equips es pretén avaluar la ubicació 

exacta de la planta de tractament del gas. Valorant si és millor la seva ubicació 

en l’Ecoparc i traslladar el gas sintetitzat cap a les cotxeres, o contràriament 

traslladar el biogàs fins a les cotxeres i sintetitzar-lo en el mateix punt de 

consum.  

7.4.1. Situació dels equipaments actuals 

Tant l’Ecoparc de Barcelona com les Cotxeres de la Zona Franca estan ubicats 

en el Polígon Industrial de la Zona Franca. Concretament l’Ecoparc esta situat al 

Carrer de la lletra A, número 26, mentre que l’adreça de les cotxeres és en el 

mateix Carrer de la lletra A, número 30 . La imatge següent permet fer-se una 

idea de la situació i proximitat entre aquests dos equipaments (Vegeu també 

Plànol 02. “Situació Cotxeres i Ecoparc”). 

 

Fig. 7.3 Vista ortofotogràfica de l’Ecoparc de Barcelona i la Cotxera de la Zona Franca. 

Font: ICC [52] 

Dins d’aquestes recintes existeixen varis equips que afecten a la ubicació de la 

planta, ja que cal que aquesta hi estigui interconnectada. Pel que fa a l’Ecoparc, 

el biogàs s’obtindrà en el punt intermedi entre el gasòmetre i l’estació de 

cogeneració, just després dels bufadors de que es disposa.  

Cotxeres Zona Franca 

Ecoprac de Barcelona 
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Fig. 7.4 Situació dels equips actuals en l’Ecoparc de Barcelona. Font: ICC [52] 

Per la seva part, les cotxeres capten el gas natural d’una ERM, disposen 

d’equips de compressió del gas, d’un sistema d’emmagatzematge i d’una estació 

de recarrega dels autobusos. Caldrà avaluar com connectar aquestes 

instal·lacions a la planta de tractament del biogàs, per aquest motiu es detalla la 

seva ubicació en la següent imatge. 

 

Fig. 7.5 Situació dels equips actuals en les Cotxeres de la Zona Franca. ICC [52] 

7.4.2. Situació de la planta de tractament 

En funció de les dimensions de la planta es podrien plantejar 2 opcions: 

Digestors 

Estació de cogeneració 

Gasòmetre 

Bufadors 

Estació de Regulació i 

Mesura (ERM) 

Compressió i 

emmagatzematge 

Estació de recàrrega 
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1. Ubicació de la planta dins el recinte de l’Ecoparc de Barcelona 

2. Ubicació de la planta en una parcel·la externa pròxima a les cotxeres de 

TMB 

La opció més lògica és ubicar la planta de tractament a l’interior del recinte de 

l’Ecoparc i considerar els processos que hi tindran lloc com a processos 

necessaris per al tractament de la matèria orgànica. D’aquesta forma el biometà 

es pot considerar un subproducte del procés de gestió de residus, igual com 

succeeix amb el compost. 

Per altra banda, l’Ecoparc disposa de personal qualificat i amb experiència en 

l’àmbit del tractament del biogàs que podria adaptar-se amb facilitat al les 

tasques de manteniment i control que requerirà la planta de tractament. 

En el mateix sentit, la gestió i manteniment dels equips compressors del gas 

natural ubicats a les cotxeres, no el realitza TMB sinó la mateixa empresa 

subministradora. Si la planta s’ubiqués a l’Ecoparc, aquest podria assumir 

aquestes tasques, actuant com a empresa subministradora de gas a les 

cotxeres. 

Finalment i a nivell d’instal·lacions, aquesta opció permet el transport per 

canonada del biometà fins a les cotxeres enlloc de transportar el biogàs. Com es 

veurà més endavant, el procés d’enriquiment implica una extracció de gas. 

Conseqüentment, si es transporta el gas sintetitzat enlloc del biogàs, el cabal a 

transportar és menor, reduint així la grandària i cost de les canalitzacions.  

Davant d’aquests avantatges es preveu la ubicació de la planta a l’interior del 

recinte de l’Ecoparc, en una zona pròxima al gasòmetre i els bufadors, d’on 

s’obtindrà el biogàs. Per a determinar la ubicació exacte de la planta i els equips, 

s’adjunten els corresponents plànols. 
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8. Necessitats d’enriquiment del biogàs 

Per tal de d’escollir i dissenyar les tecnologies i equips del procés que es durà a 

terme a la planta d’enriquiment cal conèixer les necessites d’extracció mínimes 

de cada component per tal de garantir la qualitat del gas final. Aquesta 

necessitat d’extracció mínima determina el rendiment d’operació en la separació 

de cada contaminant present en el gas. 

La següent taula mostra la composició i propietats del gas del qual es parteix 

(biogàs procedent de l’Ecoparc) exposades en l’apartat 7.1.2 Aquesta 

composició es compara amb les necessitats exigides en el biometà final segons 

les especificacions exposades en l’apartat  7.2”. 

Taula 8.1Especificacions del gas a l’inici i al final del procés de tractament. 

 Gas Inicial Requisits Gas Final  

 
Biogàs Ecoparc 

Barcelona 

Biometà per autobusos 

de TMB 

Percentatge a 

extreure 

Components m3/h % M3/h % % 

Metà CH4 444,06 63,44 439,62 >95 1,00 (pèrdues) 

Diòxid de carboni 

CO2 
213,87 30,55 11,57 <2,5 94,59 

Nitrogen N2 53,41 7,63 11,52 <2,49 78,43 

CO2+N2+O2 267,28 38,18 23,14 <5 91,34 

Total 700 101,72 462,75  33,89 

Contaminants      

Àcid sulfhídric (H2S)  

166ppmV

=252,4mg/

Nm3 

   

H2S+COS20    <15mg/Nm3  

Amoníac    <3mg/Nm3  

Siloxans    <10mg/Nm3  

Pols partícules    
tècnicament 

pur 
 

Propietats       

Índex de Wobbe 

(KWh/m3) 
7,671 13,403-16,058  

                                                
20 El sulfur de carbonil és el compost químic amb la fórmula OCS. També escrit comunament com COS, és un 

gas incolor inflamable amb una olor desagradable. 
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 Gas Inicial Requisits Gas Final  

PCS (KWh/m3) 7,145 10,26-13,26  

Densitat real 

(Kg/m3) 
1,13 0,72-0,904  

Densitat relativa 0,874 0,555-0,7  

Punt de rosada de 

l'aigua 
  <Tª ambient - 5º  

Com s’observa el contaminant amb una necessitat d’extracció major (95%) és el 

diòxid de carboni, per aquest motiu el procés d’enriquiment s’haurà d’escollir 

d’acord amb aquest requisit d‘operacionalitat. Per altra banda el considerable 

percentatge de nitrogen que conte el biogàs de l’Ecoparc requereix una extracció 

del 78% d’aquest. Com es veurà més endavant, aquest últim requeriment 

comportarà la utilització d’equips addicionals que encareixen el procés. 

En el cas del metà l’objectiu del procés de tractament és mantenir-ne en el gas 

final la major quantitat possible. Malgrat aquest fet, com s’ha exposat en apartats 

anteriors, totes les tècniques d’enriquiment tenen un percentatge de pèrdues que 

en la taula s’ha quantificat en un 1%. 
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9. Selecció de les alternatives 

9.1 Criteris de selecció de les alternatives 

Tots els equips i instal·lacions a dissenyar i dimensionar de la planta de 

tractament de biogàs, són totalment dependents del tipus de tecnologia que 

s’empri per a l’enriquiment. Com s’ha vist, existeixen moltes tecnologies per 

aquesta funció, el que es pretén en els següents punts és comparar-les tenint en 

compte en primer lloc la possibilitat d’acomplir els requeriments necessaris en la 

composició final, en segon lloc el cost econòmic i finalment altres factors com els 

requeriments de la planta (energia, aigua, components químics, mà d’obra, etc.) 

o les afectacions ambientals. L’objectiu d’aquesta comparació és seleccionar la 

tècnica que millor s’adapta a les condicions d’aquest projecte. 

9.1.1. Capacitat de purificació de les tècniques 

La funció principal de la planta d’enriquiment es extreure CO2 del el biogàs fins a 

una puresa de metà en el biometà final superior al 95%. Conseqüentment aquest 

és el criteri principal de selecció., ja que si la tècnica és incapaç d’aconseguir 

aquests requeriments és inservible per aquest projecte. 

Com s’observa en la taula següent, totes les tècniques tenen un rendiment 

capaç d’aconseguir els objectius de puresa requerits, amb l’excepció de les 

membranes. La taula, a més, mostra les pèrdues de metà i el rendiment global, 

criteris a tenir en compte per a la selecció. 

Taula 9.1Taula comparativa del rendiment de les diferents tècniques d’enriquiment. 

Depuració a alta pressió 

amb aigua 

Separació per 

membranes Tecnologia 

d'enriquiment 
PSA 

Amb 

regeneració 

Sense 

regeneració 

Absorció 

amb 

Selexol 

Absorció 

química 

Separació 

criogènica 

Seques Humides 

Capacitat 

d'enriquiment 

de CH4 (%) 

98 98 98 98 98 99 89,5 90 

Perdues de 

metà (%) 
<2 <2 <2 <2 <0,1 <0,1 >10 >10 

Rendiment del 

procés 
91 94 94 94 90 91 78 80 
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La puresa en el contingut de CH4 del gas resultant és un factor de gran 

importància ja que en determinarà el contingut energètic i conseqüentment 

l’índex de Wobbe. La puresa del el biogàs enriquit és similar per a la majoria de 

les tècniques (al voltant del 97%), excepte per a la separació amb membranes 

que té una puresa menor, de només el 90% en CH4.  

Pel que fa al rendiment en l’aprofitament del metà, l’adsorció amb oscil·lació de 

pressió, la depuració amb aigua, l’absorció química i la separació criogènica 

estan en la mitjana (entre 90-95%), mentre que la separació per membranes és 

la pitjor en aquest sentit amb un rendiment del 78% en aprofitament de CH4. La 

utilització de membranes en sèrie aconsegueix augmentar el rendiment, però 

incrementa considerablement els costos. 

Degut a la incapacitat d’assolir els requeriments i al baix rendiment de la 

separació per membranes, s’ha exclòs de les alternatives considerades en la 

selecció final mitjançant el mètode VTP.  

9.1.2. Estudi de costos de les diferents tècniques 

d’enriquiment 

El cost del biogàs com a combustible per a vehicles depèn d’un gran nombre de 

factors, entre els quals el cost d’enriquiment és el més important. Altres factors 

que afecten el cost total és el cost d’obtenció de la matèria primera, el cost de la 

producció del biogàs, la mida de la planta, la distribució i els sistemes de 

compressió del biometà. En aquest capítol es pretén comparar econòmicament 

les tecnologies d’enriquiment, per tan no s’avaluen tots els factors que afecten el 

cost d’obtenció de biometà. Únicament es prenen en consideració aquells costos 

que afecten el procés d’enriquiment del biogàs.  

Resulta complex fer una valoració econòmica dels costos d’enriquiment del 

biogàs, ja que hi ha massa factors que influeixen en els costos finals de la 

planta. D’una banda, tots els condicionants de la qualitat final del biogàs, i per 

tant de la composició i concentració de contaminants, com poden ser l’origen de 

la biomassa, el tipus de digestió, els paràmetres d’operació i el disseny de la 

planta entre d’altres. Per altra banda, l’ús final i els pretractaments als quals se 

sotmeti, també influeixen en els costos. El mateix succeeix amb la necessitat o 

no d’aplicar tractaments als fluxos residuals. 

La mateixa aplicació en diferents plantes pot tenir costos molt dispars, d’aquí  

que sigui necessari avaluar i estudiar l’enginyeria de cada planta, abans de la 

implantació d’una tecnologia o una altra. A tall orientatiu i com a aproximació 

d’ordres de magnitud, s’ha elaborat un estudi de costos per a cada tecnologia 

d’enriquiment en la qual apareixen desglossats els costos orientatius d’inversió i 
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els d’operació. Aquest estudi es pot consultar en l’Annex 2 “Estudi econòmic de 

les tècniques d’enriquiment”, on s’obté el cost per Nm3 de biometà segons cada 

tecnologia.  

A la següent taula es fa un resum dels resultats obtinguts en l’estudi per tal de 

realitzar la comparativa de costos entre les diferents tècniques: 

Taula 9.2Comparativa de costos entre les diferents tècniques d’enriquiment 

Tècnica 

d’enriquiment 

Cost 

d’inversió 

Cost de 

funcionament 

Cost per 

Nm3 de 

biometà 

Necessitat 

d’extracció 

prèvia 

d'H2S 

Cost 

per Nm3 

total 

Adsorció amb 

oscil·lació de 

pressió (PSA) 

680.000 € 187.250 € 0,25 € si 0,41 € 

Depuració a 

alta pressió 

amb aigua 

265.000 € 110.000 € 0,13 € no 0,13 € 

Depuració amb 

Selexol 
265.000 € 160.000 € 0,17 € no 0,17 € 

Extracció de 

CO2 per 

absorció 

química 

353.000 € 134.500 € 0,16 € no 0,16 € 

Separació per 

membranes 
233.000 € 81.750 € 0,12 € si 0,28 € 

Separació 

criogènica 
908.500 € 397.500 € 0,43 € no 0,43 € 

 

En els resultats del preu del Nm3 de biogàs enriquit, es pot observar que la 

depuració a alta pressió amb aigua és el mètode d’enriquiment més econòmic. 

Aquest fet es deu principalment al cost inversió, que també és dels més baixos 

entre les diferents tècniques.  

En l’actualitat la separació criogènica és inviable (si no és a molt gran escala) ja 

que sobresurt de la llista amb un cost d’inversió molt per sobre de la resta, 

conseqüentment el preu del biogàs es dispara fins als 0,43€/Nm3. Aquest motiu 

fa que s’hagi considerat oportú excloure aquesta tecnologia del mètode VTP. 

Els costos d’inversió en l’absorció amb oscil·lació de pressió (PSA) són també 

força més elevats que els de la resta de tecnologies, això fa que el preu del 

biogàs estigui una mica per sobre en comparació amb les altres tècniques. A 
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més, el problema d’aquesta tècnica, al igual que succeeix amb la separació per 

membranes, és la necessitat d’un tractament previ per a l’eliminació de l’H2S que 

encareix notablement el preu del biogàs enriquit. Al igual que succeeix amb la 

separació criogènica aquest factor fa que s’exclogui aquesta tecnologia del la 

selecció final segons el mètode VTP. 

La viabilitat econòmica dependrà de cada cas concret, però en general la 

depuració a alta pressió amb aigua és la millor tecnologia en aquest sentit, seguit 

de l’absorció amb reactius químics i de l’adsorció amb Selexol. 

9.1.3. Requeriments de les plantes d’enriquiment 

• Consum d’energia 

De les dades d’operacionalitat de diferents plantes en funcionament, es pot 

concloure que el requisit d’energia elèctrica per enriquir el biogàs amb qualsevol 

de les tècniques més comunes PSA, depuració amb aigua, depuració amb 

Selexol i membranes està entre 0,3 i 0,6 kWh per metre cúbic normal de gas 

millorat . Un metre cúbic normal de biogàs enriquit amb un nivell de metà del 

97%, té un contingut d’energia de 9,67 kWh. Per tant es requereix entre un 3 i un 

6% de l’energia continguda en el gas resultant per tal d’enriquir-lo. 

En el cas de l’absorció química amb amines, el consum d’electricitat és de tan 

sols 0,15kWh/Nm3 però requereix d’una elevada demanda d’energia tèrmica per 

a la regeneració de la solució aquosa. 

La separació criogènica és la tècnica d’enriquiment amb major consum d’energia 

degut a les necessitats d’extrema refrigeració i les elevades pressions. Per 

aquest motiu aquesta tècnica tan sols s’utilitza quan es requereix una gran 

capacitat de tractament i una elevat rendiment del procés d’enriquiment, es a dir 

unes pèrdues de metà mínimes. 

En els processos on es possible realitzar una combustió dels gasos residuals per 

obtenir-ne energia elèctrica, el generador alimentat amb el gas residual pot 

subministrar l’energia necessària pels compressors aconseguint així en una 

eficiència energètica encara més gran. Quan s’obté energia tèrmica gràcies al 

gas residual, aquesta es pot utilitzar per propi procés en el cas de l’absorció 

química, per la calefacció del procés de digestió, etc. 

Hi ha un factor que, per descomptat, influeix en la necessitat d’energia, és el 

nivell de metà en el biogàs d’entrada. Un nivell alt significa que el metà té un 

menor contingut en diòxid de carboni i per tan cal extreure una menor quantitat 

de gas, d’aquest forma es disminueix la necessitat d’energia. Per obtenir 
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informació comparable entre les diferents tecnologies les dades han de tenir en 

compte aquest fet. 

Un altre factor que afecta el consum d’energia és en quin percentatge de càrrega 

està operant la planta. Un baix percentatge de càrrega comporta una menor 

eficiència en alguns equips com els compressors. D’altres, factors que també 

influeixen són la pressió de treball necessària i el correcte funcionament del 

sistema de control que opera la planta. Aquest sistema de control pot, per 

exemple, adaptar la quantitat de gas recirculant segons els nivells mesurats 

d’emissió de gasos contaminants de forma continua.  

• Necessitats d’aigua 

En l’enriquiment de biogàs amb les tècniques PSA, Selexol, absorció per reacció 

química, membranes amb prou feines hi ha presència d’aigua. Únicament la que 

conté el propi biogàs i la que requereixen alguns sistemes de refrigeració 

(especialment la criogènica). 

Lògicament, la tècnica que té major consum d’aigua és l’enriquiment per 

depuració a alta pressió amb aigua. La quantitat d’aigua utilitzada en aquesta 

tècnica depèn de la grandària de la planta i la pressió a la columna d’absorció. 

La informació sobre les plantes en funcionament i de proveïdors mostra que 

mentre que per un sistema amb regeneració d’aigua que es requereix de 2-3 

metres cúbics d’aigua per hora, per la mateixa capacitat de tractament, la 

depuració amb aigua sense regeneració en necessita vàries desenes.  

Quan es requereix un tractament de l’aigua, una de les solucions més comunes 

és la utilització d’un sistema d’osmosi inversa. El concentrat resultant d’aquesta 

osmosi s’envia a una depuradora externa, mentre que l’aigua osmotitzada pot 

ser aprofitada de nou pel procés. 

• Necessitats d’altres materials 

Les plantes d’enriquiment amb Selexol i absorció amb reacció química 

necessiten renovar els compostos químics regularment. Aquest fet es deu a les 

pèrdues o intoxicació del producte químic per exemple amb sulfur d’hidrogen. Els 

proveïdors recomanen renovar els reactius aproximadament cada 5 anys. 

En els processos d’eliminació prèvia de sulfur d’hidrogen el material de farciment 

també ha de ser renovat amb el temps. El mateix succeeix amb el material dels 

assecadors d’aigua per adsorció.  

D’altre banda hi ha alguns materials que es consumeixen en totes les tècniques, 

com per exemple, l’oli de lubrificació dels compressors, gasos de calibratge i les 
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solucions per l'olorització. A part de l’aigua, en els processos que tenen circuits 

de refrigeració es sol utilitzar glicol com a anticongelant.  

• Necessitats d’operacionalitat i manteniment 

No totes les tècniques requereixen la mateixa quantitat d’hores de manteniment, 

renovació de materials ni operadors. Per tant, cal fer una distinció en aquest 

sentit. Pel que fa a l’absorció química, es requereix un compost químic 

catalitzador d’elevat cost econòmic per tal d’absorbir el CO2 i H2S. Aquest 

catalitzador normalment s’ha de renovar dues vegades l’any, suposant l’aturada 

de la planta. Un fet similar passa en part amb l’adsorció amb oscil·lació de 

pressió, però aquí l’ús de varis recipients d’adsorció evita l’aturada total de la 

planta. 

La depuració a alta pressió amb aigua és un procés molt simple d’operar. L’únic 

paràmetre a controlar és la pressió dins el depurador d’aigua i es pot regular 

fàcilment per mantenir-la en la condició desitjada. A causa d’aquesta facilitat, tan 

sols cal un operador per comprovar que tot funcioni correctament. Un altre 

avantatge d’aquesta tècnica és l’absència d’ús de productes químics o materials 

d’absorció, això permet un funcionament continuo del procés sense necessitats 

d’aturades. 

La separació per membrana està format per equips senzills i no fa ús de 

productes químics, en conseqüència no necessita cap operador controlant 

constantment el funcionament de la planta. No obstant això, si que cal una 

comprovació de que el procés funciona correctament de forma periòdica. La vida 

útil de les membranes és d’entre 10 i 15 anys, així que els requeriments de 

manteniment són mínims. 

Finalment, la separació criogènica es la tècnica que requereix major nombre 

d’operaris i manteniment a causa de la gran quantitat d’equips, i de la 

complexitat del procés. A més, les altes pressions i les molt baixes temperatures 

fan que sigui un procés perillós que cal ser controlat de forma continua.  

• Comparativa del requeriments de les plantes. 

A nivell de necessitats energètiques la criogènica queda exclosa del proses de 

selecció, ja que es desmarca molt de la resta de tecnològiques en aquest sentit. 

La resta de tècniques tenen unes necessitats energètiques similars, ara bé, 

l’absorció química requereix una damnada d’energia tèrmica que difícilment 

podria ser utilitzada per a altres fins, fent-ne complicada la viabilitat. 

Pel que fa a les necessitats d’altres materials, la depuració amb aigua a alta 

pressió és la única que no requereix de compostos reactius o elements que 

calgui renovar per al procés d’enriquiment. L’únic element necessari és l’aigua, 
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que és fàcil d’obtenir (nomes cal connectar la instal·lació a la xarxa pública), i 

que té un cost inferior a la d’altres materials utilitzats per la resta de tècniques. A 

més el consum d’aquesta es redueix dràsticament amb l’ús d’un sistema 

regeneratiu. 

Pel que fa a les necessitats d’operació, la depuració amb aigua també es 

presenta com la millor opció. La renovació constant de l’aigua de procés 

d’aquesta tècnica evita l’aturada de la planta per necessitats de manteniment, 

inconvenient que sí succeeix en d’altres tècniques. 

Concloent, la separació per membrana i la depuració amb aigua són els 

processos més fàcils d’operar ja que no requereixen l’ús de materials 

adsorbents, catalitzadors o productes químics. La separació criogènica té el 

problema de treballar a temperatures molt baixes i altes pressions i per tant, 

necessita ser controlada per operadors en tot moment, pel mateix motiu 

requereix unes importants exigències de seguretat.  

 

9.1.4. Impacte ambiental de les diferents tècniques 

d’enriquiment 

L’impacte mediambiental de les diferents tècniques d’enriquiment es deu 

principalment als fluxos residuals que aquestes produeixen. Aquests fluxos 

residuals són en forma de líquids que cal tractar a posteriori o en forma de gasos 

que s’alliberen a l’atmosfera. 

• Adsorció amb oscil·lació de pressió (PSA) 

Les plantes amb sistema PSA tenen un flux de producte final, el biogàs millorat, 

que conté més del 97% de CH4. Paral·lelament al flux de producte, és produeix 

un corrent residual. Aquest flux residual abandona els recipients d’adsorció per la 

part inferior i conté tot el material adsorbit a partir dels tamisos moleculars. A 

més, aquest residu conté encara quantitats significatives de metà (el restant 3% 

de CH4).Caldrà doncs un tractament del gas residual per eliminar aquest CH4 

abans d’emetre el gas a l’atmosfera. Es pot augmentar la puresa del CH4 en el 

flux de producte mitjançant el reciclatge de part del flux residual. Aquesta 

pràctica té també un efecte positiu sobre la quantitat de CH4 emès en el flux 

residual, que disminuirà. 

• Depuració a alta pressió amb aigua 

El procés de depuració amb aigua conté dos fluxos residuals principals. El 

primer, és el cabal d’aire que s’utilitza per a la regeneració de l’aigua. Aquest 
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corrent es compon principalment d’aire i un alt percentatge de CO2, però també 

conté traces d'H2S. La presència de H2S i de petites traces de CH4, fa que 

aquest flux d’aire necessiti ser tractat.  

El segon corrent de residus és la purga d’aigua. Per mantenir la solubilitat el més 

alta possible una part de l’aigua regenerada es purga i es reemplaça amb aigua 

potable. D’aquesta manera la concentració de CO2 i H2S a l’aigua corrent en el 

depurador es mantindrà tan baixa com sigui possible, evitant-ne així 

l’acumulació. Com que la majoria de CO2 i H2S s’absorbeix en l’aire de 

regeneració l’aigua purgada no ha de ser tractada. Contràriament, en el cas de la 

depuració no regenerativa si que pot caldre un tractament a posteriori. 

• Absorció Química de CO2 

L’únic flux apart del biogàs necessari en el procés d’absorció química del CO2 és 

una fase d’aigua líquida en la qual es dissolen les amines (aminoàcids). Com 

s’ha exposat, en aquest procés el biogàs flueix a través d’una columna amb 

material de farciment on es troba amb la solució d’amina a contracorrent. La 

solució absorbeix el CO2 del biogàs i aquest surt de la columna d’absorció 

purificat.  

La solució d’amina, incloent el CO2 capturat, surt de la columna d’aborció per 

anar a la de regeneració. Durant aquest procés de regeneració, el CO2 es separa 

de la solució d’amines i, si s’escau es realitza un tractament d’aquest gas 

prèviament a l’emissió a l’atmosfera com un flux de residus. Per la seva banda, 

la solució d’amina flueix de nou a la columna d’absorció per reiniciar el cicle. 

Aquesta solució ha de ser reemplaçada diverses vegades l’any convertint-se 

també en un flux residual. El tractament d’aquesta solució consisteix en separar 

l’aigua de les amines mitjançant habitualment sistemes de membranes. L’aigua 

neta pot ser reutilitzada, així que els únics corrents de residuals reals són el flux 

de CO2 i les amines. 

• Separació per membranes 

Un desavantatge important de l’ús de membranes és el baix rendiment 

d’aprofitament del metà. Aquest fet fa que el gas residual encara contingui un 

percentatge en CH4 considerable. Part d’aquest flux residual pot ser realimentat 

amb el biogàs d’entrada o tractat per tal d’eliminar-ne el metà. Utilitzant una 

configuració de diverses etapes també augmenta el rendiment global del procés, 

és a dir es redueix la presència de metà en el gas residual. En aquest sentit, 

s’obtenen resultats positius utilitzant sistemes de membranes modulars que 

realitzen varies etapes de forma interna, com el que es representa a la Fig. 9.1.  
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Fig. 9.1 Sistema modular de membranes en vàries etapes 

• Separació criogènica 

La no utilització de productes químics en el procés de separació criogènica fa 

d’aquest mètode d’enriquiment una tècnica molt respectuosa amb el medi 

ambient. L’únic flux residual està constituït en un alt percentatge de CO2, però 

també conté traces d'H2S i CH4. Degut a la toxicitat del H2S i l’impacte ambiental 

del CH4, aquest corrent ha de ser tractat. El fet que aquest flux residual amb alt 

contingut en CO2 s’extregui en forma líquida o sòlida en facilita possibles 

aprofitaments com a subproducte en d’altres aplicacions industrials (refrigeració, 

recàrrega d’extintors, etc.). 

• Comparativa d’impactes ambientals de les diferents tècniques 

Pel que fa a la quantitat de fluxos de residus, s’observa que l’adsorció amb 

oscil·lació de pressió i la separació amb membranes tenen només un flux 

residual, mentre que en l’absorció amb reactius químics i la depuració a alta 

pressió amb aigua en tenen dos.  

Malgrat aquest fet, no significa automàticament que l’absorció amb productes 

químics i la depuració a alta pressió amb aigua siguin pitjors tècniques 

ambientalment parlant. Cal considerar no només la quantitat de fluxos residuals 

sinó determinar també el contingut de contaminants d’aquests.  

El flux de residual que es produeix en l’absorció amb oscil·lació de pressió i en la 

separació per membranes conté traces de metà. El millor tractament es cremar-

lo junt amb l’aire per fer la mescla amb el combustible en un motor de gas lligat a 

un generador, en una caldera o simplement en una torxa. Si no es realitza un 

aprofitament “in situ” una opció possible són els processos d’oxidació.  

L’absorció química té dos fluxos residuals reals, per una banda un corrent que 

conté el CO2 i per l’altre un corrent periòdic degut a la renovació del producte 
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químic catalitzador. Aquest últim té un alt risc mediambiental i requereix de 

tractaments molt específics.  

La separació criogènica té un corrent de residus que conté un alt percentatge de 

CO2 i algunes traces de H2S i CH4. Aquest corrent s’obté en forma líquida o 

sòlida i pot ser valoritza més fàcilment.  

La depuració a alta pressió amb aigua té un flux de residus que conté CO2 i 

algunes traces d'H2S. L'H2S és tòxic i causa problemes de males olors, aquesta 

circumstància dona com a resultat la necessitat d’un tractament d’aquest flux,. El 

segon flux de residus d’aquesta tècnica és un corrent d’aigua que conté petites 

quantitats de CO2 i H2S. Degut a les baixes concentracions aquest corrent no 

necessita cap tractament. En el cas de no utilitzar un sistema regeneratiu, només 

existeix un únic flux de residus en forma d’aigua que conte CO2 i H2S, en aquest 

cas si que es requereix un tractament posterior. 

Davant aquestes necessitats ambientals, si s’exclou la criogènica per la seva 

difícil viabilitat, la depuració a alta pressió amb aigua usant un sistema 

regeneratiu, sembla la tècnica més respectuosa ambientalment. Les necessitats 

de tractaments de fluxos residuals tan sol requereixen un simple tractament 

biològic quant les concentracions de H2S en el gas residual són elevades. 

D’altre banda, si s’inclou un sistema de recuperació de CO2, s’evita qualsevol 

emissió a l’atmosfera. En aquest projecte s’ha descartat aquesta opció ja que 

encareix i complica considerablement la instal·lació, fent que sigui inviable per a 

cabals de tractament de gas reduïts com és el cas. 

En resum, pel que fa a l’impacte ambiental, l’adsorció amb oscil·lació de pressió i 

la separació per membranes són les úniques dues tècniques que tenen un sol 

flux residual amb presència de CH4 que pot ser tractat mitjançant la combustió o 

oxidació d’aquest. La resta de tècniques tenen fluxos de residuals que 

requereixen tractaments per a l’eliminació de certs components. Aquests 

tractaments s’han de tenir presents per aconseguir el mínim impacte ambiental i 

per tan s’han de considerar des del punt de vista econòmic. 

 

9.2 Selecció de la tècnica d’enriquiment, VTP 

Per decidir quina és la millor tècnica d’enriquiment en cada cas cal considerar la 

millor combinació d’avantatges i desavantatges, el cost d’operació i inversió que 

determinen el cost final del m3 de biogàs enriquit, la necessitat de tractament 

dels fluxos residuals, els materials necessaris pel manteniment, etc. 
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A continuació es mostra una taula resum amb tots els avantatges i inconvenients 

de cada tècnica per tal de facilitar-ne la comparació. 

Taula 9.3 Resum d’avantatges i inconvenients de les diferents tecnologies d’enriquiment. 

 Avantatges Inconvenients 

A
ds

or
ci

ó 
pe

r 
os

ci
l·l

ac
ió

 d
e 

pr
es

si
ó 

(P
S

A
) 

• Més d’un 97% de puresa en 

CH4 

• Evita la contaminació de 

bactèries en el gas 

• Baixa demanda energètica 

• Baix nivell d’emissions de CH4 

• Adsorbeix part de N2 i O2 

• Versions simples del procés 

poden ser rendibles a petita 

escala 

• Tecnologia provada 

• Requereix una etapa prèvia 

d’extracció de H2S 

• El medi d’adsorció perd eficàcia 

amb el temps i necessita 

reemplaçament. 

• El material d’absorció pot causar 

"pols" en el gas. 

• El contingut de metà de sortida no 

és estable. 

• Difícil control del sistema. 

• Cost d’inversió elevat. 

D
ep

ur
ac

ió
 a

 a
lta

 p
re

ss
ió

 a
m

b 
ai

gu
a 

• Extreu gasos i material 

particulat 

• Neutralitza gasos corrosius. 

• Alt enriquiment amb bon 

rendiment. 

• Tècnica simple, no hi ha 

reactius químics ni equips 

especials. 

• Risc en seguretat i 

contaminació molt reduïts. 

• Baix cost d’operació. 

• Tecnologia molt provada. 

• L’adsorció d’H2S es realitza en el 

mateix procés. 

• Concentracions molt elevades 

d’H2S poden danyar l’equip. 

• Requereix grans quantitats 

d’aigua. 

• En alguns casos es requereixen 

postractaments de l’aigua 

utilitzada. 

• No extreu gasos inerts (O2 i N2) 

A
bs

or
ci

ó 
am

b 

S
el

ex
ol

 • Alta capacitat d’absorció  

• El gas s’asseca durant el 

procés. 

• Requereix mesures de seguretat 

per la manipulació del solvent. 

• Risc de contaminació química 

• Poques experiències amb 

aquesta tecnologia. 
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 Avantatges Inconvenients 
A

bs
or

ci
ó 

Q
uí

m
ic

a 

• Extracció gairebé completa 

d’H2S 

• Bona eficiència energètica i 

reduïts costos de manteniment 

• Rendible a gran escala 

• Eliminació d’un sol component per 

columna. Selectivitat. 

• Elevat cost dels reactius químics. 

• Requereix energia tèrmica per a 

la regeneració. 

• Requereix mesures seguretat per 

la manipulació de reactius 

químics. 

• No extreu inerts(O2 i N2) 

• Risc de contaminació química 

• Costos econòmics i energètics 

inviables per a biogàs amb alt 

contingut de CO2 (>20%) 

S
ep

ar
ac

ió
 p

er
 m

em
br

an
es

 

• Equips compactes i lleugers 

• Baix cost d’inversió 

• Poc manteniment 

• Baixa demanda energètica 

• Procés simple i fàcil de manejar 

• En alguns casos, pot extreure 

part de gasos inerts (O2 i N2) 

• Rendiment d’aprofitament del CH4 

relativament baix. 

• Requereix una etapa prèvia 

d’extracció de H2S 

• Necessitat de reemplaçar les 

membranes periòdicament. 

• Elevat cost d’alguns tipus de 

membranes. 

S
ep

ar
ac

ió
 c

rio
gè

ni
ca

 

• Pot produir grans cabals amb 

una alta puresa. 

• Facilitat per ampliacions. 

• No requereix reactius químics 

• Pot produir el biometà liquat 

(LNG) 

• Facilitat per la valorització del 

CO2. 

• Facil separació dels gasos 

inerts (O2 i N2) 

• Requereix molt equipament 

• Planta complexa amb elevats 

costos d’operació. 

• Les molt baixes temperatures i les 

altes pressions poden crear 

plantes amb elevat risc per a les 

persones. 

• Només rendible per a plantes a 

molt gran escala. 

• Tècnica poc provada, només 

experiències en plantes pilot. 
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Com s’ha comentat anteriorment la separació per membranes queda exclosa de 

la selecció degut a la incapacitat d’aconseguir els objectius de purificació. D’igual 

forma la separació criogènica i l’absorció per oscil·lació de pressió (PSA) també 

queden excloses del mètode VTP  

Tenint presents els avantatges i inconvenients exposats de cada una de les 

tècniques, s’utilitzarà el mètode del valor tècnic ponderat (VTP) per escollir la 

millor alternativa entra les possibles. Per aplicar el mètode es construeix una 

taula on s’assigna un pes o importància relativa als criteris de selecció. A 

continuació es puntuen o qualifiquen les alternatives de 0 a 10 per a cada criteri i 

es multipliquen les puntuacions pels pesos. L’alternativa escollida serà aquella 

en què el valor tècnic ponderat (VTP, puntuació total dividida per la puntuació 

màxima possible) sigui la més alta. 

Taula 9.4 Mètode del valor tècnic ponderat (VTP) 

Depuració a 

alta pressió 

amb aigua 

Absorció amb 

Selexol 

Absorció 

química de 

CO2 Criteris 
Pes 

(G) 

P PxG P PxG P PxG 

Puresa del biometà 

final 
8 7 56 8 64 8 64 

Inversió Inicial 6 7 42 7 42 6 36 

Cost producció 

biometà 
9 8 72 7 63 7 63 

Consum d'energia 8 6 48 6 48 3 24 

Consum d'aigua 5 5 25 8 40 8 40 

Necessitats d'altres 

materials 
6 8 48 3 18 3 18 

Operacionalitat i 

manteniment 
8 8 64 5 40 3 24 

Impacte ambiental 7 8 56 3 21 2 14 

Suma   411 336 283 

VTP   72,11% 58,95% 49,65% 

 

Després dels resultats de la ponderació de les diferents tècniques per a la millora 

del biogàs, es pot concloure que la depuració a alta pressió amb aigua és la que 

presenta millors característiques. El baix cost per unitat de biogàs enriquit junt 

amb l’alta puresa i un rendiment considerable la fan una tècnica d’enriquiment 

prometedora.  
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Si s’observa la tipologia de les plantes d’enriquiment actualment en servei 

aquesta conclusió es confirma, ja que és la tecnologia més emprada. 

Aproximadament un 40% de les plantes d’enriquiment actuals l’utilitzen. Així 

doncs la tecnologia escollida per al procés de la planta d’enriquiment d’aquest 

projecte serà la depuració amb aigua a alta pressió. 

9.3 Necessitat d’extracció de nitrogen 

Com s’ha observat en el capítol anterior el sistema de depuració amb aigua a 

alta pressió no permet l’absorció del nitrogen, contràriament a d’altres tècniques 

com la criogènica o les membranes selectives que s’han descartat. 

Els anàlisis del biogàs provinent de l’Ecoparc mostren com aquest conte un 

percentatge considerable de nitrogen. L’extracció del diòxid de carboni del 

biogàs causa que el percentatge de nitrogen en el gas resultant augmenti, 

reduint-ne així el poder energètic i incomplint amb l’especificació de contingut 

màxim d’aquest. És per aquest motiu que es planteja l’adició d’un sistema de 

retenció de nitrogen a posteriori de la planta d’enriquiment. 

En l’apartat “Extracció del nitrogen” s’exposen els processos per a la retenció de 

nitrogen i s’observa com la tecnologia PSA ofereix una alternativa més pràctica, 

especialment per a aplicacions més petites, com en el cas d’aquest projecte. Les 

instal·lacions d’adsorció amb oscil·lació de pressió tenen una sèrie d’avantatges 

respecte als sistemes criogènics o l’ús de dissolvents. No es requereix un 

"refredament" del gas atès que l’adsorció és produeix indiferentment de la 

temperatura del fluid. Els requeriments de potència són raonables i les 

demandes de manteniment i d'operació són baixes. A més, els sistema pot ser 

muntat sobre suport modulars que en faciliten les tasques d’instal·lació, en 

permeten la mobilitat a una nova ubicació i simplifiquen el desmantellament. 

Degut als avantatges exposats i a les característiques del procés dissenyat, 

cabal de processament reduït (500m3/h) i percentatge de nitrogen no excessiu 

(8%N2), s’ha cregut oportú la instal·lació d’un equip PSA per a l’absorció del 

nitrogen a posteriori de la planta d’enriquiment. 
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10. Descripció general del procés 

El sistema de tractament del biogàs què tindrà lloc en la planta d’enriquiment es 

divideix en varis processos, el principal dels quals és el procés d’enriquiment. 

Les etapes més rellevants s’anomenen tot seguit i es poden observar en 

l’esquema a continuació: 

1. Enriquiment del biogàs 

1.1  Compressió del biogàs (fins a 10atm) 

1.2 Depuració amb aigua a alta pressió 

1.3 Assecatge del gas. 

2. Extracció del nitrogen amb sistema PSA (tamís molecular). 

3. Compressió del biometà (fins a 50-70atm) 

4. Compressió a condicions CNG 

5. Emmagatzematge CNG 

 

Fig. 10.1 Diagrama de processos de la instal·lació 
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La planta de tractament captarà el biogàs provinent per canonada des del 

gasòmetre actual de l’Ecoparc, arribarà a la planta i es connectarà amb el 

sistema de compressió del biogàs, que n’augmentarà la pressió fins a l’adequada 

pel posterior sistema d’enriquiment.  

Tot seguit el gas entrarà a la part principal de la planta de tractament de biogàs, 

el procés d’enriquiment pròpiament dit. Aquest equip utilitza la tecnologia de la 

depuració amb aigua a alta pressió.  Mitjançant el contacte del biogàs amb aigua 

s’aconsegueix extreure gran part del CO2.  

D’aquest procés en sorgeix el biogàs enriquit (biometà), però també l’aire que 

conte el CO2 extret i altres impureses que serà tractat mitjançant un biofiltre. Per 

la seva banda el biometà és enviat a un sistema de d’assecatge compost per 

recipients amb material adsorbent. 

A posteriori d’aquest assecatge s’efectua una extracció del contingut de nitrogen 

que encara conté el gas. Aquest procés es durà a terme gràcies a un sistema 

PSA amb filtres moleculars. En aquesta operació s’allibera el nitrogen a 

l’atmosfera i s’obté el biometà amb la composició final desitjada. 

A partir d’aquí tan sols cal augmentar la pressió del biometà, primer fins a 70atm, 

per entregar-lo a les condicions equivalents a les del gas natural de què 

actualment disposa la cotxera. Desprès d’aquesta primera compressió s’envia 

per canalització fins al recinte de les cotxeres. 

Un cop a les cotxers s’eleva altre cop la pressió en una segona etapa fins a les 

condicions CNG (200-220atm). Per realitzar aquesta funció s’utilitzaran els 

mateixos compressors que ja realitzen aquesta operació amb el gas natural. 

Un cop comprimit, el biometà s’emmagatzemarà en bombones CNG fixes per tal 

que els autobusos en puguin disposar quan el requereixin. 

En el següent apartat s’exposen àmpliament els principis de funcionament de 

cadascun dels equips que intervenen en el procés i les funcions que realitzen. 

Per altra banda també es pot consultar el Plànol 7 “Diagrama de procés i balanç” 

on s’exposa detalladament la connexió entre equips, així com les condicions dels 

fluids en els diferents punts del procés que permeten fer-se una idea millor del 

funcionament de la planta. 
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11. Descripció dels equips 

11.1 Equips del procés d’enriquiment 

Un cop escollida la tecnologia que s’emprarà en la planta d’enriquiment a 

projectar, cal descriure com s’implementarà, els equips que hi intervenen i el 

funcionament dels mateixos. 

La depuració de biogàs amb aigua consisteix en l’absorció física de CO2 i H2S en 

aigua a alta pressió que seguidament es regenera gràcies a la reducció de la 

pressió amb molt poc canvi en la temperatura. És un mètode senzill que implica 

l’ús d’aigua a pressió com absorbent.  

El sistema consta d’una columna de farciment per absorció de gasos que permet 

l’absorció de CO2 i altres gasos solubles en aigua, un recipient o tanc d’expansió 

per a la recuperació de metà i una columna de farciment per desorció per a la 

regeneració de l’aigua de procés.  

 

Fig. 11.1Representació esquemàtica d’una planta d’enriquiment amb depuració d’aigua. 

Font: Malmberg Bioerdgastech GmbH [29] 
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El disseny del sistema de depuració amb aigua és totalment depenent de la 

solubilitat del diòxid de carboni en l’aigua. El valor d’aquesta solubilitat es regeix 

per la pressió i la temperatura, tal com s’observa a la Taula 11.1.  

Taula 11.1Solubilitat aproximada del CO2 en aigua 

Solubilitat, en kg de CO2 per kg d’aigua a diferents 

temperatures 
Pressió  

(atm) 
OºC 12ºC 20ºC 30ºC 

1 0,40 0,25 0,15 0,10 

20 3,15 2,15 1,30 0,90 

50 7,70 6,95 6,00 4,80 

 

Es desprèn de la taula que a mesura que la pressió s’incrementa, la solubilitat 

del CO2 en l’aigua també augmenta, però disminueix en augmentar la 

temperatura. Aquesta mateixa dinàmica s’observa en les gràfiques següents. 

 

Fig. 11.2 Gràfiques de solubilitat del CO2 en aigua en funció de la pressió i la 

temperatura. Font: Ros Roca [35] 

La solubilitat del CH4 en aigua és molt inferior a la del CO2 i aquest fet en 

possibilita la separació mitjançant l’absorció en aigua. La taula següent mostra la 

solubilitat del metà a diferents pressions i temperatures: 

 

 

 

 



Estudi de viabilitat d'una planta de tractament de 
biogàs per a generar-ne gas natural sintètic apte 
per la flota d'autobusos de TMB  

   

 Pàgina 111 de 218 Jordi Casanovas Iborra 

 

Taula 11.2 Solubilitat aproximada del CH4 en aigua.  

Solubilitat del CH4, fracció molar (x·103) a diferents 

temperatures 
Pressió  

(atm) 
2ºC 10ºC 25ºC 50ºC 

10 0,399 0,329 0,238 0,204 

15 0,631 0,558   

25 0,971 0,772 0,613 0,443 

60  1,496 1,238  

80    1,305 

160   2,459  

180    2,325 

 

La següent gràfica fa una aproximació lineal de la solubilitat en aigua del metà, 

diòxid de carboni i sulfur d’hidrogen. Aquí s’aprecia la diferencia de solubilitats 

que fa possible el procés de depuració amb aigua a alta pressió. 

 

Fig. 11.3 Gràfica comparativa de la solubilitat dels diferents components del biogàs. 

Font:DMT [28] 

El fet de poder controlar la solubilitat del CO2 mitjançant la regulació de la 

pressió i la temperatura junt amb la gran diferència de solubilitats entre el diòxid 

de carboni i el metà, són les claus bàsiques de l’operabilitat del sistema de 

depuració amb aigua a alta pressió. A continuació es descriu de forma detallada 

el funcionament dels equips principals d’aquest procés, on es posarà de manifest 

com és basen en els principis comentats. 
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11.1.1. Columna d’absorció (Scrubber) 

En l’absorció de gasos, un vapor soluble (CO2) s’absorbeix des de la seva 

barreja amb un gas inert (biogàs) per mitjà d’un líquid (aigua) en el qual el gas és 

més o menys soluble. En el cas d’aquest projecte, es tracta d’enriquir el biogàs, 

és a dir, extreure del biogàs el diòxid de carboni mitjançant l’aigua per obtenir un 

gas de millors qualitats per al seu ús com a combustible. 

El procediment d’absorció consisteix en la transferència d’un contaminant 

present en una corrent gasosa amb elevada concentració a un líquid, amb baixa 

pressió de vapor i menor concentració del compost, en el qual tingui alta 

solubilitat. Per tant, la força impulsora que provoca la separació serà la diferència 

de concentracions entre fases.  

Per aconseguir la màxima eficiència s’ha de buscar la màxima superfície de 

contacte entre el gas a tractar i el líquid adsorbent, a més els materials de 

construcció dels equips han de ser resistents a la corrosió a causa del caràcter 

àcid d’alguns contaminants. Els paràmetres més importants en el disseny 

d’aquests equips són: 

• La relació líquid / gas. Com més baix sigui aquest nombre menor serà 

també la quantitat de líquid depurador necessària. En conseqüència els 

costos seran menors i la grandària de les instal·lacions disminuirà. 

• Velocitat del gas. Per minimitzar els costos, els depuradors es dissenyen 

per funcionar a la màxima velocitat del gas possible, minimitzant així la 

mida del recipient. 

• Temps de residència. El gas ha de romandre dins del recipient el temps 

suficient perquè la major quantitat possible de CO2 sigui absorbida. 

Les columnes de farciment a contracorrent, utilitzades pel sistema de depuració, 

són equips cilíndrics que contenen al seu interior un farciment amb l’objectiu de 

maximitzar l’àrea de contacte entre gas i líquid. Les columnes d’absorció o 

depuradors amb farciment tenen eficiències d’extracció de gasos més altes que 

altres equips, fins i tot treballant amb cabals de gasos a tractar més alts i menor 

quantitat de líquid de neteja.  

El dispositiu consisteix en una columna cilíndrica, o torre, equipada amb una 

entrada de gas i un espai de distribució a la part inferior, una entrada de líquid i 

un distribuïdor a la part superior; sortides per al gas i el líquid pel sostre i el fons, 

respectivament, i una massa suportada de cossos sòlids inerts que conformen el 

farciment de la columna. 
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L’entrada del líquid (aigua) es distribueix des de la part superior del farciment 

mitjançant un distribuïdor i, en l’operació ideal, es mulla uniformement la 

superfície del farciment. El gas que conté el solut (biogàs), entra en l’espai de 

distribució situat sota el farcit i ascendeix a través dels espais intersticials del 

farcit a contracorrent amb el flux de líquids. El farciment proporciona una gran 

àrea de contacte entre el líquid i el gas, afavorint així un íntim contacte entre les 

fases.  

El solut (CO2) contingut en el gas (biogàs) és absorbit pel líquid (aigua) que entra 

a la columna, i el gas ric en metà (biometà) abandona la columna per la part 

superior. El líquid s’enriqueix en solut a mesura que baixa per la columna i en 

surt pel fons. 

 

Fig. 11.4 Esquema d’una columna d’absorció. 

El material de farciment de les columnes d’absorció ha de complir una sèrie de 

funcions: 

• Ser químicament inert davant els fluids de la columna. 

• Ser resistent mecànicament sense tenir un pes excessiu. 
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• Tenir un pas adequat per ambdues corrents sense excessiva retenció del 

líquid o caiguda de pressió. 

• Proporcionar un bon contacte entre el líquid i el gas. 

• Tenir un cost raonable.  

Normalment s’empren materials plàstics inerts, materials ceràmics o metàl·lics 

per a la fabricació del farciment. El farciment pot ser ubicat a l’atzar (de forma 

aleatòria) a l’interior de la columna, o bé ser col·locat ordenadament de forma 

manual. A les Figures Fig. 11.5, Fig. 11.6, Fig. 11.7 i Fig. 11.8 es mostra alguns 

tipus freqüents de materials de farciment. 

 

Fig. 11.5 Anells Rasching 

 

Fig. 11.6 Anells Pall 

 

Fig. 11.7 Teleretes 

 

Fig. 11.8 Estrep Intalox 

 

La taula a continuació mostra les característiques principals dels diferents tipus 

de farciments més comuns:  
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Taula 11.3 Característiques de diferents tipus de material de farciment: 

Grandària 

nominal Tipus de 

farciment 
mm  pulg  

Pes 

aprox. 

per m3,  

(kg/m3) 

Àrea 

interficial  

(a) 

(m2/m3) 

Espais 

Buits 

(%) 

Factor 

d’empacament: 

(Fp) (m-1) 

6 0,25 900 900 60 900 

13 0,50 865 465 62 240 

25 1,0 720 250 68 110 

38 1,5 640 150 71 65 

Muntures 

Berl 

ceràmiques  

51 2,0 625 105 72 45 

6 0,25 865 625 75 725 

13 0,50 737 480 78 200 

25 1,0 673 255 77 92 

38 1,5 625 195 80 52 

51 2,0 609 118 79 40 

Muntures 

Intalox, 

ceràmiques  

76 3,0 577 92 80 22 

25 1,0 76 206 91 32 

51 2,0 64 108 93 21 

Muntures 

Intalox, 

plàstic 

(polipropilè) 76 3,0 60 88 94 15 

16 0,625  341 92 70 

25 1,0 480 210 94 48 

38 1,5 415 130 95 28 

51 2,0 385 105 96 20 

Anells Pall, 

metàl·lics  

89 3,5 270 66 97 16 

16 0,625 116 340 87 97 

25 1,0 88 205 90 52 

38 1,5 76 130 91 40 

51 2,0 72 100 92 25 

Anells Pall, 

plàstic 

(polipropilè)  

89 3,5 68 85 92 16 

6 0,25 960 710 62 1680 

13 0,50 880 370 64 640 

16 0,625 800 240 72 270 

25 1,0 670 190 74 160 

Anells 

Rasching, 

ceràmics  

38 1,5 740 120 68 95 
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Grandària 

nominal 

51 2,0 660 92 74 65 

76 3,0 590 62 75 36 

89 3,5 580 46 80 25 

13 0,5 1500 417 80 222 

25 1,0 1140 207 86 137 

38 1,5 785 130 90 82 

51 2,0 590 102 92 57 

Anells 

Rasching, 

acer 

76 3,0 400 72 95 32 

 

La columna d’absorció es dimensionarà considerant que s’omple amb Anells 

Rasching de ceràmica d’una polzada (25mm). Aquest fariment té un menor cost 

econòmic, una gran disponibilitat i per ser el d’ús més comú en aquests tipus 

d’instal·lacions. 

El requisit d’un bon contacte entre el líquid i el gas és la condició més difícil de 

complir, especialment en columnes grans. Idealment, el líquid, un cop distribuït a 

la part superior del farciment, flueix en forma d’una pel·lícula sobre la superfície 

del farciment durant tot el recorregut de descens a través de la columna. Però en 

realitat les pel·lícules tendeixen a créixer de gruix en alguns llocs i a disminuir en 

altres, de manera que el líquid s’agrupa en petites corrents i descendeix a través 

de camins preferents localitzats en el farciment deixant seques altres parts 

d’aquest o tan sols mullant-les de forma intermitent. Aquest efecte es coneix amb 

el nom de canalització i és la principal raó del mal funcionament de les grans 

columnes de farciment.  

La canalització és més severa en columnes amb material de farciment ordenat, 

menys severa en material format per sòlids triturats i encara menys en farciments 

a l’atzar d’unitats de forma regular com ara anells. Per aquest motiu en el 

dimensionat de la columna es considerarà els anells amb una distribució a 

l’atzar. 

Per baixes velocitats de líquid, amb independència de la distribució d’aquest, la 

major part de la superfície del farciment no és mullada pel líquid que baixa. A 

l'augmentar la velocitat del líquid augmenta també la fracció mullada de la 

superfície del material, fins que per a una velocitat crítica, que generalment és 

elevada, tota la superfície està mullada i és efectiva.  
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En una columna que conté un determinat farciment i que està irrigada amb un 

flux definit de líquid, hi ha un límit superior per a la velocitat de flux del gas. La 

velocitat corresponent a aquest punt rep el nom de velocitat d'inundació.  

La velocitat del gas en una columna de farciment en operació ha de ser inferior a 

la velocitat d’inundació. Quant més inferior és una elecció a criteri del 

dissenyador. És freqüent operar amb la meitat de la velocitat d’inundació.  

11.1.2. Tanc d’expansió (Flash Tank) 

La funció del recipient d’expansió o flash tanc és la d’evitar tan les pèrdues de 

metà com l’emissió a l’atmosfera d’aquest, ja que durant el procés d’absorció a 

alta pressió l’aigua absorbeix el CO2, però també una certa quantitat de metà 

(CH4).  

Després d’abandonar la columna d’absorció, l’aigua amb els contaminants flueix 

cap al tanc d’expansió. Aquest recipient opera a una pressió intermèdia, menor 

que la pressió de la columna d’absorció, però major que la pressió de la columna 

de desorció. 

Mitjançant la simple reducció de la pressió de l’aigua, la solubilitat disminueix i el 

metà s’evapora de l’aigua per retornar a la fase gasosa. Així doncs només cal 

recollir el gas recuperat de la part superior del recipient per reinjectar-lo, junt amb 

el biogàs d’entrada, en el compressor previ a la columna d’absorció. El motiu de 

reinjectar-lo a l’inici del procés és que, junt amb el metà, també s’evaporarà una 

part important de CO2. 

Una vàlvula reguladora de pressió a la línia del gas recuperat controla la pressió 

del tanc d’expansió. Mentre que una vàlvula de control a la línia de descàrrega 

d’aigua garanteix el nivell de aigua necessari en el recipient. Cal mantenir un cert  

nivell d’aigua per assegurar un temps de residencia de l’aigua que permeti 

l’evaporació del gas, però també per formar un segell líquid que eviti que el gas 

s’escapi per la línia d’aigua de procés. 
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Fig. 11.9 Representació esquemàtica d’un recipient flash. 

11.1.3. Columna de desorció (Stripper) 

Desprès de l’absorció, el solut (CO2) es recupera del líquid mitjançant el contacte 

amb un altre gas (aire), d’aquesta forma el líquid absorbent (aigua) pot ser 

reutilitzat. Tal operació, que és inversa de l’absorció, rep el nom de desorció de 

gasos.  

En el cas de la desorció, el solut (CO2) és absorbit del líquid (aigua) per un altre 

gas inert (aire). El principi de funcionament és el mateix que en el cas de 

l’absorció però la direcció d’intercanvi del solut varia, ja que aquí la transferència 

es realitza de la fase liquida a la gasosa i no viceversa tal com succeïa en 

l’absorció.  

D’igual forma que la columnes d’absorció, la columna de desorció o airejador 

consisteix en un cilindre d’acer o material sintètic que s’omple amb un material 

de farciment. El farciment pot consistir en làmines apilades, tubs o material de 

farciment especialment dissenyat com els anells Pall, Rasching o les muntures 

Berl.  
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En instal·lacions com la present, on s’ubica un sistema format per una columna 

de absorció i una de desorció, es comú utilitzar el mateix material de farciment 

per facilitar el manteniment dels equips. Així el material de farciment considerat 

en el dimensionat de la columna de desorció també serà els anells Rashing de 

25mm. 

De forma similar al procés d’absorció, a la part superior de la columna l’aigua 

s’esparceig sobre el material de farciment i flueix cap avall mullant la superfície 

d’aquest. Com a resultat del flux d’aigua sobre el farciment, es crea una gran 

superfície de contacte entre l’aire i l’aigua que facilita per la transferència del gas 

(CO2). A més, l’aigua cau en gotes des d’un element de farciment a un altre, 

renovant contínuament la interfície de contacte aire-aigua. 

L’aire pot ser introduït a la columna gràcies a la ventilació natural o bé, de forma 

més comuna, gràcies a un ventilador. En el cas d’utilitzar un ventilador, el flux 

d’aire pot circular en el mateix sentit que el d’aigua o bé a contra-corrent. A la 

Fig. 11.10 es representa una columna de desorció amb els fluxos a 

contracorrent. 

 

Fig. 11.10 Representació esquemàtica d’una columna de desorció a contracorrent. 

La càrrega de superfície (flux dividit per àrea de superfície) que es sol utilitzar a 

la pràctica en columnes airejadors és de 40 a 100 m3/(m2·h). Igual que en la 

columna d’absorció, el paràmetre de disseny a calcular és l’alçada de farciment 

aplicat, que determina el temps de retenció de l’aigua dins l’airejador.  
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Amb les columnes de desorció, les eficiències de remoció poden arribar a més 

del 95%. La relació entre el flux d’aire i el d’aigua aplicada depèn dels gasos que 

cal eliminar. 

L’eficiència de l’equip amb prou feines canvia quan la càrrega de superfície 

s’incrementa. Això es un fet a tenir en compte ja que en la majoria dels sistemes 

de transferència de gas, es produeix un flux de transferència major quant més 

gran es la relació de fluxos, resultant un temps de retenció més curt per a l’aigua, 

i una menor eficiència. 

Aquesta insensibilitat enfront a la càrrega de superfície en una columna desorció 

es pot explicar pel fet que el temps de retenció en un airejador és pràcticament 

independent del flux d’aigua. L’aigua cau sota la influència de la gravetat, de 

manera que el temps de retenció es determina principalment pel tipus de 

material de farciment utilitzat i l’altura del llit d’aquest. És indiferent si circula més 

o menys aigua a través de la columna perquè el temps de retenció es manté 

sense canvis. A més es dona el cas que , a partir d’un cert punt, un valor creixent 

de la relació de fluxos, no condueix a una reducció de l’altura del farciment. En 

aquest moment la quantitat d’aire no és decisiva. 

11.1.4. Equip de compressió de biogàs 

Per aconseguir la pressió necessària pel funcionament òptim del procés 

d’absorció, el biogàs provinent del gasòmetre de l’Ecoparc és comprimit fins a 

una pressió de 10bar. Per aconseguir-ho s’utilitza un equip de compressió de 

paletes correderes rotatives de dues etapes. Aquest tipus de compressors, són 

considerats els més robusts i fiables del mercat, ideals per a gasos bruts i 

corrosius com ara el biogàs humit.  

El compressor no té vàlvules, fet que en redueix significativament els 

requeriments de manteniment i n’augmenta la fiabilitat i disponibilitat. Les peces 

de recanvi i el servei són per tant, de baix cost, ràpid i senzill en comparació amb 

altres tecnologies de compressió com els pistons alternatius. 
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Fig. 11.11 Equip compressor. Font: Ro-Flo Compressors [33] 

Els compressors de paletes disposen d’un rotor constituït per una sola peça i 

muntat excèntricament dins d’un cilindre. Aquest rotor està proveït d’unes paletes 

que són lliures de moure’s en la direcció radial, entrant i sortint de les ranures 

longitudinals. Aquestes paletes es veuen forçades a sortir contra la paret del 

cilindre per acció de la força centrífuga. Així es creen cambres individuals de gas 

que disminueixen el volum en girar el rotor, comprimint d’aquesta forma el gas. 

 

Fig. 11.12 Representació d’un compressor de paletes  

Les dues etapes de compressió estan directament acoblades a un motor comú, 

que compta amb un accionament de velocitat variable (Variable Speed Drive, 

VSD) per permetre un control eficient de la capacitat. L’esquema de compressió 

seria el següent:  
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Fig. 11.13 Esquema del procés de compressió. 

Els compressors es poden lubricar amb oli biodegradable. Aquest oli lubricant es 

pot recuperar fàcilment mitjançant un separador d’oli.  

11.1.5. Assecat del biometà i purificació final 

Després que el biometà abandoni la columna d’absorció aquest està saturat 

d’aigua i passa a traves d’un separador de la humitat, a continuació el gas 

s’envia a un sistema d’absorció amb oscil·lació de pressió i temperatura (PSA / 

TSA).  

És en aquest sistema on s’asseca i es purifica el gas final produït. El sistema 

assecador de gas PSA/TSA utilitza parelles de recipients plens de diverses 

etapes de material dessecant (gel de sílice, etc...). Un dels dos recipients està 

sempre actiu, assecant i purificant el gas , mentre l’altre recipient s’està 

regenerant o en espera. Un analitzador de punt de rosada monitoritza el 

rendiment del sistema d’assecatge del gas. El flux de gas passa a circular pel 

recipient en espera quan el punt de rosada del gas producte arriba a un valor 

predeterminat. D’aquesta forma els recipients alternen les etapes d’activació i 

regeneració. 

Els gas assecat resultant passa a traves d’un filtre i una vàlvula de control de 

pressió, abans de ser enviat a la següent etapa del procés. La vàlvula de control 

manté la pressió constant en la columna d’absorció, assegurant la correcta 

absorció del CO2. 

11.1.6. Equips auxiliars  

• Refrigeració del compressor / Recuperació de calor 

El biogàs es refreda tant en la 1era com en la 2ona etapa de compressió 

mitjançant refredadors industrials. La transferència de calor es realitza gràcies a 

uns intercanviadors de carcassa i tubs, el biogàs circula per l’interior dels tubs, 
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mentre que l’aigua refrigerant ho fa per l’interior de la carcassa. L’esquema 

següent permet fer-se una idea del funcionament.  

 

Fig. 11.14 Funcionament d’un intercanviador de carcassa i tubs a contracorrent 

S’utilitzen vàlvules manuals per equilibrar el flux d’aigua a través dels 

intercanviadors i aconseguir així la temperatura òptima de sortida del gas. 

Opcionalment, la calor dels circuits d’aigua de refrigeració de les etapes de 

compressió pot ser recuperada per alguna altre procés. Aquest sistema 

normalment comprèn un intercanviador de calor de plaques i una vàlvula de 3-

vies derivadora amb control remot o similar. Com que difícilment s’aconseguirà 

una recuperació de calor completa, normalment aquest aprofitament de la calor 

es col·loca en paral·lel amb un sistema de refrigeració suficient per eliminar 

qualsevol excés de calor o proporcionar un refredament complet si cal. Un ús 

freqüent de la calor de compressió en els sistemes de depuració amb aigua és la 

regeneració dels filtres d’assecatge. 

• Refrigeració de l’aigua de procés. 

La temperatura de l’aigua de procés s’ha de mantenir a aproximadament 10°C 

per assegurar una bona solubilitat del CO2 i maximitzar d’aquesta forma la seva 

absorció en la columna de farciment. La refrigeració s’aconsegueix a amb un 

bescanviador similar a l’anterior però amb dos líquids a contracorrent.  El fred és 

aportat a través d’un refredador d’aigua estàndard industrial, localitzat en una 

zona segura, que absorbeix la calor de l’aigua de procés. 

• Bombeig de l’aigua de procés 
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El circuit d’aigua de procés utilitza una bomba per tal d’elevar la pressió de 

l’aigua fins a la requerida pel procés d’absorció. 

• Ventilador aire de desorció 

Com s’ha comentat s’utilitza un ventilador per donar velocitat a l’aire i afavorir 

així el procés de desorció. Aquest aparell haurà de garantir el cabal d’aire 

necessari per al procés de desorció. 

• Control de la pressió de Gas 

Una vàlvula de control situada després dels recipients d’assecatge controla i 

manté la pressió del gas durant l’assecatge i la columna d’absorció. 

• Analitzadors de gasos 

S’instal·len analitzadors de gas a la sortida del sistema per mesurar la qualitat 

del gas resultant. Els criteris de control de la qualitat del gas es determinen 

mitjançant el mesurament continuo del CO2, CH4, H2O, H2S, Índex Wobbe i 

punt de rosada del gas produït. Si es produeix un gas que no compleix amb les 

especificació s’envia a cremar a la torxa.  

• Torxa 

En situacions puntuals com averies dels equips, emergències o reomplertes de 

material de farciment, etc. pot ser necessari realitzar un despressuritzat i 

buidatge de les columnes de farciment, recipients PSA o altres equips. Per altre 

banda en moments en que es produeixi un gas que no complexi les 

especificacions consigna caldrà extreure’l del sistema.  

Aquest tipus d’operacions comporten una emissió de biogàs o biometà que no 

pot realitzar-se directament a l’atmosfera degut al potencial de contaminació del 

metà. Per aquest motiu es fa imprescindible l’ús d’una torxa que transformi el 

metà a gasos resultants de la combustió abans d’emetre’ls al medi. L’ús d’aquest 

equip és per a situacions excepcionals i caldrà evitar-lo al màxim. 
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Fig. 11.15 Torxa per a la combustió del gas en casos puntuals. 

• Vàlvules d’emergència  

Malgrat l’ús de la torxa, per garantir la seguretat, es podrà realitzar un emissió 

del gas a l’atmosfera gràcies a les vàlvules de pressió de seguretat (PSV). 

Aquestes vàlvules eviten que es produeixi un excés de pressió en el sistema. 

L’emissió de gas a través de les vàlvules PSV no forma part del funcionament 

normal del sistema, i només es produeix durant les situacions de sobre-pressió. 

S’ha de garantir que el gas s’emet en un lloc segur. 

• Sistemes Integrals de Seguretat 

Apart de l’equipament citat, els dispositius de protecció instal·lats a la planta 

d’enriquiment de biogàs inclouen: 

Un sensor de pressió a la l’entrada de l’equip compressor per protegir els 

compressors i prevenir que la pressió d’entrada del gas caigui per sota de la 

pressió atmosfèrica. Si aquest fet és produïs es podria introduir aire en el procés 

i crear una mescla explosiva. 

Un sensor de pressió i un de temperatura instal·lats a la descàrrega de l‘equip 

compressor de gas per protegir-lo de la sobrepressió i l’excés de temperatura 

La protecció contra una velocitat excessiva del gas es controla gràcies 

l’accionament de velocitat variable del motor dels compressors (VSD). 

• Equip d’odoritzaió  
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Abans que el biogàs millorat sigui utilitzat com a combustible per a vehicles o 

distribuïts a la xarxa de gas cal un procés d’olorització per raons de seguretat, de 

forma similar al que es fa amb d’altres gasos combustibles com el gas natural o 

el butà. La substància que normalment s’utilitza per aquesta olorització és el 

tiolà21(THT). La quantitat afegida és d'entre 5 i 30mg/Nm3.  

Aquest procés permet la detecció de possibles fuites per part de les persones 

augmentant així la seguretat. Per a realitzar aquesta odorització es pot utilitzar 

un simple sistema d’injecció basat en una metxa i un mesurador en el tanc 

d’odoritzant per indicar la quantitat de tiolà injectada. Per comprovar el correcte 

funcionament, es realitza un test olfactiu aigües avall de la injecció mitjançant la 

creació d’una fuga i l’ús d’un nas humà o artificial. 

11.1.7. Sistema de Control 

Un controlador lògic programable (PLC) gestiona tot el procés d’enriquiment del 

biogàs. El PLC s’ubica en un armari de control, que està situat a la sala de 

control. Aquesta sala no pot contenir canalitzacions de gas ni equips de pressió, 

es pot considerar una zona no perillosa i per tan allotja tots els sistemes 

electrònics i de control.  

L’accés al sistema de control es realitza a través de la interfície home-màquina 

(HMI), La interfície home-màquina (HMI) mostra en tot moment l’estat de 

funcionament actual i permet a l’operador veure les lectures del procés, les 

alarmes i les condicions de funcionament de tot el conjunt. Aquesta interfície 

també permet restablir (reset) el funcionament del sistema en casos d’error o 

aturada. 

Els sensors de pressió i temperatura i del sistema estan connectats al PLC per 

tal que en realitzi el control. D’igual forma, els valors obtinguts pels analitzadors 

del gas de sortida són captats pel sistema PLC, si aquets no són correctes, el 

PLC modificarà automàticament el procés amb el fi d’obtenir la qualitat desitjada i 

informarà de la incidència. 

El PLC seleccionat per operar el procés, és un PLC Siemens S7, sèrie 300. 

Aquest PLC permet realitzar les següents funcions de control: 

• Proporcionar els mitjans pels operadors per iniciar i aturar el sistema. 

                                                
21 El tiolà, tetrahidrotiofè, THT o tiaciclopentanona és un hidrocarbur cíclic pentagonal, amb un grup CH2 a 

quatre de les arestes i un àtom de sofre (S) a la cinquena, la seva fórmula química és C4H8S. És el que s'utilitza 

per a donar olor al gas natural a França, Andorra i Espanya, entre altres països. 
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• Realitzar funcions de seguretat mitjançant la supervisió del sistema i fent 

que es vagi a una posició segura si es detecta algun error. 

• Proporcionar control dinàmic del procés per assegurar l’optimització en la 

neteja, enriquiment i assecatge del gas. 

• Permet una interfície de monitorització i diagnòstic remot 

 

Fig. 11.16 PLC Siemens S7 sèrie 300.  

Per la seva banda la Interfície Home-Màquina (HMI) es comunica amb el PLC de 

forma contínua. Aquest equip permet les funcions següents: 

• Visualitzar els valors del procés controlats pel sistema 

• Visualitzar l’estat del paquet operatiu. 

• Visualitzar missatges d’esdeveniments i alarmes 

• Proporcionar un registre de qualsevol alarma i missatges sobre l’evolució 

del funcionament del sistema, juntament amb el temps d’ocurrència 

d’aquests. 

• Permet el control manual de les vàlvules del procés i de drenatge 

• Realitzar l’entrada manual dels valors del sistema d’alarma (accés limitat) 

• Realitzar l’entrada manual de valors d’arrencada del sistema (accés 

controlat) 

• Restabliment del procés després d’un estat d’error. 

11.1.8. Especificacions generals del disseny 

Els sistemes mecànics i elèctrics estan dissenyats d’acord amb la normativa 

aplicable. Tots els sistemes i equips tenen la marca CE i tan els recipients a 

pressió del procés i com les canalitzacions seran dissenyats en conformitat amb 
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la Directiva d'Equips a Pressió (PED). La instrumentació i els components 

elèctrics ubicats en àrees perillosos compliran la directiva ATEX22.  

Els recipients del procés (columnes, tanc d’expansió, tancs d’emmagatzematge, 

etc.) i les canonades en contacte amb biogàs d’entrada, el biometà o el gas 

residual es fabricaran a partir de materials resistents a la corrosió com ara l’acer 

inoxidable SS 316L23 o el GRP (plàstic reforçat amb fibra de vidre). Les vàlvules i 

els instruments estaran composts per material SS 316L a les superfícies en 

contacte amb el gas. 

Tot l’equip ha de ser muntat de manera segura i correctament fixat sobre soleres 

de fonamentació de formigó. Els aparells de compressió, control, dessecat final, 

etc. poden allotjar-se en mòduls contenidoritzats o bé en edificis especialment 

dissenyats per aquest ús. Tant en una solució com en l’altre els armaris elèctrics, 

quadres de control, VSD han d’estar instal·lats en una zona no perillosa, neta i 

seca separada dels processos on es treballi amb el gas inflamable. 

Per aquest projecte, s’ha cregut oportú escollir un sistema modular 

contenidoritzat, ja que facilita molt les tasques d’instal·lació de la planta i 

assegura que es compleixen les normatives referents a gasos combustibles i 

seguretat. A més és una solució molt compacte a nivell de superfície ocupada, 

permetent estalviar espai en l’àrea d’ubicació  

                                                

22 La directiva ATEX es compon de dues directives de la UE que descriuen els equips i 

les zones de treball permesos en un ambient amb atmosfera explosiva. 

23 L’SS 316L és un acer inoxidable austenític de crom-níquel amb una resistència a la 

corrosió superior. El baix contingut de carboni redueix el risc de precipitació de carburs 

durant la soldadura, això en permet l’ús en ambients molt corrosius. 
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Fig. 11.17 Exemple de planta d’enriquiment contenidoritzada. Font: Greenlane [27] 

11.2  Descripció de l’equip per a l’extracció de 

nitrogen 

El sistema escollit per a l’extracció del nitrogen es basa en la tecnologia de 

l’adsorció per variació de pressió PSA. Concretament, l’equip escollit s’anomena 

“Molecular gate”. Aquest sistema es col·loca després del procés d’extracció del 

diòxid de carboni i aconsegueix reduir els percentatges de nitrogen per complir 

amb els requeriments del 3 a 5% de gasos inerts en el biometà. 

Els sistema es fonamenta en un tamís molecular que gràcies a una grandària de 

porus molt concreta permet la selectivitat de les molècules dels diferents 

components del gas. Aquest tamís o adsorbent té la capacitat única per ajustar la 

mida de l’obertura dels porus amb una precisió de 0,1 àngstroms24. Així la mida 

de porus s’ajusta amb precisió durant el procés de fabricació per permetre la 

captació de N2, mentre que té una capacitat d’adsorció mínima per al metà. 

                                                

24 Un ångström o àngstrom (A) és una unitat reconeguda internacionalment, de longitud equivalent a 0,1 

nanòmetres o 1·10−10metres. S’utilitza per expressar la mida d’àtoms, llargària d’enllaços químics, espectre 

visible de la llum i les dimensions de circuits integrats.  
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Els diàmetres moleculars del nitrogen i el metà són aproximadament 3,6 

àngstroms i 3,8 àngstroms, respectivament. L’absorbent “Molecular Gate” 

s’ajusta a una mida de porus de 3,7 àngstroms. Això permet l’adsorció de 

nitrogen (així com de part del diòxid de carboni, aigua i oxigen) que queda 

retingut en els porus, mentre que el metà aconsegueix travessar el llit fix 

d’adsorbent. Aquesta separació segons la mida s’il·lustra en el següent 

esquema. 

 

 

Fig. 11.18 Separació molecular del nitrogen. Font: Guild Molecular Gate [32] 

El procés funciona mitjançant l’aplicació d’una pressió oscil·lant (PSA) sobre 

l’adsorbent o tamís molecular. Aquesta "oscil·lació” de la pressió s’aconsegueix 

amb una primera etapa d’alimentació a alta pressió que permet l’adsorció del 

nitrogen seguida d’una etapa de regeneració on es despresurització l’absorvent 

per eliminar el nitrogen prèviament retingut.  

Per maximitzar la capacitat de treball de l'adsorbent, habitualment s’utilitza una 

etapa de buit que millora la regeneració. L'oscil·lació entre l'alta pressió 

d’adsorció de i la regeneració a baixa pressió es completa en cicles ràpids, de 

l'ordre de minuts, així s’aconsegueix minimitzar el volum necessari d’adsorbent. 

El sistema utilitza quatre recipients que contenen els llits d’absorbent i que 

alternen les etapes que componen un cicle de funcionament tal com mostra el 

següent esquema: 

Adsorció          

10bar 

Despressurització 

de 10bar a atm 

Regeneració         

buit 

Repressurització    

de buit a 10bar 

Repressurització    

de buit a 10bar 

Adsorció          

10bar 

Despressurització 

de 10bar a atm 

Regeneració         

buit 

Regeneració         

buit 

Repressurització    

de buit a 10bar 

Adsorció          

10bar 

Despressurització 

de 10bar a atm 

Despressurització 

de 10bar a atm 

Regeneració         

buit 

Repressurització    

de buit a 10bar 

Adsorció          

10bar 

Temps   

Fig. 11.19 Cicles del sistema PSA per a l’adsorció del nitrogen 
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L’equip necessari pel sistema es compon dels quatre recipients d’adsorció plens 

d’adsorbent, les vàlvules i les canonades entre els recipients i una bomba de buit 

d’etapa única. Atès que els fluxos que surten del sistema poden variar, 

generalment es requereixen tancs per esmorteir i regular els cabals. 

L’operació es duu a terme gràcies a un sistema integrat de control que realitza la 

commutació dels fluxos entre els recipients d’adsorció, d’aquesta forma alternen 

les etapes d’un cicle de procés: adsorció, despressurització, regeneració i 

repressurització. Aquest equip de control pot ser manipulat pels operaris 

mitjançant una interfície. 

Per a la instal·lació, l’àrea necessària pel mòdul principal és de 2,5m per 8m. El 

mòdul principal conté els recipients d’adsorció, la bomba de buit, les vàlvules i la 

instrumentació instal·lats i sotmesos a proves preliminars. La ubicació, en 

general, es realitza sobre una base de grava o una llosa de formigó. Els tancs 

d'emmagatzematge per a la regulació dels fluxos es proporcionen en una altre 

mòdul. 

La fabricació del sistema en mòduls en permet una fàcil i ràpida instal·lació. 

Mentre que la senzillesa del procés aconsegueix una fàcil posada en marxa i no 

requereix una vigilància excessiva en operació. 

 

Fig. 11.20 Equip PSA per a l’extracció de nitrogen. Font: Guild, Molecular Gate [32] 

11.3 Equip pel tractament del gas residual 

El flux residual extret de la columna de desorció, pot contenir quantitats elevades 

de sulfur d’hidrogen H2S. L’emissió d’aquest gas causaria problemes de males 

olors i fins podria causar danys a les persones si es superessin les 

concentracions que consideren perilloses per a la salut (més de 100 ppm). Per 
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aquest motiu és creu oportú incloure en la planta de tractament un biofiltre per a 

la captació de l’H2S i evitar-ne així l’emissió directe a l’atmosfera. 

Els processos biològics s’empren àmpliament per a l'eliminació de H2S, 

especialment en aplicacions de biogàs. Com que l'ús de químics està limitat, 

sovint són l’opció econòmicament i ecològicament més interessant.  

L’eliminació del sulfur d'hidrogen contingut en el gas mitjançant processos de 

dessulfuració biològica consisteix en subministrar oxigen als microorganismes 

per tal que oxidin l'H2S a sofre elemental i sulfats. L'ús d’espècies bacterianes 

quimiotrópicas (del gènere Thiobacillus) per aquesta funció és una tecnologia 

ben establerta industrialment. 

Per a la seva supervivència els microorganismes necessiten una font de carboni 

(en aquest cas el CO2), diferents nutrients minerals (N, P, K), elements traça (Fe, 

Co, Ni) i respirar l’oxigen de l’aire. Els diferents tipus de l'espècie Thiobacillus 

són els responsables de la formació d'àcid sulfúric o sofre. Si els organismes que 

formen l'àcid sulfúric són dominants, s’obtindran valors de pH per sota de 1. En 

aquestes condicions es produeixen greus problemes de corrosió. Per tan les 

espècies de bacteris preferides per al procés seran aquelles que formen sofre 

elemental com a resultat del metabolisme i operen en l'interval de pH neutre. 

La majoria de Thiobacillus són autòtrofs, consumeixen CO2 i generen energia 

química a partir de l'oxidació dels compostos inorgànics, com el H2S. L’aire a 

tractar en la instal·lació, conté al voltant del 30% de CO2, per tan és una bona 

font de carboni inorgànic, fet que el fa més adequat pels bacteris autotròfics25.  

El biofiltre escollit per a la planta s’anomena BIO-Sulfex, i consisteix en un 

reactor de on té lloc la dessulfuració d'acord amb el procés descrit. En aquest 

reactor es donen les condicions òptimes de funcionament per a la descomposició 

del sulfur d'hidrogen per part dels microorganismes. Aquestes condicions 

faciliten la formació d'una biocenosi26, que produeix principalment sofre 

elemental. La possibilitat d'un ajust òptim dels paràmetres del procés és crucial, 

d’aquesta forma es poden aconseguir continguts residuals d'H2S més baixos. 

                                                

25 L'autotròfia és un sistema d'obtenció de matèria orgànica produïda en el mateix organisme que se n'ha de 

nodrir; la font més comuna per a aquest metabolisme és el diòxid de carboni o altres formes inorgàniques del 

carboni (C). 

26 Una Biocenosi és una comunitat d’organismes mútuament condicionats que ocupen un territori definit 

(biòtop) on es mantenen en un estat d’equilibri dinàmic gràcies a la reproducció de tots els organismes que la 

integren i a les seves interaccions, és a dir, és el conjunt d’espècies que habiten en un lloc i en un temps 

determinats. 
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Fig. 11.21 Representació esquemàtica del procés BIO-Sulfex. Font: [22] 

La Fig. 11.21 mostra un diagrama esquemàtic del procés BIO-Sulfex. La 

descomposició de l’H2S es realitza per thiobacteries, que preferiblement 

produeixen sofre elemental. Aquests són sustentats en un material de llit fix, pel 

que es fa fluir a través el gas a depurar. El material de llit fix ha de ser rentat amb 

suficient líquid de neteja per eliminar el sofre produït. D'una banda, l'agent de 

neteja subministra els nutrients necessaris pels thiobacilli sobre el material de llit 

fix i d'altra banda n’esbandeix el sofre format a fora de la columna. El líquid de 

rentat es conduït a través d’un circuit i s’elimina i se substitueix contínuament per 

líquid fresc a fi d’evitar una acumulació de sofre en el sistema. Aquesta 

substitució es pot produir contínuament o a intervals. El líquid retirat del circuit 

pot ser utilitzat per exemple, com a fertilitzant líquid sulfurós en agricultura. 

L'oxigen necessari per al procés microbiològic s’obté del propi aire a tractar. 

11.4 Descripció de les instal·lacions en l’estació 

d’autobusos 

Per tal de permetre la recàrrega dels autobusos amb el biometà obtingut en la 

planta cal la instal·lació d’una sèrie d’equips en la cotxera d’autobusos. Aquests 
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equips permeten les funcions d’emmagatzematge del biometà i possibiliten la 

recàrrega dels autobusos.  

Un cop el biogàs s’ha enriquit per obtenir biometà pot ser utilitzat com a 

combustible vehicular. Atès que la producció d’aquest combustible normalment 

supera la demanda immediata, el biometà s’ha d’emmagatzemar per al seu ús 

futur. Aquest emmagatzematge es pot realitzar ja sigui com biometà comprimit 

(CBM) o biometà liquat (LBM). La tecnologia utilitzada per aquests processos és 

la mateixa que s’utilitza pel gas natural comprimit (CNG) o pel gas natural liquat 

(LNG) 

La diferència entre aquests processos és que en el CNG el gas s’emmagatzema 

(en fase gasosa) a alta pressió, mentre que el LNG s’emmagatzema a una 

pressió encara més gran, convertint-se en estat líquid durant el procés. EL CNG 

té un menor cost de producció i emmagatzematge en comparació amb el LNG, ja 

que no requereixen una refrigeració tant costosa ni dipòsits criogènics. En contra 

el GNC requereix un volum molt més gran per emmagatzemar la mateixa 

quantitat equivalent de gasolina o dièsel i l’ús de pressions molt altes (per sobre 

els 200bar). Com a conseqüència el LNG s’utilitza sovint per transportar el gas 

natural a grans distàncies, en vaixells, trens o canonades, i el gas es converteix 

després en GNC abans de la seva distribució a l’usuari final. 

En el cas d’aquest projecte es pretén donar servei a autobusos urbans que no 

requereixen una autonomia excessiva ja que poden ser recarregats a diari. A 

més els dipòsits de combustible d’aquests vehicles actualment treballen amb 

CNG, per tan podrien adaptar-se al CBM sense problemes. En canvi, si s’utilitzés 

LBM per a l’emmagatzematge, caldria una transformació del líquid a CBM prèvia 

a la recarrega dels autobusos. 

Per altra banda les necessitats d’espai per a l’emmagatzematge del gas en la 

cotxera no semblen un problema significatiu. Es per aquests motius i degut al 

seu menor cost econòmic i simplicitat de procés que s’opta per 

l’emmagatzematge del biometà a alta pressió (CBM).  

Els equips requerits per aquest emmagatzematge es descriuen tot seguit: 

11.4.1. Etapes de Compressió 

Per tal de dur a terme el procés d’enriquiment del biogàs i el seu posterior 

aprofitament es fan necessàries vàries etapes de compressió del gas. La primera 

d’elles consisteix en elevar la pressió del biogàs provinent del gasòmetre de 

l’Ecoparc. Aquesta compressió forma part del propi procés de depuració amb 

aigua i ja s’ha descrit anteriorment.  
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Un cop finalitzat el procés d’enriquiment, el biometà produït ha de ser comprimit 

de nou per servir-lo a les cotxeres amb les mateixes condicions de pressió que el 

gas natural provinent de l’ERM (40-70bar). Per aconseguir-ho s’utilitzarà un 

equip compressor de biometà. 

Finalment, un cop a les cotxeres, el biometà ha de ser comprimit fins a les 

condicions del CNG (200-220bar), per fer-ho s’utilitzaran els mateixos 

compressors de gas natural de què es disposa actualment en aquesta instal·lació 

per realitzar aquest funció. 

• Compressor de Biometà 

Aquest compressor rebrà el biometà extret de la planta d’enriquiment al final del 

procés d’extracció de nitrogen (PSA) i el comprimirà fins a uns 70bar. D’aquesta 

forma el biometà s’entrega a les cotxeres amb les condicions equivalents a les 

del gas natural de què es nodreixen actualment. El grup compressor ha de ser 

dimensionat per manejar contínuament el cabal de sortida de la planta 

d’enriquiment de biogàs (487m3/h). Hi ha diversos fabricants de compressors 

que disposen d’aparells en aquest rang. La solució escollida per aquest projecte 

es un equip modular i contenidoritzat que inclou els sistemes auxiliars per a la 

pròpia refrigeració i un sistema de lubricació subministrat per Safe.  

 

Fig. 11.22 Compressor de biometà. Font: SAFE s.r.l. [34] 

• Compressors actuals de CNG 

Com s’ha comentat anteriorment, les instal·lacions de les cotxeres compten amb 

6 mòduls compressors de gas natural. Com en el cas anterior aquests mòduls 

compressors disposen dels propis circuits de refrigeració i lubrificació. Aquests 
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aparells permeten elevar la pressió del gas fins a les condicions necessàries pels 

autobusos CNG (200-220bars).  

Actualment aquests compressors no funcionen al 100% de la seva capacitat, 

sinó que 2 d’ells sempre estan en reserva i és un sistema de control informatitzat 

qui n’alterna el funcionament. Conseqüentment aquests equips podrien assumir 

sense inconvenients la compressió fins a condicions CNG del cabal continuo de 

biometà produït per la planta d’enriquiment.  

 

Fig. 11.23 Mòdul compressor CNG de les cotxeres de la Zona Franca 

11.4.2. Tancs d’emmagatzematge CNG 

Prèviament a la l’estació de recarrega d’autobusos, les cotxeres disposen d’un 

sistema d’emmagatzematge CNG de 28m3, que té la funció de pulmó per regular 

les variacions en la demanda de gas per part del autobusos.  

Oposant aquesta demanda de gas variable dels autobusos davant la producció 

continua de biometà de la planta d’enriquiment és fa evident la necessitat d’un 

sistema d’acumulació del biometà. Així doncs es creu oportú augmentar la 

capacitat d’emmagatzematge per tal que es pugui allotjar la quantitat de biometà 

produïda per la planta durant les hores de no recàrrega d’autobusos (17h/dia).  

D’aquest forma, els compressors CNG que treballin amb gas natural, alimentaran 

el sistema pulmó actual. Mentre que els compressors que treballin amb biometà 

alimentaran a uns nous equips d’emmagatzematge. Aquests equips són 

compostos per mòduls de tancs o bombones individuals d’alta pressió 

connectats en paral·lel i allotjats en estructures metàl·liques portàtils. Aquestes 

estructures portàtils poden allotjar-se en sistemes contenidoritzats que 

compleixen tots els requisits d’ambients d’atmosferes explosives (ATEX). 
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Fig. 11.24 Tancs d’emmagatzematge CNG. 
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12. Dimensionat dels equips principals 

12.1 Dimensionat del procés d’enriquiment 

12.1.1. Dimensionat de la columna d’absorció 

L’objectiu del disseny d’una columna de farciment és aconseguir la màxima 

transferència del contaminant amb el mínim consum d’energia i mida de la 

columna. El càlcul principal en el disseny de la columna és l’altura de farciment 

necessària per aconseguir la transferència de contaminant al líquid desitjada, en 

funció de l’equilibri que existeixi entre gas i líquid. Malgrat això existeixen altres 

paràmetres importants que cal determinar, com són el diàmetre de la columna, 

els cabals de gasos residuals i líquid, la grandària del farciment i la pèrdua de 

pressió. 

Per calcular aquestes dades es comença determinant els paràmetres coneguts 

en cada cas: les condicions a les que operarà la columna (pressió i temperatura), 

la composició del gas d’entrada, l’equilibri del contaminant entre gas i líquid, 

l’eficiència desitjada en la separació, les propietats dels contaminants i el cabal 

de gas a tractar. 

 

Fig. 12.1 Esquema dels paràmetres de càlcul d’una columna d’absorció. Font: [25] 

El primer pas és determinar tots els paràmetres d’entrada i sortida dels fluids que 

es mostren en el gràfic anterior de la columna d’absorció que es vol dissenyar. 

• G1 i G2 són els cabals de gas a l’entrada i a la sortida. 
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• y1 i y2 són les concentracions de contaminant en el gas a l’entrada i a la 

sortida de la columna. 

• L1 i L2 són els cabals de solvent entrant i sortint de la columna 

• x1 i x2 són la concentració de contaminant en el líquid a l’entrada i a la 

sortida de la columna 

 

 

Fig. 12.2 Línies d’operació i d’equilibri d’un procés d’absorció. Font: [26] 

La línia d’operació representa la relació de les composicions globals de líquid i 

gas en contacte en qualsevol punt de la columna: 

La corba d’equilibri representa la concentració, a una temperatura donada, del 

contaminant en la fase líquida i en la fase gasosa en el moment en què s’ha 

assolit l’equilibri.  

La mínima relació de líquid / gas, per aconseguir la transferència de contaminant 

requerida, estaria determinada pel pendent de la línia que parteix de la 

concentració de sortida del gas (y2) i d’entrada de líquid (x1), i talla la corba 

d’equilibri en el punt en què marca la concentració d’entrada de gas(y1).  
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12.1.2. Mètode per al càlcul del l’altura de la columna 

d’absorció 

Per calcular l’altura de la columna s’utilitza el mètode de les unitats de 

transferència. En aquest mètode, l’altura de la columna requerida pot avaluar-se 

sobre la base de la fase gasosa o fase líquida. L’alçada de material de farciment 

(Z) es calcula utilitzant la fórmula següent: 

·Z N H=  

Eq. [ 13] 

On: 

• N= Nombre d’Unitats de Transferència (NTU) [adimensional] 

• H= Alçada d'Unitat de Transferència (HTU) [dimensió de longitud, metres] 

El nombre d’unitats de transferència (NTU) que es requereix és una mesura de la 

dificultat de la separació. Representa la variació de la concentració del gas 

dividida per la força impulsora mitja. D’aquesta forma, una unitat de transferència 

produeix un canvi en la composició d’una de les fases igual a la causada per la 

força impulsora mitjana. La NTU és similar al nombre de plats teòrics necessaris 

per a les columnes de plats. Per tant, es requerirà un major nombre d’unitats de 

transferència per aconseguir un producte d’alta puresa.  

L’alçada d’una unitat de transferència (HTU) té unitats de longitud i és una 

mesura de l’eficàcia dels diferents materials de farciment per un procés de 

separació en particular. Com a tal, incorpora el coeficient de transferència de 

massa. Com més eficient sigui la transferència de massa (és a dir, major 

coeficient de transferència de massa), menor serà el valor de HTU.  

La HTU es defineix com la longitud de columna que a tots els efectes equival a 

un pis teòric. És a dir la longitud de farciment tal que els corrents que 

l’abandonen per la seva banda inferior i per la seva part superior estan en 

equilibri. Els valors de HTU es poden estimar a partir de correlacions empíriques 

o proves de planta pilot, però les aplicacions són bastant restringides. 

S’afegeixen els sufixes OG i OL per indicar quan es tracta del càlcul en base a la 

força impulsora global per la fase gasosa o líquida respectivament. L’alçada de la 

columna ve donada per les següents expressions, si calculem sobre la base de 

la fase gas. (en aquesta fase es podria usar les pressions parcials per al càlcul 

de NOG): 
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Eq. [ 14] 

NOG es pot calcular mitjançant integració gràfica o numèrica de l’expressió 

mostrada. Suposant que les línies d’operació i d’equilibri són rectes (habitual en 

condicions d’operació amb gasos diluïts), llavors: 

(1 1) (1 1*)
           (1-y)*

· ·(1 ) * (1 1)
ln

(1 1*)

1 2 ( 1 1*) ( 2 2*)
        ( *)

( *) ( 1 1*)
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y
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Eq. [ 15] 

També es pot expressar en funció dels mateixos paràmetres de la fase líquida:  

1

2

·

      
· · *

(1 1) (1 1*)
           (1-x)*

· ·(1 ) * (1 1)
ln

(1 1*)

1 2 ( 1* 1) ( 2 * 2)
        ( * )

( * ) ( 1* 1)
ln

( 2 * 2)

OL OL

x
m

OL OL x
L t

OL LM

L LM

OL LM

LM

Z H N

L dx
H N

K aC x x

L x x
H

K a x x

x

x x x x x x
N x x

x x x x

x x

=

= =
−

− − −
= =

−  −
 − 

− − − −
= − =

−  −
 − 

∫

 

Eq. [ 16] i Eq. [ 17] 

On: 

• Gm i Lm són el flux molar de gas o líquid per unitat d’àrea de secció 

transversal 

• KG i KL són els coeficients globals de transferència de massa de la fase 

gas i líquida respectivament. 

• a és l’àrea interficial per unitat de volum del material de farciment. (Extret 

de la Taula 11.3 Característiques de diferents tipus de material de 

farciment:”). 
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• P és la pressió total 

• Ct és la concentració molar total 

• y1 i y2 son les fraccions molars del solut en el gas en el fons i en el sostre 

de la columna respectivament. 

• x1 i x2 són les fracció molars del solut en el líquid en el fons i en el sostre 

de la columna, respectivament 

• y* és la concentració del gas en equilibri amb la concentració del líquid en 

qualsevol punt. y1* és la concentració del gas en equilibri amb la 

concentració del líquid x1 i y2* es és la concentració del gas en equilibri 

amb la concentració del líquid x2. 

• x* és la concentració del líquid en equilibri amb la concentració del gas a 

qualsevol punt. x1* és la concentració del líquid en equilibri amb la 

concentració del gas y1 i x2* es és la concentració del líquid en equilibri 

amb la concentració del gas y2. 

 

 

Fig. 12.3 Gràfic de les corbes d’operació i equilibri linealitzades. Font: [25] 

(y1 - y1*) és la força impulsora de la transferència de massa deguda a la 

diferència de concentració en la fase gasosa en el punt 1 (part inferior de la 

columna) i (y2 - y2*) és la diferència de concentració que produeix la força 

impulsora per a la transferència de massa en la fase gasosa en el punt 2 (part 

superior de la columna). 
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Els valors de y1* i y2* es poden obtenir a partir de la línia d’equilibri com es 

mostra en el gràfic anterior. Alternativament, els valors d’equilibri y1* i y2* també 

poden calcular-se utilitzant les diferents expressions de la Llei de Henry27: 

* *

*
*

·        ·

·

px pc

T

p H x p H c

p
y m x

P

= =

= =
 

Eq. [ 18] 

On: 

• *p  es la pressió parcial del gas. 

• PT és la pressió total. 

• c és la concentració de gas en el líquid. 

• pxH , pcH  i m són diferents formes d’expressar el Coeficient de Henry. 

A partir d’aquesta llei els valors y1* i y2* és poden avaluar tal com segueix:  

1* · 1    y2*=m·x2y m x=  

Eq. [ 19] 

Com es pot veure comparant les expressions per a la llei de Henry, existeixen 

diferents valors denominats com a constants de Henry en funció de l’expressió 

que s’estigui utilitzant. En la literatura tècnica hi ha publicats diversos valors 

d’aquest coeficient, per a gran quantitat de mescles gas-liquid, però cal parar 

especial atenció a les unitats per determinar quina expressió de la llei utilitzen.  

La taula següent mostra diverses formes del coeficients de Henry per al CO2.  

Taula 12.1 Diferents formes del coeficient d’Henry per al CO2 en aigua a 298K. 
 

Expressió 
*

pc

p
H

c
=  *cp

c
H

p
=  

*

px

p
H

x
=  

liq

cc

gas

c
H

c
=  

Unitats  
·L atm

mol
 

·
mol

L atm
 atm  adimensional 

CO2 29,42 3,4·10-2 0,163·104 0,8317 

                                                
27 La llei de Henry estableix que a una temperatura constant, la quantitat d’un gas donat que es dissol en un 

volum i tipus de líquid donat, és directament proporcional a la pressió parcial d’aquest gas en equilibri amb el 

líquid. 
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Per la mescla metà-aigua el valor del coeficient de Henry obtingut en la literatura 

és el següent: 

Taula 12.2 Coeficient d’Henry per al CH4 en aigua a 298K . 
 

Expressió *cp

c
H

p
=  

Unitats  
·
mol

L atm
 

CH4 1,4·10-3 

Quan la temperatura del sistema canvia, la constant de Henry també canviarà. 

Aquest és el motiu per al què algunes persones prefereixen anomenar-lo 

coeficient enlloc de constant. Hi ha vàries equacions que avaluen l’efecte de la 

temperatura sobre el coeficient, unes de les més comunes són les següents:  

1 1
( ) ( )exp

1 1
( ) ( )exp

pc pc

cp cp

H T H T C
T T

H T H T C
T T

Θ

Θ

Θ

Θ

  
= − −  

  

  
= −  

  

 

Eq. [ 20] 

On: 

• H(T) és la constant de la Llei d'Henry per a una temperatura donada. T és 

el valor de la temperatura a la que volem avaluar el coeficient (en K). 

• TΘ  fa referència a la temperatura estàndard (298K). 

• C és una constant que depèn del tipus de gas. (Pel CO2, C=2400. Pel 

CH4, C=1600). El signe correcte de C depèn de si es tracta de HPC o HCP. 

Seguint amb el càlcul de l’altura de la columna, per determinar HOG i HOL 

s’utilitzen les següents expressions, ja que les constants KG i KL són difícils de 

determinar i han de ser avaluades experimentalment per a cada cas, i per a cada 

mida de columna. 

· ·

·
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Eq. [ 21] 
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On: 

• m pendent de la línia d’equilibri (Coeficient de Henry) 

• Gm/Lm pendent de la línia d’operació 

• HG i HL altures de les unitats de transferència de pel·lícula del gas i del 

líquid, respectivament.  

Existeixen diferents correlacions empíriques en la bibliografia per al càlcul de les 

altures de les unitats de transferència de pel·lícula, que al seu torn depenen del 

tipus de farciment i de la mida d’aquest.  

Aquest dimensionament es basa en els valors de les altures de les unitats 

individuals de transferència de pel·lícula publicats per Morris i Jackson [3], per 

una sèrie de tipus de farciments. Entre aquets farciments els anells Raschig, els 

valors dels quals es mostren a la següent taula: 

Taula 12.3 Altura d‘una unitat de transferència per a diversos tipus de farciments. 

Font:”Ingeniería química:Unidades SI” [3]. 

 Diàmetre Altura Espessor HG HL 

100 100 9,5 1,8 0,7 

75 75 9,5 1,1 0,6 

75 75 6,4 1,4 0,6 

50 50 6,4 0,7 0,6 

Anells 

Raschig 

ordenats 

Material 

ceràmic 50 50 4,8 0,8 0,6 

50 50 1,6 0,5 0,6 

25 25 1,6 0,2 0,5 

13 13 0,8 0,1 0,5 

75 75 9,5 0,8 0,7 

Anells 

Raschig 

aleatoris 

Material 

metàl·lic 50 50 6,4 0,5 0,6 

50 50 4,8 0,5 0,6 

38 38 4,8 0,3 0,6 

25 25 2,5 0,2 0,5 

19 19 2,5 0,15 0,5 

Anells 

Raschig 

aleatoris 

Material 

ceràmic 13 13 1,6 0,1 0,5 

 

Finalment, recuperant l’expressió inicial (Eq. 13) d’aquest mètode, l’altura de la 

columna s’obté a partir de: 
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· · ·OG OG OL OLZ N H N H N H= = =  

Eq. [ 22] 

Es comprova que tan calculant des de la base del gas com fent-ho des de la 

base del líquid, el valor de l’altura de la columna calculat és el mateix. 

12.1.3. Càlcul de l’altura de la columna d’absorció 

Tal com s’exposa en l’apartat 7.1.1 ”Producció de biogàs a l’Ecoparc de 

Barcelona” el cabal de biogàs generat per l’Ecoparc de Barcelona és 

d’aproximadament 700m3/h. Així doncs s’ha cregut oportú dissenyar la planta 

d’enriquiment per aquest cabal d’operació de biogàs, d’aquesta forma es 

garanteix que es disposarà del gas suficient per alimentar-la sense alterar 

l’actual funcionament de l’Ecoparc. També es garanteix que la planta 

d’enriquiment no operarà a carregues parcials, ja que si ho fes disminuiria la 

seva eficàcia. 

La concentració en el biogàs a tractar es coneix, gràcies als anàlisis de les 

mostres, els resultats dels quals s’exposen a l’apartat 7.1.2 “Composició química 

del biogàs generat“. Com s’observa en el Plànol 07 “Diagrama de procés i 

balanç”, el biogàs es mesclat amb un flux de gas provinent del recipient 

d’expansió. Aquesta condició converteix el disseny en un procés iteratiu ja que 

cal haver dimensionat la columna d’absorció i el recipient flash per tal de 

conèixer la composició d’aquest gas circulant.  

Malgrat aquest fet és d’esperar que la composició d’aquest gas circulant sigui 

força ric en CO2, en conseqüència un flux reciclant elevat augmenta la 

concentració de CO2 a l’entrada de la columna reduint-ne el rendiment. Així 

doncs, en funció de la composició del gas extret del recipient d’expansió, es 

regularà quin percentatge d’aquest gas es recicla amb el biogàs d’entrada. 

Per tal de continuar en el disseny de la columna, s’estableix que la suma del 

cabal de biogàs i flux recirculant serà de 760m3/h. La composició del gas 

recirculant s’obté desprès d’una primera iteració del procés de càlcul considerant 

tot el gas d’entrada com a biogàs. 

Amb els valors de l’anàlisi de biogàs i els resultats obtinguts en la composició del 

gas recirculant (vegeu”Dimensionat del recipient d’expansió”) és possible estimar 

la massa molar i la densitat del gas a l’entrada de la columna d’absorció,  

Seguidament es calcula la composició de la mescla biogàs més flux recirculant: 
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Taula 12.4 Càlcul de la composició de la mescla biogàs-flux recirculant. 

 Biogàs Gas recirculant Mescla 

 
Fraccions 

molars (%mol) 

Cabals 

(m3/h) 

Fraccions 

molars (%mol) 

Cabals 

(m3/h) 

Fraccions 

molars (%mol) 

Cabals 

(m3/h) 

CH4 63,44 444,08 19,80 11,88 60,00 455,96 

CO2 30,55 213,85 80,20 48,12 34,47 261,97 

N2 6,01 42,07 0,00 0,00 5,53 42,07 

Total 100 700 100 60 100,00 760 

 

I a continuació es determina la massa molar i la densitat de la mescla: 

Taula 12.5 Càlcul de la massa molar i densitat del gas d‘entrada a la columna d’absorció 

 

Fraccions 

molars 

(%mol) 

Massa 

molar 

(Kg/Kmol) 

Densitat 

(Kg/m3) 

Massa 

molar 

(Kg/Kmol) 

Densitat 

(Kg/m3) 

CH4 60 16 0,7175 9,60 0,4305 

CO2 34,47 44 1,9767 15,17 0,6814 

N2 5,53 28 1,2212 1,55 0,0675 

Total 100   26,32 1,1794 

 

Un cop caracteritzat el gas d’entrada i junt amb la secció de la columna és 

possible determinar la velocitat del flux molar per area de secció transversal. 

La secció transversal es calcula en l’apartat següent on s’obté el diàmetre de la 

columna d’absorció. L’altura de la columna depèn de la relació entre fluxos 

molars (Lm/Gm) que és independent de l’àrea transversal. 

Així doncs, els valors del gas que entra per la part inferior de la columna28 són 

els següents: 

Taula 12.6 Valors d’entrada del gas a la columna d’absorció 

Dades entrada del gas 

Paràmetre Símbol valor Unitats 

Cabal d’entrada G1 760 m3/h 

Massa molar gas Mgas ent. 26,3152 kg/kmol 

Secció transversal S 1,187 m2 

                                                
28 Els paràmetres seguit pel número 1 indiquen que es tracta de la part inferior de la columna, mentre que el 

numero 2 indica la part superior. 
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Dades entrada del gas 

Densitat del gas dg 1,1794 Kg/m3 

Velocitat del flux molar Gm 0,007971043 Kmol/m2·s 

Velocitat màssica del gas Gy 0,043320855 lb/peu2·s 

Fracció molar CO2 y1 0,3446  

Concentració CO2 cga 0,01544 mol/litre 

De forma anàloga per a l’aigua d’entrada: 

Taula 12.7 Valors d’entrada de l’aigua a la columna d’absorció 

Dades entrada aigua  

Paràmetre Símbol valor Unitats 

Cabal entrada L2 65 m3/h 

Massa molar aigua Maigua 18 Kg/Kmol 

Secció transversal S 1,187 m2 

Densitat de l’aigua dl 1000 Kg/m3 

Velocitat del flux molar Lm 0,84506017 Kmol/m2·s 

Velocitat màssica de l’aigua Gx 3,141 lb/peu2·s 

Fracció molar CO2 x2 0  

Concentració CO2 clb 0 mol/litre 

 

Es considera que la concertació de CO2 que entra amb l’aigua és nul·la, això no 

és totalment cert, ja que el procés de regeneració de l’aigua no absorbeix 

totalment el CO2. Malgrat aquest fet la concentració es tan petita (<0,001%) que 

es pot considerar nul·la a efectes de càlcul. 

Per aquest dimensionat es realitzen dues suposicions. La primera es que degut a 

la baixa solubilitat del nitrogen en l’aigua, no es produirà absorció d’aquest, i en 

conseqüència tot el nitrogen present el biogàs d’entrada serà també present en 

el biometà de sortida. 

La següent suposició fa referència al H2S, segons els anàlisis del biogàs la seva 

concentració es molt reduïda (<200ppm) per tan no es planteja un procés previ a 

l’enriquiment per a la seva extracció. El procés de depuració amb aigua l’extraurà 

a la mateixa columna d’absorció junt amb el CO2 ja que com s’ha exposat la seva 

solubilitat és major. Així, per simplificar els càlculs, es suposa que tot l’H2S 

present en el biogàs inicial serà extret junt amb l’aire de la columna de desorció. 

Pel que fa als valors de sortida tan sols es coneix la concentració de sortida del 

gas, que ha de complir els valors exigits pel seu ús com a combustible tal i com 

s’exposa en l’apartat 8. “Necessitats d’enriquiment del biogàs”. Es pren com a 
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valor de sortida del biometà una fracció molar de CO2 inferior al 2% en el gas 

resultant.  

Amb aquestes dades es possible determinar la quantitat de mols de CO2 que es 

transferiran del gas cap al líquid i la concentració de CO2 en l’aigua de sortida 

mitjançant un balanç de matèria: 

Mols de CO2 transferits: 1 2·( ) 0,0025874mG y y= − =  Kmol/m2·s 

Eq. [ 23] 

Fracció molar CO2 en l’aigua de sortida: 1 2 1 2·( ) ·( )m mG y y L x x− = −  

1 2
1 2

·( ) 0,0025874
0 0,0031

0,84506
m

m

G y y
x x

L

−
= + = + =  

Eq. [ 24] 

Gràcies a aquests càlculs és possible determinar la resta de valors dels fluxos de 

sortida, així pel gas s’obté: 

Taula 12.8 Valors de sortida del gas a la columna d’absorció 

Dades sortida gas 

Cabal sortida G2 515,32 m3/h 

Massa molar gas Mgas int 17,53 Kg/Kmol 

Secció transversal S 1,187 m2 

Densitat gas dgs 0,7834 Kg/m3 

Flux molar gas Gms 0,005383642 Kmol/m2·s 

Fracció molar CO2 y2 0,02   

Concentració CO2 cgb 0,00089 mol/litre 

I de forma anàloga per l’aigua 

Taula 12.9 Valors de sortida de l’aigua a la columna d’absorció 

Dades sortida aigua 

Cabal entrada L1 65,20 m3/h 

Massa molar aigua Maigua-CO2 18,08 Kg/kmol 

Secció transversal S 1,187 m2 

Densitat dls 996,94 Kg/m3 

Flux molar líquid Lms 0,847647569 Kmol/m2·s 

Fracció molar CO2 x1 0,0031 %mol 

Concentració CO2 cla 0,16883 mol/litre 
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A partir d’aquí cal calcular les fraccions d’equilibri del CO2 en l’aigua i el gas a 

l’entrada i a la sortida de la columna. Per fer-ho el càlcul es basa en el valor del 

coeficient de Henry mostrat en la Taula 12.1.  

·
29,41pc

L atm
H

mol
=  

Eq. [ 25] 

Com que la temperatura d’operació a la columna no és la de referència de la 

taula (298K), sinó de 10ºC (283K), cal modificar el valor del coeficient tal com 

segueix: 

1 1 ·
(283) 29,41·exp 2400 19,19

283 298pc

L atm
H

mol

  
= − − =  

  
 

Eq. [ 26] 

Gràcies a aquest valor i tenint pressent que la columna es dissenya per tal que la 

pressió total d’operació sigui de 10atm, s’obté el pendent de la recta d’equilibri 

aplicant els factors de conversió corresponents: 

2

2

1· 1 1 1000
19,19 · · · · 106,66

10 18 1 1
H O

H O

kgL atm kmol mol
m

mol atm kg kmol L
= =  

Eq. [ 27] 

Així doncs, les fraccions d’equilibri seran: 

1
1 1 1

2
2 2 2

0,3446
* · 106,66·0,0031 0,3266     x * 0,0032

106,66
0,02

* · 107·0 0    x * 0,000188
106,66

y
y m x

m

y
y m x

m

= = = = = =

= = = = = =

 

Eq. [ 28] 

A continuació es calcula el nombre d’unitats de transferència (NTU) per la base 

gas: 

( 1 1*) ( 2 2*) (0,3446 0,3266) (0,02 0)
( *) 0,018988

( 1 1*) (0,3446 0,3266)
ln ln

( 2 2*) (0,02 0)

1 2 0,3446 0,02
= =17,09        

( *) 0,018988

LM

OG

LM

y y y y
y y

y y

y y

y y
N

y y

− − − − − −
− = = =

   − −
   − −   

− −
=

−

Eq. [ 29] 
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Es realitza el mateix procediment per a la base liquida: 

( 1* 1) ( 2 * 2) (0,0032 0,0031) (0,000188 0)
( * ) 0,000178

( 1* 1) (0,0032 0,0031)
ln ln

( 2 * 2) (0,000188 0)

1 2 0,0031 0
= = 17,2       

( * ) 0,000178

LM

OL

LM

x x x x
x x

x x

x x

x x
N

x x

− − − − − −
− = = =

   − −
   − −   

− −
=

−

Eq. [ 30] 

Seguidament es procedeix al càlcul del l’alçada d’una unitat de transferència 

(HTU) mitjançant les Eq. [ 21]. Com s’ha comentat, el material de farciment de la 

columna seran els anells Rashing ceràmics de 25mm (1”) i ordenats de forma 

aleatòria, per tan es poden extreure els valors de les altures de les unitats 

individuals de transferència de pel·lícula (HG i HL) a partir de la Taula 12.3 Altura 

d‘una unitat de transferència per a diversos tipus de farciments. Font:”Ingeniería 

química:Unidades SI” [3] Així sobte: 

0,2       0,5

0,00797
· · 0,2 106,66· ·0,5 0,70313

0,84506

0,84506
· 0,5 ·0,2 0,69876

· 106,66·0,00797

G L

m
OG G L

m

m
OL L G

m

H H

G
H H m H

L

L
H H H

mG

= =

= + = + =

= + = + =

 

Eq. [ 31] 

I finalment l’altura de la columna s’obté: 

· 17,09·0,70313 12,02

· 17,2·0,69876 12,02
OG OG

OL OL

Z N H m

Z N H m

= = =

= = =
 

Eq. [ 32] 

Es comprova que el càlcul de l’altura es equivalent tan en el procediment 

realitzat amb la base gas com en la base liquida. Aquest valor d’altura és l’alçada 

del farciment necessària, per obtenir l’altura de la columna cal sumar-li un volum 

de líquid en el fons d’aquesta per evitar que el gas flueixi cap al circuit d’aigua. 

També cal reservar un volum per sobre del farciment que permeti allotjar el 

difusor d’aigua i recollir el gas enriquit.  

D’aquesta forma s’augmentarà aquesta altura aproximadament 2 metres per 

obtenir l’altura total de la columna: 
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12,02 2 14metres+ ≈  

Eq. [ 33] 

12.1.4. Càlcul del diàmetre de la columna d’absorció 

El diàmetre d’una columna d’absorció amb material de farciment depèn de les 

quantitats de gas i líquid tractades, les propietats d’aquests i la relació entre un 

corrent i l’altre. 

Taula 12.10 Dades de partida per al càlcul del diàmetre de la columna d’absorció. 

Dades de partida 

Densitat gas yρ  1,1726 Kg/m3 0,0732 lb/peu3 

Densitat líquid (aigua) xρ  1000 kg/m3 62,428 lb/peu3 

Viscositat del líquid (aigua) xµ  0,001 Pa·s 1cP 

Relació de velocitats màssiques /x yG G  72,52   

La gràfica següent mostra una correlació per estimar velocitats d’inundació i 

caigudes de pressió en columnes de farciment. 

 

Fig. 12.4"Correlació generalitzada per inundació i caiguda de pressió en columnes de 

farciment (Según Eckert)”. Font: “Ingeniería Química : Unidades SI” [3]. 

On: 
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• Gx= velocitat màssica del líquid (lb/peu2·s) 

• Gy= velocitat màssica del gas (lb/peu2·s) 

• Fp= factor de farciment (peu-1). Extret de la Taula 11.3 (anells rasching 

ceràmics, 25mm, Fp=160m-1) 

• cg = factor de proporcionalitat de la llei de Newton, 32,174 peus·lb/lbf·s
2 

A partir de la gràfica (Fig. 12.4) anterior es calcula el percentatge d’inundació en 

les condicions donades. La caiguda de pressió junt amb el percentatge 

d’inundació determinen la velocitat de flux que serà necessària per operar.  

Primer es calcula l’expressió de caràcter adimensional següent: 

0,0732
· 72,52· 2,48

( ) 62,428 0,0732
yx

y x y

G

G

ρ

ρ ρ
= =

− −
 

Eq. [ 34] 

Amb aquest valor, i prenent com a velocitat del gas la velocitat d’inundació de la 

gràfica (línea d’inundació) s’obté el valor 0,008 com a valor corresponent a la 

equació següent: 

2 0,1· ·
0,008

·( )·
y x

c l g g

G Fp

g

µ

ρ ρ ρ
=

−
 

Eq. [ 35] 

A partir d’aquesta equació, obtenim el valor de Gy o velocitat màssica del gas: 

2 2
0,1

0,008·32,174·0,0732·(62,428 0,0732)
0,08542 lb/peu ·s = 0,417 Kg/m ·

160·1yG s
−

= =

 

Eq. [ 36] 

El flux total de gas a tractar és de 760 m3/h, que equivalen a 0,2475 Kg/s. Amb 

aquest valor i considerant la velocitat d’operació com la meitat de la velocitat 

d’inundació, llavors es pot calcular l’àrea de la secció transversal de la columna 

tal com segueix: 

20,2475
1,187

0,417
2

S m= =  

Eq. [ 37] 
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El diàmetre de la columna és 
·4 1,187·4

1,229 1.230
S

m mm
π π

∅ = = = ≈  

Eq. [ 38] 

Retornant al gràfic, per a la velocitat d’operació el valor de les abscisses es 

manté igual a 2,48. Però el valor de les ordenades serà 0,008/4=0,002. Per 

aquestes condicions la caiguda de pressió es de l’ordre de 0,10 pulg de H2O per 

peu d’altura de farciment (0,25 mbar / metre farciment). 

La caiguda de pressió a l’interior de la columna serà de: 

0,25 ·12,02 3
mbar

m mbar
m

=  

Eq. [ 39] 

L’esquema següent mostra les dimensions finals de la columna d’absorció: 
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Fig. 12.5 Dimensions de la columna d’absorció 
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12.1.5. Dimensionat del recipient d’expansió 

Com s’ha comentat el principi de funcionament del recipient d’expansió o flash 

tanc és simple, consisteix en reduir la pressió de l’aigua amb els contaminants 

amb el fi de reduir-ne la solubilitat d’aquets i que es produeixi l’evaporació 

espontània. L’objectiu del tanc d’expansió es recuperar el màxim del CH4 que 

aconsegueix dissoldre’s en l’aigua del procés. Conseqüentment cal conèixer la 

concertació de metà de l’aigua sortint de la columna d’absorció. 

Per fer-ho s’estudiarà el cas més desfavorable, es a dir, que l’aigua sortint de la 

columna d’absorció estigui totalment saturada de CH4. El valor del coeficient de 

Henry obtingut de la literatura (Taula 12.2) permet calcular el pendent de la recta 

d’equilibri. Abans però, cal adaptar aquest valor a la temperatura de treball de la 

columna (10ºC = 283K). 

3

3 3

(298) 1,4·10
·

1 1
(283) 1,4·10 ·exp 1600 1,86·10

283 298 ·

cp

cp

mol
H

L atm

mol
H

L atm

−

− −

=

  
= − =  

  

 

Eq. [ 40] 

El pendent de la recta d’equilibri serà: 

2

2

3

1 1 ·
537.64

1,86·10

1· 1 1 1000
537.64 · · · · 2987

10 18 1 1

pc

cp

H O

H O

L atm
H

H mol

kgL atm kmol mol
m

mol atm kg kmol L

−
= = =

= =

 

Eq. [ 41] 

Segons els anàlisis del biogàs, la fracció molar de metà al fons de la columna és 

y1= 0,6344. La llei de Henry estableix que la fracció molar de gas en equilibri en 

el líquid a la sortida de la columna serà: 

1
1

0,6344
* 0,000212

2987
y

x
m

= = =  

Eq. [ 42] 

La composició i cabals de cada component del líquid sortint de la columna de 

d’absorció serà la següent: 
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Taula 12.11 Cabals i composició del fluid a l’entrada del recipient flash. 

Components Cabal (kmol/s) Fracció molar % mol 

Aigua (H2O) 1,00309 0,99677 99,67663 

Diòxid de carboni (CO2) 0,00304 0,00302 0,30213 

Metà (CH4) 0,00021 0,00021 0,02124 

Total 1,00634 1 100 

La composició anterior serà la base per al càlcul del les fraccions molars i cabals 

dels fluxos de sortida del tanc d’expansió, ja que es tracta de les dades del flux 

d’entrada o d’alimentació. 

Un cop el flux d’alimentació és mantingui a l’interior del tanc d’expansió es 

produirà un equilibri entre les dues fases (gas-liquid), i en conseqüència el 

balanç de massa total vindrà donat per: 

F V L= +  

Eq. [ 43] 

On F és el flux total en el sistema (flux d’alimentació), V és el flux de vapor o gas 

evaporat i L és el flux de líquid sortint del tanc. Per a cada component individual 

el balanç de massa serà: 

· · ·i i iF z V y L x= +  

Eq. [ 44] 

On zi, yi, xi són les fraccions molars del component en qüestió per al flux 

d’alimentació, el flux vaporitzat i el flux de líquid resultant respectivament. 

Seguidament es defineix la fracció del flux d’alimentació que es vaporitza ( β ), 

com és lògic, aquest valor haurà d’estar comprès entre 0 i 1. 

V

F
β =  

Eq. [ 45] 

Els cabals totals de les dues fases es poden obtenir de la següent forma: 

·        L=(1- )·FV Fβ β=  

Eq. [ 46] 

La relació d’equilibri dels components en les dues fases vindrà donada pel 

pendent de la recta d’equilibri. Evidentment, la reducció de pressió que es 

produeix en el tanc d’expansió disminuirà la solubilitat dels components en el 

líquid i això es reflectirà en els pendents de les rectes d’equilibri que s’hauran de 

recalcular a partir del coeficient de Henry i la pressió de treball del tanc (3 atm): 
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El pendent de la línea d’equilibri del CO2 serà: 

2

2

2

2

·
(283 ) 19,19

1· 1 1 1000
19,19 · · · · 355,4

3 18 1 1

CO

pc

H O

CO

H O

L atm
H K

mol

kgL atm kmol mol
m

mol atm kg kmol L

=

= =

 

Eq. [ 47] 

El pendent de la línea d’equilibri del CH4 serà: 

4

2

4

2

·
(283 ) 537.64

1· 1 1 1000
537.64 · · · · 9956,3

3 18 1 1

CH

pc

H O

CH

H O

L atm
H K

mol

kgL atm kmol mol
m

mol atm kg kmol L

=

= =

 

Eq. [ 48] 

Per a un líquid multi-component el càlcul de les quantitats de vapor generat i 

líquid resultant en equilibri entre si (a una temperatura i pressió donades) 

requereix un solució prova-error iterativa. Aquest càlcul es coneix comunament 

com a càlcul de l’equilibri flash i consisteix en resoldre l’equació de Rachford-

Rice: 

·( 1)
0

1 ·( 1)
i i

i

z m

mβ

−
=

+ −
∑  

Eq. [ 49] 

Aquesta equació sorgeix de la combinació de la llei de Henry (recta d’equilibri), 

dels balanços de matèria mostrats anteriorment i del fet que la suma de fraccions 

molars d’una fase i altre ha de ser igual a la unitat.  

Tal com s’ha comentat la resolució d’aquesta equació requereix d’un procés 

iteratiu. Per aconseguir-ho s’ha utilitzat la següent taula de càlcul on s’ha anat 

variant el valor de β  fins aconseguir complir l’equació de Rachford-Rice. A 

continuació es mostren els resultats. 

Taula 12.12 Taula per al càlcul de l’equació de Rachford-Rice en el tanc d’expanció 

Component 

Pendent 

recta 

equilibri 

(mi) 

Mols a 

l’alimentació 

(kmol/s) 

Fracció 

molar 

alimentació 

(zi) 

Rachford-

Rice 

Fracció 

molar 

líquid 

(xi) 

Fracció 

molar 

gas (yi) 

Mols 

líquid 

(kmol/s) 

Mols gas 

(kmol/s) 

CO2 355,4 0,00307 0,00305 0,80186327 0,00228 0,80925 0,0022893 0,0008016 

CH4 9956,3 0,00021 0,00021 0,19585447 0,00002 0,19712 0,0000199 0,0001952 

H2O 0 1,00309 0,99674 -0,99771773 0,99770 0 1,0030718 0 
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Component 

Pendent 

recta 

equilibri 

(mi) 

Mols a 

l’alimentació 

(kmol/s) 

Fracció 

molar 

alimentació 

(zi) 

Rachford-

Rice 

Fracció 

molar 

líquid 

(xi) 

Fracció 

molar 

gas (yi) 

Mols 

líquid 

(kmol/s) 

Mols gas 

(kmol/s) 

TOTALS   1,00637 1 0,00000000 1 1 1,0053810 0,0009905 

 

Fracció vaporitzada  β= 0,00098421524 

Per al càlcul de la taula anterior s’ha considerat nul·la l’evaporació d’aigua ja que 

és despreciable respecte a la de CO2 i CH4, aquest fet es veu reflectit en el 

pendent de la recta d’equilibri per l’H2O (
2

0H Om � ). 

De la taula anterior i considerant que el volum molar normal del gas és de 22,4 

litres s’obté el cabal de gas evaporat:: 

3 3 322,4 1 1000
0,0009905 · · · 0,0221872 79,87

1 1000 1
Kmol litres m mol m m

s mol litres kmol s h
= =

 

Eq. [ 50] 

La composició d’aquest cabal (flux recirculant) també es pot observar a la taula, i 

es confirma que no varia excessivament dels valors presos en el disseny previ 

de la columna d’aborció. En el mateix sentit, s’havia pres en el disseny un cabal 

de flux recirculant de 60m3/h i el cabal obtingut és de 79,87m3/h. Durant 

l’operació de la planta caldrà avaluar si aquest excedent de gas pot ser assumit 

per la mateixa columna d’absorció o bé caldrà fer-ne un tractament. (p. Ex. 

cremat en la torxa). 

Un cop obtingut el cabal de gas que s’evapora el dimensionament del tanc 

d’expansió continua amb el càlcul de la velocitat màxima permesa del vapor en 

el recipient. Per determinar-la s’utilitza l’equació de Souders–Brown. 

997,714 1,7272
· 0,0535· 1,2847 /

1,7272
l g

g

V k m s
ρ ρ

ρ

− −
= = =  

Eq. [ 51] 

On: 

• V= velocitat màxima permesa de vapor (m/s). 

• lρ = densitat del líquid, kg/m³. 

• gρ = densitat del gas, kg/m³. 
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• k = 0,0535 m/s (quan el tanc no inclou una malla). Font:: The GPSA 

Engineering Data Book [8] 

Coneixent el cabal de gas i la velocitat màxima permesa es pot calcular l’àrea 

transversal mínima del tanc: 

3
2Cabal de gas (m / ) 0,0217

0,017
Velocitat màxima del gas (m/s) 1,2847

s
S m= = =  

Eq. [ 52] 

Per tal de que l’interior del tanc arribi a l’estat d’equilibri entre la fase liquida i la 

gasosa cal un cert temps de residencia del líquid. Per al disseny del tancs 

d’expansió s’utilitzen temps de residència del líquid entre 5 i 10 minuts. 

Conseqüentment el recipient flash ha de poder allotjar el volum d’aigua 

corresponen a aquest temps de residència.  

El cabal d’aigua que arriba al recipient d’expansió és: 

18,079
1,006353 · 18,1934

1
Kmol kg Kg

ss kmol
=  

Eq. [ 53] 

Si el temps de residencia és de 5 minuts (300s) el volum d’aigua necessari és: 

3
318,1934 1

· ·300 5,47
997,71

Kg m
s m

s Kg
=  

Eq. [ 54] 

Evidentment l’aigua no ocupa la totalitat del tanc d’expansió, aquests 

normalment es dissenyen per tal que el nivell d’aigua estigui a la meitat de 

l’altura del recipient. Aquest fet implica que el volum de tanc necessari sigui de: 

3 35,47 ·2 10,94m m=  

Eq. [ 55] 

Si es divideix aquest volum obtingut per la secció transversal mínima s’obté una 

altura del tanc totalment inviable (643m). En aquest punt és fa evident que els 

requeriments de disseny mecànic del tanc prevalen per sobre els resultats 

obtinguts per a la velocitat màxima del gas. Un paràmetre que determina un 

correcte disseny mecànic és el quocient altura/diàmetre, que en tancs d’expansió 

es situa entre 3 i 4.  

D’aquesta forma cal dimensionar el tanc per tal que s’ajusti a aquesta 

especificació, es proposa un diàmetre de d=1525mm: 
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2 2 2· ·1,525 1,8265
4 4

S d m
π π

= = =  

Eq. [ 56] 

L’altura del tanc serà: 

3

2

10,94
5,98 6

1,8265
m

H m m
m

= = ≈  

Eq. [ 57] 

I es comprova l’especificació de disseny mecànic sobre la relació altura/diàmetre: 

6
3 3,93 4

1,525
H

d
< = = <  

Eq. [ 58] 

L’esquema següent mostra les dimensions finals del recipient d’expansió: 

 

Fig. 12.6 Dimensions del recipient d’expansió 
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12.1.6. Dimensionat de la columna de desorció 

En el pas des del recipient d’expansió fins a la columna la pressió de l’aigua es 

veu reduïda de nou. Aquesta disminució provoca que la solubilitat dels 

contaminants en l’aigua disminueixi i causa que a l’interior de la columna de 

desorció es produeixi una evaporació espontània d’aquests.  

D’altra banda, i com ja s’ha comentat en la descripció dels equips, dins la 

columna de desorció també té lloc el procés invers al que succeeix a la columna 

d’absorció. La diferència és el sentit de la transferència dels contaminants que 

aquí passen de la fase líquida a la gasosa. Les corbes d’equilibri i d’operació 

entre les fases líquid i gas següents exposen la diferencia entre aquets dos 

processos: 

 

Fig. 12.7 Esquema de concentracions per un procés d’absorció i desorció. Font: Perry’s 

chemical engineering handbook [5] 

En el disseny de la columna cal tenir en compte els dos processos, que 

s’estudiaran de forma individual malgrat tinguin lloc simultàniament.  

12.1.7. Càlcul de l’altura de la columna de desorció 

Per avaluar la quantitat de gas evaporada com a conseqüència de la reducció de 

pressió es procedirà d’igual forma que en el disseny del tanc d’expansió, és a dir, 

es resoldrà l’equació de Rachford-Rice. Prèviament cal però, avaluar els 

pendents de la recta d’equilibri a la nova pressió (1atm): 

El pendent de la línea d’equilibri del CO2 serà: 
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2

2

2

2

·
(283 ) 19,19

1· 1 1 1000
19,19 · · · · 1066,63

1 18 1 1

CO

pc

H O

CO

H O

L atm
H K

mol

kgL atm kmol mol
m

mol atm kg kmol L

=

= =

 

Eq. [ 59] 

El pendent de la línea d’equilibri del CH4 serà: 

4

2

4

2

·
(283 ) 537.53

1· 1 1 1000
537.53 · · · · 29862,33

1 18 1 1

CH

pc

H O

CH

H O

L atm
H K

mol

kgL atm kmol mol
m

mol atm kg kmol L

=

= =

 

Eq. [ 60] 

La taula següent mostra els resultats de l’equació de Rachford-Rice: 

Taula 12.13 Taula per al càlcul de l’equació de Rachford-Rice en la columna de desorció 

Fracció vaporitzada  β 0,00136718     

         

Component 

Pendent 

recta 

equilibri 

(m) 

Mols a 

l’alimentaci

ó (kmol/s) 

Fracció 

molar 

alimentaci

ó zi 

Rachford-

Rice  

Fracció 

molar líquid 

xi 

fracció 

molar 

gas yi 

Mols líquid 

(kmol/s) 

Mols gas 

(kmol/s) 

CO2 1066,63 0,00229 0,002277 0,98500107 0,000929 0,991245 0,000933 0,001369 

CH4 29862,33 0,00002 0,000020 0,01407413 0,000000 0,014151 0,000000 0,000020 

H2O 0,00 1,00309 0,997703 -0,99907519 0,999070 0 1,003081 0 

TOTALS   1,00540 1 0,00000000 1 1 1,004015 0,001380648 

Igual que en el cas de l’evaproador, s’ha considerat nul·la l’evaporació d’aigua ja 

que és despreciable respecte a la de CO2 i CH4, aquest fet es veu reflectit en el 

pendent de la recta d’equilibri per l’H2O (
2

0H Om ≈ ). 

De la taula anterior i considerant que el volum molar normal del gas és de 22,4 

litres s’obté el cabal de gas evaporat: i la composició d’aquest: 

3 3 322,4 1 1000
0,001381 · · · 0,0309 111,36

1 1000 1
Kmol litres m mol m m

s mol litres kmol s h
= =  

Eq. [ 61] 

El primer pas pel dimensionat del procés de desorció al igual que en el disseny 

de la columna d’absorció, és caracteritzar els fluids d’entrada, en aquest cas 

l’aigua amb el CO2 i l’aire. 

Taula 12.14 Composició de l’aire d’entrada a la columna de desorció. 
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Components Fracció molar (%mol) Massa molar (Kg/Kmol) Densitat 

CH4 0,00 16,00 0,72 

CO2 0,00 44,00 1,98 

N2 77,49 28,00 1,25 

O2 20,55 32,00 1,43 

H2O 1,96 18,00 0,60 

Total 100,00 28,63 1,27 

Un cop caracteritzat l’aire és possible determinar la velocitat del flux molar per 

area de secció transversal. Així doncs, els valors de l’aire que entra per la part 

inferior de la columna29 són els següents: 

Taula 12.15 Valors d’entrada de l’aire a la columna de desorció 

Dades entrada aire 

Cabal d’entrada G1 600 m3/h 

Massa molar gas Maire 28,63 kg/kmol 

Secció transversal S 1,712 m2 

Densitat del gas dg 1,27 Kg/m3 

Velocitat del flux molar Gm 0,00433438 Kmol/m2·s 

Velocitat màssica del gas Gy 0,0256 lb/peu2·s 

Fracció molar CO2 y1  0   

Concentració CO2 cga 0,00000 mol/litre 

 

I de forma anàloga, les característiques de l’aigua d’entrada seran:  

Taula 12.16 Valors d’entrada de l’aigua a la columna de desorció 

Dades aigua entrada a procés desorció 

Cabal d’entrada L2 65,20 m3/h 

Massa molar aigua Maigua 18,06 Kg/Kmol 

Secció transversal S 1,712 m2 

Densitat de l’aigua dl 997,71 Kg/m3 

Velocitat del flux molar Lm 0,5844496 Kmol/m2·s 

Velocitat màssica de l’aigua Gx 2,1798 lb/peu2·s 

Fracció molar CO2 x2 0,00093  

Concentració CO2 clb 0,05134 mol/litre 

                                                
29 Els paràmetres seguits pel número 1 indiquen que es tracta de la part inferior de la columna, mentre que el 

numero 2 indica la part superior. 
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Es considera que la fracció molar de CO2 de l’aigua que intervé en el procés de 

desorció és aquella que resulta desprès que s’hagi produït la evaporació 

espontània de CO2 descrita anteriorment. Així doncs, la fracció molar x2 s’obté 

també de la Taula 12.13. 

Pel que fa als valors de sortida tan sols es coneix la concentració de l’aigua, que 

ha de ser pràcticament nul·la. Tot i això, per al càlcul del mètode de les unitats 

de transferència no pot ser nul·la, ja que llavors la força impulsora (x1-x1*) no 

existiria i no es donaria el procés de transferència. Es pren com a valor de 

sortida de l’aigua una fracció molar de CO2 inferior al 0,001% (x1=0,00001). 

Amb aquestes dades es possible determinar, mitjançant un balanç de matèria, la 

quantitat de mols de CO2 que es transferiran del líquid cap al gas com a 

conseqüència del procés de desorció i la concentració de CO2 que tindria l‘aire 

de sortida si només es produís aquest procés: 

Mols de CO2 transferits: 2 1·( ) 0,000537mL x x= − =  Kmol/m2·s 

Eq. [ 62] 

Fracció molar CO2 en l’aire de sortida: 2 1 2 1·( ) ·( )m mG y y L x x− = −  

2 1
2 1

·( ) 0,000537
0 0,1239

0,004334
m

m

L x x
y y

G

−
= + = + =  

Eq. [ 63] 

Gràcies a aquests càlculs és possible determinar la resta de valors dels fluxos de 

sortida, així pel gas s’obté: 

Taula 12.17 Valors sortida de l’aire a la columna de desorció 

Dades sortida aire després de desorció 

Cabal sortida G2 673,29 m3/h 

Massa molar aire Maires 30,53 kg/kmol 

Secció transversal S 1,712 m2 

Densitat aire  dgs 1,36 Kg/m3 

Flux molar gas Gms 0,00487168 Kmol/m2·s 

Fracció molar CO2 y2 0,12396   

Concentració cgb 0,00553 mol/litre 

 

I de forma anàloga per l’aigua: 

Taula 12.18 Valors sortida de l’aigua a la columna de desorció 
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Dades sortida aigua 

Cabal entrada L1 65 m3/h 

massa molar aigua-C02 Maigua-CO2 18,00 Kg/kmol 

Secció transversal S 1,712 m2 

Densitat dls 1000 Kg/m3 

Flux molar líquid Lms 0,58391233 Kmol/m2·s 

Fracció molar CO2 x1 0,00001 %mol 

Concentració CO2 cla 0,00056 mol/litre 

Un cop es coneixen les concentracions de sortida de l’aire desprès del procés de 

desorció es poden determinar les característiques de l’aire de sortida de la 

columna. Es considera que l’aire sortint de la columna serà la mescla de l’aire 

resultant del procés de desorció i el flux de gas evaporat de forma espontània. 

La taula següent en resumeix els cabals i composicions: 

Taula 12.19 Resum de cabals i composicions de l’aire en els diferents processos de la 

columna de desorció 

 Aire d'entrada Aire després desorció Aire sortida columna 

Component % mol m3/h kmol/s % mol m3/h kmol/s % mol m3/h kmol/s 

CH4 0,000 0 0 0 0 0 0,201 1,58 0,00002 

CO2 0,000 0 0 11,029 74,26 0,00092 23,618 185,48 0,00230 

N2 77,490 464,94 0,00575 68,944 464,19 0,00575 59,033 463,60 0,00575 

O2 20,550 123,30 0,00152 18,284 123,10 0,00152 15,655 122,94 0,00152 

H2O 1,960 11,76 0,00015 1,744 11,74 0,00015 1,493 11,73 0,00015 

Total 100,00 600,00 0,00742 100 673,29 0,00834  785,32 0,00974 

 

Les dimensions de la columna de desorció vindran donades per les dimensions 

necessàries per als dos processos que hi tenen lloc, es a dir, l’evaporació 

espontània i la desorció. Pel primer procés es procedirà de forma similar al tanc 

d’expansió. Mentre que pel procés de desorció s’utilitzarà, al igual que en la 

columna d’absorció, el mètode de les altures de transferència. En aquest últim 

mètode cal tenir present com varien les equacions com conseqüència del canvi 

de sentit del contaminant (CO2). 

Tal com s’ha vist en el dimensionat del tanc d’expansió, les mides d’aquest es 

basen en els requeriments mecànics que permeten allotjar la quantitat de líquid 

necessària. Aquesta quantitat ve donada per acomplir un temps de residència 

preestablert (entre 5 i 10 minuts) on es pot assegurar que s’ha arribat a l’equilibri. 

Així pe tal que es produeixi l’expansió espontània dins la columna cal que 

aquesta retingui el següent volum d’aigua: 
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El cabal d’aigua que arriba a la columna de desorció és: 

18,059
1,00539 · 18,153

1
Kmol kg Kg

ss kmol
=  

Eq. [ 64] 

Si el temps de residencia és de 5 minuts (300s) el volum d’aigua necessari és: 

3
318,153 1

· ·300 5,46
997,71

Kg m
s m

s Kg
=  

Eq. [ 65] 

En aquest punt es pot optar per proposar un diàmetre de columna, i comprovar 

que s’acomplexi el requeriment mecànic del quocient altura/diàmetre que ha 

d’estar situat entre 3 i 4. Una bona opció per simplificar el disseny es establir 

aquest diàmetre com el necessari per al procés de desorció que es calcula en 

l’apartat següent. Si no es realitza aquesta opció s’obté una columna de secció 

transversal variable. 

La secció necessària per al procés de desorció és de 1,712m2. Conseqüentment 

caldrà la següent altura per allotjar l’aigua: 

3

2

Volum d'aigua (m ) 5,46
3,19

Secció trasversal (m ) 1,712
H m= = =  

Eq. [ 66] 

De forma similar al tanc d’expansió, el nivell d’aigua s’ha de situar a la meitat del 

recipient, en aquest cas es doblarà l’altura fins arribar al material de farciment. 

Així doncs l’altura de columna requerida pel procés d’evaporació és de: 

3,19·2 6,38m=  

Eq. [ 67] 

El càlcul de l’altura necessària per al procés de desorció ve donat pel mètode de 

les unitats de transferència. El primer pas es determinar les fraccions d’equilibri 

de la fase liquida i gasosa mitjançant el pendent de la recta d’equilibri ja calculat 

en l’Equació Eq. [ 59]. 

1
1 1 1

2
2 2 2

0
* · 1066,6·0,00001 0,01067    x * 0

1066,6
0,12396

* · 1066,6·0,00093 0,99125    x * 0,00012
1066,6

y
y m x

m

y
y m x

m

= = = = = =

= = = = = =

 

Eq. [ 68] 
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A continuació es calcula el nombre d’unitats de transferència (NTU) per la base 

gas: 

( 1* 1) ( 2 * 2) (0,01067 0) (0,99125 0,12396)
( * ) 0,19476

( 1* 1) (0,01067 0)
ln ln

( 2 * 2) (0,99125 0,12396)

2 1 0,12396 0
= =0,63648        

( * ) 0,19476

LM

OG

LM

y y y y
y y

y y

y y

y y
N

y y

− − − − − −
− = = =

   − −
   − −   

− −
=

−

Eq. [ 69] 

Es realitza el mateix procediment per a la base liquida: 

( 1 1*) ( 2 2*) (0,00001 0) (0,00093 0,00012)
( *) 0,00018

( 1 1*) (0,00001 0)
ln ln

( 2 2*) (0,00093 0,00012)

2 1 0,00093 0,00001
= = 5,03475       

( * ) 0,00018

LM

OL

LM

x x x x
x x

x x

x x

x x
N

x x

− − − − − −
− = = =

   − −
   − −   

− −
=

−

Eq. [ 70] 

Seguidament es procedeix al càlcul del l’alçada d’una unitat de transferència 

(HTU) mitjançant les Eq. [ 21]. Com s’ha comentat, el material de farciment de la 

columna seran els anells Rashing ceràmics de 25mm (1”) i ordenats de forma 

aleatòria, per tan es poden extreure els valors de les altures de les unitats 

individuals de transferència de pel·lícula (HG i HL) a partir de la Taula 12.3 Altura 

d‘una unitat de transferència per a diversos tipus de farciments. Font:”Ingeniería 

química:Unidades SI” Així sobte: 

0,2       0,5

0,004334
· · 0,2 1066,6· ·0,5 4,15516

0,58445

0,58445
· 0,5 ·0,2 0,5253

· 1066,6·0,004334

G L

m
OG G L

m

m
OL L G

m

H H

G
H H m H

L

L
H H H

mG

= =

= + = + =

= + = + =

 

Eq. [ 71] 

I finalment l’altura del farciment s’obté: 

· 0,63648·4,15516 2,65

· 5,03475·0,5253 2,65
OG OG

OL OL

Z N H m

Z N H m

= = =

= = =
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Eq. [ 72] 

Es comprova que el càlcul de l’altura es equivalent tan en el procediment 

realitzat amb la base gas com en la base liquida. Aquest valor d’altura és l’alçada 

del farciment necessària. 

Per obtenir l’altura total de la columna cal sumar-li l’altura del líquid necessària 

per a la evaporació espontània calculada anteriorment. També cal reservar un 

volum per sobre del farciment que permeti allotjar el difusor d’aigua i recollir l’aire 

amb el CO2, aquesta altura serà de 1 metres. L’altura final de la columna de 

desorció serà de: 

6,38 2,65 1 10 metres+ + ≈  

Eq. [ 73] 

12.1.8. Càlcul del diàmetre de la columna desorció 

Per al càlcul del diàmetre de la columna de desorció es procedirà de forma 

anàloga al cas de la columna d’absorció ja que es tracta del mateix fenomen.  

Taula 12.20 Dades de partida per al càlcul del diàmetre de la columna de desorció. 

Dades de partida 

Densitat gas (aire) yρ  1,27 Kg/m3 0,0793 lb/peu3 

Densitat líquid (aigua) xρ  1000 kg/m3 62,428 lb/peu3 

Viscositat del líquid xµ  0,001 Pa·s 1cP 

Relació de velocitats màssiques /x yG G  85,06  

A partir de la gràfica (Fig. 12.4"Correlació generalitzada per inundació i caiguda 

de pressió en columnes de farciment (Según Eckert)”. Font: “Ingeniería Química : 

Unidades SI” [3].; mostrada en el càlcul de la columna de d’absorció; es calcula 

el percentatge d’inundació en les condicions donades. La caiguda de pressió junt 

amb el percentatge d’inundació determinen la velocitat de flux que serà 

necessària per operar.  

Primer es calcula l’expressió de caràcter adimensional següent: 

0,0793
· 85,06· 3,033

( ) 62,428 0,0793
yx

y x y

G

G

ρ

ρ ρ
= =

− −
 

Eq. [ 74] 
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Amb aquest valor, i prenent com a velocitat del gas la velocitat d’inundació de la 

gràfica (línea d’inundació) s’obté el valor 0,006 com a valor corresponent a la 

equació següent: 

2 0,1· ·
0,006

·( )·
y x

c l g g

G Fp

g

µ

ρ ρ ρ
=

−
 

Eq. [ 75] 

A partir d’aquesta equació, obtenim el valor de Gy o velocitat màssica del gas: 

2 2
0,1

0,006·32,174·0,0793·(62,428 0,0793)
0,075156 lb/peu ·s = 0,367 Kg/m ·

160·1yG s
−

= =

 

Eq. [ 76] 

El flux total de gas a tractar és de 785,18 m3/h, que equivalen a 0,314 Kg/s. Amb 

aquest valor i considerant la velocitat d’operació com la meitat de la velocitat 

d’inundació, llavors es pot calcular l’àrea de la secció transversal de la columna 

tal com segueix: 

20,31407
1,712

0,367 / 2
S m= =  

Eq. [ 77] 

El diàmetre de la columna és 
·4 1,712·4

1,476 1.475
S

m mm
π π

∅ = = = ≈  

Eq. [ 78] 

Retornant al gràfic de la Fig. 12.4, per a la velocitat d’operació el valor de les 

abscisses es manté igual a 3,033. Però el valor de les ordenades serà 

0,006/4=0,0015. Per aquestes condicions la caiguda de pressió es de l’ordre de 

0,10 pulg de H2O per peu d’altura de farciment (0,25 mbar / metre farciment). 

La caiguda de pressió a l’interior de la columna serà de: 

0,25 ·2,65 0,663
mbar

m mbar
m

=  

Eq. [ 79] 

L’esquema següent mostra les dimensions finals de la columna de desorció: 



Estudi de viabilitat d'una planta de tractament de 
biogàs per a generar-ne gas natural sintètic apte 
per la flota d'autobusos de TMB  

   

 Pàgina 171 de 218 Jordi Casanovas Iborra 

 

 

Fig. 12.8 Dimensions columna de desorció 

12.1.9. Dimensionat de la bomba de procés 

L’únic fluid necessari ens les instal·lacions és l’aigua requerida per al procés de 

depuració a alta pressió. Aquesta aigua és captada de la xarxa de 

subministrament públic i es fa recircular dins el circuit d’enriquiment produint-se 

una renovació d’aquesta periòdicament.  

Tal com s’ha descrit anteriorment la pressió més elevada del procés 

d’enriquiment té lloc a la columna d’absorció (10bar). A partir d’aquí es redueix 

primer en el tanc d’expansió i finalment en la columna de desorció, on l’aigua és 

regenerada i en surt a pressió atmosfèrica (1bar). Per tal de reinjectar aquesta 

aigua de nou a la columna d’absorció es fa imprescindible l’ús d’una bomba 

hidràulica. 
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La potencia necessària de la bomba pot deduir-se a partir de l’expressió 

següent: 

2
· · ·H O

bomba

bomba

g pQ
P

ρ

η

∆
=  

Eq. [ 80] 

On: 

• 
2H Oρ densitat de l’aigua (1000Kg/m3) 

• g gravetat (9,81m/s2) 

• p∆  guany de càrrega o altura de la bomba 

• Q cabal d’aigua (65m3/h =18,06l/s) 

• bombaη  rendiment de la bomba (75%) 

El guany de càrrega necessari o altura de la bomba ( p∆ ) en les condicions 

descrites és:  

210 1 9 91,78p bar bar bar mH O∆ = − = = : 

Eq. [ 81] 

D’aquesta forma la potència de la bomba requerida serà de: 

2

18,06
1000·9,81·91,78·· · · 1000 21,7

0,75
H O

bomba

bomba

g pQ
P KW

ρ

η

∆
= = =

&

 

Eq. [ 82] 

12.2 Dimensionat dels compressors 

Els paràmetres a calcular per un correcte dimensionat del compressor són la 

temperatura de descarrega i la potencia requerida pel motor. Ambdós valors 

depenen de les condicions de pressió i temperatura del gas a l’entrada i de les 

característiques requerides a la sortida de l’aparell. A continuació es realitzaran 

els càlculs per als compressors que intervenen en el procés: 

• Compressors de biogàs de la planta d’enriquiment. 

Aquest compressor rep el biogàs procedent de L’Ecoparc i el comprimeix fins la 

pressió necessària per al procés de depuració amb aigua. Les condicions  
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d’entrada del gas s’aproximen a les del biogàs que actualment és produeix en 

l’Ecoparc.  

La sobrepressió a l’interior del gasòmetre de L’Ecoparc és molt reduïda 

(aproximadament 25mbar). Per aquest motiu ja es disposa d’uns bufadors que 

impulsen a el biogàs fins als motors de cogeneració i que n’augmenten la 

sobrepressió fins a 110 mbar. El mateix sistema d’impulsió podria servir per 

subministrar l’aire fins a la planta d’enriquiment.  

Es suposa una pèrdua de carrega del 10% en la canalització del gas fins a la 

planta d’enriquiment. D’aquesta forma la pressió relativa d’alimentació de la 

planta és d’aproximadament 100mbar. Per la seva banda la temperatura mitjana 

del gas està al voltant dels 15ºC. 

Les condicions de sortida, son les necessàries per al correcte funcionament de la 

columna d’absorció (10bar, 15ºC).  

Taula 12.21 Pressió i temperatura a l’entrada i a la sortida de la compressió del biogàs 

 Condicions d’entrada Condicions de sortida 

Pressió P1= 1100 mbar (1,1bar) P2= 10bar 

Temperatura T1= 15ºC (288,15K) T2 

Tal com s’ha comentat en la descripció dels equips aquesta compressió es 

realitzarà en dues etapes. La pressió intermèdia entre les etapes es calcula a 

partir de: 

1 2· 1,1·10 3,32mP P P bar= = =  

Eq. [ 83] 

Considerant que es tracta d’una compressió isentròpica i suposant el biogàs com 

un gas ideal, la temperatura de sortida pot calcular-se a partir de la següent 

expressió. 

1

2
2 1 1

1

1
1 ·

k

k

s

P
T T T

P η

− 
  = + −     

 

Eq. [ 84] 

On: 

• T1 i T2 Temperatura d’entrada i sortida respectivament. 

• P1 i P2 Pressió d’entrada i sortida respectivament. 
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• K relació de calors específics (Cp / Cv). Pel biogàs varia molt 

lleugerament en funció de la composició. Una primera aproximació de 

càlcul és prendre el valor de 1,3 tant pel biogàs com pel biometà. 

• sη rendiment isentròpic del compressor (80%). 

Així el càlcul de la temperatura de sortida en les etapes de compressió és: 

• 1era etapa: 

1 1,3 1
1,3

2 1 1
1

1 3,32 1
1 · 288,15 288,15 1 · 392,73 119º

1,1 0,8

k

k
m

s

P
T T T K C

P η

− −   
      = + − = + − = =            

 

Eq. [ 85] 

En aquest punt es realitza una primera refrigeració del gas mitjançant un 

bescanviador de calor, la temperatura es redueix fins als 15ºC (288,15K).  

• 2na etapa: 

1 1,3 1
1,3

2
2 1 1

1 10 1
1 · 288,15 288,15 1 · 392,51 119º

3,32 0,8

k

k

m s

P
T T T K C

P η

− −   
      = + − = + − = =            

 

Eq. [ 86] 

Tal com es comentava, l’augment de la temperatura disminueix la capacitat de 

dissolució del CO2 en l’aigua, així doncs serà necessària una segona etapa de 

refrigeració del biogàs prèvia a l’introducció d’aquest a la columna d’absorció. 

Aquesta refrigeració es realitzarà mitjançant un segon bescanviador de calor, la 

temperatura es redueix fins als 15ºC (288,15K). 

La potencia del compressor es calcula a partir de: 

1

1 2
1

1

· · 1
· 1 ·              *

·( 1)

k

k

s

k RT P
Wa Pc Wa m

M k P η

− 
  − = − = −  −    

&  

Eq. [ 87] 

On: 

• Pc potencia del compressor. 

• Wa Treball axial del compressor. 

• R constant universal dels gasos ideals (8,31 J/mol K). 
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• Massa molar del biogàs és M = 25,27 g/mol i amb el flux recirculant 

M=26,32 g/mol. (Vegeu Taula 12.5) 

• m Cabal específic de gas (Kg/s) 

Els treballs axials requerits en els compressors seran: 

• 1era etapa: 

1 1,3 1
1,3

1
1

1

· · 1 1,3·8,31·288,15 3,32 1
· 1 · · 1 · 163,8

·( 1) 25,27·(1,3 1) 1,1 0,8

k

k
m

s

k RT P
Wa

M k P η

− −         − = − = − =      − −       
 

Eq. [ 88] 

• 2na etapa: 

1 1,3 1
1,3

1 2
2

· · 1 1,3·8,31·288,15 10 1
· 1 · · 1 · 142,7

·( 1) 26,32·(1,3 1) 3,32 0,8

k

k

m s

k RT P
Wa

M k P η

− −   
      − = − = − =      − −       

 

Eq. [ 89] 

El cabal específic del primer compressor serà: 

3

1 3

1 1,13
700 · · 0,2197 /

3600
m h Kg

m Kg s
h s m

= =&  

Eq. [ 90] 

En el segon s’hi afegeix el flux de gas recirculant provinent del tanc d’expansió: 

3

2 3

1 1,18
760 · · 0,2491 /

3600
m h Kg

m Kg s
h s m

= =&  

Eq. [ 91] 

Les potencies necessàries per a la compressió són: 

1 1 1* 163,8·0,2197 36Pc Wa m KW= − = =&  

2 2 2* 142,7·0,2491 35,5Pc Wa m KW= − = =&  

Eq. [ 92] 

Per calcular la potencia necessària del motor cal tenir en compte el rendiment 

mecànic ( 90%mη = ). 
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1 2 36 35,5
79,4

0,9m

Pc Pc
Pm KW

η

+ +
= = =  

Eq. [ 93] 

• Compressor de biometà 

Aquest compressor rep el biometà procedent de la planta d’enriquiment i n’eleva 

la pressió fins a l’equivalent a la del gas natural a l’estació ERM (40-70bar). 

Pel que fa a les condicions d’entrada, la pressió del gas a la sortida de la 

columna d’absorció és d’uns 10 bars, però cal tenir en compte la pèrdua de 

càrrega que es produirà en artevassar els sistemes PSA d’assecatge i 

d’extracció de nitrogen, així com les pèrdues de càrrega produïdes en la 

circulació per les canalitzacions.  

Es difícil conèixer tant un tipus de pèrdues com les altres, així que s’estima en un 

20%. D’aquesta forma la pressió d’alimentació al compressor es 

d’aproximadament 8bar. Per la seva banda la temperatura mitjana del gas està al 

voltant dels 15ºC. 

Taula 12.22 Pressió i temperatura a l’entrada i a la sortida de la compressió del biometà 

(fins 70bar). 

 Condicions d’entrada Condicions de sortida 

Pressió P1= 8bar P2= 70bar 

Temperatura T1= 15ºC (288,15K) T2 

Considerant que l’equip compressor utilitza un sistema de dues etapes: 

1 2· 8·70 24mP P P bar= = =  

Eq. [ 94] 

Utilitzant les mateixes equacions que en el cas anterior s’obté la temperatura de 

descarrega: 

• 1era etapa: 

1 1,3 1
1,3

2 1 1
1

1 24 1
1 · 288,15 288,15 1 · 392 119º

8 0,8

k

k
m

s

P
T T T K C

P η

− −         = + − = + − = =            

 

Eq. [ 95] 

En aquest punt es realitza una primera refrigeració del gas mitjançant un 

bescanviador de calor, la temperatura es redueix fins als 15ºC (288,15K).  

• 2na etapa: 
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1 1,3 1
1,3

2
2 1 1

1 70 1
1 · 288,15 288,15 1 · 389 116º

24 0,8

k

k

m s

P
T T T K C

P η

− −         = + − = + − = =            

 

Eq. [ 96] 

De nou cal reduir la temperatura del gas fins als 15ºC (288,15K) en una segona 

etapa de refrigeració. Per al càlcul de la potència requerida per aquest 

compressor s’utilitzaran les mateixes equacions que en el cas anterior tenint en 

compte però que la massa molar del biometà és de M=16,92 g/mol. 

Els treballs axials requerits en les etapes de compressió seran: 

• 1era etapa: 

1 1,3 1
1,3

1
1

1

· · 1 1,3·8,31·288,15 24 1
· 1 · · 1 · 220,7

·( 1) 16,92·(1,3 1) 8 0,8

k

k
m

s

k RT P
Wa

M k P η

− −         − = − = − =      − −       
Eq. [ 97] 

• 2na etapa: 

1 1,3 1
1,3

1 2
2

· · 1 1,3·8,31·288,15 70 1
· 1 · · 1 · 214,3

·( 1) 16,92·(1,3 1) 24 0,8

k

k

m s

k RT P
Wa

M k P η

− −         − = − = − =      − −       

 

Eq. [ 98] 

El cabal específic que circula pel compressor serà: 

3

3

1 0,75
487 · · 0,1015 /

3600
m h Kg

m Kg s
h s m

= =&  

Eq. [ 99] 

Les potencies necessàries per a la compressió són: 

1 1 * 220,7·0,1015 22,4Pc Wa m KW= − = =&  

2 2 * 214,3·0,1015 21,8Pc Wa m KW= − = =&  

Eq. [ 100] 

Per calcular la potencia necessària del motor cal tenir en compte el rendiment 

mecànic ( 90%mη = ). 

1 2 22,4 21,8
49,11

0,9m

Pc Pc
Pm KW

η

+ +
= = =  
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Eq. [ 101] 

• Compressors CNG 

Actualment les cotxeres de TMB disposen de 6 compressors CNG, un d’aquests 

compressors es destinaria a la compressió del biometà. A continuació es calcula 

la temperatura de descarrega i la potència necessària per aquesta compressió 

fins a condicions CNG (220-225bar). 

1 1,3 1
1,3

2
2 1 1

1

1 220 1
1 · 288,15 288,15 1 · 397 124º

70 0,8

k

k

s

P
T T T K C

P η

− −         = + − = + − = =            

 

Eq. [ 102] 

1 1,3 1
1,3

1
1

1

· · 1 1,3·8,31·288,15 220 1
· 1 · · 1 · 231,9

·( 1) 16,92·(1,3 1) 70 0,8

k

k
m

s

k RT P
Wa

M k P η

− −         − = − = − =      − −       

1 1 * 231,9·0,1015 23,53Pc Wa m KW= − = =&  

Eq. [ 103] 

12.3 Càlcul de les necessitats de refrigeració 

Per tal d’avaluar les necessitats de refrigeració de cada tipologia de gas que 

intervé en el procés cal conèixer la capacitat calorífica (cp). Aquesta propietat 

depèn de la composició del gas i s’avalua a la taula següent: 

Taula 12.23 Càlcul de la capacitat calorífica dels gasos en les diferents etapes del 

procés.  

Components 

Capacitat 

calorífica 

(KJ/Kg·ºC) 

Composició 

Biogàs (%) 

Composició 

Biogàs + gas 

recirculant (%) 

Composició 

Biometà (%) 

Metà 2,22 63,44 60,00 95,06 

Diòxid de 

carboni 
0,84 30,55 34,47 2,12 

Nitrogen 1,73 6,01 5,53 2,82 

Capacitat calorífica 

(KJ/Kg·ºC) 
1,769 1,717 2,177 

 

La potencia necessària per a la refrigeració durant les etapes de compressió del 

gas d’entrada pot avaluar-se tal com segueix. 
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• Compressor de Biogàs 

• 1era etapa de refrigeració: 

1 1 1 2· ·( ) 0,2197·1,769·(119 15) 40,4pQ m c T T KW= − = − =&  

Eq. [ 104] 

• 2ona etapa de refrigeració: 

2 2 1 2· ·( ) 0,2491·1,717·(119 15) 44,5pQ m c T T KW= − = − =&  

Eq. [ 105] 

• Compressor de Biometà 

• 1era etapa de refrigeració: 

3 1 2· ·( ) 0,1015·2,177·(119 15) 23pQ m c T T KW= − = − =&  

Eq. [ 106] 

• 2ona etapa de refrigeració: 

4 1 2· ·( ) 0,1015·2,177·(116 15) 22,3pQ m c T T KW= − = − =&  

Eq. [ 107] 

• Compressor CNG 

5 1 2· ·( ) 0,1015·2,177·(124 15) 24,1pQ m c T T KW= − = − =&  

Eq. [ 108] 

La refrigeració de la compressió del biogàs necessària per aquest procés 

s’aconsegueix típicament a través d’un refredador d’aigua estàndard industrials 

(chiller), localitzats en una zona segura (sobre el container), que absorbeixen la 

calor dels compressors gràcies a circuits de refrigeració que els connecten amb 

els bescanviadors de calor. Tenint en compte els rendiments dels bescanviadors 

de calor i dels propis aparells refrigeradors, la potencia d’aquest serà de: 

1 2
1

40,4 44,5
104,8 105

· 0,9·0,9chiller

bes chiller

Q Q
P KW KW

η η

+ +
= = = ≈  

Eq. [ 109] 

Pel que fa a la refrigeració dels compressors de biometa i CNG, aquests 

disposen d’un equip individual instal·lat en el mateix mòdul per aquesta funció, la 

potencia dels quals serà: 

• Refrigeració compressor biometà: 
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3 4
2

23 22,3
56 60

· 0,9·0,9chiller

bes chiller

Q Q
P KW KW

η η

+ +
= = = ≈  

Eq. [ 110] 

• Refrigeració compressor CNG: 

5
3

24,1
29,8 30

· 0,9·0,9chiller

bes chiller

Q
P KW KW

η η
= = = ≈ ensats 

Eq. [ 111] 

12.4 Dimensionat de l’emmagatzematge CNG. 

La quantitat de gas produït per la planta d’enriquiment és de d’aproximadament 

478 Nm3/h (0,00604 Kmol/s) en producció continua. Tal com s’ha comentat la 

funció del sistema d’emmagatzematge és recollir el biometà produït durant les 

hores de no recàrrega dels autobusos, és a dir, 17h al dia. 

Així es dimensiona aquest sistema per tal que pugui allotjar aquesta producció: 

3
3478 ·17 8126 8.126.000

17 3600
6,04 · · 369.648

1

Nm
h Nm Nlitres

h

mols h s
n mols

s dia h

= =

= =

 

Eq. [ 112] 

Segons l’equació d’estat del gasos ideals, es pot obtenir el volum necessari 

d’emmagatzematge per una pressió de 220atm (223bar) i una temperatura 

ambient de 15ºC (288,15K): 

3· · 369.648·0,082·(288,15)
39.700 39,7

220
n R T

V Litres m
P

= = = ≈  

Eq. [ 113] 

L’emmagatzematge CNG utilitzat que s’utilitzarà, és un sistema en cascada 

constituït per bombones o tancs individuals amb un volum de 300litres 

cadascuna. El nombre de bombones necessàries serà: 

39.700
133

300

litres
bombones

litres
bombona

=  

Eq. [ 114] 

A continuació es calcula la capacitat total d’emmagatzematge utilitzant 

estructures portàtils de 20 bombones. 
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3

133
6,65 7

20

7 ·20 ·300 42.000 42

bombones
mòduls

bombones
mòdul

bombones litres
mòduls litres m

mòdul bombona

= ≈

= =

 

Eq. [ 115] 

La capacitat total d’emmagatzematge és de 42.000litres (42m3 ), que a la pressió 

nominal de 220bar permeten emmagatzemar 11.300Nm3 de gas, no obstant 

això, el volum utilitzable pràctic és d'aproximadament 9.000 Nm3. La pressió 

màxima de treball és de 300 bar, malgrat que en condicions normals operaran a 

220-225bar.Les bombones compliran les normatives d’equips de pressió vigents 

i seran allotjades en contenidors amb parets i xapes d’acer per acomplir els 

requisits de les direcives ATEX.  

12.5 Càlcul dels diàmetres de canonada 

Les canalitzacions que intervenen en la planta d’enriquiment transporten 

principalment el gas en els diferents estats de depuració i l’aigua necessària per 

al procés. Tan el gas com l’aigua es troben en diferents estats de temperatura i 

pressió al llarg de la instal·lació, així doncs caldrà dimensionar les canalitzacions 

per cada situació i fluid en concret. En aquest sentit resulta pràctic 

descompondre la instal·lació de canalitzacions en un conjunt de trams que 

uneixen els diferents equips. Per cada tram es poden considerar el cabal i les 

condicions d’aquest constants i per tan s’unifica el diàmetre de la canonada. 

12.5.1. Canalitzacions de gas 

En el cas del fluid gasos, el càlcul de les canalitzacions consisteix en determinar-

ne el diàmetre de cadascun dels trams per tal que amb els cabals previstos: 

• La pressió del gas sigui sempre superior o igual a la pressió mínima 

necessària per el bon funcionament dels equips. 

• La velocitat real de circulació no excedeixi un valor crític (20m/s), que pot 

causar soroll i vibracions, tenint en compte el cabal requerit. 

Aquestes dues condicions són complementaries: la primera, fa referència a la 

pèrdua de càrrega de la canonada i la segona a la velocitat de circulació del gas. 

En general en els trams en què la pressió és poc elevada el diàmetre es calcula 

a partir de la pèrdua de carrega admissible, que resulta força reduïda. 

Contràriament pels trams a alta pressió, la pèrdua de càrrega pot ser important. 
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En aquest cas resulten diàmetres reduïts i es precís comprovar el valor de la 

velocitat de circulació. 

En tots els casos convé no sobredimensionar la instal·lació per raons 

econòmiques, malgrat que aquesta condició és menys imperativa que les 

anteriors. Igualment, els diàmetres calculats s’arrodoniran als diàmetres 

normalitzats immediatament superiors. 

Les pèrdues de càrrega lineals en les canalitzacions es calculen segons les 

formules de Renouard [2] següents:  

Baixa pressió (inferior a 50mbar) 

1,8
3

4,8233·10 · · ·A B

Q
P P d L

D
− =  

Eq. [ 116] 

Alta pressió (superior a 50mbar) 

1,8
2 2 3

4,848,6·10 · · ·A B

Q
P P d L

D
− =  

Eq. [ 117] 

On: 

• PA = Pressió abs. a l’origen (kg/cm2) 

• PB = Pressió abs. al final (kg/cm2) 

• PA—PB= Pèrdua de carega kilometrica (kg/cm2) 

• P2
A-P2

B= Pèrdua de carega quadràtica kilometrica (kg/cm2) 

• Q= Cabal (m3/h) 

• D= diàmetre de la canonada (mm) 

• Longitud de la canonada (km) 

• d= densitat relativa del gas respecte l’aire. 

Els colzes i accessoris causen canvis en la direcció i secció del fluid que 

provoquen pèrdues de càrrega locals o singulars que cal afegir a les pèrdues 

dels trams longitudinals. 

Les pèrdues de carga singulars del recorregut poden substituir-se per la 

produïda per una prolongació de la canonada igual a: 
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·
D

L K
λ

∆ =  

Eq. [ 118] 

On 
D

λ
 es dona de forma aproximada en funció de D en el quadre següent: 

Taula 12.24 
D

λ
 en funció de D 

D (mm) 50 80 100 150 200 300 400 500 600 800 1000 

D

λ
 (m) 1,7 3,5 4 7 10 16 23 30 38 54 71 

 

I els valors de “K” s’indiquen en el catàleg del proveïdor de l’accessori o bé 

s’extreuen del següent quadre resum: 

Taula 12.25 Resum de valors de “K” pels accessoris més comuns. 

Accessori K Accessori K Accessori K 

Colze arrodonit  Colze brusc  Te  

90º 0,5
R

D
=  1 30º 0,07 En pas directe 0,2 a 0,5 

90º 1
R

D
=  0,6 45º 0,18 En derivació 1,5 

90º 2
R

D
=  0,4 60º 0,36   

  90º 1   

R = Radi de la fibra mitja del colze; D= Diàmetre del colze 

 

Un cop determinats la longitud, el cabal i els accessoris de cada tram de la 

instal·lació, es procedirà al càlcul dels diàmetres de cadascun d’ells imposant la 

pèrdua de càrrega màxima admissible. Sempre es prendrà el diàmetre comercial 

per excés. Establerts els diàmetres, es comprovarà si la velocitat del gas no 

sobrepassa es 20m/s per evitar sorolls i vibracions. En cas necessari s’adoptaran 

el diàmetres superiors que corresponguin a aquesta velocitat. 
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Els resultats del càlcul s’anoten en el quadre resum següent: 

Taula 12.26 Resultats del dimensionat de les canalitzacions de gas. 

Tram Fluid 
Cabal 

(m3/h) 

Pressió 

abs. 

(bar) 

Pressió 

abs. 

.(Kg/cm2) 

Densitat 

relativa 

del gas 

Longitud 

(m) 

Longitud 

equivalent 

(m) 

Pèrdua de 

càrrega 

admissible 

Diàmetre 

calculat 

(mm) 

Diàmetre 

normalitzat 

(mm) 

Secció 

(m2) 

Velocitat 

(m/s) 

1 Biogàs 700 1,1 1,122 0,89 68 184 0,1 169,72 200 0,03142 6,19 

2 Biogàs 760 10 10,2 0,929 2 34,2 0,1 124,38 150 0,01767 11,95 

3 Biometà 515 10 10,2 0,617 16 45,2 0,1 104,61 150 0,01767 8,10 

4 Biometà 515 9 9,18 0,617 13,5 37,5 0,1 100,62 150 0,01767 8,10 

5 Biometà 487 8 8,16 0,597 9 27,2 0,1 91,53 150 0,01767 7,66 

6 Biometà 487 70 71,4 0,597 823 855,2 0,7 125,16 150 0,01767 7,66 

7 Biometà 487 220 224,4 0,597 58,6 59,3 2,2 56,55 100 0,00785 17,22 

8 Biometà 487 200 204 0,597 170 177,31 2 72,46 100 0,00785 17,22 

9 Biogàs 60 3 3,06 1,362 8,5 67,3 0,1 59,86 80 0,00503 3,32 

10 Aire 600 1 1,02 1 0,5 66,3 0,1 132,68 150 0,01767 9,43 

11 Aire 673 1 1,02 1,134 13,6 66,8 0,1 142,42 150 0,01767 10,58 

12 Aire 673 1 1,02 1,134 0,5 56,5 0,1 137,54 150 0,01767 10,58 

13 Nitrogen 28 1 1,02 0,961 5,8 18,4 0,1 31,92 50 0,00196 3,96 
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A continuació es detallen les pèrdues singulars causades pels accessoris 

Taula 12.27 Resum de pèrdues singulars del dimensionat de les canalitzacions de gas. 

Tram Fluid 

Vàlvula 

antiretorn 

(K=2) 

Vàlvula 

comporta 

(K=0,1) 

Colzes 

(K=0,6) 
Té  (K=1) ∑K Diàmetre 

 

 

Longitud 

equivalent 

(m) 

1 Biogàs 2 4 12  11,6 200 10 116 

2 Biogàs 1 2 4  4,6 150 7 32,2 

3 Biometà 2 2 7  8,4 150 7 58,8 

4 Biometà 1 2 7 3 9,4 150 7 65,8 

5 Biometà 1 2 4 3 7,6 150 7 53,2 

6 Biometà 1 6 9  8 150 7 56 

7 Biometà 1 5 3 3 7,3 100 4 29,2 

8 Biometà 1 2 3 2 6 100 4 24 

9 Biogàs 1 2 5  5,2 80 3,5 18,2 

10 Aire  2 1 1 1,8 150 7 12,6 

11 Aire 1 2 4  4,6 150 7 32,2 

12 Aire  1   0,1 150 7 0,7 

13 Nitrogen  1 2 3 4,3 50 1,7 7,31 

 

 

D

λ
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12.5.2. Canalitzacions d’aigua 

Igual que en el cas dels gasos, el càlcul de les canalitzacions d’aigua consisteix 

en determinar-ne el diàmetre de cadascun dels trams per tal que amb els cabals 

previstos: 

• La pressió de l’aigua sigui sempre superior o igual a la pressió mínima 

necessària per el bon funcionament dels equips. 

• La velocitat real de circulació estarà ha d’estar compresa entre els 0,5m/s 

i els 2m/s. Valors inferiors a 0.5m/s poden produir sedimentacions, 

mentre que valors superiors als 2m/s, a més de molt soroll, poden 

provocar erosions en les canonades i causar d’anys als equips. 

Aquestes dues condicions són complementaries: la primera, fa referència a la 

pèrdua de càrrega de la canonada i la segona a la velocitat de circulació del gas. 

En general el diàmetre dels trams es calcula a partir de la pèrdua de carrega 

admissible, que resulta força reduïda. Però es precís comprovar el valor de la 

velocitat de circulació per adequar-se a l’interval descrit anteriorment. 

No convé sobredimensionar la instal·lació per raons econòmiques, malgrat que 

aquesta condició és menys imperativa que les anteriors. Igualment, els diàmetres 

calculats s’arrodoniran als diàmetres normalitzats immediatament superiors. 

La pèrdua de càrrega que té lloc en una conducció representa la pèrdua 

d’energia del flux hidràulic al llarg de la mateixa per efecte del fregament. 

Existeixen diferents fórmules empíriques emprades en el càlcul de la pèrdua de 

càrrega que té lloc en canonades: Darcy-Weisbach (1875); Manning (1890); 

Hazen-Williams (1905), Scobey (1931), etc. En aquest càlcul s’utilitzarà 

l’expressió de Darcy-Weisbach: 

2

· ·
2·

L v
h f

D g
=  

Eq. [ 119] 

En funció del cabal l’expressió queda de la següent manera: 

2

50,0826· · ·
Q

h f L
D

=  

Eq. [ 120] 

On, 

• h: pèrdua de càrrega o d’energia (m) 
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• f: coeficient de fricció (adimensional) 

• L: longitud de la canonada (m) 

• D: diàmetre intern de la canonada (m) 

• v: velocitat mitjana del fluid (m/s) 

• g: acceleració de la gravetat (9,81 m/s2) 

• Q: cabal (m3/s) 

El coeficient de fricció f és funció del nombre de Reynolds30 (Re) i del coeficient 

de rugositat o rugositat relativa de les parets de la canonada (εr): 

· ·
(Re, )     Re      r r

D v
f f

D

ρ ε
ε ε

µ
= = =  

Eq. [ 121] 

On, 

• ρ: densitat de l'aigua (kg/m3).  

• µ: viscositat de l'aigua (N·s/m2). Per al càlcul s’utilitza el valor de 

0,001307 N·s/m2 (aigua a 10ºC). 

• ε: rugositat absoluta de la canonada (m). Per a canalitzacions d’acer 

inoxidable aquesta varia força en funció del procés de fabricació i la 

qualitat del material però en general és d’aproximadament 0,003mm. 

Per al càlcul de "f" existeixen també múltiples equacions empíriques, algunes de 

les més conegudes són: Blasius (1911), Prandtl y Von-Karman (1930), 

Colebrook-White (1939), Haaland (1983), etc. En aquest càlcul s’utilitzarà 

l’expressió de Haaland: 

1,1

1 6,9
1,8·log·

3,7 Re
D

f

ε  
  = − +
  
   

 

Eq. [ 122] 

Igual que succeïa en els gasos, a més de les pèrdues de càrrega per fregament, 

es produeixen altres tipus de pèrdues que s'originen en punts singulars de les 

                                                
30 El nombre de Reynolds (Re) és un nombre adimensional emprat en mecànica de fluids, i fenòmens de 

transport per a caracteritzar el moviment d’un fluid. Com tots els nombres adimensionals és un quocient o rati, 

en aquest cas la relació entre els termes d’inèrcia i els viscosos. 
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canonades (canvis de direcció, colzes, juntes, etc.) i que es deuen a fenòmens 

de turbulència. La suma d’aquestes pèrdues de càrrega accidentals o 

localitzades més les pèrdues per fregament donen les pèrdues de càrrega totals. 

Les pèrdues de càrrega localitzades només es poden determinar de forma 

experimental, així s’expressen en funció de l’altura cinètica corregida mitjançant 

un coeficient empíric (K): 

2

·
2·
v

h K
g

=  

Eq. [ 123] 

En la següent taula es resumeixen alguns valors aproximats de "K" per càlculs 

ràpids : 

Taula 12.28 Resum de valors de “K” pels accessoris més comuns. 

Accessori K Accessori K 

Vàlvula 

antiretorn  
2 

Embocadura 

entrada  
1 

Vàlvula 

esfèrica  
5 

Embocadura 

sortida  
0,5 

Vàlvula 

comporta  
0,2 Té derivació  1,8 

Colzes  0,75 Té directe  0,2 

 

Un cop determinats la longitud, el cabal i els accessoris de cada tram de la 

instal·lació, es procedirà al càlcul dels diàmetres de cadascun d’ells imposant la 

pèrdua de càrrega màxima admissible. Sempre es prendrà el diàmetre comercial 

per excés. Establerts els diàmetres, es comprovarà si la velocitat del gas es 

troba dins l’interval 0,5-2m/s. En cas necessari s’adoptaran els diàmetres que 

corresponguin a aquests rang de velocitat. 
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Els resultats s’anoten en el quadre resum següent: 

Taula 12.29 Resultats del dimensionat de les canalitzacions d’aigua. 

Tram Fluid 
Cabal 

(m3/h) 

Pressió 

abs. 

(bar) 

Pressió 

abs. 

(m.c.a.) 

Longitud 

(m) 

Longitud 

equivalent 

(m) 

Densitat 

(Kg/m3) 

Pèrdua de 

càrrega 

admissible 

(m.c.a.) 

factor de 

fricció 

Diàmetre 

calculat 

(mm) 

Diàmetre 

normalitzat 

(mm) 

secció 

(m2) 
Reynolds 

Velocitat 

(m/s) 

14 Aigua 65,2 10 102 22 22,37 996,94 10 0,049940771 78,74 150 0,01767 117262,02 1,02 

15 Aigua 65,2 10 102 4,6 4,82 997,71 10 0,049940529 57,94 150 0,01767 117352,59 1,02 

16 Aigua 65 3 30,6 11 11,29 1000 10 0,049940774 68,59 150 0,01767 117261,14 1,02 

17 Aigua 65 1 (atm) 10,2 2 2,35 1000 10 0,049940774 50,12 150 0,01767 117261,14 1,02 

 

Taula 12.30 Resum de pèrdues singulars del dimensionat de les canalitzacions d’aigua. 

Tram Fluid 

Vàlvula 

antiretorn 

(K=2) 

Vàlvula 

comporta 

(K=0,2) 

Colzes 

(K=0,75) 

Té 

derivació 

(K=1,8) 

∑K Diàmetre Velocitat 

Longitud 

equivalent 

(m) 

14 Aigua 1 2 6  6,9 150 1,02 0,37 

15 Aigua 1 2 3  4,2 150 1,02 0,22 

16 Aigua 1 2 5  5,4 150 1,02 0,29 

17 Aigua 1 2 2 2 6,6 150 1,02 0,35 
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13. Estudi energètic del procés 

13.1.1. Característiques energètiques del gas 

resultant. 

A continuació és mostra la composició del biometà obtingut gràcies al procés 

d’enriquiment de la planta per tal d’avaluar-ne les propietats energètiques. 

Taula 13.1 Característiques del biometà produït per la planta d’enriquiment. 

 Biometà sortida 

 
Fraccions 

molars (%mol) 

Cabal 

(Kmol/s) 

Cabal 

(m3/h) 

Densitat 

relativa 

Massa 

molar 

(Kg/Kmol) 

PCS 

(KWh/m3) 

CH4 0,9507 0,00574 462,94 0,565 16 11,08 

CO2 0,0212 0,00013 10,31 1,557 44 0 

N2 0,0282 0,00017 13,71 0,962 28 0 

Total 1,00000 0,00604 486,96 0,597 16,93 10,53 

Un cop obtingut el poder calorífic superior del biometà resultant de la planta és 

possible avaluar-ne l’índex de Wobbe que determinarà la seva intercanviabilitat. 

Per fer-ho s’utilitzarà l’expressió (Eq. [12]) ja exposada anteriorment. 

3 3

10,53 Kcal
13,63 11.720 

0,597ρ
= = = =v

r

PCS KWh
W

Nm Nm
 

Eq. [ 124] 

Tal com s’exposava en l’apartat “7.2 Especificacions dels combustibles gasosos” 

el gas natural pertany a la segona família, és a dir gasos amb índex de Wobbe 

comprés entre 9680 i 13850 kcal/Nm3. (entre 11,26 i 16,11 KWh/Nm3). Amb el 

càlcul anterior s’ha demostrat que el biometà produït pertany també a aquesta 

segona família i que per tan és intercanviable pel gas natural. També permet 

comprovar que el gas produït compleix amb el requeriments que se li exigien. 

(vegeu capítol “8. Necessitats d’enriquiment del biogàs”). 

Malgrat aquesta intercanviabiltat el poder calorífic superior (PSC) del biometà es 

inferior al del gas natural, com a conseqüència caldrà una major quantitat de gas 

per aconseguir la mateixa energia. Tot seguit es quantifica aquesta diferència: 

3
 natural

3

3
 natural

3
 n  natural

11,55
1,097

10,53
gas

biometà

KWh
mgas biometà

KWh
gas gasm

PCS m

PCS m
= =  

Eq. [ 125] 
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Com s’observa el m3 de biometà té un 10% menys d’energia que el m3 de gas 

natural, però no suposa cap inconvenient per a la seva utilització en els 

autobusos. 

13.1.2. Balanç energètic de la planta 

Per tal de garantir la viabilitat energètica del projecte es realitzarà un balanç de 

potencies per determinar quin percentatge de l’energia subministrada per la 

planta és requereix pel propi procés d’enriquiment i compressió. 

Un cop coneguts el cabal de biometà subministrat per la instal·lació i les 

característiques d’aquest, avaluades en l’apartat anterior, és senzill obtenir la 

potència total que ofereix la planta de tractament: 

3

3· 486,96 ·10,53 5.128planta biometà v

m KWh
P Q PCS KW

h m
= = =  

Eq. [ 126] 

A continuació es detallen les potències necessàries per tots els equips que 

intervenen en el procés d’enriquiment i compressió. 

Taula 13.2 Resum de potencies elèctriques necessàries pels equips utilitzats en les 

instal·lacions. 

Equip 
Potència 

(KW) 

Bufadors Ecoparc 15 

Compressor Biogàs (procés d'enriquiment) 79,4 

Compressor Biometà (fins 70bar) 49,11 

Compessor CNG  23,53 

Refrigerador compressors de biogàs 105 

Refrigerador compressor de biometà 60 

Refrigeració compressió CNG 30 

Bomba hidràulica procés d'enriquiment 21,7 

Ventilador d'aire columna desorció 0,14 

Bomba de buit PSA extracció nitrogen 60 

TOTAL 443,88 

Com es pot observar la potència requerida per al procés d’enriquiment és de 

443,88Kw que signifiquen un 8,65% de la potència produïda amb el biometà 

obtingut. Aquest resultat justifica la viabilitat energètica de la planta de 

tractament de biogàs projectada.  
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13.1.3. Autobusos a què es podria donar servei 

Tenint pressent per una banda que la capacitat mitjana dels dipòsits CNG dels 

autobusos de la flota de TMB és de 1400litres (1,4m3 a 200-220bar) i que aquets 

han de ser recarregats a diari. I que per altre banda la capacitat 

d’emmagatzematge de la planta és de 42m3 a 220bar, és pot calcular a quants 

autobusos es podria donar servei amb la planta: 

3

3

42  emmagatzematge
30 autobusos

1,4 autobus

m

m
=  

Eq. [ 127] 

Gràcies a la instal·lació d’aquests equipaments, les cotxeres de TMB de la Zona 

franca disposarien d’una nova font de combustible que permetria alimentar un 

màxim de 30 vehicles, aproximadament un 8% de l’actua’l flota de gas natural.  
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14. Estudi d’impacte mediambiental (cicle de vida) 

A continuació és descriuen les principals afectacions mediambientals de la 

instal·lació de la planta d’enriquiment al llarg del seu cicle de vida: 

14.1.1. Fase de disseny del projecte 

• Sostenibilitat General 

Tota producció o recuperació de biogàs amb fins energètics ja és per si sola una 

mesura de millora ambiental. Per una banda el tractament de residus orgànics 

mitjançant digestió anaeròbia és una de les millors formes de gestió d’aquests, 

evitant la seva disposició directa al medi ambient. D’altra banda l’ús del biogàs 

amb finalitats energètiques és una font d’energia renovable que reemplaça l’ús 

de combustibles fòssils. 

En el cas de la utilització del biogàs com a combustible per a ús vehicular aquest 

últim objectiu es encara més remarcable, ja que actualment existeixen poques 

alternatives als combustibles fòssils en el sector dels automòbils. La instal·lació 

d’una planta d’enriquiment permet obtenir un combustible totalment renovable 

per aquest ús contribuint molt favorablement a la sostenibilitat. 

Malgrat aquest important benefici ambiental, una planta d’enriquiment de biogàs 

no deixa de ser una instal·lació industrial i com a tal tindrà certes afectacions 

amb el medi. Es per aquest motiu que la planta s’ubica en un entorn fortament 

industrialitzat com és el Poligon de la Zona Franca de la ciutat de Barcelona. Es 

tracta d’una zona relativament allunyada dels nuclis urbans i especialment 

dissenyada per acollir instal·lacions industrials. Es per aquest motiu que la 

integració de la planta amb l’entorn de l’emplaçament escollit no té cap mena 

d’inconvenient, ni social ni sobre el medi.  

• Flora i fauna 

Al tractar-se d’una zona ja industrialitzada no es produiran noves afectacions 

envers la flora i la fauna. 

• Sòl i aigües 

La unica afectació al sòl produïda per la planta són les pròpies necessitats 

d’espai per a la instal·lació dels equips i el fet d’haver de realitzar rases per a la 

instal·lació de les canalitzacions de transport de fluids. 

Pel que fa a les aigües, la instal·lació requerirà d’una connexió a la xarxa 

d’aigües, ja que el procés d’enriquiment del gas seleccionat (depuració amb 

aigua a alta pressió) necessita un consum d’aigua considerable. Val a dir però, 
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que la planta es projecta amb l’ús d’un sistema regeneratiu que permet un estalvi 

d’aigua per al procés molt rellevant.  

L’absència d’ús de productes reactius durant el procés d’enriquiment evita la 

possibilitat de fuites de productes químics a l’aigua o el sòl, reduint molt 

considerablement l’afectació al medi en cas d’accident. 

• Entorn atmosfèric 

El biometà com a combustible en els autobusos urbans produiria uns efectes 

positius en l’aire de la ciutat equivalents als que ha tingut la implementació del 

gas natural com a combustible. S’ha demostrat que l’ús del carburant gasos 

enlloc d’altres com la gasolina o el gasoil, permet reduir considerablement les 

emissions de gasos nocius per part dels autobusos millorant així la qualitat de 

l’aire. La substitució del gas natural pel biometà com a combustible ens els 

autobusos permetria mantenir els nivells de qualitat de l’aire utilitzant una font 

d’energia totalment renovable. 

• Població 

La instal·lació de la planta requereix de personal altament qualificat per realitzar 

les tasques de supervisó i manteniment de la mateixa, d’aquesta forma 

l’instal·lació de la planta aporta un benefici social, degut a que es crearien nous 

llocs de treball.  

Les necessitats de comunicació i transport de la planta són molt reduïdes, ja que 

la mataria primera (biogàs) arriva a l’instal·lació mitjançant canalizacions. D’igual 

forma el biometà produït es recarregat als autobusos en un punt pròxim a la 

planta evitant necessitats de transport.  Tot i això al tractar-se d’una zona molt 

industrialitzada i amb elevat trànsit de vehicles pesants, l’accés a la planta esta 

garantit. 

Pel que fa a l’afectació de nuclis urbans, com s’ha comentat, el polígon de la 

zona franca està suficientment apartat dels nuclis urbans per tal que no es 

produeixin afectacions per sorolls o males olors a la població general 

14.1.2. Fase de construcció 

• Sòl i aigües 

Els moviments de terra per a la instal·lació de la planta són mínims, ja que 

aquesta es situarà en un solar que ja havia allotjat un equipament industrial. Les 

úniques afectacions al sòl seran la construcció de les soleres de formigó que han 

de permetre una correcte fonamentació per a la fixació dels diferents equips.  

• Entorn atmosfèric 
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Com a conseqüència de l’augment del trànsit pensant durant la instal·lació dels 

equips (Grues, camions, etc.) es produirà un augment de les emissions de gasos 

i de la pols en suspensió.  

• Població 

Com a conseqüència de la construcció de rases per a les canalitzacions i del 

transport i instal·lació d’equips pesants i voluminosos probablement es produiran 

afectacions puntuals al trànsit de vehicles dels carres adjunts a la ubicació de la 

planta. 

D’igual forma el moviment de maquinaria així com les operacions de muntatge 

dels equips causaran un augment de la contaminació acústica duran el període 

de construcció. 

14.1.3. Fase d’explotació 

• Sostenibilitat general 

Com s’ha comentat el procés d‘enriquiment escollit no utilitza materials reactius, 

tot i això el manteniment de la instal·lació requereix una renovació periòdica de 

filtres, material de farciment, tamisos moleculars, etc. Aquests elements poden 

contenir substancies perilloses pel medi i caldrà fer-ne una gestió correcte en un 

centre de gestió de residus especials.  

• Sòl i aigües 

El procés d’enriquiment per depuració amb aigua a alta pressió, requereix un 

cabal d’aigua considerable per al seu funcionament (65 m3/h), que extraurà de la 

xarxa d’aigua publica. Malgrat la utilització d’un sistema regeneratiu de l’aigua, la 

planta produeix un flux d’aigua residual que pot contenir contaminants dissolts. 

És per aquest motiu caldrà analitzar si aquest flux pot ser enviat a la xarxa de 

clavegueram per al seu tractament en una depuradora externa, o bé cal un 

procés de tractament “in situ”. Una opció per aquest tractament podria ser un 

equip d’osmosis inversa.  

• Entorn atmosfèric 

Existeix un risc potencial d’afectació a l’entorn atmosfèric en cas de fuites de 

gas. Els principals components del biogàs i el biometà són el diòxid de carboni i 

el metà, ambdós gasos són considerats gasos d’efecte hivernacle, essent el 

metà un dels més perillosos en aquest sentit. Es per aquest motiu que  durant les 

tasques de manteniment dels equips es posarà especial èmfasis en la detecció 

de fuites. 
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Pel que fa a l’emissió de males olors, el biogàs provinent de l’Ecoparc pot 

contenir parts de sulfur d’hidrogen H2S. És un gas que causa una olor molt 

desagradable i que pot resultar tòxic en concentracions elevades. Aquest gas és 

absorbit pel procés d’enriquiment i acabarà junt amb flux d’aire ric en CO2. Per 

evitar l’alliberació directe a l’atmosfera de quantitats elevades de H2S, la 

instal·lació disposarà d’un biofiltre a la sortida del flux d’aire residual que en 

garanteix els límits d’emissió  .  

• Població 

Durant la operativitat, la planta té un risc elevat per a les persones en cas 

d’accident ja que treballa amb gasos inflamables i disposa de tancs a elevades 

pressions. Per aquest motiu tos els components de la instal·lació compliran amb 

les normatives i certificacions vigents. D’igual forma s’haurà de disposar dels 

equips i instal·lacions de seguretat necessaris així com dels plans d’emergència. 

14.1.4. Fase de desmantellament· 

• Sostenibilitat general 

La planta d’enriquiment està formada majoritàriament per recipients metàl·lics a 

pressió, equips de filtratge, compressors i bombes. La primera opció per a la 

gestió d’aquests components desprès del desmantellant de la planta ha de ser la 

possible reutilització d’aquets en d’altres processos industrials. La utilització 

d’instal·lacions modulars o contenidoritzades facilita molt aquesta reutilització. 

En el cas que els equips hagin finalitzat la seva vida útil en el moment de 

desmantellament de la planta, aquets hauran de ser reciclats. Gairebé la totalitat 

de la instal·lació esta composta per equips fabricats amb materials metàl·lics que 

poden ser fàcilment gestionats mitjançant el reciclatge en un centre de 

recuperació de residus metàl·lics. 

• Flora i fauna 

Al tractar-se d’una zona fortament industrial, plantejar-se un condicionament del 

terreny per al suport d’espècies vegetals és difícilment viable. El més probable és 

que desprès del desmantellament de la planta, el sòl s’utilitzi per allotjar un nou 

equipament industrial. 
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15. Viabilitat econòmica 

15.1 Viabilitat econòmica de la planta d’enriquiment 

Per avaluar la viabilitat econòmica del projecte s’estudiarà en el present apartat  

el balanç entre despeses i ingressos al llarg de la vida útil de la instal·lació; en el 

present s’ha considerat 15 anys amb una operació de 8000 hores/any (h).  

L’augment anual de les diferents partides considerades en aquest pla de 

viabilitat s’han determinat en funció de la seva evolució en anys anteriors. A 

continuació es descriuen els costos que es preveuen per a la planta i la forma 

com s’han quantificat. 

15.1.1. Inversió inicial planta d’enriquiment 

Segons el pressupost que s’adjunta a aquesta memòria la inversió inicial 

considerant la instal·lació i la posta en marxa de tots els equips és de 
2.373.229,45 €. 

15.1.2. Despeses de la planta d’enriquiment 

• Cost dels interessos bancaris 

S’ha establert com a hipòtesis que la inversió inicial es financi mitjançant un 

crèdit bancari a 15 anys. D’aquesta forma el cost dels interessos és la quota 

anual d’interessos a pagar del préstec sol·licitat per tal de fer front a la despesa 

d’inversió inicial del projecte. Aquest cost s’ha calculat mitjançant el simulador de 

quotes hipotecaries facilitat a la pàgina web del Banc d’Espanya [55].  

Per a realitzar el càlcul s’ha considerat un tipus d’interès del 7,25%. Aquest valor 

s’ha obtingut sumant les mitjanes del tipus d’interès general i de l’Euribor dels 

últims 10 anys. Pel càlcul de les mitjanes s’han utilitzat els valors del període 

2001-2011 facilitats per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) [56]. 

• Cost del personal 

El cost del personal s’ha determinat mitjançant estudis que recopilaven 

informació d’operacionalitat de diferents plantes d’enriquiment en funcionament a 

Europa [13]. S’estima que per plantes amb una producció aproximada de 

500m3/h de biometà els costos associats a les necessitats de personal 

ascendeixen a 20.000€/any. 

La taxa d’augment per als anys futurs s’ha obtingut com la mitjana de l’increment 

anual del salari mínim interprofessional (SMI) dels últims 10 anys. Com s’observa 

a la taula, la taxa és del 3,83%. 



 Projecte Final de Carrera 

 

Jordi Casanovas Iborra Pàgina 198 de 218  

 

Taula 15.1 Evolució del salari mínim interprofessional en els últims 10 anys (Espanya). 

Font: INE [56] 

ANY 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
increment 

mitjà 

SMI (€) 442,2 451,2 460,5 513 540,9 570,6 600 624 633,3 641,4 641,4  

increment  2,04% 2,06% 11,40% 5,44% 5,49% 5,15% 4,00% 1,49% 1,28% 0,00% 3,83% 

 

• Cost de manteniment 

Aquest cost es deu a les necessitats de manteniment i substitució d’alguns dels 

elements del procés, com poden ser juntes, vàlvules, sensors, etc. S’hi inclou 

també, la renovació del material de farciment i dels filtres moleculars quan sigui 

necessari. A part del procés d’enriquiment i d’extracció de nitrogen, aquest cost 

també té en compte les necessitats de manteniment dels compressors, tan dels 

ubicats en el recinte de l’Ecoparc com els ja instal·lats a les cotxeres, així com el 

manteniment i reposició del sistema d’emmagatzematge fix (bombones CNG).  

L’evolució ens els anys futurs és difícil de predir ja que va en funció de les 

avaries que puguin tenir lloc en la planta i de l’augment en el preu dels recanvis, 

útils i materials emprats en la instal·lació. Com a taxa per a l’increment s’ha 

utilitzat la mitjana de l’augment anual en l’índex de preus al consum (IPC) dels 

últims 10 anys (3%). 

Taula 15.2 Evolució IPC general en els últims 10 anys (Catalunya). Font: INE [56] 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Índex general 76,624 79,319 82,074 85,289 88,418 91,04 94,763 94,915 96,848 100 

Increment 

mitjà 

Increment  3,52% 3,47% 3,92% 3,67% 2,97% 4,09% 0,16% 2,04% 3,25% 3,01% 

 

• Cost de l’energia elèctrica 

El mercat de l’electricitat espanyol és força complex i ha experimentat canvis 

recents degut a la liberalització del sector, la introducció de les renovables i com 

a conseqüència de la crisi econòmica actual. La suma d’aquets factors fan que el 

preu de l’electricitat sigui difícil d’establir i encara més de predir-ne la seva 

evolució. 

El preu de l’electricitat per a ús industrial el segon semestre de 2011 era de 

0,089€/KWh (p). Tenint en compte que la potencia necessària per a la planta és 

de 443,88KW (P), el cost anual de l’electricitat serà: 
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Cost electricitat = p· · 0,089·443,88·8.000 316.042,56€ /

  

P h any= =
 

Eq. [ 128] 

La mitjana de l’increment anual en l’IPC del components energètic “electricitat “ 

dels últims 7 anys és d’un 6,24% tal com s’observa a la Taula 15.3. Aquest valor 

serà la “taxa d’augment de l’electricitat” que permetrà capitalitzar aquest cost en 

els anys futurs. La mateixa taula també mostra l’evolució del component 

energètic “gas”.  

Taula 15.3 Evolució de l’IPC dels components energètics els últims 7 anys. Font: 

Ministeri d’indústria, energia i turisme.[51] 

IPC. Components energètics 

Índex 2011=100 

Any Electricitat Gas 
Increment 

electricitat 
Increment gas 

2005 67,2 69,7   

2006 70,4 82,9 4,55% 15,92% 

2007 72,6 83,2 3,03% 0,36% 

2008 77,5 93,8 6,32% 11,30% 

2009 84,1 84,1 7,85% -11,53% 

2010 88,1 86,1 4,54% 2,32% 

2011 100 100 11,90% 13,90% 

2012 105,8 107,9 5,48% 6,54% 

Increment mitjà 6,24% 5,55% 

 

• Cost de l’aigua 

El preu de l’aigua per a usos industrials facilitat per a Aigües de Barcelona [53] 

és de 1,5 €/m3. El consum d’aigua necessari pel procés d’enriquiment del gas és 

d’uns 15m3/h, el cost de l’aigua serà: 

3

3

€ m
Cost aigua = 1,5 ·15 ·8000 180.000€ /

m
h

any
h any

=  

Eq. [ 129] 

A la taula següent es mostra l’evolució d’aquest preu de l’aigua en els últims 5 

anys. La mitjana de l’increment anual és d’un 8%. Aquets valor serà la “taxa 

d’augment de l’aigua” que permetrà capitalitzar aquest cost en els anys futurs. 

Taula 15.4 Evolució del preu de l’aigua els últims 5 anys. Font: Aigües de Barcelona [53] 
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Any 2008 2009 2010 2011 2012 

Preu 0,858 0,998 1,104 1,420 1,50 

Increment 

mitjà 

Increment  7,47% 5,36% 13,95% 5,30% 8,02% 

 

15.1.3. Ingressos de la planta d’enriquiment 

La única font d’ingressos de la planta d’enriquiment són els obtinguts per la 

venta directa del biometà produït. És per aquest motiu que la viabilitat de la 

planta és estrictament dependent del preu de venta del biometà.  

• Preu de venta del Biometà 

El biometà es presenta com una alternativa al gas natural, és per aquest motiu 

que es pren com a referència el cost d’aquest combustible. Es pretén que l’ús del 

biometà per part de TMB suposi, apart d’un benefici ambiental, un benefici 

econòmic, per aquest motiu el preu per metre cúbic del biogàs s’establirà com un 

percentatge del cost actual del gas natural. 

Segons informació facilitada per TMB, el preu de compra actual del gas natural 

que utilitzen ronda els 50€/MWh que aproximadament equival a un cost de 

0,63€/m3. Aquest preu es fruit d’un acord entre TMB i l’empresa Gas Natural i 

inclou el manteniment de les instal·lacions de subministrament i compressió del 

gas. D’aquesta forma el preu del biometà s’estableix a priori com un 80% 

d’aquest cost del gas natural (0,51€/m3), caldrà avaluar però com aquest preu 

afecta a la viabilitat de la planta. Al igual que el gas natural, el preu del biometà 

inclou el manteniment de tots els equips, ja que com s’ha exposat s’ha 

considerat com una despesa de la planta.  

La taxa d’evolució del gas natural s’ha pres com l’augment anual mig de l’IPC del 

component energètic gas en els últims 7 mostrada a la Taula 15.3 Evolució de 

l’IPC dels components energètics els últims 7 anys. Font: Ministeri d’indústria, 

energia i turisme.[51]. Aquesta serà la taxa d’augment del preu de venta del 

biometà. 

15.1.4. Càlcul dels fluxos de caixa anuals 

Un cop caracteritzades les despeses i els ingressos que es produiran en la 

planta de tractament, es pot avaluar el flux de caixa com la diferència entre 

ambdós.  

flux de caixa = ingressos despeses−∑ ∑  

Eq. [ 130] 
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Els imports per als anys futurs s’han capitalitzat anualment segons les taxes ja 

comentades, mitjançant la següent formula: 

·(1 )iVF VA t= +  

Eq. [ 131] 

On: 

• VA, Valor actual 

• VF Valor futur 

• ti  taxa a aplicar a cada concepte. 

La taula següent resumeix els valors de partida utilitzats per al càlcul dels fluxos 

de caixa. 

Taula 15.5 Resum de valors de partida per l’estudi econòmic de la planta d’enriquient. 

Concepte Valor Unitats 

Inversió inicial segons pressupost 2.373.229,45 € € 

Preu de venta del Gas Natural 0,6315 €/m3 

Preu de venta del biometà (80%GN) 0,5052 €/m3 

Hores anuals de funcionament 8000 h/any 

Biometà produït 487 m3/h 

Consum elèctric 3.551.040 KWh/any 

Preu electricitat 0,089 €/KWh 

Consum aigua 120.000 m3/any 

Preu aigua 1,5 €/m3 

Taxa d’augment cost GN (i biometà) 5,55 % 

Taxa d’augment cost electricitat 6,24 % 

Taxa d’augment cost aigua 8 % 

Taxa d’augment manteniment 3 % 

Taxa d’augment personal 3,83 % 

Taxa interès bancari  7,25 % 
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Finalment la taula a continuació mostra els resultats del càlcul dels fluxos de caixa. 

Taula 15.6 Evolució de les despeses i ingressos de la planta d’enriquiment al llarg del seu cicle de vida 

  Anys 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Cost dels 

interessos 
169.078 162.265 154.941 147.068 138.605 129.508 119.728 109.216 97.915 85.768 72.710 58.673 43.584 27.364 9.928 

Personal 20.000 20.766 21.561 22.387 23.245 24.135 25.059 26.019 27.015 28.050 29.125 30.240 31.398 32.601 33.849 

Manteniment 50.000 51.500 53.045 54.636 56.275 57.964 59.703 61.494 63.339 65.239 67.196 69.212 71.288 73.427 75.629 

Energia elec. 316.043 335.764 356.715 378.974 402.622 427.746 454.437 482.794 512.921 544.927 578.930 615.055 653.435 694.209 737.528 

Aigua 180.000 194.400 209.952 226.748 244.888 264.479 285.637 308.488 333.167 359.821 388.606 419.695 453.271 489.532 528.695 

D
es

pe
se

s 

∑ despeses 735.121 764.695 796.215 829.814 865.635 903.831 944.565 988.011 1.034.357 1.083.804 1.136.567 1.192.875 1.252.976 1.317.133 1.385.629 

                   

In
gr

es
so

s 

Venta de 

Biometà 
1.968.259 2.076.513 2.190.722 2.311.211 2.438.328 2.572.436 2.713.920 2.863.186 3.020.661 3.186.797 3.362.071 3.546.985 3.742.069 3.947.883 4.165.016 

                   

Flux de caixa 1.233.138  1.311.819  1.394.507  1.481.397  1.572.693  1.668.605  1.769.355  1.875.175  1.986.304  2.102.993  2.225.504  2.354.110  2.489.094  2.630.750  2.779.387  
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Amb el fi d’estudiar la viabilitat econòmica del procés, es determinaran els 

següents índexs d’anàlisis d’inversions:  

• Taxa de retorn: És el temps aproximat on la suma dels fluxos de caixa 

permeten recuperar la inversió inicial.  

• VAN. Valor actual net, és un procediment que permet calcular el valor 

present dels fluxos de caixa futurs, originats per una inversió. La 

metodologia consisteix a descomptar al moment actual (és a dir, 

actualitzar mitjançant una taxa) tots els fluxos de caixa futurs del projecte. 

A aquest valor se li resta la inversió inicial, de manera que el valor 

obtingut és el valor actual net del projecte. 

• TIR. Taxa interna de retorn, és aquella taxa d’interés pel qual el VAN de 

la inversió inicial és zero. Si la taxa de rendiment del projecte 

(expressada per la TIR) supera la taxa rendibilitat lliure de risc, la inversió 

resulta interessant, en cas contrari, no és aconsellable invertir en aquest 

projecte. 

 

Els resultats obtinguts es mostren a la següent taula: 

Taula 15.7 Obtenció d’índexs econòmics 

Índexs econòmics 

Període de Reton 2,00 anys 

VAN 13.638.412,15 € 

TIR 58,07 % 

 

Com s’observa els valors del VAN i del TIR donen una viabilitat extraordinària al 

projecte. Aquest fet és així ja que es considera que el cost del biogàs necessari 

per la planta és nul. Conseqüentment s’està produint una gran quantitat 

d’energia de forma gratuïta. 

Aquest fet és enganyós, ja que per obtenir la producció de biogàs necessària per 

a la planta, cal una instal·lació complexa i costosa com la de què disposa 

l’Ecoparc de Barcelona. Els costos d’instal·lació i explotació d’aquest últim no 

s’han considerat en l’anàlisi econòmic ja que no formen part de la planta 

projectada. 
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15.2 Viabilitat cogeneració 

Com s’ha exposat, actualment el biogàs produït per l’Ecoparc de Barcelona és 

utilitzat per un sistema de cogeneració mitjançant MACI. La planta de tractament 

de biogàs es planteja com una opció alternativa a aquest ús. 

Amb el fi de comparar les dues alternatives des d’unt punt de vista econòmic, en 

aquest apartat es realitza l’estudi de viabilitat econòmica de l’aprofitament del 

biogàs mitjançant motors de cogeneració (MACI).  

Les hipòtesis utilitzades per a l’avaluació de les despasses i ingressos són 

equivalents al cas anterior, el mateix succeeix amb les taxes per a la 

capitalització en anys futurs. 

15.2.1. Inversió inicial planta de cogeneració 

La producció anual de biogàs de l’Ecoparc de Barcelona és de 6.432.910m3/h. 

El poder calorífic mitjà del biogàs és de 6,43 Kwh/m3, mentre que el consum 

d’un motor de cogeneració a plena càrrega és d’aproximadament 2653Kwh. Amb 

aquests valors és calcula el nombre de motors necessaris. 

Taula 15.8 Càlcul del nombre de motors de cogeneració necessaris 

Càlcul del nombre de motors necessaris 

Cabal biogàs 6.432.910 m3/any 

PCI biogàs 6,43 kWh/m3 

Energia anual biogàs 41.344.313 kWh/any 

Consum biogàs motor a plena càrrega 2.652 kWh 

Hores operació 15.590 h/any 

Nº motors per assegurar producció 3 unitats 

 

A més dels motors cal tenir en compte que aquest aprofitament requereix d’altres 

equipaments auxiliars com poden ser (tancs d’oli, vàlvuleria, equips de medició, 

etc. ) i d’equips de tractament del gas (eliminació H2S, siloxans, etc.). La taula 

següent resumeix de forma molt general el cost d’inversió d’una instal·lació 

d’aquestes característiques. 

Taula 15.9 Inversió inicial per una planta de cogeneració 

Inversió planta de cogeneració 

 Preu unitat Unitats TOTAL 

Motors 400.000 3 1.200.000 
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Inversió planta de cogeneració 

Auxiliars motor 120.000 3 360.000 

Tractament biogàs 100.000 1 100.000 

Inversió total planta de cogeneració 1.660.000 

 

15.2.2. Despeses de la planta de cogeneració 

• Cost dels interessos bancaris 

De forma similar a l’estudi de la planta d’enriquiment s’ha considerat la hipòtesis 

que la inversió inicial es finançarà amb un crèdit a 15 anys al 7,25% de taxa 

d’interès. 

• Cost del personal 

Els requeriments de personal a la planta de cogeneració són força similars als 

necessaris per al procés d’enriquiment, és per aquest motiu que el cost s’ha 

considerat equivalent (20.000€). 

• Cost del manteniment 

Els equips de cogeneració tenen un elevat cost de manteniment, segons les 

especificacions del fabricant dels equips instal·lats a l’Ecoparc de Barcelona el 

cost de manteniment dels aparells és de 3,3€/hora de funcionament. El que 

suposa: 

€
Cost manteniment = 3,3 ·3motors·15.590 154.341€ /

h
any

h any
=  

Eq. [ 132] 

Per altre banda també cal considerar el manteniment dels equips auxiliars, 

especialment el dels sistemes de neteja i condicionament del biogàs. Aquest cost 

anomenat “altres manteniment” s’estima en 40.000€ anuals. 

• Cost de l’oli 

El consum d’oli per part dels motors de cogeneració és força elevat, aquest fet fa 

que no pugui considerar-se un cost de manteniment sinó com un consumible de 

la planta de cogeneració. Segons el fabricant, el cost de l’oli és de 0,94€/hora de 

funcionament. El que suposa: 

€
Cost oli = 0,94 ·3motors·15.590 43.652€ /

h
any

h any
=  
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15.2.3. Ingressos de la planta de cogeneració 

La única font d’ingressos de la planta de cogeneració són els obtinguts per la 

venta directa de l’electricitat produïda. És per aquest motiu que la viabilitat de la 

planta és estrictament dependent del preu de venta de l’electricitat.  

• Preu de venta de l’electricitat 

Al tractar-se d’una producció en regim especial el preu de venta està regulat per 

llei (RD 661/07). Com s’ha comentat en la justificació, l’entrada en vigor del 

decret (RD 1/2012) va eliminar les primes a aquests tipus de subvencions, és per 

aquest motiu que no s’han tingut en compte en aquest estudi. Cal però tenir 

present que l’aplicació de subvencions a aquest tipus d’instal·lacions en millora 

considerablement la viabilitat econòmica. 

Segons el RD 661/07 el preu de venta de l’electricitat sense prima és de 

0,099598 €/KWh. La taxa d’evolució s’ha considerat equivalent a la de la compra 

de l’electricitat (Taula 15.3). 

15.2.4. Càlcul dels fluxos de caixa anuals 

Un cop caracteritzades les despeses i els ingressos que es produiran en la 

planta de cogeneració, el flux de caixa s’han avaluat a partir de les equacions 

Eq. [ 130] i Eq. [ 131]. 

La taula següent resumeix els valors de partida utilitzats per al càlcul dels fluxos 

de caixa. 

Taula 15.10 Resum valors de partida per l’estudi econòmic de la planta de cogeneració. 

Concepte Valor Unitats 

Inversió inicial segons pressupost 1.660.000,00 € € 

Hores anuals de funcionament 15.590 h/any 

Electricitat produïda 16.331.003 KWh/any 

Autoconsum elèctric 1.143.170 KWh/any 

Preu venta electricitat 0,099598 €/KWh 

Taxa d’augment venta electricitat 5,5 % 

Taxa d’augment manteniment 3 % 

Taxa d’augment personal 3,83 % 

Taxa d’augment cost oli 3 % 

Taxa interès bancari  7,25 % 
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Finalment la taula a continuació mostra els resultats del càlcul dels fluxos de caixa. 

Taula 15.11 Evolució de les despeses i ingressos de la planta de cogeneració al llarg del seu cicle de vida 

  Anys 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Cost dels interessos 118.265 113.499 108.376 102.870 96.950 90.586 83.746 76.393 68.489 59.992 50.858 41.040 30.486 19.140 6.944 

Personal 20.000 20.766 21.561 22.387 23.245 24.135 25.059 26.019 27.015 28.050 29.125 30.240 31.398 32.601 33.849 

Manteniment 154.340 158.970 163.739 168.651 173.711 178.922 184.290 189.818 195.513 201.378 207.420 213.642 220.051 226.653 233.453 

Altres manteniment 40.000 41.200 42.436 43.709 45.020 46.371 47.762 49.195 50.671 52.191 53.757 55.369 57.030 58.741 60.504 

Oli 43.652 44.961 46.310 47.699 49.130 50.604 52.122 53.686 55.297 56.955 58.664 60.424 62.237 64.104 66.027 D
es

pe
se

s 

∑ despeses 376.256 379.396 382.423 385.316 388.056 390.618 392.979 395.111 396.984 398.567 399.823 400.715 401.202 401.239 400.777 

                   

In
gr

es
so

s 

Venta electricitat 

 (sense prima) 
1.512.678 1.595.875 1.683.648 1.776.249 1.873.943 1.977.009 2.085.745 2.200.461 2.321.486 2.449.168 2.583.872 2.725.985 2.875.914 3.034.090 3.200.965 

                   

Flux de caixa 1.136.422 1.216.479 1.301.226 1.390.933 1.485.887 1.586.391 1.692.766 1.805.350 1.924.502 2.050.601 2.184.049 2.325.270 2.474.712 2.632.851 2.800.188 
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Amb el fi d’estudiar la viabilitat econòmica de la cogeneració, també es 

determinaran els índexs d’anàlisis d’inversions. 

Els resultats obtinguts es mostren a la següent taula: 

Taula 15.12 Obtenció d’índexs econòmics 

Índexs econòmics 

Període de Reton 2,00 anys 

VAN 13.744.278,8 € 

TIR 75 % 

Igual que succeïa amb la planta d’enriquiment els valors del VAN i del TIR donen 

una viabilitat extraordinària al projecte. Aquest fet, com ja hem comentat, és així 

ja que aquí també es considera que el cost del biogàs necessari per la planta és 

nul. Aquí també s’ha de tenir present que per obtenir la producció de biogàs 

necessària per la cogeneració, cal una instal·lació complexa i costosa com la de 

què disposa l’Ecoparc de Barcelona. Els costos d’instal·lació i explotació 

d’aquest últim tampoc s’han considerat en aquest anàlisi econòmic.  

15.3 Comparativa enriquiment biogàs i cogeneració 

La següent taula permet fer una comparació ràpida entre les alternatives d’ús del 

biogàs a l’Ecoparc de Barcelona estudiades. 

Taula 15.13 Comparació enriquiment del biogàs i cogeneració 

 
Planta 

d’enriquiment 

Motors de 

cogeneració 

Inversió inicial 2.373.229,45 € 1.660.000,00 € 

Energia produïda (KWh/any) 41.024.880,00 15.187.833,22 

Vida útil (anys) 15 15 

Flux de caixa anual mig 1.924.988,80 € 1.867.175,03 € 

Període de Reton (anys) 2 2 

VAN 13.638.412,15 € 13.744.278,83 € 

TIR 58,07% 75% 

 

Pel que fa a l’energia produïda, la planta d’enriquiment és molt superior. Cal però 

tenir present que l’energia subministrada per la planta d’enriquiment és en forma 

de biometà gasos, mentre que per la cogeneració és en forma d’electricitat. Això 

significa que per ser utilitzat, el biometà ha de ser cremat en els motors de 

combustió dels autobusos, el rendiment dels quals ronda el 35%. Aquest fet 

equilibra força l’energia final obtinguda a partir de les dues alternatives. 
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Segons els índex econòmics avaluats, la planta de cogeneració presenta millors 

condicions degut a una TIR més elevada i un VAN lleugerament superior.  

Malgrat la supressió de les primes a la producció d’electricitat en règim especial, 

la cogeneració continua essent molt interessant des del punt de vista econòmic. 

Cal tenir present que la reinstauració de noves subvencions a la producció 

d’electricitat podrien millorar encara més les condicions econòmiques de la 

cogeneració. 

Ara bé, la planta d’enriquiment també té una viabilitat econòmica molt favorable i 

també podria millorar les condicions econòmiques augmentant el preu de venta 

del biometà o amb subvencions a aquest combustible renovable. 

A part dels aspectes econòmics, cal considerar, a més, els avantatges 

ambientals i politics que suposa introduir un combustible d’origen propi i 

totalment renovable en el consum energètic del sector transport. Aquests 

avantatges compensen les diferencies de viabilitat econòmica entre l’enriquiment 

de biogàs i la cogeneració. 
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16. Conclusions del projecte 

Un cop finalitzat aquest estudi s’arriba a una sèrie de conclusions pel que fa a la 

viabilitat del projecte d’ubicació d’una planta de sintetitzat de biogàs entre 

l’Ecoparc de Barcelona i les Cotxeres de la Zona Franca de TMB.  

 

Viabilitat tècnica del projecte 

Exposat el principi de funcionament de les diferents tècniques per al tractament i 

enriquiment del biogàs, s’ha comprovat com aquestes són factibles i fiables. De 

fet, estan operant vàries plantes d’enriquiment de biogàs amb bons resultats en 

l’àmbit europeu. D’altra banda també existeixen varis subministradors de la 

tecnologia, fet que demostra que és una tècnica madura i desenvolupada. 

En el cas concret de la planta projectada, després d’avaluar les tècniques i 

observar-ne els avantatges i inconvenients de cadascuna d’elles, s’ha demostrat 

com la tècnica de depuració amb aigua a alta pressió és la que millor s’adaptaria 

al cabal i necessitats d’enriquiment del biogàs produït per l’Ecoparc de 

Barcelona. 

A aquesta viabilitat tècnica, cal afegir l’avantatge que representa la proximitat 

actual entre la producció de biogàs de l’Ecoparc i el consum de biometà per part 

de les cotxeres, que redueix considerablement la instal·lació de canalitzacions i 

equips de bombeig, a part de permetre aprofitar alguns dels equips actuals 

(compressors CNG) per a la compressió del biometà. 

 

Viabilitat energètica 

El procés d’enriquiment dissenyat mitjançant la tècnica de depuració amb aigua 

a alta pressió, permet aconseguir un biometà que compleix els requisits per ser 

utilitzat en els autobusos de TMB. Aquest fet queda demostrat en el càlcul de 

l’índex de Wobbe del biometà (13,63KWh/Nm3) que el classifica dins de la 

segona família de gasos (11,26-16,11 KWh/Nm3). La mateixa família que el gas 

natural i conseqüentment el fa intercanviable per aquest. Val a dir que el metre 

cúbic de biometà final conté prop d’un 10% menys d’energia que el de gas 

natural, però això no afecta a la intercanviabilitat. 

L’energia necessària pel funcionament de la planta és de tan sols el 8,65% de 

l’energia continguda en el biometà produït.  
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Segons el consum diari dels autobusos i el cabal de producció de la planta, es 

podria donar servei a un total de 30 autobusos, un 8% de l’actual flota NGV de 

TMB. 

 

Viabilitat econòmica 

Tal com es demostra en el pla de viabilitat la planta d’enriquiment és 

absolutament viable econòmicament, i es podria amortitzar en un període de 

temps molt curt (2 anys). La gran rendibilitat de la planta però és enganyosa, ja 

que cal tenir present que l’obtenció del biogàs no és gratuïta, sinó que cal una 

gran infraestructura com la de l’Ecoparc de Barcelona, amb un cost d’inversió i 

operació més que considerable. 

 

Comparació amb cogeneració 

Comparant la tecnologia de producció de biometà amb l’aprofitament actual del 

biogàs, la cogeneració, s’observa com aquesta última continua essent 

lleugerament més rendible econòmicament malgrat la eliminació de les primes a 

la producció d’electricitat en règim especial .  

Ara bé, la planta d’enriquiment s’aproxima molt en índexs d’anàlisi d’inversions a 

la cogeneració (vegeu punt 15.3 “Comparativa enriquiment biogàs i 

cogeneració”) i per tan es planteja com una alternativa a tenir en compte. A més, 

la viabilitat econòmica d’ambdues opcions està molt lligada al preu de venta del 

biometà i l’electricitat respectivament. Per altra banda noves modificacions 

legislatives en matèria de subvencions a les energies renovables podrien millorar 

la rendibilitat econòmica d’una o altra alternativa. 

 

Combustible renovable pel transport 

L’avantatge principal del biometà enfront a la cogeneració és que l’energia 

renovable obtinguda pot utilitzar-se directament en el transport. Tal com 

s’observava en la justificació d’aquest estudi, la situació energètica actual és 

especialment critica en aquest sector, el principal consumidor d’energia i on l’ús 

dels combustibles fòssils esta generalitzat. A més les energies alternatives o 

renovables en aquest sector són molt reduïdes, ja que sovint es centren en la 

producció d’electricitat.  

Val a dir que l’ús del vehicle elèctric pot mitigar aquesta situació, però requereix 

d’una renovació total dels automòbils i de grans inversions en la xarxa de 

subministrament. Per tan és pot considerar una solució a mitjà o llarg termini, en 
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canvi el biometà vehicular permetria actuar en aquest sector de forma 

immediata. 

En el cas concret dels autobusos de TMB, el combustible elèctric suposaria una 

renovació total de la flota i grans adaptacions en les cotxeres. En canvi, l’ús del 

biometà es pot realitzar directament en els actuals vehicles de gas natural. 

En general aquest és el motiu pel qual el biometà vehicular es planteja com una 

energia renovable que permetria millorar la situació energètica del transport, 

sense necessitat de renovacions de vehicles (vehicles NGV) ni grans inversions 

en infraestructures ja que en molts casos podrien utilitzar-se les mateixes 

canalitzacions de la xarxa de gas natural. 
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� www.cryoenergy.net/energias.htm 

36. CO2 SOLUTION INC. 

� www.co2solutions.com/ 

37. PENTAIR HAFFMANS 

� www.haffmans.nl/ 

38. EWTECH. Tractament de gasos i aigues. 

� www.ewtech-ing.com/ 

39. E-ON. Biogàs per a vehicles. 

� www.eon.se/templates/Eon2Dynamic1_1_1.aspx?id=47884&epslangua
ge=SV 

17.3.3. Projectes i iniciatives 

40. ALTERNATIVE FUELS & ADVANCED VEHICLES DATA CENTER 

� www.afdc.energy.gov/afdc/ 

41. IEA BIOENERGY 

� www.ieabioenergy.com/ 

�  
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42. PROBIOGAS 

� www.probiogas.es/ 

43. BIOGASMAX. 

� www.biogasmax.eu/biogas-production-biofuel-fabrication/biogas-
biofuel-production-and-fabrication.html 

44. CIVITAS. “Cleaner and better transport in cities”  

� www.civitas-
initiative.org/index.php?id=79&sel_menu=134&measure_id=396 

45. TREND SETTER. “Heavy biogas vehicles improve air remarkably” 

� www.trendsetter-europe.org/index.php?ID=953 

46. MICROPHILOX. 

� www.biodisol.com/biocombustibles/presentaran-las-ultimas-
novedades-en-la-aplicacion-del-biogas-como-combustible-en-
vehiculos-energias-renovables-biocombustibles-ferias-y-conferencias/ 

 

17.4 Entitats publiques i associacions 

47. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) 

� www.idae.es/ 

48.  INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA (ICAEN) 

� www20.gencat.cat/portal/site/icaen 

49. ASOCIACIÓN ESPANYOLA DE BIOGÁS. 

� www.aebig.org/ 

50. INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA (IREC). 

� www.irec.cat/ 

51. MINISTRI D’INDUSTRIA, ENERGIA I TURISMO 

� www.minetur.gob.es/ca-ES/Paginas/index.aspx 

52. SWEDISH GAS CENTER 

� www.sgc.se/uk/index.asp 

53. AIGUES DE BARCELONA 

� www.aiguesdebarcelona.cat/cat/ 

54. INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (ICC) 

� www.icc.cat/ 

55. BANC D’ESPANYA (simulador Hipotecari). 

� www.bde.es/clientebanca/simuladores/simulador_hipotecario.htm 

56. INSTITUT NACIONAL D’ESTADISTICA.  

� www.ine.es 
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