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Resum 

El Projecte de Fi de Carrera que aquí se’ls presenta té per objectiu adaptar un motor 

monocilíndric de 124cc per tal que funcioni amb el gas produït per una planta pilot de 

gasificació de biomassa ja existent. Aquest projecte s’entén com un estadi més dins d’un 

projecte més ambiciós, el projecte VALTEC08-2-0020 (de la UPC) que pretén desenvolupar, 

fins a la fase de prototipus, la tecnologia de gasificació de biomassa emprant gasificadors 

modulars de baixa potència aptes per a una generació elèctrica en el rang de 5 a 50 kWe i per 

al seu acoblament a microxarxes de distribució elèctrica. 

La memòria comença contextualitzant la situació de partida i se segueix amb la descripció 

de la planta pilot, del motor objecte d’adaptació i d’un generador del que es disposa. 

Posteriorment, es detallen quines són les accions que es duran a terme sobre el motor per 

tal que funcioni amb el gas produït per la planta (syngas) i, també, quines permetran 

integrar el motor dins el funcionament normal d’aquesta última. 

A continuació, es concreten les accions que permetran al motor funcionar amb gas: primer, 

amb el disseny d’un nou carburador preparat per realitzar la mescla d’aire i gas adequada 

pel funcionament del motor; després, amb la descripció del procediment a seguir per tal 

d’avançar l’encesa del motor. Seguidament, es donen les solucions per les accions 

d’integració al funcionament de la planta: com realitzar la regulació de la pressió i el cabal 

d’admissió, la refrigeració del motor i l’evacuació dels gasos d’escapament; quins són els 

elements que conformaran el sistema de control del motor i generador i la seva integració; 

l’adaptació de la transmissió de la potència entre aquests dos a les noves necessitats; i, per 

últim, el disseny de les bancades pel motor i el generador. 

Finalment, s’elaboren uns primers protocols per l’arrencada, l’aturada i el funcionament del 

motor intel·ligibles per qualsevol operari. A tot això, s’hi afegeix un pressupost del cost 

d’elaboració del projecte i un anàlisi dels possibles impactes ambientals derivats de 

l’activitat del motor. 
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1. Glossari 

CDI (Capacitor Discharge Ignition): Encesa per descàrrega de condensador 

CEPIMA: Centre d’Enginyeria de Processos i Medi Ambient 

CFD (Computational Fluid Dynamics): Camp de la Dinàmica de fluids que utilitza mètodes 

numèrics per solucionar problemes. 

d: Dosatge de les mescla 

dendroenergia: Energia derivada de biomassa llenyosa.  

downdraft: Dit d’aquells gasificadors que funcionen amb corrents paral·leles, és a dir, tant la 

biomassa com l’agent gasificador es desplacen cap al mateix sentit dins del 

gasificador. En el cas contrari, es denominen updraft. 

ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

FAO: Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura 

GRECDH: Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà 

IEA: Agencia Internacional de l’Energia  

LII: Límit d’inflamabilitat inferior 

LIS: Límit d’inflamabilitat superior 

MACI: Motor alternatiu de combustió interna 

MEP: Motor d’encesa provocada 

PCI: Poder Calorífic Inferior 

PMS: Punt mort superior 

PMI: Punt mort inferior 

r: Riquesa de la mescla 

syngas: Gas de síntesi o pobre 

UPC: Universitat Politècnica de Barcelona 

 





Adaptació d'un MACI per a un pilot de gasificació modular apte per a electrificació autònoma Pàg. 9 

 

2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte fi de carrera està impulsat pel Grup de Recerca en Cooperació i 

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

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

Departament d’Enginyeria Química) i s’emmarca dins el projecte Electrificació autònoma amb 

gasificadors modulars el qual té per objectiu desenvolupar, fins a la fase comercial, 

gasificadors de biomassa tipus downdraft aptes per subministrar gas de síntesis a un motor 

de combustió interna (100% gas) acoblat a un generador elèctric. 

2.2. Motivació 

En l’actualitat, el model energètic de la nostra societat es basa en el consum de recursos 

energètics d’origen fòssil, la previsió dels quals és que a mig termini s’esgotin o deixi de ser 

rentable la seva obtenció, i d’origen nuclear, la qual es troba amb una reticència creixent 

per part de la societat davant els últims esdeveniments com l’accident nuclear de 

Fukushima I. En aquest context, l’aposta per les energies renovables és clau de cara al futur, 

ja que es tracten d’energies netes (emissions neutres de CO2), es restitueixen per si soles i 

poden esdevenir una alternativa al model energètic actual a llarg termini. 

A més a més, cal explorar nous models de gestió energètica i buscar alternatives al model 

actual de producció centralitzada en grans plantes i donar un paper cada cop més rellevant 

a la generació a petita escala, la qual permet ampliar el ventall de fonts renovables 

aprofitables i un millor aprofitament dels recursos energètics de l’entorn. 

És per aquests motius que la biomassa ha esdevingut una de les fonts potencials de futur. 

Segons [1] i [2], l’ús de la biomassa com a recurs energètic suposa una sèrie d’avantatges 

mediambientals, enfront dels combustibles fòssils: 

 Disminució de les emissions de sofre i partícules. 

 Emissions reduïdes de contaminants com CO, HC i NOx. 

 Cicle neutre de CO2, sense contribució a l’efecte hivernacle. 

 Reducció del manteniment i dels perills derivats de l’escapament de gasos tòxics i 

combustibles a les llars. 

 Reducció de riscs d’incendi forestals i de plagues d’insectes. 

 Aprofitament de residus agrícoles, evitant la crema en els terrenys. 
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 Possibilitat de la utilització de terres de guaret con cultius energètics. 

 Independència de les fluctuacions dels preus de combustibles provinents de 

l’exterior (combustible autòcton). 

 Millora socioeconòmica de les àrees rurals. 

 Contribueix a la descentralització i diversificació energètica i a la creació de nous 

llocs de treball. 

Davant d’aquests avantatges, no és d’estranyar que tant a casa nostra com a nivell 

internacional, s’estiguin impulsant polítiques d’incentivació de l’ús de biomassa com a 

recurs energètic. Per exemple, a Catalunya aquestes polítiques es poden observar en el Pla 

de l’Energia de Catalunya 2006-2015 [3], segons el qual l’aposta és incrementar un 427,3% el 

consum de la biomassa. 

 

Figura 2.1. Evolució del consum d’energia primària amb biomassa en ktep/any 
Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015. Departament de Treball i Indústria, Barcelona, Juny 2006. 

Segons la pròpia FAO [4], la dendroenergia1 continua sent l’energia renovable més 

important, proporcionat més del 9% del subministrament total d’energia primària a nivell 

mundial. Més de 2000 milions de persones depenen directament d’aquesta font d’energia 

per cuinar i/o escalfar-se, especialment en països empobrits. Un terç del consum mundial 

d’energia renovable prové de l’ús dels combustibles de la fusta a les llars per a la cocció 

d’aliments i la calefacció. En conseqüència, la investigació i desenvolupament de tecnologies 

per aquest tipus de font és un aspecte clau per al desenvolupament dels països empobrits. 

                                                        

1 Energia derivada de la biomassa llenyosa. 
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2.3. Estat actual de la tecnologia 

La tecnologia de la gasificació de biomassa es podria situar a cavall entre l’etapa de 

desenvolupament i l’etapa d’introducció al mercat. Malgrat comencen a construir-se 

plantes de generació elèctrica i/o calor basades en aquesta tecnologia, encara són molts els 

esforços que s’estan invertint en el seu desenvolupament com es pot constatar a l’existir 

una tasca exclusiva per aquesta tecnologia (task 33) dins la IEA Bioenergy. 

A nivell Espanyol, els instituts de recerca i les empreses involucrades en la gasificació de les 

quals se’n té constància són: 

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

 Environmental International Engineering S.L.  licensee of Enerkem’s Biosyn 

technology for Spain, Southern Europe and Latin America. Barcelona 

 EQTEC Iberia S.L. - Energía Natural de Mora, S.L. Granollers (Barcelona) 

 Energía Natural de Mora S.L. Mora d’Ebre (Tarragona) 

 Gasbi (Gasificación de Biomasa) S.L. Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). 

 Guascor Group – Gasification systems for biomass.  

 TAIM WESER S.A. Zaragoza 

 INERCO Enginyeria, Tecnologia i Consultoria S.A. Sevilla 

 Logic Energy S.L. Santpedor (Barcelona) 

 Fundación CIDAUT. Valladolid 

 I3A. Zaragoza 

 E.I.E. POLIGAS AMBIENTE, S.L. Ribesalves (Castelló) 

 ACCIONA Energía 

 BIOMASA GASIFICACIÓN ALMONTE, S.L. Almonte (Huelva) 

De tot aquest conjunt d’empreses i instituts, la majoria de plantes desenvolupades utilitzen 

el gas produït com a combustible per a motors de combustió interna, encara que només es 

coneix Logic Energy com a desenvolupador de tecnologia de potència per sota dels 500kWe, 

grup al qual s’engloba aquest projecte. 

A nivell internacional, la Índia és un dels països que més temps porta desenvolupant 

aquesta tecnologia, liderant així el mercat amb 13 fabricants de gasificadors i 6 de motors de 

gas. L’inconvenient que presenta la seva tecnologia és la necessitat de requerir molta mà 

d’obra tant en la operació com amb el manteniment, fent-la poc competitiva en països on la 

mà d’obra és cara com es dóna a Europa. 
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3. Introducció 

3.1. Objectiu del projecte 

El present projecte pretén dissenyar les modificacions necessàries a un MACI per tal que 

funcioni en règim 100% gas síntesi i amb el qual es puguin realitzar unes primeres proves de 

funcionament. El gas utilitzat com a carburant seria el subministrat per la planta de 

gasificació de biomassa del projecte VALTEC08-2-0020 de la Universitat Politècnica de 

Catalunya. 

3.2. Abast del projecte 

Per tal d’assolir els objectius exposats anteriorment, el projecte seguirà els següents punts: 

- Identificació dels punts a adaptar. 

- Identificació de quines condicions o requisits s’han d’acomplir. 

- Disseny/Elecció de les modificacions a realitzar. 

- Elaboració dels protocols de funcionament. 

- Pressupost i  estudi d’impacte ambiental 

Queda fora de l’abast la implementació d’aquestes modificacions proposades. 
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4. Definició del problema industrial a resoldre 

4.1. Situació de partida 

El punt de partida del present projecte és el  Projecte de Fi de Carrera [5]. En aquest, es va 

realitzar la instal·lació dels instruments de mesura i el control de la planta pilot, deixant per 

posteriors treballs la tasca d’implementar-hi un motor i un generador. 

En el moment d’escriure aquest projecte, s’estan realitzant les primeres arrencades de la 

planta pilot amb la finalitat d’obtenir les primeres mostres de gas de síntesi. Tot el gas que 

es produeix a la planta és enviat directament al cremador. 

L’objectiu d’aquesta fase és acoblar a la planta pilot un MACI que aprofiti part del gas 

produït i poder realitzar amb ell un primer anàlisi del seu comportament. 

4.2. Descripció de la planta pilot 

La planta està formada per un gasificador de biomassa de llit fix tipus downdraft2 pensat per 

treballar amb qualsevol tipus de biomassa, malgrat en un principi s’utilitzi només estella de 

fusta d’origen forestal; i un conjunt d’equips de condicionament per tal d’eliminar les 

cendres i quitrans derivats del procés de gasificació. 

Els últims càlculs preveuen que aquesta consumirà 13kg/h de biomassa i generarà una 

potència de 9,5kW elèctrics i 26,8kW tèrmics. 

4.2.1. Funcionament 

El procés de funcionament de la planta [Figura 4.1] és, de forma simplificada, el que segueix 

a continuació: 

1. Obtenció del gas 

Aquesta primera fase, té lloc únicament en el gasificador. Dins d’aquest, s’introdueix la 

biomassa a través d’una tremuja i l’agent gasificador (aire) prèviament escalfat a través d’un 

                                                        
2 Es denominen downdraft aquells gasificadors que funcionen amb corrents paral·leles, és a dir, tant la biomassa 

com l’agent gasificador es desplacen cap al mateix sentit dins del gasificador. En el cas contrari, es 

denominen updraft. 
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conducte d’injecció donant lloc a una sèrie de reaccions (assecat, piròlisi i gasificació de la 

biomassa) que donen com a producte gas de síntesi o syngas. 

2. Condicionament del gas 

En aquesta segona fase, es condiciona el syngas per poder ser utilitzat pel motor, reduint 

grans part d’aquelles substàncies perjudicials, sobretot cendres i quitrans, i refredant-lo a 

una temperatura inferior als 80ºC (temperatura de funcionament normal d’un MACI). A la 

Taula 4.1, trobem quins són els valors desitjats d’aquestes substàncies. 

 Quantitats tolerables (mg/m3 de gas) 

Pols <50 (preferentment 5) 

Quitrans <500 

Àcids <50 (mesurat com àcid acètic) 

Taula 4.1. Quantitats mitjanes tolerables per un MACI 
FAO. El gas de madera como combustible para motores. Estudio Montes FAO 72, Roma, 1993. 

En una primera etapa, s’eliminen les partícules sòlides amb el cicló. Després, s’aprofita part 

de la calor sensible del gas per preescalfar l’aire injectat al gasificador. La tercera etapa se 

centra en l’eliminació dels quitrans. En principi, en aquest punt el gas és lliure d’impureses; 

tot i així, a continuació hi ha un filtre que assegura que és així. En l’última etapa, té lloc un 

intercanvi de calor en el qual es refreda el gas fins complir la condició d’estar per sota dels 

80ºC i s’escalfa aire que, posteriorment, pot ser utilitzat com a font de calor. 

Al final de tot aquest procés, tenim el gas preparat per poder ser utilitzat com a combustible 

del motor. 

3. Utilització del gas 

El gas, un cop ha estat condicionat, es pot derivar cap al cremador i/o cap al motor, en 

funció de la demanda d’aquest últim. En el moment d’arrencar la planta, el gas és enviat 

íntegrament al cremador fins que s’obté un gas de síntesi de suficient qualitat per enviar-lo 

al motor i iniciar la generació d’electricitat. 
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Figura 4.1. Esquema bàsic de funcionament de la planta pilot 
MARTÍNEZ, A. Disseny i implementació del sistema de control per a un pilot de gasificació modular apte per a electrificació 

autònoma. Projecte de Fi de Carrera. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Novembre 2011. 

4.2.2. Característiques del gas produït 

Abans de res, cal destacar que les característiques del gas de síntesi produït depèn 

directament de la biomassa utilitzada i de les condicions de treball de la planta. Com que en 

el moment de realitzar el present projecte no es disposa d’un anàlisi del gas que produeix la 

planta, es prenen com a vàlids els resultats obtinguts pels càlculs realitzats en els PFCs que 

precedeixen a aquest, [5] i [6]. 

A les següents taules, Taula 4.2 i Taula 4.3, podem trobar les propietats del gas: 
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Producte CO H2 CO2 CH4 N2 H2O 

Volum (%) 26,073 21,925 7,054 0,014 38,919 6,010 

Taula 4.2. Composició del gas 
MARTÍNEZ, A. Disseny i implementació del sistema de control per a un pilot de gasificació modular apte per a electrificació 

autònoma. Projecte de Fi de Carrera. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Novembre 2011. 

PCI (kJ/m3) 5696,39 

Cabal (Nm3/h) 33,67 

Taula 4.3. Propietats termodinàmiques 
MARTÍNEZ, A. Disseny i implementació del sistema de control per a un pilot de gasificació modular apte per a electrificació 

autònoma. Projecte de Fi de Carrera. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Novembre 2011. 

4.3. Descripció del motor 

El motor del que es disposa [Figura 4.2] formava part d’una motocicleta Factory Bike Desert 

YR125. 

 

Figura 4.2. Fotografia del motor 
Elaboració pròpia 
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A la Taula 4.4, es mostren les característiques d’aquest motor: 

Combustible de disseny Gasolina 

Cilindrada 124cm3 

Tipus de motor Monocilíndric de 4 temps 

Potència màx. (gasolina) 10.72 HP (7.8 kW) 

Compressió 9,0:1 

Diàmetre del cilindre x carrera 56,5mm x 49,5mm 

Sistema d’alimentació Carburador Deni PZ26 

Sistema de refrigeració Aire 

Caixa de canvi 5 velocitats 

Tipus de transmissió Cadena 

Embragatge Multiplat, humit 

Taula 4.4. Característiques tècniques del motor 
Elaboració pròpia 

 

El motor disposa, a més a més de tota la mecànica bàsica, de  [Figura 4.3]:  

a. El sistema elèctric d’engegada (1), amb els seus corresponents cablejat (2), 

comandaments de la motocicleta i bateria (3). 

b. El tub d’escapament (4). 

c. La transmissió: cadena (5) i plat (6). 

d. El carburador de gasolina (7). 

e. Un compta-revolucions i un velocímetre (8). 

f. El manual d’usuari de la motocicleta (9). 
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Figura 4.3. Identificació de tots els components dels quals es disposa 
Elaboració pròpia 
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4.4. Descripció del generador 

La planta disposa d’un generador de corrent continu cedit pel departament d’Enginyeria 

Elèctrica de l’escola. A la taula es mostren les seves característiques: 

Vnominal (V) 300-96 

Anominal (A) 92 

Vexitació (V) 300 

n (rpm) 3300-1000 

Tipus d’excitació Independent 

Taula 4.5. Taula de característiques tècniques del generador 
Elaboració pròpia 

 

Figura 4.4. Fotografia del generador 
Elaboració pròpia 
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5. Adequació del motor al funcionament de la planta 

Un cop es coneix el motor i les característiques de la planta, el següent pas és detectar 

quines són les accions que s’han dur a terme per poder fer que el motor s’integri dins la 

planta. Aquestes conjunt d’accions s’ha optat per agrupar-les en 2 grups: 

1. Accions a dur a terme sobre el motor per tal que funcioni amb syngas. 

2. Accions per poder treballar amb el motor de forma adequada dins el conjunt de la 

planta. 

5.1. Modificacions per tal que el motor funcioni amb syngas 

Els motors de cicle Otto, utilitzats majoritàriament amb gasolina, poden ser utilitzats amb 

100% gas de síntesi. No obstant això, aquest canvi de carburant comporta que el motor ha 

de ser sotmès a patir algunes modificacions per a què funcioni correctament i/o ofereixi un 

major rendiment. 

El rendiment i la potència del motor venen determinats per: 

a. La mescla d’aire i combustible i la seva capacitat calorífica. 

b. Les pressions de treball o relació de compressió de la mescla. 

c. La quantitat de mescla que entra al cilindre per cada detonació. 

d. El règim de funcionament (rpm). 

5.1.1. Mescla aire-combustible 

En el moment d’elaborar la mescla aire-combustible, cal tenir en compte que la proporció 

d’aire necessari dins la mescla, perquè es produeixi la reacció de combustió desitjada, depèn 

de la reacció. Aquesta proporció es situa al voltant de 15g d’aire per cada gram de gasolina, 

segons [7], i al voltant d’1g d’aire per gram de syngas [9]. 

En els motors d’encesa provocada (MEP), la mescla aire-carburant es pot realitzar: 

a. Injectant el combustible en el conducte de l’admissió. 

b. Amb un carburador o cambra de mescla. 

En el nostre cas, com que el gas extret de la planta pilot es troba en estat gasós, a diferència 

de la gasolina que es troba normalment en estat líquid, dels dos mètodes anteriors només es 

pot utilitzar el segon mètode. 
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5.1.2. Relació de compressió 

La mescla gas de síntesi i aire presenta un índex d’octà3 més elevat que no pas el de la 

mescla gasolina-aire. Aquest fet permet que la relació de compressió a la qual és pot 

sotmetre la mescla gas de síntesi amb aire pot ser més alta, entre 1:11 i 1:14 segons [9], que 

no pas la mescla d’aire-gasolina. 

A la Figura 5.1, s’observa com una major relació de compressió comporta un augment del 

rendiment tèrmic del motor. 

 

Figura 5.1. Gràfic rendiment teòric-relació de compressió 
FAO. El gas de madera como combustible para motores. Estudio Montes FAO 72, Roma, 1993. 

5.1.3. Quantitat de mescla que entra al cilindre 

La renovació de la mescla a l’interior del cilindre de combustió, en un MEP de 4 temps sense 

sobrealimentació, es produeix gràcies a la depressió que es genera dins d’aquest al 

desplaçar-se el pistó. Per tant, és el propi motor qui utilitza part del seu treball per 

bombejar la mescla.  

Amb aquest treball del propi motor, el rendiment d’aquesta renovació —altrament dit, 

rendiment volumètric— no arriba a l’1, ja que la càrrega fresca introduïda respecte la 

càrrega màxima ideal que podria admetre el cilindre sol estar entre un 0,7 i 0,9, segons [8], a 

                                                        
3 L’índex d’octà indica quina és la compressió que se li pot arribar a aplicar a un combustible sense detonar 

espontàniament. Com més alt és aquest, més pot comprimir-se sense provocar una detonació espontània. 
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pressions normals a la tubuladura de l’admissió d’aire. En conseqüència, la potència i el 

rendiment que pot arribar a oferir el motor disminueixen. 

Per millorar aquest procés d’ompliment , es pot optar per augmentar la pressió d’admissió 

fent que la quantitat de mescla fresca que entra al cilindre sigui major i es redueixi el treball 

de bombeig que hauria de fer el motor. 

El límit de sobrealimentació que es pot dur a terme ve determinat per la màxima 

compressió que pot suportar el gas de síntesi sense detonar de forma espontània dins el 

cilindre. 

5.1.4. Règim del motor i avanç de l’encesa 

El règim de funcionament dels motors alimentats amb gas de síntesi està limitat per la seva 

baixa velocitat de combustió, comparat amb la mescla gasolina-aire. Al voltant dels 

2500rpm [8], la velocitat mitja del pistó i la velocitat de combustió són de magnituds 

similars i, en conseqüència, el rendiment del motor decau significativament. 

Per pal·liar aquest efecte, el punt d’encesa s’ha d’avançar entre 10º i 15º respecte l’encesa 

amb gasolina [8], traduint-se això amb avançaments de l’encesa d’entre 35º a 40º avanç del 

punt mort superior (PMS). 

 

Figura 5.2. Avançament de l’encesa 
http://imageshack.us/f/713/avance.jpg/ 
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5.1.5. Modificacions que es duran a terme 

De les 4 possibles actuacions, aquest treball abraça el disseny d’un nou carburador i 

l’avançament de l’encesa.  

El disseny d’un sistema de sobrealimentació s’ha descartat degut que el seu estudi es podria 

tractar perfectament d’un posterior PFC, quedant així fora de l’abast d’aquest treball. I 

l’opció d’augmentar la relació de compressió queda descartada ja que implicaria una 

modificació de tota la mecànica del motor, sent una opció més a tenir en compte a la hora 

de dissenyar un nou motor. 

5.2. Integració dins el conjunt de la planta 

El motor és un element més de la planta i, per tant, ha de treballar segons les necessitats 

d’aquesta. A continuació, s’enumeraran aquells punts que s’han de tenir en compte per 

integrar-lo dins d’aquesta. 

5.2.1. Regulació de la pressió i el cabal d’admissió 

La planta, durant el seu funcionament normal, pot patir variacions de pressió i, fins i tot, pot 

patir una aturada imprevista. Ara bé, el motor necessita un subministrament constant del 

combustible sense variacions de pressió, ni talls en el subministrament. 

Per evitar això, s’ha d’afegir un dispositiu entre la planta i el motor per tal de regular 

aquestes possibles fluctuacions de la pressió i assegurar el subministrament, malgrat la 

planta pugui patir una aturada. Aquest dispositiu actua com a pulmó del sistema i és, en 

aquest cas, un gasòmetre. 

5.2.2. Refrigeració del motor 

En el moment del seu disseny, el sistema de refrigeració del motor es va concebre perquè, 

amb el propi desplaçament de la motocicleta, el moviment relatiu entre l’aire i el motor fes 

que el primer refredés aquest últim. Ara, aquest sistema concebut inicialment deixa de ser 

útil, ja que el motor romandrà immòbil; per tant, s’ha de buscar una alternativa per 

refrigerar adequadament el motor evitant un sobreescalfament que podria malmetre’l. 

5.2.3. Evacuació dels gasos d’escapament 

El motor estarà dins un recinte tancat. Això implica que els gasos d’escapament s’hauran 

d’enviar a l’exterior a través de la campana extractora que es disposa a la planta. 
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5.2.4. Sistema de control 

Per tal d’assegurar la operativitat del motor i el seu estudi, és necessari tenir un sistema que 

permeti controlar-lo i obtenir-ne dades de manera intel·ligible per qualsevol persona 

operària. 

5.2.5. Transmissió de la potència entre el motor i el generador 

El sistema original de transmissió és per cadena i del qual es disposa del pinyó, del plat i de 

la cadena original. S’ha optat per mantenir aquest tipus de transmissió, però s’haurà 

d’adaptar a les noves necessitats: enlloc de transmetre la potència a una roda, s’ha de fer a 

un generador. 

   

Figura 5.3. Detall pinyó (esquerra) i plat de la transmissió (dreta) 
Elaboració pròpia 

5.2.6. Bancada pel sistema motor-generador 

La funció de la bancada és suportar el pes del motor i del generador i transmetre’l al terra, a 

més a més d’assegurar la rigidesa del conjunt d’aquests dos elements absorbint les 

vibracions, els cops i els esforços que es produeixen mentre es troben en marxa. 

L’espai on s’allotja la planta és reduït, fet que comportarà concebre una bancada que 

permeti traslladar el motor i el generador fàcilment dins d’aquest espai fins trobar una 

disposició definitiva. 
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6. Disseny del carburador 

L’objectiu de qualsevol carburador és assegurar que la mescla d’aire i combustible sigui el 

màxim d’homogènia possible i amb l’adequada relació d’aire i combustible. Aquesta 

homogeneïtat és essencial per un funcionament suau i sense problemes del motor. Ara bé, 

per aconseguir això cal tenir en compte el tipus de carburant que estem utilitzant i les 

necessitats de funcionament del motor. 

Malgrat aquest canvi de combustible, es parteix del funcionament del carburador que 

disposava de sèrie el motor; per després adaptar-ho al nostre cas i dissenyar un prototip de 

carburador que serveixi de base per a posteriors millores. 

6.1. El carburador de gasolina 

El principi de funcionament dels carburadors de gasolina [Figura 6.1] es basa en l’efecte 

Venturi: l’aire que es troba en moviment dins el conducte de l’admissió al reduir la seva 

secció fa que augmenti la seva velocitat i, en conseqüència, disminueixi la seva pressió 

estàtica, dins d’aquest tram de secció reduïda; aquesta depressió és l’encarregada que la 

gasolina surti pel polvoritzador en forma de gotes molt petites, que són ràpidament 

vaporitzades, i es produeix la mescla. 

 

Figura 6.1. Esquema d’un carburador de gasolina 
http://www.naikontuning.com/mecanica/alimentacion-gasolina/carburador/carburador-descrip.jpg 
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6.1.1. Condicions que s’han de satisfer 

El plec de condicions que ha de satisfer un carburador de gasolina són: 

 Permetre el millor funcionament del motor dins totes les circumstàncies i permetre 

passar d’un règim a un altre ràpidament. 

 Que la mescla sigui combustible. 

 Que la gasolina estigui vaporitzada, que no quedin gotes en suspensió. 

 El dosatge sigui el correcte. 

 La mescla sigui homogènia. 

6.1.2. Circumstàncies de funcionament 

Les circumstàncies de funcionament depenen de la demanda de potència (parell i velocitat) 

que tingui el motor: mantenir una velocitat constant, accelerar, desaccelerar, arrencar, 

etcètera. El control d’aquestes circumstàncies es porta a terme incidint en dues variables: el 

dosatge de la mescla i la quantitat de mescla que entra a la cambra de combustió. 

El dosatge de la mescla [Eq. 6.1] és la proporció entre gas i aire present a aquesta. 

   
    

     
  [Eq. 6.1] 

A partir d’aquest, es defineix el dosatge perfet (dp) com aquell dosatge que correspon a la 

proporció estequiomètrica d’aire i gas. I, prenent com a punt de referència aquest dosatge 

perfet, es defineix la riquesa [Eq. 6.2] de la mescla com l’excés o el defecte d’aire respecte la 

quantitat d’aire estequiomètrica: 

   
 

  
 [Eq. 6.2] 

La quantitat de mescla que entra es controla mitjançant l’obertura de la papallona 

d’acceleració. 

A. A règim constant 

El funcionament a règim constant es defineix com una certa velocitat de rotació constant 

del motor, juntament amb una obertura de la papallona d’acceleració determinada. Dins 

d’aquestes condicions, el dosatge  i la quantitat de mescla que entra al motor es mantenen 

constants. A cada règim, li correspon una càrrega determinada. 
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A la Figura 6.2, es pot observar la relació entre la potència i el dosatge en diferents règims; 

variant la velocitat i mantenint constant l’obertura de la papallona o, al contrari, mantenint 

una velocitat constant i variant l’obertura de la papallona. 

 

 

Figura 6.2. Gràfiques potència-dosatge 
[ Obertura màx. papallona i velocitats diferents (a dalt) / Obertura var. papallona i mateixa velocitat (a baix) ] 

NOUVEN, A. La carburation. ENSPM, París, 1971. 
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D’ambdues gràfiques, es poden extreure dues conclusions: 

1. La potència màxima a qualsevol règim coincideix sempre amb el mateix dosatge 

(1:12,5). 

2. A cada règim, el dosatge corresponent al màxim d’eficiència tèrmica és diferent. 

Sent d’1:18 [7], en el cas de tenir un ompliment ideal del cilindre. 

Els carburadors es dissenyen per a què el dosatge s’ajusti al màxim a la corba de dosatges de 

rendiments màxims, de tal manera que amb el control de l’obertura de la papallona es pugui 

obtenir la potència requerida. 

B. Ralentí 

El ralentí és l’estat de funcionament amb la 

mínima potència on el motor pot fer front a les 

resistències internes. També ve relacionat amb 

el règim més baix de funcionament (rpm). 

Aquesta mínima potència es tradueix amb una 

mínima quantitat de mescla s’ha d’assegurar 

que vagi a l’admissió del cilindre, malgrat la 

papallona d’acceleració estigui completament 

tancada. A través d’un cargol, es pot regular la 

quantitat d’aire que entra al circuit del ralentí 

i, per consegüent, la quantitat de mescla. 

 

Figura 6.3. Principi del ralentí 
NOUVEN, A. La carburation. ENSPM, París, 1971. 

C. Acceleració 

Per acceleració s’entén passar d’un règim a un altre que requereixi més demanda de 

potència. Això s’aconsegueix obrint la papallona, permetent així un augment de la mescla 

que entra al cilindre. Però no és suficient. 

En un motor de gasolina convencional, el pas d’un règim a un altre s’ha de fer el màxim de 

ràpid possible, però les inèrcies de l’aire que circula per l’admissió fa que la resposta no sigui 

el suficientment ràpid. Com s’ observa a la Figura 6.4, la solució és canviar dràsticament el 

dosatge al de màxima potència, és a dir, fer una aportació extra a la mescla fins que 

s’assoleix el règim desitjat. 
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Figura 6.4. Comparació dels diferents dosatges dins l’acceleració 
NOUVEN, A. La carburation. ENSPM, París, 1971. 

 

D. A màxima potència 

És un cas particular de règim constant, en el qual l’enriquiment de la mescla és permanent i 

no fruit d’una acceleració. Aquest enriquiment es produeix a partir d’una certa posició de la 

papallona i, només funciona, a altes velocitats. 

 

Figura 6.5. Procediment bàsic per enriquir la mescla 
NOUVEN, A. La carburation. ENSPM, París, 1971. 
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E. Arrencada en fred 

Per tal d’assegurar l’arrencada, la mescla ha de ser el màxim d’inflamable possible, és a dir, 

el dosatge ha de ser el de potència màxima [7]. A més a més, s’han de superar una sèrie de 

condicions desfavorables degut que el funcionament normal del carburador està basat en 

l’efecte Venturi i el cabal d’aire disponible a l’arrencada és insuficient per produir la 

depressió necessària per fer brollar i vaporitzar la gasolina. 

Les dues solucions més utilitzades són: 

1) Utilitzar un estrangulador, el qual permet obstruir el pas de l’aire i provocar un 

augment de la depressió aigua avall permetent, així, que la gasolina surti del 

broquet. És el mètode que es pot observar a la Figura 6.1. 

2) Utilitzar un carburador d’estàrter, és a dir, un sistema exclusiu per l’arrencada. 

6.2. El carburador de gas 

A l’hora de fer el disseny del nou carburador, aquest estarà basat en el d’un model ja fet 

[Figura 6.6]. A grans trets, el nou carburador constarà d’una cambra de mescla i de tres 

vàlvules: una a la sortida de la cambra que farà la funció de papallona d’acceleració i dues a 

cada entrada que permetran controlar el dosatge de la mescla.   

 

Figura 6.6. Disseny del qual es parteix 
VINAY, S.S. [et al.] Numerical and Experimental Modeling of Producer Gas Carburettor. Proc. of the International 

Conference on ‘Advances in Mechanical Engineering’, S.V. National Institute of Technology, Índia, 2008 

Partint del funcionament dels carburadors de gasolina, s’estudiaran quines són aquelles 

condicions que ha de satisfer el nou carburador. 
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6.2.1. Condicions que s’han de satisfer 

A la hora de dissenyar el nou carburador hem de partir de dues premisses: 

1. El combustible ja es troba en estat gasós. 

2. El motor treballarà principalment a velocitat constant —condició necessària per la 

producció d’electricitat. 

Llavors, el plec de condicions del subapartat 6.1.1, se simplificaria i quedaria així: 

 Permetre el millor funcionament del motor dins totes les circumstàncies i passar 

d’un règim a un altre. 

 Que la mescla sigui combustible. 

 El dosatge sigui el correcte. 

 La mescla sigui homogènia. 

D’aquestes 4 condicions, posteriorment només es podran controlar dues: la segona i la 

tercera; mentre que la primera i la quarta depenen d’un bon disseny del carburador. 

6.2.2. Límit d’inflamabilitat 

El límit d’inflamabilitat és una propietat que estableixen quina és la proporció de gas i aire 

necessària perquè es produeixi la combustió, mitjançant un límit superior i un d’inferior. A 

la Taula 5, es troben tabulats aquests límits pels gasos combustibles produïts per la planta: 

 LII (%vol/vol) LIS (%vol/vol) 

CO 12,5 74,2 

H2 4,0 75,0 

CH4 5,0 15,0 

Taula 6.1. Límits d’inflamabilitat 
BRIZUELA, E., ROMANO, S.D. 67.30 Combustión. Facultad de Ingeniería, UBA, 2003. 

A partir dels valors de la taula anterior4, els límits d’inflamabilitat aproximats del gas de 

síntesi són: 

                                                        
4 Veure el càlcul d’aquests valors a l’annex A.1 
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Límits d’inflamabilitat 

LII (%vol/vol) LIS (%vol/vol) 

Gas de síntesi 16 89 

Taula 6.2. Límits d’inflamabilitat 
Elaboració pròpia 

La proporció de gas que ha de tenir la mescla, per poder detonar dins la cambra combustió, 

ha d’estar compresa entre el 16% i el 89%. 

6.2.3. Dosatge i riquesa la mescla 

Abans de poder calcular el dosatge, s’han de conèixer les reaccions de combustió que 

tindran lloc dins el cilindre: 

   
 

 
            [Eq. 6.3] 

    
 

 
           [Eq. 6.4] 

                      [Eq. 6.5] 

La resta de components del gas ja són producte d’una oxidació (CO2 i H2O), o bé, no 

participen en la reacció (N2). 

Coneixent les reaccions i la proporció de cada subproducte, tenim que proporció molar de la 

mescla estequiomètrica és 1,144kmol d’aire per kmol de gas5. 

Sabent que Maire = 28,965kg/kmol i Mgas = 22,837kg/kmol4, podem calcular el dosatge perfet: 

   
    

     
 

              

       
 
     

    
 

          
    

⁄  [Eq. 6.6] 

Segons [9], el punt de màxima potència per un MEP coincideix amb la proporció 

estequiomètrica d’aire i gas de síntesi. En canvi, utilitzant gasolina aquest punt es troba al 

voltant del 20% de defecte d’aire respecte l’estequiomètric [7]. 

                                                        
5 Veure el càlcul d’aquests valors a l’annex A.2 
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6.2.4. Circumstàncies de funcionament 

A. A règim constant 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, un motor dedicat a la generació elèctrica funciona a 

una velocitat de gir determinada. A més a més, les variacions en la demanda de potència es 

produeixen entre intervals de temps significativament grans. Per aquests dos motius, es pot 

dir que el motor treballarà la major part del temps a règim constant. 

Durant els assajos que es facin del motor funcionant amb el gas produït per la planta, 

s’hauran d’extreure les corbes de funcionament per totes les diferents velocitats de gir 

possibles. D’entre aquestes, n’hi haurà una que donarà la màxima potència absoluta i, en 

conseqüència, serà la òptima. Aquesta corba determina la velocitat nominal de gir del 

motor i la relació de transmissió motor-generador. 

Un cop determinada la velocitat de gir, per poder mantenir l’equilibri entre la demanda i la 

producció de potència, traduïda en parell ja que la velocitat de gir és constant, les variables 

de control de les quals es disposa són el dosatge i la obertura de la papallona [Figura 6.7]. 

B. Ralentí 

Amb el nou combustible, el règim que assegurava la mínima potència per tal de superar les 

resistències internes pròpies del motor ha variat. A part d’això, també cal tenir en compte 

que s’hi afegeix un generador, amb la corresponent transmissió, que s’haurà de mantenir 

girant constantment a la velocitat esmentada abans: la de màxima potència. 

Amb els primers assajos, s’haurà de determinar quin és el dosatge (prioritzant que es trobi 

sobre la corba de màxim rendiment) i l’obertura de la papallona mínima que permet fer 

girar el generador en buit, sense producció de potència elèctrica. 

C. Variació de la potència 

En el cas d’un augment de la demanda de potència, el procediment òptim seria el següent: si 

la papallona no es troba oberta del tot, aquesta s’aniria obrint ajustant el dosatge intentant 

desplaçar-se per la corba de màxim dosatge [(1) de la Figura 6.7]; en el moment en que la 

papallona es troba oberta completament, l’única opció és anar enriquint la mescla fins que 

s’arriba al dosatge estequiomètric o de màxima potència [(2) de la Figura 6.7]. 
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Figura 6.7. Gràfica dosatge-potència amb diferents obertures de la papallona 
Elaboració pròpia 

D. A màxima potència 

És un cas particular de règim constant que correspon a tenir la papallona completament 

oberta i el dosatge estequiomètric. 

E. Arrencada en fred 

Igual que quan s’utilitza gasolina, per tal d’assegurar l’arrencada s’utilitza el dosatge de 

màxima potència, que aquest cas és el dosatge estequiomètric. A part d’això, s’ha de vigilar 

que el motor no s’embali amb el control l’obertura de la papallona d’acceleració.  

6.2.5. Hipòtesis de treball 

H1 -  La velocitat de gir del motor està compresa entre 1000rpm a 3500rpm. 6 

H2 -  El dosatge de la mescla aire-combustible variarà entre l’estequiomètrica i un 30% 

d’excés d’aire. 

                                                        
6 Malgrat que la velocitat de gir estigui limitat a 2500rpm, com s’ha vist anteriorment al subapartat 5.1.4, se 

suposa que amb l’avanç de l’encesa aquest límit augmenta. 
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H3 -  La temperatura d’entrada del gas a la cambra de mescla és de 50ºC i la de l’aire és 

de 25ºC. 

H4 - Les pressions a les entrades de l’aire i del gas —després del filtre i de la clau de pas, 

respectivament [Figura 6.8]— són iguals. 

H5 - El cabal d’admissió es manté constant en un mateix règim de funcionament. 

6.3. Disseny del nou carburador 

Un cop establertes les condicions de funcionament i les hipòtesis sota les quals haurà de 

treballar, es procedeix al disseny del nou carburador. El disseny conceptual d’aquest el 

podem observar a la Figura 6.8: 

 

Figura 6.8. Elements que intervenen en la carburació 
Elaboració pròpia 

6.3.1. La cambra de mescla 

La finalitat de la cambra de mescla és barrejar l’aire i el gas assegurant que la mescla sigui el 

màxim d’homogènia possible.  

Com ja s’ha comentat anteriorment, el disseny de la cambra s’ha fonamentat en els treballs 

previs, [10] i [11]; sobretot en la geometria del primer. El principi de funcionament d’aquest 

disseny es basa en la generació d’un vòrtex, flux turbulent giratori, produït per l’entrada 

tangencial dels dos fluids a la cambra; aquesta mateixa turbulència és l’encarregada de 
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realitzar la mescla homogènia. L’encarregada de fer entrar els dos corrents a la cambra és la 

depressió generada dins d’aquesta per l’aspiració del motor. 

Geometria 

El procés constructiu escollit és la unió de trossos de tubs mitjançant soldadura degut que, 

al tractar-se d’un cos buit, el mecanitzat seria molt costós per crear una sola peça i 

l’adquisició de material és relativament fàcil de trobar. Per contra, algunes de les 

dimensions s’han d’ajustar segons les mesures estàndard dels perfils dels tubs. 

El diàmetre de l’admissió del motor és inferior a 25mm i la sortida de l’antic carburador és 

de 25,7mm. El diàmetre de la sortida s’ha fixat a 25mm degut que es tracta d’una mesura 

estàndard en la fabricació de tubs d’acer i és el mateix diàmetre de la secció de pas de les 

papallones escollides. A partir d’aquest diàmetre interior de la sortida, es dimensiona la 

resta de la cambra de mescla. 

El diàmetre (Dint) i l’alçada (Hint) del cos principal de cambra s’han calculat mantenint les 

proporcions de la geometria de referència [10] respecte el diàmetre de la sortida. 

Els perfils de l’admissió de l’aire i de l’admissió del gas són quadrats degut que permeten 

que ambdós fluids entrin a la cambra de forma més tangencial que no pas amb secció 

circular. Aquests perfils s’han dimensionat7 tenint en compte H2 (subapartat 6.2.5) i el fet 

que la papallona de dosatge es troba a l’admissió de l’aire; a més a més, d’imposar que la 

velocitat de l’aire i del gas en llurs conductes no superi la velocitat a l’admissió del motor. 

Dsortida Dint Hint Laire Lgas 

25 66 68 19 16 

Taula 6.3. Principals mesures de la cambra de mescla (en mm) 
Elaboració pròpia 

A la Figura 6.9, es pot observar el volum interior resultant de la cambra de mescla amb les 

principals mesures indicades. 

                                                        
7 Veure el càlcul d’aquests valors a l’annex A.3.  



Adaptació d'un MACI per a un pilot de gasificació modular apte per a electrificació autònoma Pàg. 41 

 

 

Figura 6.9. Volum interior del carburador 
Elaboració pròpia 

Simulació8 

Un cop definida la geometria, s’ha procedit a simular, mitjançant tècniques CFD9, el 

comportament de la cambra per tal de comprovar que assoleix el seu objectiu: assegurar 

que la mescla sigui homogènia en tots els seus règims de funcionament; a més a més de 

comprovar que el dosatge resultant és de 1,3, degut que no s’introduirà l’efecte de la 

papallona 1 en la simulació i, per tant, la mescla tindrà el màxim d’excés d’aire definit (H2).  

Com que no és possible simular tots i cadascun d’aquests règims, s’ha partit de la hipòtesi 

que, si en els règims de funcionament extrems s’assoleix l’objectiu d’homogeneïtat, en els 

règims intermedis també s’assolirà. Els dos casos extrems es donen a 1000rpm i 3500 rpm 

(H1) perquè són els règims on, respectivament, menys i més cabal de mescla pot entrar al 

cilindre. En cadascun d’aquests dos casos, cal determinar quin és aquest cabal. 

                                                        
8 Per a la simulació s’ha utilitzat el programari ANSYS. A l’annex B, es detalla pas per pas el procediment s’ha de 

realitzar per cadascuna de les simulacions. 

9 Computational Fluid Dynamics (Mecànica de Fluids Computacional) és una branca de la mecànica de fluids 

que utilitza com eines bàsiques els algoritmes i els mètodes numèrics per resoldre i analitzar problemes. 
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Per a calcular el cabal volumètric que entra al cilindre s’utilitza la Eq. 6.7: 

 ̇  
 

 
            [Eq. 6.7] 

Cil: cilindrada (124cc) 

n: nombre de revolucions per minut (1000 o 3500rpm) 

ηvol: rendiment volumètric 

T: nombre de carreres del pistó en cada cicle (4 temps) 

L’únic valor pendent de determinar de la equació anterior és el rendiment volumètric, el 

qual s’ha de suposar per als dos casos ja que no es conegut. Basant-se en tota la bibliografia 

consultada, a baixes revolucions el rendiment volumètric es pot considerar que es troba al 

voltant del 90% i és el que es prendrà com a vàlid per al càlcul del cabal volumètric de 

simulació a 1000rpm. En el cas del càlcul per 3500rpm, s’ha considerat un rendiment 

volumètric del 100% ja que correspondria al màxim cabal en aquest règim i, per tant, el cas 

extrem superior per a la simulació. 

 
Cil 

(cm3) 
n 

(rpm) ηvol 
 ̇ 

(m3/s) 

Mínim 
124 

1000 0,9 9,3·10-4 

Màxim 3500 1,0 3,6·10-3 

Taula 6.4. Valors per a realitzar la simulació 
Elaboració pròpia 

A partir de les diverses simulacions realitzades, s’ha obtingut que la densitat de la mescla 

amb un dosatge de 1,3 és aproximadament 1kg/m3. Amb la qual cosa, podem determinar 

que el cabal màssic mínim i màxim és de 9,3·10-4 i 3,6·10-3kg/s, respectivament. 

Els valors obtinguts de les simulacions per ambdós règims es poden observar a la Taula 6.5 i 

a la Taula 6.6. A la primera taula, es pot comprovar l’efecte de la limitació d’utilitzar perfils 

estandarditzats, ja que s’ha escollit un perfil quadrat de 19mm interior, enlloc del teòric que 

hauria de ser de 19,16mm10. Segons els resultats obtinguts amb aquest disseny de 

carburador, a 3500rpm es pot dosar la mescla amb un màxim d’un 27% d’excés d’aire com a 

                                                        
10 Veure el subapartat de l’annex A.3. 
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màxim, enlloc del 30% de partida. En canvi, a 1000rpm la mescla sí que es pot dosar segons 

l’establert. 

n 
(rpm) 

 ̇aire 
(kg/s) 

 ̇gas 
(kg/s) 

 ̇mescla 
(kg/s) 

d 
(kgaire/kggas) 

Error* 
(%) 

1000 5,9410103·10-4 3,1546282·10-4 9,0956409·10-4 1,883 <<1% 

3500 2,3296173·10-3 1,265449·10-3 3,59507·10-3 1,841 ≈2,4% 

* Calculat respecte el dosatge amb un 30% d’excés d’aire (1,886 kg aire/kg gas) 

Taula 6.5. Valors dels cabals màssics d’entrada i sortida obtinguts amb les simulacions 
Elaboració pròpia 

A la segona taula, es troben els valors de la mitjana i la desviació estàndard de la fracció 

màssica de l’aire a la sortida. Aquestes dades, sobretot la segona, ens permet quantificar la 

homogeneïtat de la mescla utilitzant com a eina de treball la llei normal. Segons aquesta, la 

fracció màssica de l’aire en el 95,4% de l’àrea de la sortida es troba continguda en l’interval 

μ±2σ11. 

n 
(rpm) 

μsortida 
(kgaire/ kgmescla) 

σsortida 
(kgaire/ kgmescla) 

Xi (kgaire/ kgmescla) 
en el 95,4% de l’àrea 

1000 0,65185839 0,019305469 0,652 ± 0,0386 

3500 0,64311141 0,014257699 0,643 ± 0,0285 

Taula 6.6. Valors de la sortida obtinguts amb les simulacions 
Elaboració pròpia 

A la Figura 6.10, es poden observar representats els valors de la taula segons el que diu 

aquesta llei. Com s’observa, la fracció màssica de l’aire en ambdós simulacions varia 

qualitativament poc en l’àrea de la sortida. De forma qualitativa, es conclou que la condició 

d’homogeneïtat s’acompleix. 

                                                        
11 Utilitzar aquest mètode només té sentit pel fet que l’àrea de la sortida en les simulacions està discretitzada en 

milers de petites àrees delimitades per nodes i, quan es diu que el 95,4% de l’àrea de la sortida es troba 

continguda en l’interval μ±2σ, es vol dir realment que el 95,4% d’aquests nodes tenen un valor de la fracció 

molar màssica contingut dins aquest interval.  
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Figura 6.10. Representació dels valors obtinguts de les simulacions segons la llei normal 
Elaboració pròpia 

 

Figura 6.11. Representació gràfica de la fracció màssica de l’aire obtinguda a les simulacions 

amb l’ANSYS corresponents a 1000rpm (esquerra) i 3500rpm (dreta) 
Elaboració pròpia 
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6.3.2. Les vàlvules (papallones) 

El nou carburador disposa de dues vàlvules: una ubicada a l’admissió de l’aire de la cambra 

de mescla (papallona 1) i l’altra a la sortida d’aquesta última (papallona 2). Ambdues tenen una 

secció de pas de diàmetre 25mm. 

La papallona 1 permet el control del dosatge de la mescla en funció de la seva obertura. El 

tancament de la papallona 1 produeix dos efectes: el primer és que dificulta la circulació de 

l’aire i, per tant, es redueix el cabal que passa per aquell conducte i el segon és que es 

compensa la depressió de la cambra aspirant més gas. D’aquesta manera un tancament de la 

papallona 1 provoca un enriquiment de la mescla i una obertura provoca el cas contrari: un 

empobriment. 

La papallona 2 o papallona d’acceleració (per similitud a la vàlvula de mateix nom dels 

carburadors de gasolina) permet el control de la quantitat de mescla que entra al cilindre 

dificultant el seu pas a través d’ella. 

 

Figura 6.12. Vàlvula tipus papallona escollida 
Fitxa tècnica Válvula de mariposa 4800. INOXPA 
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6.3.3.  Filtre de l’aire 

La presència d’un filtre a la presa d’aire 

evita que accedeixin al motor totes 

aquelles partícules en suspensió 

presents a l’aire que poden malmetre el 

motor. Dins el mercat, hi ha diferents 

tipus de filtre (de paper, escuma, cotó, 

etc.) i per les condicions on treballarà 

el motor, en un recinte tancat, s’ha 

escollit utilitzar un filtre de paper de 

motocicleta [Figura 6.13] ja que 

requereix poc manteniment a precari 

d’haver-lo de canviar per un de nou 

cada cert temps. 

6.3.4. Resultat final 

Abans d’acoblar totes les peces, s’ha estudiat on ubicar el carburador tenint en compte que 

el control de l’obertura de la papallones és manual i, per consegüent, l’accés a elles ha de ser 

fàcil i segur per la persona operària. Per això, s’ha optat per ubicar-lo al lateral del motor 

contrari d’on s’ubica el tub d’escapament, evitant el perill de cremar-se o d’enganxar-se 

amb la cadena en el cas que s’ubiqués a la part posterior. Per contra, el tub de l’admissió s’ha 

d’allargar augmentant lleugerament les pèrdues de càrrega. 

Els punts de suport del carburador són 2: 

1. La brida que va collada al motor, però que no està dissenyada per suportar tot el pes 

del nou carburador. 

2. Un punt de suport que s’haurà de definir un cop el carburador ja estigui fabricat, 

degut que la geometria irregular de la bancada i del carburador no permet definir-lo 

amb exactitud. Per aquest motiu, s’ha desestimat afegir-lo al disseny i així evitar 

errors. 

Un cop està tot definit, es realitza el disseny final [Figura 6.14]. 

 

Figura 6.13. Filtre d’aire de motocicleta Vicma 730 
http://www.motopieza.com/ 
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Figura 6.14. Disseny final del carburador 
Elaboració pròpia 
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7. Avançament de l’encesa 

El mecanisme d’encesa que utilitza el motor és mitjançant CDI12. Entenent primer el 

funcionament d’aquest sistema, es presenta com s’ha de modificar el motor per tal de poder 

avançar l’encesa entre 10º i els 15º respecte l’encesa per defecte amb gasolina. 

7.1. Principi de funcionament de l’encesa 

La funció d’un sistema d’encesa és provocar una guspira dins la cambra de combustió amb 

la suficient energia per encendre la mescla en el moment adequat. Concretament, l’encesa 

per CDI es basa en l’alliberació en un moment determinat de l’energia acumulada en un 

condensador i transformada a alt voltatge a través d’un bobina que provoca la guspira 

[Figura 7.1]. El moment en el qual es provoca la guspira es fa en funció d’un senyal generat 

que arriba d’un sensor situat en el cigonyal (pick-up) i que indica que el pistó s’acosta al PMS 

(punt mort superior). 

   

   

Figura 7.1. Seqüència de funcionament d’un sistema CDI (d’esquerra a dreta i d’amunt a avall) 
http://www.motonet.cl/motos_articulos/articulo.php?id=169 

                                                        
12 Capacitor Discharge Ignition (Ignició per Descàrrega de Condensador) 
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Figura 7.2. Fotografia del sistema elèctric de dins el cigonyal 
Elaboració pròpia 

  

Figura 7.3. Primer pla del pick-up (a baix-esquerra) i del volant d’inercia (a baix-dreta). 
Elaboració pròpia 

Alternador 

Pick-up 
Volant 

magnètic 
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A la Figura 7.3, es pot observar com el volant magnètic, que és solidari al cigonyal, té un tros 

que sobresurt per l’exterior. Quan el motor està funcionant, el gir del cigonyal es transmet 

al volant i fa que aquesta protuberància doni voltes i, al passar fregant el pick-up, aquest 

últim genera el senyal. 

7.2. Modificació de l’encesa 

L’avançament de l’encesa consisteix en provocar que aquest senyal s’avanci i, en 

conseqüència, la guspira es provoqui abans. Això s’aconsegueix rotant el volant magnètic 

respecte del cigonyal en el mateix sentit que el de gir quan el motor està funcionant. A la 

Figura 7.4, s’explica gràficament això últim. 

 

Figura 7.4. Fotografia del volant magnètic 
Elaboració pròpia 

La unió entre el voltant magnètic i el cigonyal es fa través 

d’un eix (cigonyal) i un forat (volant), ambdós xaverters, els 

quals la posició relativa entre ells respecte l’eix el fixa una 

xaveta. Llavors, si es substitueix la xaveta original per una de 

decalada els graus desitjats en el sentit de gir [Figura 7.6] es 

força que el volant estigui desfasat aquests graus respecte el 

cigonyal. 

 

 

Figura 7.5. Xaveta avançada 
http://www.motoscoot.es/ 

Sentit de gir 

del motor 

10-15º 
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Figura 7.6. Vista frontal d’un eix amb una xaveta avançada 10º (esquerra) i una de 15º (dreta) 
Elaboració pròpia 

L’únic inconvenient és que el esforços per cisalla són més elevats; sobretot si la xaveta no 

s’ajusta el màxim possible a l’eix, donant lloc a jocs entre les dues peces provocant la seva 

ruptura. 

Al mercat, es poden trobar multitud de xavetes pensades per avançar l’encesa de 

motocicletes de diferents marques i models, sobretot pensades per la competició. O bé, n’hi 

ha d’avanç variable que cal adaptar a les necessitats de la motocicleta en qüestió. 
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8. Integració del motor dins la planta 

En el present capítol, es mostraran les solucions proposades pels punts detallats al 

subapartat 5.2. 

8.1. Regulació de la pressió i el cabal d’admissió 

El gasòmetre del qual es disposa [Figura 8.1] és reutilitzat d’un anterior projecte, amb la qual 

cosa l’única tasca a realitzar és la seva integració a la nova planta. 

      

Figura 8.1. Fotos del gasòmetre de la planta. Interior (esquerra) i exterior (dreta) 
Elaboració pròpia 

Concretament, es tracta d’un gasòmetre de campana flotant. Està composat per dues parts: 

el tanc i la campana. El gas a emmagatzemar s’introdueix a través d’un conducte a la part 

inferior de la campana i, a mesura que el volum de gas introduït augmenta, la campana puja. 

L’estanquitat del gasòmetre s’aconsegueix en aquest cas amb aigua corrent. 

El volum màxim de gas a emmagatzemar per aquest gasòmetre és d’aproximadament 1,4m3 

(volum de la campana). Tractant el gas de síntesi com a gas ideal, la quantitat de massa de 

gas que es pot emmagatzemar depèn proporcionalment de la pressió de treball del 

gasòmetre, ja que tant la temperatura com el volum són constants. 

         
  

  
         on k és una constant [Eq. 8.1] 
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Aquesta pressió de treball depèn del pes propi de la 

campana més el pes addicional que s’hi pot afegir a la 

part superior d’aquesta. Només amb el pes de la pròpia 

campana, la diferència de pressió entre l’interior i 

l’exterior d’aquesta és d’aproximadament 80mmH2O. 

Les connexions entre la planta de gasificació i el 

gasòmetre s’han realitzat amb tub flexible de ½” i 

espigues de diàmetre exterior 12mm, ja que aquest és el 

diàmetre dels conductes de l’interior del gasòmetre. 

Amb els mateixos elements es realitzarà la connexió 

entre el gasòmetre i el motor. L’únic element a destacar 

és la clau de pas (veure Figura 8.4) que disposa el 

gasòmetre a la sortida i que permet tallar la circulació 

de gas quan el motor estigui aturat, evitant així fuites. 

 

 

Figura 8.3. Foto de les sortides del gas de la planta de gasificació 
Elaboració pròpia 

 

Figura 8.2. Esquema del gasòmetre 
Elaboració pròpia 

Sortida al 

cremador 
Sortida al 

gasòmetre 

Valve 12 
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Figura 8.4. Foto de l’entrada i la sortida del gas al gasòmetre 
Elaboració pròpia  

 

Figura 8.5. Entrada i purga de l’aigua del tanc del gasòmetre 
Elaboració pròpia 

Clau 

de pas 
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8.2. Refrigeració del motor 

Per a la refrigeració, s’ha escollit un ventilador circulador d’aire de gran cabal (Turbo 3000 

de la casa Soler i Palau) que d’entre totes les aplicacions possibles, que s’esmenten en el seu 

catàleg, una és la refrigeració de motors, compressors i transformadors. 

 

Figura 8.6. Foto i característiques del ventilador Turbo 3000 
http://www.solerpalau.es/docs/catalogo_general/turbo_3000_fid6065.pdf  

 

8.3. Evacuació dels gasos d’escapament 

La evacuació de gasos generats pel conjunt de la planta es realitzen a través d’un sistema 

d’extracció. En concret, els gasos de l’escapament del motor s’han de canalitzar fins la boca 

que hi ha just sobre de la campana d’extracció dels gasos del cremador [Figura 8.7]. 

El tub escollit per a canalitzar els fums del motor és el UNI V9, d’aplicació universal per 

aplicacions d’alta temperatura i baixa pressió. Aquest tub conta d’una capa de silicona 

recoberta de teixit de vidre amb una espiral d’acer en el seu interior i corda de fibra de vidre 

en el seu exterior. El rang de temperatures de treball és de -85ºC a 310ºC. 

Les dimensions necessàries del tub són ∅19mm x 4m. 
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Figura 8.7. Fotografies de l’extracció (esquerra) i de la sortida de l’escapament (dreta) 
Elaboració pròpia 

8.4. Sistema de control 

Per fer l’anàlisi de tots els elements que intervenen en el control del motor, aquests s’han 

separat segons les variables de funcionament del motor. 

Sistema d’arrencada i aturada del motor 

Aprofitant el sistema elèctric original de la motocicleta, es readapten els mecanismes que 

abans se situaven en un manillar i ara passaran a estar en el panell de control. De l’esquema 

elèctric de la motocicleta [Annex C], es detecta que els actuadors involucrats en l’arrencada 

o aturada del motor són: 

 Interruptor d’engegada del motor (ignition switch). Correspon a l’interruptor del 

contacte del motor: controla l’alimentació del circuit. 

 Polsador de l’estàrter (start button). Aquest engega o atura el motor elèctric 

d’arrancada. 

Boca destinada 
a l’extracció 
dels gasos 

d’escapament 
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 Interruptor d’aturada del motor (engine stop switch). Quan aquest interruptor està 

tancant el circuit, es para d’alimentar la bugia i, per tant, s’atura el motor. 

 

* Els colors dels cables corresponen als mateixos colors que els del circuit elèctric original (Annex C) 

Figura 8.8. Solucions proposades pel polsador de l’estàrter (superior), per l’interruptor d’aturada 

del motor (mig) i per l’interruptor d’engegada del motor (inferior) 
Elaboració pròpia (fotografies extretes de http://es.farnell.com/) 

 La maneta de l’embragatge. A la hora d’arrancar un motor, aquest ha d’estar 

desembragat. Això s’aconsegueix tibant del cable de l’embragatge amb l’ajuda d’una 

maneta. Quan la maneta no està sotmesa a palanca, el motor està embragat i, per 

tant, hi ha transmissió de potència del motor a la cadena. 

Es disposa del suport, però no de la maneta i tampoc del cable. Es compren aquest 

dos elements. 

 Polsador de l’embragatge (clutch switch). Quan la maneta de l’embragatge està 

sotmesa a palanca, és a dir, el motor està desembragat; el circuit està tancat i es pot 

arrencar el motor. És un mecanisme de seguretat. S’utilitza el polsador de sèrie. 
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Figura 8.9. Fotografia de la maneta d’embragatge d’una motocicleta 
http://www.motopieza.com 

Control del dosatge 

La funció de les vàlvules del carburador són controlar el dosatge de la mescla i la potència 

generada, però per a poder fer-ho cal tenir unes lectures d’aquests valors per poder prendre 

un decisió sobre el grau d’obertura d’aquestes. 

La lectura del dosatge s’obtindrà gràcies a una sonda lambda universal de 4 cables de 

zirconi. Aquest dispositiu va instal·lat a la sortida de l’escapament del motor, abans del 

catalitzador. La part de la sonda que es troba a l’interior del tub conté un nucli de zirconi, 

recobert d’una fina capa de platí, i es troba en contacte per la part externa amb els gasos 

d’escapament i per la part interna amb l’aire exterior (veure la Figura 8.10). 

Quan la concentració d’oxigen a un i altre costat del nucli de zirconi és diferent, es genera 

una diferència de potencial. Si la mescla d’aire-combustible és rica (riquesa de la mescla 

superior a 1), la tensió generada és propera a 1V; en el cas contrari, la tensió generada és 

propera a 0. Al voltant del dosatge estequiomètric, es produeix un salt brusc de la tensió 

(veure la gràfica de la Figura 8.10). 

Maneta de 

l’embragatge 

Cable de 

l’embragatge 

Polsador de 

l’embragatge 
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Figura 8.10. Funcionament d’una sonda lambda 
http://www.aficionadosalamecanica.net 

Les sondes de zirconi necessiten estar aproximadament per sobre dels 300ºC per funcionar 

correctament. En l’arrencada en fred del motor, la sonda no funciona degut que fins que no 

arribi a aquesta temperatura no funcionarà. Per resoldre això, gran part de les sondes 

porten incorporada una calefacció elèctrica pròpia. 

 

 Cable negre Sortida de la senyal del sensor  

 Cable gris Massa del sensor 

 Cables blancs Calefacció de la sonda 

  (connectats a la bateria) 

Figura 8.11. Sonda lambda universal de 4 cables i relació color del cable amb la seva funció 
http://www.coches.net 

La calefacció de la sonda s’alimenta directament de la bateria, però aquesta connexió s’ha 

d’establir just abans de l’arrencada i s’ha de desconnectar en el moment que s’apagui el 

motor. Per aquest motiu, s’ha optat per modificar la proposta anterior per l’interruptor 

d’aturada del motor, mostrada a la Figura 8.8, per la següent: 
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Figura 8.12. Segona solució proposada per l’interruptor d’aturada del motor 
Elaboració pròpia (fotografia extretes de http://es.farnell.com/) 

Per a la lectura del valor que dóna al sonda lambda, s’opta per utilitzar un voltímetre 

analògic de fons d’escala 1V. D’aquesta manera la lectura és més directa i, fins i tot, es pot 

canviar l’escala del fons imprès perquè enlloc de volts hi consti la riquesa.  

La fixació de la sonda lambda universal es realitza mitjançant rosca de M18. A l’inici del tub 

d’escapament del nostre motor, es realitza un forat on s’hi col·loca una femella de M18 i se la 

solda al tub, procurant que quedi estanc per evitar fuites de gasos a l’ambient. 

Control de la potència 

Al tractar-se d’un generador de corrent continu, a partir del producte de la lectura que 

s’obtingui en un instant de la intensitat i del voltatge en bornes del generador s’obtindrà la 

magnitud de la potència generada. 

      [Eq. 8.1] 

Per a realitzar aquestes lectures, calen dos aparells: una pinça amperimètrica que permeti 

la lectura de corrent continu i fons d’escala mínim de 92A i un voltímetre de corrent 

continu de fons d’escala mínim 300V. 

Control de la velocitat de gir 

Per veure el règim de voltes del motor, es disposa d’un compta-revolucions [Figura 8.13]. 

La connexió d’aquest element es realitza segons s’indica al diagrama elèctric de l’annex C. 

El canvi de marxes permet regular la relació de velocitats entre el motor i el generador. 



Pàg. 62  MEMÒRIA 

 

            

Figura 8.13. Fotografies del compta-revolucions. Part frontal (esquerra) i part posterior (dreta) 
Elaboració pròpia 

Panell de control 

La funció del panell de control és concentrar el màxim d’elements de control possibles en 

una ubicació per facilitar el control del motor. De tots els elements enumerats al llarg 

d’aquest subapartat, els elements que poden ubicar en el panell són: 

 Interruptor d’engegada del motor (ignition switch)  

 Polsador de l’estàrter (start button) 

 Interruptor d’aturada del motor (engine stop switch) 

 Conjunt maneta de l’embragatge amb polsador de l’embragatge (clutch switch) 

 Voltímetre de la sonda lambda 

 Multímetre utilitzat per la lectura del voltatge en bornes del generador 

 Compta-revolucions 

 

El material escollit per la fabricació del panell 

és la fusta degut que el panell no ha de suportar 

grans esforços, és fàcil de mecanitzar i, al ser 

aïllant, evita fuites dels elements elèctrics que 

hi conté. L’únic element que no és de fusta és el 

suport pel conjunt de la maneta i polsador de 

l’embragatge que és de tub d’acer. 

  

Figura 8.14. Vista isomètrica del panell 
Elaboració pròpia 
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Figura 8.15. Distribució dels elements de control en el panell de control 
Elaboració pròpia 

 

8.5. Transmissió de la potència entre el motor i el generador 

Com s’ha dit a l’apartat 5.2, s’ha optat per mantenir el sistema de transmissió per cadena 

adaptant-lo per a què transmeti la potència a un generador. 

A la Figura 8.16, es pot veure la solució que es proposa per la transmissió entre el plat i l’eix 

del generador. Aquesta transmissió consta de: 

 El plat dentat original (1). 

 Dues brides (2) d’una antiga planta, adaptades a la nova funcionalitat: transmetre la 

potència del plat a l’eix del generador. 

 Una peça centradora (3) que permet fer coincidir els eixos de gir del plat i de les 

brides, minimitzant les vibracions que es puguin produir al girar a altes velocitats. 

 Cargols i femelles M8 x 55mm. 
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Figura 8.16. Vista explosionada de la transmissió plat-eix (esquerra) 

Dibuix amb secció (mig) i fotografia de la transmissió plat-eix i generador (dreta) 
Elaboració pròpia 

Un dels punts crítics de la transmissió amb cadena és mantenir aquesta tensada. En el 

nostre cas, s’utilitzarà com a tensor el propi pes del motor. El principi de funcionament és el 

següent [Figura 8.17]:  si s’obliga al motor a pivotar al voltant d’un eix passant (pels orificis 

que es poden observar a la figura); llavors, el pes d’aquest genera un moment al voltant de 

l’eix que és compensat amb la tensió de la cadena. 

 

Figura 8.17. Dibuix esquemàtic del principi de funcionament del tensor per gravetat 
Elaboració pròpia 
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8.6. Bancada pel sistema motor-generador 

En el moment de concebre com hauria de ser la bancada, es va optar per crear-ne dues de 

separades: una pel motor i una pel generador. Els motius pels quals s’ha pres aquesta decisió 

són el que segueixen: 

 Espai de la planta limitat - El fet de tenir dues bancades facilita la ubicació del motor 

i la bancada dins l’espai on s’ubica la planta. 

 Ubicació del motor i del generador a diferents nivells - El mètode per tibar la cadena 

explicat en el subapartat anterior, obliga a tenir els dos a diferents nivells, evitant 

així el contacte de la cadena amb l’eix de suport del motor. 

 Generador no definitiu - Ara mateix aquest generador està sobredimensionat en 

potència i, en funció dels primers resultats, pot implicar buscar-ne un altre. Amb 

aquesta opció, es pot mantenir la bancada del motor i variar la del generador. 

Amb aquesta opció, cal tenir molt en compte en assegurar d’alguna manera que la distància 

entre els eixos s’ha de mantenir constant assegurant que la cadena treballi adequadament. 

El disseny de les dues bancades està concebut per a què aquestes es construeixin 

principalment amb la unió mitjançant soldadura de perfils d’acer. A més a més, 

posteriorment se’ls aplicarà una mà de pintura antioxidant. 

Bancada del motor 

La dimensions crítiques a la hora de dissenyar la bancada del motor són l’alçada de l’eix 

respecte el recolzament del motor (190mm) i la seva amplada (230mm) per assegurar que 

les palanques del canvi de marxes i de l’arrancada no vegin limitat el seu recorregut al ser 

emprades. 

El llistat de components que la conformen és: 

 Un cos principal elaborat amb perfil d’acer 40x30x2mm. 

 Un eix d’acer de ∅14mm amb els extrems roscats M12. 

 Un tub amb funció d’alinear l’eix en el suport lateral més pròxim a la cadena. 

 4 peus silentblocks. 

 8 femelles (4 de M8 i 4 de M12) i 2 arandeles. 

A la Figura 8.18, es presenta el disseny final de la bancada del motor: 
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Figura 8.18. Vistes isomètriques muntada i explosionada de la bancada del motor 
Elaboració pròpia 

 

Figura 8.19. Fotografia de la bancada amb el motor 
Elaboració pròpia 

Bancada del generador 

La concepció d’aquesta bancada s’ha basat en la forma i les mides d’un euro-palet per 

permetre moure el conjunt amb l’ús d’un transpalet. El perfil utilitzat per l’estructura i els 

suports és d’acer rectangular de mides 80x40mm. A més a més, s’ha incorporat goma 

absorbidora de vibracions i antilliscant a cadascun dels suports. 

El disseny final de la bancada del generador és el que es pot observar a continuació: 
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Figura 8.20. Vista en perspectiva de la bancada i fotomuntatge amb el generador 
Elaboració pròpia 

Conjunt de les dues bancades 

El conjunt de les dues bancades juntes és el que es pot observar a la Figura 8.21. En aquesta, 

es pot observar la funció dels topalls que es troben indicats a la figura anterior [Figura 8.20]: 

fixar la distància entre els eixos del motor i del generador per assegurar que la cadena es 

mantingui tensada. 

      

Figura 8.21. Vista isomètrica (esquerra) i vista de planta (dreta) del conjunt de les dues bancades 
Elaboració pròpia 

Topalls 
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Figura 8.22. Conjunt de les dues bancades i el panell de control 
Elaboració pròpia
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9. Protocols d’arrencada, aturada i funcionament 

S’elaboren un seguit de protocols, que se sumen als ja establerts a [1], i que tenen per 

objectiu que qualsevol persona operària de la planta pugui tenir pautes per fer funcionar el 

motor. 

A l’annex A, es poden trobar els següents protocols: 

 PROTOCOL D’ARRENCADA [Annex E.1] 

Contempla els passos i decisions per posar en marxa el motor. 

 PROTOCOL D’ATURADA [Annex E.2] 

Contempla els passos i decisions per aturar el motor. 

 PROTOCOL DE FUNCIONAMENT [Annex E.3] 

Contempla els passos i decisions que asseguren que l’operari pugui fer ús del motor 

amb normalitat dins el conjunt de la planta. No és un protocol complet d’operació 

del motor. 
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10. Pressupost 

Es realitza el pressupost del cost de la realització del projecte, tenint en compte els costos 

en recursos humans i materials (incloent informàtics i energètics). 

10.1. Costos en recursos humans 

Es calcula el cost orientatiu de la inversió a realitzar en recursos humans. Els recursos 

humans utilitzats són un enginyer que ha elaborat el projecte i un cap de projectes 

encarregat de supervisar aquesta feina. A més a més, s’inclouen els costos de taller. 

Suposant un salari de 20€/h per l’enginyer, tenim que els costos derivats per la feina 

desenvolupada per l’enginyer és d’11000,00€. 

Concepte Hores invertides Salari pertinent 

Definició del projecte 30 600,00€ 

Disseny i implementació del projecte 350 7000,00€ 

Preprocés i postprocés de la simulació de la 
cambra de mescla 

50 1000,00€ 

Posada a punt 20 400,00€ 

Redacció i preparació exposició 100 2000,00€ 

TOTAL ENGINYER 550 11000,00€ 

Taula 10.1. Cost de la feina desenvolupada per l’enginyer 
Elaboració pròpia 

Suposant un salari de 40€/h pel cap de projecte, tenim que els costos derivats per la feina 

desenvolupada pel cap de projectes és d’1000,00€. 

Concepte Hores invertides Salari pertinent 

Supervisió del projecte 25 1000,00€ 

TOTAL CAP DE PROJECTES 25 1000,00€ 

Taula 10.2. Cost de la feina desenvolupada pel cap de projectes 
Elaboració pròpia 
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Els costos de taller inclouen el cost afegit de derivar una feina a un taller o semblant al no 

disposar de les eines necessàries perquè ho faci l’enginyer (mecanitzat, soldadura o 

mecànica del motor). Se suposa, que el cost és de 25€/h de feina. 

Concepte Hores de taller Cost 

Carburador (mecanitzat i soldadura) 5 125,00€ 

Instal·lació de la xaveta d’avançament 1 25,00€ 

Soldadura de la rosca al tub d’escapament 1 25,00€ 

Mecanitzat brides plat de transmissió 3 75,00€ 

Tall i soldadura bancada motor 1 25,00€ 

Tall i soldadura bancada generador 3 75,00€ 

Mecanitzat eix de suport del motor 1 25,00€ 

Mecanitzat panell de control 1 25,00€ 

TOTAL MATERIAL 16 400,00€ 

Taula 10.3. Cost de la feina desenvolupada a taller 
Elaboració pròpia 

10.2. Costos materials 

Costos del material d’adaptació del motor 

A la següent taula, es pot observar el llistat de material necessari amb els seus costos 

corresponents: 

Concepte Cost del material 

Tubs pel carburador* 50,00€ 

2 vàlvules tipus papallona + maneta (INOXPA) 131,92€ 

Filtre de l’aire Vicma 730 14,73€ 

Xaveta d’avançament (+1 recanvi) 11,80€ 

Tub i connexions de la planta amb el gasòmetre 189,55€ 

Circulador d’aire Turbo 3000 200,65€ 

Tub UNI V9 (∅19mmx4m) 245,60€ 

Interruptors i polsador 15,00€ 

Maneta i cable embragament 24,92€ 
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Sonda lambda universal de 4 cables 51,00€ 

Pinça amperimètrica (PCE-DC 1) 53,10€ 

Multímetre (PCE-DM 10) 23,54€ 

Voltímetre analògic (IP1V5CC540) 35,20€ 

Fusta panell de control* 5,00€ 

Perfil 40x30 bancada motor (4m)* 12,00€ 

Perfil 80x40 bancada generador (6m)* 50,00€ 

Goma absorbidora de vibracions (Egaña ADD-50) 27,14€ 

4 peus silentblock (Egaña 000NM) 11,20€ 

Eix ∅14mm de suport del motor (1m)* 1,50€ 

Cargols, femelles, brides, volanderes, etc.* 30,00€ 

Esmalt antiòxid 14,95€ 

TOTAL MATERIAL 1198,80€ 

* Cost aproximat 

Taula 10.4. Cost del material 
Elaboració pròpia 

Costos informàtics 

Es calculen el costos derivats de l’ús d’eines informàtiques. Això inclou, l’amortització 

corresponent a l’ús de l’ordinador i a les respectives llicències de software. 

El cost de l’ordinador és de 1030,00€. Suposant una amortització a 5 anys i un funcionament 

de 5h de mitja diàries (1825h anuals), obtenim que el cost per hora és de 0,113€.  

Concepte Hores funcionant Amortització 

Hores de redacció, realització de la 
presentació i consulta 

150 16,93€ 

Hores de simulació 
(sense comptar les hores en les quals s’estaven 
realitzant les tasques anteriors alhora) 

500 56,44€ 

TOTAL AMORTITZACIÓ ORDINADOR 650 73,37€ 

Taula 10.5. Cost d’amortització de l’ordinador 
Elaboració pròpia 
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El software de pagament utilitzat en el desenvolupament d’aquest projecte és: 

 Microsoft Office 2012 Professional - Cost de la llicència: 700€ - 2h ús diari 

 SolidWorks Standard 2012 - Cost de la llicència: 3200€ - 1h d’ús diari 

 ANSYS Workbench 13.0 - Cost de la llicència per un sol ordinador: 160€ - 4,5h ús 

diari 

 Windows Home Edition - No es té en compte, degut que està inclòs en el preu de 

compra de l’ordinador i ja s’ha amortitzat la part pertinent. 

Suposant que es renova el software amb cada canvi de hardware (cada 5 anys), obtenim la 

següent taula: 

Concepte 
Hores 

d’ús anuals 
Hores d’ús 

durant el projecte 
Amortització 

Microsoft Office 730 100 19,18€ 

SolidWorks Standard 365 75 131,51€ 

ANSYS 1642,5 600 11,69€ 

TOTAL AMORTITZACIÓ SOFTWARE 162.38€ 

Taula 10.6. Cost d’amortització de software 
Elaboració pròpia 

Costos energètics 

Se suposa una despesa de 300€ en el consum elèctric derivat de l’ordinador, la il·luminació i 

calefacció. 

Costos en material fungible 

Se suposa una despesa de 50€ en material fungible (impressions, paper, material 

d’escriptura, etc.). 
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10.3. Costos totals 

Amb la suma de tots els costos anteriors, s’obté aquesta taula que segueix: 

Concepte Cost 

RECURSOS 
HUMANS 

Salari enginyer 11000,00€ 

Salari cap de projectes 1000,00€ 

Costos de taller 400,00€ 

MATERIAL 

Costos de material d’adaptació del motor 1198,80€ 

Amortització de l’ordinador 73,37€ 

Amortització de software 162,38€ 

Costos energètics 300,00€ 

Costos material fungible 50,00€ 

COST TOTAL DEL PROJECTE 14184,55€ 

Taula 10.7. Cost total del projecte 
Elaboració pròpia 
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11. Estudi d’impacte ambiental 

Aquest projecte està emmarcat dins la investigació amb combustibles d’origen renovable i, 

per consegüent, la seva finalitat és reduir l’impacte que es genera sobre el medi ambient en 

la producció d’electricitat i calor. Malgrat això i com tota activitat humana, es generen 

emissions o residus no desitjables o nocius per l’entorn. 

11.1. Entorn 

La planta pilot, de la qual forma part el motor, es troba situada al laboratori d’enginyeria 

química (pavelló G, planta -1) de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 

Barcelona (UPC). 

L’entorn immediatament afectat per l’activitat dels motor és el conjunt dels laboratoris que 

comparteixen espai amb la planta, en els quals hi conviuen personal investigador, docent i 

alumnat. També cal tenir en compte l’entorn de l’escola degut que els subproductes gasosos 

són enviats a l’exterior a través de l’extracció instal·lada a la mateixa planta. 

11.2. Identificació d’impactes 

Emissions atmosfèriques 

i. CO2 

El CO2 és d’un dels gasos responsables de l’anomenat efecte hivernacle i existeixen 

nombroses normatives pel control de les seves emissions.  

L’avantatge que presenta el cas d’aquest projecte és que l’emissió neta d’aquest gas és 

zero ja que l’origen del gas de síntesi utilitzat com a combustible és la biomassa i, en el 

conjunt del cicle, el CO2 emès és el mateix que el que va absorbir la planta durant el seu 

cicle de vida donant balanç igual a zero. 

ii. CO 

Aquest gas és un dels principals components que conformen el gas de síntesi, sent 

també el principal combustible juntament amb l’hidrogen, cosa que provoca que 

l’objectiu de la combustió dins el cilindre sigui completar la combustió i reduir el 

màxim la presència d’incremats, ja que això comportaria una pèrdua de potència i 

eficiència; a diferència de l’ús de combustibles fòssils on sovint la màxima potència es 

dóna en mescles riques i, per tant, la presència de CO en els seus fums és usual. 
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El CO no té efectes destacables en la contaminació o en l’efecte hivernacle, però sí a 

l’entorn més proper donat que és tòxic pels ésser vius. Per evitar efectes nocius sobre 

les persones que es troben al laboratori, las planta disposa d’un detector de CO i un 

protocol de seguretat en cas de fuita d’aquest gas.  

iii. SOx i NOx 

Aquests gasos són els responsables de la pluja àcida degut que reaccionen amb l’aigua i 

l’oxigen de l’atmosfera produint àcid sulfúric i àcid nítric que són arrossegats per les 

precipitacions i dipositats al sòl. A més a més, el NOx afavoreixen la presència d’ozó 

troposfèric molt oxidant i perjudicial pels éssers vius. 

La presència de sofre en el gas de síntesi sol ser nul·la o gairebé nul·la (segons la 

biomassa utilitzada), en contraposició als combustibles fòssils on la seva presència 

comporta problemes degut que durant el procés de combustió es produeix sovint SO2. 

El nitrogen present en la combustió a altes temperatures reacciona amb l’oxigen 

generant òxid nítric (NO) i gas cafè (NO2(G)). La producció d’aquest gas es redueix en 

disminuir la temperatura de la combustió, afectant per contra el rendiment del motor. 

En posteriors estudis, cal investigar quina és la presència de NOx en la utilització de 

gas de síntesi com a carburant d’un MACI. 

iv. Partícules sòlides 

La presència de partícules sòlides en la combustió de gas de síntesi és inapreciable, ja 

que en l’etapa de neteja de després de la gasificació s’assegura aquest fet, i solen 

provenir de la crema de l’oli lubricant o alguna reacció complexa durant la combustió. 

v. Vapor d’aigua 

El gas de síntesi té una proporció destacable d’hidrogen (reaccionarà amb l’oxigen 

donant vapor d’aigua) i de vapor d’aigua cosa que en la sortida de la xemeneia de 

l’extracció pot crear un impacte visual, malgrat no ser contaminant. 

Abocaments 

L’oli utilitzat procedent d’un motor és altament contaminant per la presència de metalls 

pesats i la seva baixa biodegradabilitat. La gestió d’aquest residus està regit pel Real Decret 

679/2006. 

L’oli usat del motor s’ha de dur, dins un recipient que no contingui aigua, dissolvents o 

altres olis, a un establiment comercial on es realitzin canvis d’oli (està obligat a acceptar-lo 

gratuïtament) o a una deixalleria. 
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Residus sòlids 

El filtre de l’aire és l’únic residu sòlid que està previst que es generi regularment, ja que 

cada cert temps s’ha d’intercanviar per un de nou al ser aquest de paper. El filtre d’aire usat 

s’ha de dur a una deixalleria per al seu tractament posterior. 

Sorolls 

El nivell de soroll generat per un motor pot superar perfectament els 100dB(A) i la legislació 

laboral espanyola exigeix que el nivell de soroll no sobrepassi els 85dB(A) a 1m de distància 

de la font sonora i 1,5m sobre el nivell del terra, malgrat la tendència europea és d’establir-

ho a 80dB(A) [12]. Per aquest motiu, l’ús de cascs antisoroll dins l’espai delimitat per la 

mampara de la planta pilot és obligatori pels operaris de la planta, mentre el motor es trobi 

en funcionament. 
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Conclusions 

Un cop finalitzat el projecte s’extreuen les següents conclusions: 

 La finalitat d’aquest motor és realitzar uns primers estudis del seu comportament amb 

el gas produït per la planta, no té per objectiu subministrar electricitat. 

 Els primers paràmetres a determinar són la velocitat de gir (rpm) mínima i màxima al 

qual pot girar el motor, les obertures de les papallones a l’arrencada per assegurar que 

el motor arrenqui sense embalar-se i amb el generador en buit (ralentí) i la velocitat de 

gir a la qual es dóna la màxima potència. 

 Durant la recerca d’informació sobre la carburació, s’ha fet palès que la literatura sobre 

carburadors de gas és molt escassa, tractant-se bàsicament de casos particulars 

d’alguns estudis, alguns papers, etcètera. En canvi, la literatura de carburadors de 

gasolina és abundant al tractar-se d’una tecnologia molt estudiada degut que forma 

part de l’àmbit de l’automoció: un sector on s’han fet grans progressos d’investigació 

durant les últimes dècades. Per consegüent, s’ha pres com a punt de partida el 

carburador de gasolina per després adaptar-ho al nostre cas i dissenyar un prototip de 

carburador que servirà de base per a posteriors millores. 

 Abans d’operar amb el motor, caldrà comprovar l’estanquitat del carburador i detectar 

si hi ha alguna fissura per on es pugui escapar el gas o la mescla. 

 Els graus en l’avançament de l’encesa s’han extret de la bibliografia, amb la qual cosa 

cal comprovar que aquest graus són els adequats en aquest cas i, si pot ser, fer un estudi 

grau per grau fins trobar-ne el punt òptim de funcionament. Això implica adquirir o 

fabricar un joc de xavetes decalades en els diferents graus desitjats per l’estudi. 

 Els elements de control introduïts són els bàsics per a fer funcionar el motor i obtenir-

ne les dades bàsiques. En funció de les necessitats que apareguin durant els assajos, 

caldrà veure si és necessari afegir-ne més. 

 Caldrà comprovar la validesa i la operativitat dels protocols elaborats, fent-li les 

millores que es creguin oportunes en base a l’experiència; sobretot, si s’afegeixen nous 

elements de control en posteriors projectes. 

 La millora del disseny del carburador proposat i l’estudi de l’efecte de l’avançament de 

l’encesa són, per sí mateixos, projectes que es poden realitzar en un futur. 
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 En el cas que posteriorment es volgués adquirir un altre motor per estudiar-ne el seu 

comportament, es recomana adquirir un grup electrogen ja que porten incorporat un 

sistema de refrigeració propi, la transmissió es realitza mitjançant eixos solidaris 

−millorant el rendiment respecte la transmissió de cadena− i incorporen un regulador 

de velocitat adaptat a la freqüència de la xarxa. 

 L’adaptació de motors convencionals de gasolina pot ser una bona solució en zones on 

l’adquisició d’un motor específic per la generació elèctrica a partir de gas és massa 

costosa. Per aquest motiu, és també important la creació de bibliografia al respecte, 

com és el present projecte. 
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