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Resum 

En aquest projecte es pretén comprovar al viabilitat, tant tècnica com econòmica de 

l’aprofitament energètic dels residus forestals a Catalunya. Entendrem com a residu forestal 

tot aquell rebuig en la neteja de boscos i altres zones forestals. No hi s’hi inclourà doncs, ni 

el rebuig de matèria vegetal de l’activitat agrícola ni la matèria provinent de conreus 

energètics. 

El procés escollit a fi d’obtenir un bon rendiment energètic és la gasificació. Com es 

podrà llegir més endavant, aquest procés presenta certes avantatges respecte la combustió 

tradicional que durant milers d’anys ha utilitzat la humanitat. Detalladament, aquest projecte 

conté els següents punts: 

• Situació inicial de l’aprofitament del residu forestal. Que és i com s’obté. 

• Estudi de cas. Zona nord del Parc Natural del Montseny 

• Planta de gasificació. Gasificador, sistemes de neteja i motor-generador. 

• Viabilitat econòmica de la venda d’electricitat en règim especial. 

S’estudia el cas concret d’una zona de la comarca d’Osona on es delimita una 

superfície i per tant una producció anual de matèria vegetal. Es pretén ser el més acurat 

possible en la delimitació de les variables a fi de poder dimensionar el procés amb la 

màxima correcció. Així doncs, el transport, l’estocatge, i tots els equips necessaris en el 

procés queden definits. 

La instal·lació consta de la preparació del residu, el gasificador i els equips auxiliars 

de neteja del gas, el motor de combustió i els equips de generació i transformació elèctrica. 

L’electricitat produïda es ven en situació de règim especial i es consideraran les possibles 

utilitats del calor generat en el procés de gasificació. 

És difícil aconseguir la viabilitat econòmica d’una planta de gasificació d’aquestes 

característiques degut a l’elevat cost dels equips. Tot i això pot arribar a ser rendible quan 

es juga amb certs paràmetres com subvencions públiques, preus de la biomassa i preu de 

venda de l’electricitat. 
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1. Glossari 

 

DAP:    diàmetre a 1,30 m d’alçada 

esteri:    quantitat de llenya que ocupa 1 m3 

E:    relació d’equivalència o estequiomètrica 

ha:    hectàrea 

KVA:    kilovolt amper 

kWe:    kilowatt elèctric 

kWt ó kWth:   kilowatt tèrmic 

Nm3:    metre cúbic en condicions normals 

PLAT:    producció llenyosa aèria total 

ppm:    parts per milió 

USD:    US dollar, dòlar d’Estats Units 

t:    tona  

T:    temperatura 

TEP:    tones equivalents de petroli 
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2. Introducció 

 

Es vol donar a conèixer la situació actual dels boscos a Catalunya i del seu possible 

rendiment energètic. Cal observar més acuradament altres països on han après a mantenir 

els seus boscos en bones condicions. Això els permet obtenir-ne fusta de bona qualitat i 

utilitzar-los com una font d’energia renovable com podria ser la eòlica, hidràulica o solar. 

Malgrat això, no tot és vàlid. Es busquen sistemes que millorin el rendiment ja sigui en 

combustió o, com en aquest projecte, en gasificació. Adaptar cada tecnologia a la situació 

actual de Catalunya i sempre amb una mirada cap al futur on els combustibles fòssils 

potser ja no hi seran. Tanmateix, l’explotació dels boscos no pot ser inadequada, doncs una 

mala gestió pot fer-los minvar. 

La gasificació és el gran desconegut. Àmpliament utilitzada a principis de segle, actualment 

tan sols algunes plantes proven de fer veure al món que és una tecnologia amb unes bases 

sòlides i unes grans perspectives de futur. L’elevat cost dels equips i la poca difusió fan de 

la gasificació una eina poc emprada. 

Aquest projecte doncs, vol fer conèixer tant el desaprofitament dels boscos com el sistema 

de gasificació que podria donar a moltes poblacions aïllades amb suficients recursos 

forestals la possibilitat mantenir-se autònoms energèticament. 
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3. Situació inicial 

3.1. Situació de l’aprofitament energètic del resid u forestal 

al món, Espanya i a Catalunya 

Internacional  

L 'any 1997, la Unió Europea va signar el Llibre blanc d'energies renovables, on es fixa com 

a objectiu augmentar la ratio de consum d'aquest tipus d'energia fins al 12% el 2010 (partint 

del 10,8%), sobretot en els camps de les energies eòlica i fotovoltaica i de la biomassa.  

Països de la resta d'Europa com ara Suècia, Finlàndia, Àustria, França o el Regne Unit 

tenen actualment una important trajectòria en aquesta mena d’experiències, amb un elevat 

grau de desenvolupament de la mecanització de l’aprofitament i dels cultius de curta rotació 

(SRF, Short Rotatiori Forestry), amb espècies com ara el salze, la robínia o el pollancre 

(IDAE, 2002). 

Espanya  

En el Pla de foment de les energies renovables, s'estableix un objectiu del 12% d'aportació 

de les energies renovables (EERR) a la demanda energètica d'Espanya en l’horitzó del 

2010, essent l’aportació d'aquesta, el 1998, del 6,3% sobre el consum d'energia primària 

(IDAE, 1999).  

En aquells moments, la biomassa representava el 50,8% de les EERR, Segons el Pla, la 

valoració de les aplicacions termoelèctriques de la biomassa tenen un fort potencial de 

creixement. Com a font tèrmica, la biomassa ha mantingut un baix creixement, tot i que ja 

destaquen nous segments en el mercat domèstic amb un potencial interessant. Amb relació 

a les perspectives, el Pla remarca que els residus forestals plantegen problemes d'usos 

competitius o alternatius a l’energètic, i també problemes d’oscil·lació en la producció.  

L'aprofitament de residus forestals a Espanya té uns efectes molt positius en els àmbits de 

la prevenció i extinció d'incendis forestals, la substitució de combustibles fòssils, la creació 

d'ocupació en el món rural i la descentralització energètic.  
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En aquests moments, un gran obstacle per al desenvolupament d'aquest aprofitament són 

els costos d'extracció, pretractament i transport, que superen el preu d'altres combustibles 

com els derivats del petroli o el gas natural. El nivell de mecanització en tasques 

d'aprofitament a Espanya és inferior al 35% (Timberjack, 2003).  

Per minimitzar aquestes despeses, es plantegen mesures d'integració dels treballs, 

garantia de venda de la biomassa, equips adaptats a les necessitats de processament de la 

biomassa, i canvis en els procediments operatius.  

Fins ara s'han dut a terme diversos estudis sobre aquesta mena d'aprofitament, publicats i 

no publicats (Castella i Lleó, Galícia i País Basc), amb la intervenció de diversos 

organismes (CIEMA T -Ceder, CIS-Madera, Ente Regional de la Energía (EREN), FERALA 

V A, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Junta de Castella i Lleó, 

Universitat politècnica de Madrid, Universitat de Santiago de Compostela, Universitat de 

Vigo, etc.). En l’àmbit de la indústria, hi ha diverses iniciatives en funcionament: 

- Planta de gasificació de closques d'ametlles de 500 kWe a Mora d'Ebre. Aquesta 

planta gasifica closca d'ametlles en un reactor de llit fluiditzat (patentat) i esta 

provista de tres motors de gas amb una capacitat total de 500 kWe. És en 

funcionament des de 1997. El temps de funcionament real són 4000 hores/any, 

amb un temps total des de la posta en marxa superior a les 20000 hores. El 

rendiment elèctric és de 1 kWe/kg biomassa (amb 3800 kcal/kg i humitat d'un 12%). 

Les proves s'han realitzat amb pinyol d’oliva premsat amb un rendiment de de 1,2 

kWe/kg. La planta ha estat treballant 200 hores amb aquest material. S’han provat 

amb èxit altres tipus de biomassa. La companyia està començant un programa de 

R+D per adaptar la planta de gasificació a fi de gestionar altres residus com fang de 

depuradores municipals, trossos de pneumàtics i altres. 

- Planta de reciclatge de pneumàtics usats Guascor. Guascor ha construït una planta 

de 12.000 tona/any amb una inversió al voltant dels 12 milions de €. La planta, 

localitzada a As Somozas (a Coruña, Galicia), treballa per lots. Està dissenyava per 

operar 8000 hores/any, 2700 lots/any i 4500 kg/lot. La posta en marxa va finalitzar 

l’any 2002. Actualment la planta està operant al voltant d'un 30% de la seva 

capacitat, gasificant-se 9 tones/dia en dos lots. Els productes obtinguts són (sense 

tenir en compte l’aire introduït): 

• 28% de carboni 

• 22% d'olis, venut per combustió en calderes. 
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• 75% gas de combustió, utilitzat per alimentar dos motors de gas de Guascor 

de 425 kW. Al voltant de la meitat de l'electricitat produïda és per 

autoconsum i la resta es ven a la xarxa. 

• 20% d'acer, que es ven com ferro de trossejat. 

- Planta de gasificació Poligas de 600 kWe. La planta es localitzava a Ribesalbes 

(Castelló), propietat d’un Consorci espanyol en el qual EIE SL era l’accionista 

majoritari, es va dissenyar per gasificar fins a 25000 tones/any de plàstics residuals 

(PE i PP). El gas sintètic, una vegada condicionat, s'utilitza en motors de combustió 

interna (GE Jenbacher) per generar electricitat. La planta es posava en marxa a la 

tardor del 2002. GE Jenbacher anunciava el darrer any que, després d'instal·lar un 

precipitador electrostàtic humit, els motors de gas estaven funcionant 

satisfactòriament. El març de 2004 Environmental International Engineering i 

Poligas Ambiente, la companyia al càrrec de la planta, entraven en fallida i 

actualment la planta no està en funcionament. 

L’any 2004 Environmental International Engineering tenia tres projectes per a futures 

plantes a Espanya: 

- Vilaseca Energía. La planta, que es localitzaria a Mora la Nova (Tarragona), 

gasificaria 20000 tones/any de residus plàstics per obtenir-ne 7 MWe, i 700 kW 

tèrmics per a venta a una indústria pròxima . 

- Totana (Murcia). El propòsit és la valorització energètica de 42000 tones/any de 

estibes de pell i cuir, biomassa, residus de conreu i plàstics no perillosos, 

produint-ne 7,3 MWe. 

- Europac Energía (Palencia). Aquesta planta gasificaria 40000 tones/any de residus 

plàstics de la producció de paper reciclat per produir 7,2 MWe i vapor per a la 

fabricació de paper. 

Catalunya  

A Catalunya, en el Pla de l’energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010, que es va i 

publicar el 2002, es proposava doblar la participació de les EERR sobre el consum 

d'energia primària del 2,7% (2000) fins el 5,4% l’any 2010. Actualment s'ha reelaborat el 

nou Pla de l’energia en l’horitzó 2015.  
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La importància de la biomassa es reflecteix en la voluntat de l’Administració catalana 

d'apostar per aquesta font d'energia, en la qual, a més de la biomassa dels boscos, intervé 

material procedent dels sectors Industrial forestal, agrícola i ramader,  

De manera recurrent, ha anat sorgint l’interès per aquest tipus d'aprofitament forestal en 

situacions com ara la puja de preus del petroli, i posteriorment davant de grans incendis 

forestals o de canvis en el mercat de la fusta,  

En el marc del Pla de l’energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010, l’ICAEN (Institut 

Català de l'Energia) el 2001 va promoure un projecte realitzat pel CREAF (Centre de 

Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) i el CTFC (Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya) sobre el marc potencial i l’aplicació de la biomassa forestal,  

A Catalunya, a més de les plantes de gasificació descrites anteriorment, hi ha diversos 

exemples que han apostat per la biomassa forestal amb resultats diferents. La planta 

tèrmica de cogeneració de Sant Pere de Torelló es va engegar aprofitant l’avinentesa de la 

important indústria de la torneria que hi havia concentrada al municipi, A Solsona, una 

empresa de taulers també disposa d'una caldera de cogeneració que és alimentada amb el 

subproducte de la mateixa indústria, A Molins de Rei, es disposa d'una central de generació 

d'aigua calenta que s'alimenta de biomassa llenyosa (closca d'ametlla i pinya), Així mateix, 

alguns municipis han apostat per aquesta mena de biomassa per a la generació de calor en 

edificis públics. No obstant això, gran part de les calderes de generació de calor encara 

basen el proveïment de biomassa en la importació d'un material com ara els pel·lets de 

fusta, que actualment no es produeixen a Catalunya.  

Així mateix, diverses empreses treballen des de fa anys en la cadena de proveïment 

d'aquesta font d'energia, tot i que l’extensió d'aquesta aplicació és encara molt limitada. A 

Girona, també s'han dut a terme aprofitaments de biomassa forestal residual, juntament 

amb altres material llenyosos, amb el posterior estellament. Finalment, algunes empreses 

de treballs forestals catalanes disposen d'estelladores, que, a més de l’estellament 

necessari de les restes d'aprofitament, serveix per generar estella adient per a la generació 

de calor.  

L 'aprofitament  de la biomassa 

La cadena d'aprofitament energètic de la biomassa forestal abraça des de la producció, 

passant per la cadena d'aprofitament i processament, fins a la utilització energètica, Tenint 

en compte el reduït marge de benefici amb que es treballa en els treballs forestals, l’actual 

competència amb altres combustibles o energies i l’escassetat d’experiències en aquest 
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àmbit, és fonamental optimitzar la cadena d'aprofitament, on es produeixen gran part de les 

despeses d’obtenció del material i amb més variabilitat, a diferencia d’altres operacions com 

ara la fase de combustió en unes condicions més controlades.  

La utilització de la biomassa forestal té indubtables beneficis ambientals, però també inclou 

possibles inconvenients o limitacions. Això fa necessària la recerca en relació amb les 

condicions de sostenibilitat d’aquesta classe d’utilització, tenint en compte el cicle de vida 

de producció d’estella forestal, tot avaluant totes les carregues i impactes que suposa, en 

les quals la fase d’aprofitament és d’una importància cabdal. 

Beneficis              

• Estalvi de combustibles fòssils.  

• Reducció de la dependència energètica gràcies a la utilització d’una energia local,  

• Millora de les masses forestals amb densitat excessiva, més i millor creixement, 

més benefici econòmic a la llarga.  

• Millora del potencial de lleure de les masses forestals.  

• Compatibilització amb les operacions de prevenció d’incendis.  

• Dinamització del sector a les zones rurals, creació d'ocupació directa i indirecta.  

• Millora de la continuïtat temporal al llarg de l’any de les empreses forestals.  

• Eliminació i valorització de subproductes / residus industrials. Valorització de les 

restes de l’aprofitament i intervencions de millora.  

• Nou mercat per als propietaris forestals, amb la reducció de despeses, dinamització 

del sector de la fusta.  

• Important desenvolupament de la tecnologia de calefacció:  

• Qualitat de combustió (rendiment gairebé del 90% i reducció de les emissions de 

gasos a l’atmosfera).  
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• Garantia d'aprovisionament (logística, contractes d'aprovisionament garantits, àrees 

d'emmagatzematge properes),  

• Automatització (alimentació, ignició, regulació i programació, expulsió de cendres). 

 

Inconvenients            

• Mentre sigui possible, es considera necessari donar un valor afegit més alt a la 

fusta.  

• Efectes positius de la permanència de les restes sobre el terreny, Desprotecció del 

sol. 

• Extracció de nutrients i de matèria orgànica.  

• Cost elevat: el que queda al bosc o no s'aprofita és accessible a un preu més alt 

mentre no es creïn nous punts de demanda més propers als recursos. 

• Costos (referent a la instal·lació de la caldera).  

• Inversió (finançament i cobertura del risc d'aquesta mena d'inversions).  

• Informació escassa (desconeixement de la biomassa i el seu potencial, i manca de 

projectes de demostració)  

• Configuració física de la biomassa (disposició i característiques).  
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3.2. Avantatges i inconvenients de la neteja forest al 

3.2.1. Socioeconomia i mercat 

El desembosc de biomassa té un important component de treballs manuals, la qual cosa 

implica disposar d'operaris que puguin efectuar aquests treballs. Aquest més gran esforç 

físic requerit pot accentuar la manca de mà d'obra que ja caracteritza el sector forestal.  

Tot i que la cadena de producció de biomassa ha de ser contínua al llarg de l’any, els llocs 

de treball creats generalment són estacionals, la qual cosa és un dels factors que fan difícil 

quantificar la creació de llocs de treball.  

Influencia en el mercat de la fusta  

L 'efecte de la creació d'un nou mercat per a material del bosc o subproductes d'indústries 

mostra aspectes positius i aspectes negatius per als diferents agents implicats. D'una 

banda, aquesta nova veta de mercat permet al sector de propietaris i rematants disposar 

d'un ventall més ampli per a les operacions, i per tant més possibilitats de generar 

beneficis, sobretot amb relació a actuacions de millora a curt termini i en la millora de les 

masses forestals en general a un termini més llarg.  

No obstant això, la utilització de material de petita dimensió pot entrar en conflicte amb les 

cadenes de proveïment de material, sobretot per a la indústria de trituració.  

3.2.2. Ambientals 

Les restes de tallada, juntament amb el matoll i la part del mantell del sol, generen un 

efecte positiu sobre el terreny (Balboa et al., 2003):  

• Eficaç: protecció enfront de l'erosió (preservació del sol i de la qualitat de les 

aigües). 

• Retorn d'una part important de nutrients acumulats.  

• Manteniment i increment del contingut de matèria orgànica i carboni al sol. 

• Reducció de l'evaporació en períodes secs.  
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• Reducció del risc de compactació per maquinaria i de l'impacte de la pluja.  

• Disminució del desenvolupament de vegetació accessòria i la seva competència. 

• Contribució directa sobre la regeneració natural de boscos tallats.  

L'efecte de la retirada de les restes limita aquestes funcions segons la quantitat i el tipus de 

fracció aprofitats, l’espècie, les condicions del sol i les mesures de protecció emprades.  

Nutrients i fertilització  

Les fulles, escorça i les parts més fines dels arbres és on es concentren majoritàriament els 

nutrients retinguts, de manera que fer-ne una extracció continuada a la llarga pot ocasionar 

un empobriment del sol. És per això que les intervencions intensives han d'evitar la pèrdua 

d'aquests elements, o bé garantir-ne la restitució, tot adaptant la gestió de restes, l’extracció 

de fullam i operacions d'adobament del bosc per mantenir-hi el nivell adient de nutrients. 

Una alternativa és deixar el material de bosc fins que s'assequi i perdi la fulla, de manera 

que alhora s’elimini l’excés d'humitat.  

L'extracció d'arbres sencers pot conduir a una pèrdua de creixement en els anys posteriors, 

però cal tenir en compte que la realització de les aclarides precomercials, caracteritzades 

per l’extracció d'arbres petits sencers, permeten la millora de les masses forestals i un més 

gran desenvolupament futur de la massa que si no es fes aquesta intervenció.  

En tot cas, la tecnologia actual no permet l’extracció total de restes. Al voltant d'un 30% de 

les restes romanen sobre el terreny.  

Als Annexes 2 es presenten diverses recomanacions a fi d’actuar contra la pèrdua de 

nutrients en les neteges forestals segons Hakkila, 2004; Balboa et al., 2003  

Prevenció d'incendis  

Un dels principals avantatges que van associats a l’aprofitament de biomassa forestal, és la 

seva potencial aportació quant a la prevenció d'incendis. L'extracció de combustible 

acumulat als boscos suposa disminuir la intensitat d'un potencial incendi a la zona. Alhora 

l’extracció de matolls i arbres petits pot servir per trencar la continuïtat vertical, i així evitar-

ne la propagació o retardar-la. Des del punt de vista econòmic, cal tenir en compte l’estalvi 
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que suposa l’extracció de material en les mesures de prevenció d'incendis que ja es duen a 

terme actualment sobre el territori.  

Tanmateix, és necessari adoptar una solució de compromís entre el manteniment temporal 

de la biomassa al bosc perquè s'assequi i perdi el fullam, amb una disposició i una durada 

que no comprometin aquesta funció positiva enfront dels incendis.  

Fixació de carboni  

L’aprofitament de l’energia de la biomassa contribueix notablement a la millora i 

conservació del medi, ja que no té un impacte mediambiental significatiu, atès que el CO2 

que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals 

durant el seu creixement; per tant, el balanç final és nul. Com ja s’ha comentat, la inversió 

d'energia per a la obtenció de la biomassa es valora en només un 3% de la produïda 

(Hakkila, 2004). 

Una millor gestió dels boscos, significa un millor creixement de les masses forestals. Els 

arbres fixen la major part del carboni durant el creixement. En època adulta aquesta 

captura es redueix considerablement en la majoria d’espècies. 

El CO2 captat durant el creixement es retornat a l’atmosfera si l’arbre mor. Això es degut 

a la descomposició microbiana de la fusta en el sòl. 

Sostenibilitat  

L'execució de les aclarides precomercials o de plançoneda suposa una millora de les 

masses joves. Aquesta extracció de peus petits pot ajudar a cobrir part de les despeses 

d'aquestes operacions, d'altra manera costoses o negligides. Els boscos on s'han omès 

aclarides anteriors, presenten una gran quantitat de biomassa susceptible de ser emprada 

com a font d'energia. És necessari considerar aquesta situació de sobreacumulació de 

peus petits en la seva mesura, com a horitzó temporal a partir del qual obtenir fusta de més 

qualitat.  

D'altra banda, cal evitar un potencial risc de sobreaprofitament de les zones més properes 

al punt de demanda, ja que les distancies de desembosc i transport fan més rendibles les 

actuacions en aquestes àrees.  
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3.3. Combustió – Gasificació – Piròlisi 

Per poder donar una imatge esquemàtica del conjunt de reaccions que tenen lloc en un 

sistema complex sotmès a fortes accions tèrmiques, direm que quan sotmetem a una 

substància a una acció tèrmica (escalfament) sense l'aportació de comburent exterior que 

contingui oxigen (aire, aigua, diòxid de carboni etc.) estem referint-nos a les 

transformacions que tinguin lloc com transformacions produïdes en condicions de piròlisi. 

Si el procés té lloc amb aportació de comburent exterior, de tal manera que la quantitat 

d'oxigen és clarament inferior a la necessària per transformar els elements químics 

presents en el material inicial en les formes oxidades estables (CO2 i H2O) estem referint-

nos al procés com un cas de gasificació. 

Si el procés té lloc amb una aportació d'oxigen tal que s'aproxima a la quantitat necessària 

per formar les espècies oxidades estables esmentades en el paràgraf anterior, quantitat 

coneguda com la estequiomètrica de combustió, o en termes tèrmics la que defineix la 

relació d'equivalència E, ens referim a processos de combustió en els quals pot ocórrer que 

existeixi oxigen en excés E > 1 o bé defecte d'oxigen E < 1. Una relació d'equivalència 

bastant menor que la unitat E << 1 defineix, en conseqüència un procés de gasificació.  

Simplificant el problema, quan sotmetem a una elevació de temperatura a un combustible, 

a mesura que s’arriba a determinats nivells es van alliberant aquelles substàncies que són 

volàtils a aquestes temperatures i que ja existeixen o es formen. D'aquesta manera, es pot 

entendre la producció de substàncies com aigua, CO2, CO, CH4, C2H6, CH3OH etc., que 

són molècules petites i que per l’elevada proporció d'hidrogen i oxigen que contenen fan 

que el residu s’enriqueixi progressivament en carboni, de tal manera que en un procés lent 

el sistema final contindria en equilibri una barreja dels gasos descrits i carbó.  

L'aportació d'oxigen pot ser mesurada per la suma d'aportacions diferents: la  pròpia de la 

constitució de materials lignocelulòsics, la continguda en la humitat que acompanya 

normalment al material o la incorporada amb els gasos comburents o de gasificació en 

forma d'oxigen molecular (Aire) vapor d'aigua o monòxid o diòxid de carboni.  

El sistema descrit ha de ser concebut com un conjunt de materials de partida en el que 

segons la manera d'operació (evolució de la temperatura amb el temps) poden produir-se, 

preferentment, algunes transformacions respecte a altres també possibles. 



Estudi de viabilitat de l’aprofitament energètic del residu forestal a Catalunya mitjançant gasificació. Pàg. 21 

 

Les consideracions efectuades permeten intuir que un sistema format per una biomassa 

determinada i un comburent definit evolucionarà amb el temps a cada temperatura i 

produirà finalment un conjunt de productes també definit. 

 

3.4. Explicació del procés de gasificació 

Existeix una gran varietat d'equips generadors de gas que defineixen diferents maneres de 

contacte combustible comburent així com diferent distribució de productes. L'operació amb 

oxigen com agent gasificador, aire, aire enriquit en oxigen, vapor d'aigua o mescla 

d'aquests gasos dóna, per a cada tipus de contactor, una gamma enorme de possibles 

productes de tal manera que la composició del gas generat pot ser molt divers. 

En funció del sentit de fluxe del gas i del sòlid a gasificar es classifiquen en dos grans 

grups: Gasificadors en contracorrent (normalment anomenats updraft) i gasificadors en 

corrent directa (normalment anomenats downdraft). Els noms en anglès es defineixen al 

suposar que el fluxe de sòlids és sempre vertical descendent. 

Gasificador Updraft o en contracorrent 

Parlant d’un gasificador que treballi amb una alimentació de biomassa, en la zona superior 

es produeix l'assecat (eliminació de la humitat lliure) que és un procés endotèrmic amb un 

consum d'unes 600 Kcal/Kg d'aigua evaporada. La segona zona en sentit descendent 

defineix l'eliminació d'aigua de constitució, etapa de naturalesa exotèrmica que elevaria per 

si sola la temperatura del sòlid a 450 ºC, efecte clarament exaltat per la presència de gasos 

de major temperatura. A la zona superior a 600 ºC (873 K) es considera que s'entra a la 

zona de gasificació pròpiament dita i consisteix a dues franges en les quals ,en la superior 

es produeix la reducció de gasos com CO2, H2O per formar CO i H2, consumint energia 

tèrmica i refredant els gasos ascendents. A la zona inferior es produeix el contacte dels 

gasos d’alimentació (aire, oxigen pur , vapor d'aigua o mescla de gasos) amb la fase final 

de la descomposició de la fusta que sol ser carboni gairebé pur més les cendres pròpies de 

la fusta (òxids alcalins) i sílice. En l'esmentada zona es produeix l’escalfament dels gasos 

amb el refredament de les cendres més les reaccions d’oxidació dels residus de fusta per 

l'oxigen de l'alimentació en reaccions exotèrmiques de formació de CO i CO2. 
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Fig. 3.1:  Diagrama esquemàtic d’un gasificador Updraft mostrant les reaccions que es 

produeixen en cada zona 

En la zona de gasificació T > 600 ºC, les velocitats de reacció són prou elevades com per 

poder suposar que, en els temps de permanència del gas, s’arriba a condicions pròximes a 

l'equilibri; És a dir, és raonablement senzill calcular la composició del gas a la sortida de la 

zona de gasificació fixant les proporcions relatives d'aire/fusta seca, o millor, oxigen/fusta 

seca. (1,5 g O2/g fusta seca o 6,5 g d'aire/g de fusta seca). 

En la zona de piròlisi les coses ocorren de manera diferent, la temperatura és inferior a 600 

ºC i les reaccions no són el bastant ràpides com per acceptar que en tota situació s’arriben 

a condicions pròximes a l'equilibri, així, en el gas poden existir molècules orgàniques 

produïdes per fractura d'altres més grans que reaccionarien amb altres components del gas 

a temperatures superiors o simplement es fragmentarien novament però que en aquestes 

condicions ho fan amb tal lentitud que, en els temps de permanència a la zona, no pateixen 

graus de transformació notable i surten a la zona d'assecat i fins i tot a l'exterior de tal 

manera que al refredar-se encara més condensen formant els quitrans de tots coneguts 

que si condensen sobre superfícies en forma sòlida, són les anomenades cendres. 
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Gasificador Downdraft o en corrent directa  

La gran diferència conceptual entre un gasificador en corrent directa i el de contracorrent 

està que, en corrent directa, els gasos alliberats en les etapes de piròlisi i zona reductora de 

l'etapa de gasificació han de passar necessàriament per la zona de l'alta temperatura de la 

zona d'oxidació en l'etapa final de la gasificació. Això imposa una sèrie de condicions com 

que els quitrans tendeixen a desaparèixer en el producte final i l'aigua alliberada que en 

ascendent surt del sistema sense oportunitat de reaccionar (zona d'assecat) arriba als més 

alts nivells de conversió. La conseqüència global és que els gasos tendeixen a sortir del 

sistema a menor temperatura, (menor calor sensible) però amb una composició tal que el 

seu poder calorífic és superior; La suma del poder calorífic més la calor sensible és la 

mateixa per al mateix sistema, amb iguals perdudes i amb la mateixa relació d’equivalència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2:  Diagrama esquemàtic d’un gasificador Downdraft mostrant les reaccions que es 

produeixen en cada zona. 

3.4.1. Gasificació de residus forestals 

La gasificació d'un sòlid és un procés termoquímic que engloba la descomposició tèrmica 

de la matèria orgànica i l'acció d'un gas que reacciona principalment amb el residu 

carbonós procedent d'aquesta descomposició tèrmica. 
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El terme genèric gasificació engloba una gran varietat de processos en els quals poden 

obtenir-se molt diversos productes. Basant-se en l'agent gasificant empleat pot establir-se 

una primera classificació dels processos de gasificació: 

Amb aire: 

La reacció de combustió parcial amb l'aire dóna lloc a una reacció exotèrmica que produeix 

un gas de baix poder calorífic, que serà aprofitat amb fins de caràcter energètic.  

Amb oxigen: 

Es produeix un gas de poder calorífic mitjà, però de major qualitat al no estar diluït amb N2. 

A més d'aplicacions de caràcter energètic pot utilitzar-se com gas de síntesis per a la 

obtenció de metanol. 

Amb vapor d'aigua i/o oxigen (o aire): 

Es produeix un gas enriquit en H2 i CO que es pot utilitzar com gas de síntesis per a 

diversos compostos (amoníac, metanol, gasolines, etc.). 

Amb hidrogen: 

Es produeix un gas d'alt contingut energètic que, per tenir alts percentatges de metà, pot 

utilitzar-se com a substitut del gas natural. 

3.4.2. Termoquímica del procés de gasificació 

En el procés de gasificació tenen lloc una gran varietat de reaccions l’ordre i importància 

relativa de les quals depenen de les condicions d'operació i de l'agent gasificant utilitzat, 

però que poden agrupar-se en tres blocs o etapes en els quals conceptualment pot dividir-

se un procés de gasificació:  

Piròlisi o descomposició tèrmica: en la que mitjançant calor, el sòlid original es descompon 

en una barreja sòlid, líquid, gas. Al sòlid originat en aquesta etapa se’l sol denominar char i, 

a els líquids, degut a la presència majoritària de quitrans i vapors condensables, tar. Pot 

incloure's aquí el procés d'assecat que té lloc al entrar la biomassa al gasificador, encara 

que aquest procés no implica cap reacció química. 
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Oxidació o combustió: Té lloc quan l'agent gasificant és un oxidant com oxigen o aire i 

implica el conjunt de reaccions d'oxidació, tant homogènies com heterogènies, 

fonamentalment exotèrmiques, mitjançant les que es genera la calor necessari perquè el 

procés es mantingui. 

Reducció o gasificació: La constitueixen les reaccions sòlid-gas o en fase gas, mitjançant 

les que el sòlid romanent es converteix en gas. Es tracta de reaccions fonamentalment 

endotèrmiques, algunes de les quals tenen lloc en molt poca extensió, o sol tenen lloc en 

determinades condicions, com passa amb algunes reaccions de hidrogenació i/o reformat.  

Les etapes d'oxidació i reducció poden considerar-se conjuntament en una sola etapa de 

gasificació en la qual tenen lloc tota mena de reaccions possibles entre el char i la barreja 

gasosa present.  

3.4.3. Factors d’operació 

Existeixen una sèrie de factors que influeixen en el procés de gasificació, podent distingir-

se els que es refereixen a la manera d'operació i al sòlid gasificat, i els que són inherents al 

disseny del gasificador i dels equips auxiliars. 

Temperatura  

La temperatura és un paràmetre important en totes les etapes, i per tant en el rendiment 

final del procés. En concret, les proporcions entre char, quitrans i gas en els productes de 

piròlisi depenen estretament de la velocitat d'escalfament i de la temperatura final assolida. 

Com idea general es pot dir que a altes velocitats d’escalfament i alta temperatura final es 

produeix majoritàriament gas, mentre que a temperatures finals i velocitats d'escalfament 

menors es produeixen majoritàriament líquids o sòlids. 

En l'etapa de gasificació pròpiament dita, donada la reversibilitat de la majoria de les 

reaccions, la temperatura influeix en els equilibris de reacció. En general per a diferents 

combustibles es pot dir que l'augment de temperatura afavoreix l'augment del contingut en 

el gas producte d'H2 i CO en detriment del CH4 i de l'H2O. 

Pressió  

En general l'augment de la pressió desafavoreix les reaccions de gasificació, augmentant 

les proporcions d'hidrocarburs i quitrans. Els gasificadors de llit mòbil solen treballar a 
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pressió atmosfèrica i els de llit fluiditzat solen treballar a pressió, arribant fins als 30 bars en 

alguns casos. 

Relació agent gasificant/residu  

És un dels paràmetres més importants en la gasificació, especialment quan aquesta 

s'autoproveeix energèticament mitjançant l'oxidació parcial, amb aire o oxigen del residu 

tractat.  

Valors excessivament baixos d'aquest paràmetre poden no generar la quantitat suficient 

d'energia per mantenir el procés en les condicions adequades, produint-se una disminució 

del rendiment. D'altra banda, quan l'agent gasificant és aire, existeix a més un efecte de 

dilució per part del N2. Per això hi ha un valor òptim de la relació gasificant/residu per a 

cada procés, que depèn bàsicament de la composició del residu gasificat. Així, per 

exemple, quan es tracta de biomassa forestal la relació òptima en pes d'aire/biomassa s'ha 

comprovat que està entre 0,5 i 1,6 per als gasificadors de llit fluid, i al voltant d'1,5 per als 

gasificadors de llit mòbil. 

3.4.4. Principals tipus de gasificadors 

En aquesta memòria tan sols s’enumeraran els principals tipus. Tot i això, als Annexes  2 

s’explicaran més detalladament ja que és interessant conèixer les característiques 

d’operació, avantatges i inconvenients.  

Existeixen molt variades configuracions de reactors per portar a terme processos de 

gasificació. Encara que existeixen uns models bàsics, la imaginació dels dissenyadors ha 

portat a nous models, i a associacions, buscant sempre la millora de la qualitat del gas i una 

millor adaptació a l'objectiu perseguit. 

Tipus bàsics de gasificadors són: 

• De llit fluiditzat. 

• De llit mòbil (anomenat també de llit fix) 

• De corrents paral·leles (downdraft)  

• En contracorrent (updraft) 
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Altres tipus de gasificadors utilitzats en menys grau són els forns rotatoris, reactors 

ciclònics, llits fluiditzats circulants, d'arrossegament, etc. 

 

3.5. Aprofitament energètic del gas resultant 

3.5.1. Aprofitament energètic 

Un dels avantatges més importants del procés de gasificació és la gran varietat de 

possibilitats alhora d’aprofitar el gas i la calor generada. I no tan sols de l’aprofitament 

energètic podem parlar sinó que el gas produït és en gran part gas de síntesi i per tant la 

base per produir tot un ventall de compostos químics entre ells el metanol. 

Tot i això no és voluntat en aquest projecte parlar d’una finalitat química sinó de 

l’aprofitament energètic del gas. A partir d’aquí caldria separar dos punts d’extracció 

energètica. 

• Calor generada en el procés 

• Energia de la combustió del gas 

Calor generada en el procés: 

En aquest projecte no ens centrarem en l’aprofitament de la calor generada en el procés 

però si s’hi donarà una visió general. Tal i com ja s’explicarà més detalladament en apartats 

posteriors, el gran volum de gas surt del gasificador a una temperatura elevada. Aquest gas 

cal refredar-lo per provocar la condensació de la humitat i els quitrans i per optimitzar el 

rendiment del motor de combustió. 

Aquest refredament es pot realitzar en un bescanviador que, mitjançant un circuit d’aigua o 

aire proporcionarà una calor útil per al procés o per al seu ús fora la planta. 

Energia de la combustió del gas 

En quant a la combustió del gas resultant de la gasificació es tenen diverses alternatives. 

Les podríem ordenar de menys complexes i eficients a més complexes i eficients. Així 

doncs en primer lloc i àmpliament utilitzat es situen els motors de combustió. Robusts, 
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relativament econòmics i adaptables resten importància al fet que tenen un rendiment baix. 

Les turbines de gas són poc utilitzades degut al seu cost i a la seva dificultat d’us i 

durabilitat amb aquests tipus de gasos. En el camp de les turbines s’han fet molts avanços 

que permeten pensar en utilitzar-les més àmpliament en un futur proper. Un d’aquests 

avanços són les microturbines que es descriuen més endavant. Pur últim, i a títol 

informatiu, s’ha estudiat la utilització de piles de combustibles. No oblidem que un dels 

productes del gas és l’hidrogen tan de moda últimament. Aquest sistemes poden arribar a 

rendiments molt més alts que els dos dispositius anteriors no obstant això són 

exageradament cars i molt sensibles.  

3.5.2. Motors de combustió. 

En aquest projecte, s’escollirà el motor de combustió per a l’aprofitament energètic del gas. 

Com s’ha comentat és el sistema més estès ja que reporta menys problemes de 

funcionament i un cost baix de compra i manteniment. Més endavant s’explicarà el seu 

funcionament en la planta i rendiments d’operació. 

3.5.3. Microturbines. 

Les microturbines s'estan estenent per a generació distribuïda i per a aplicacions de calor i 

potència combinades. Són una de les tecnologies més prometedores per alimentar vehicles 

elèctrics híbrids. Tenen un rang ampli, des de les unitats que produeixen menys d’un 

quilovat, a sistemes comercials que produeixen desenes o centenars de quilovats. 

Part del seu èxit és gràcies als avenços en electrònica, que permet un funcionament 

desassistit en la seva interacció amb la xarxa elèctrica pública. La tecnologia electrònica de 

commutació de potència elimina la necessitat que el generador se sincronitzi amb la xarxa. 

Els sistemes de microturbina tenen molts avantatges respecte la generació amb motor 

alternatiu, com densitat de potència més alta (respecte a superfície ocupada i pes), 

emissions extremadament baixes i poques parts mòbils. Les microturbines també tenen 

l’avantatge de tenir la major part de la pèrdua de calor tan sols en l’escapament a alta 

temperatura mentre els motors alternatius tenen la pèrdua de calor en dos focus, 

l’escapament i el sistema de refrigeració. Tanmateix, els motors alternatius tenen una 

resposta més ràpida a canvis a demanda de potència de sortida i són normalment una mica 

més eficaços, encara que el rendiment de les microturbines està en augment. Les 

microturbines també tenen un rendiment inferior en nivells de potència baixos respecte els 

motors. 
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Accepten molts tipus de combustibles comercials, com gasolina, gas natural, propà, dièsel i 

querosè així com combustibles renovables tals com E85, biodièsel i biogàs. 

El disseny d’una microturbina normalment consta d'un compressor radial de fase única, una 

turbina radial de fase única i un recuperador. Els recuperadors són difícils de dissenyar i 

fabricar perquè operen sota diferencials de pressió i temperatura alts. La calor del 

escapament es pot utilitzar per a l’escalfament d'aigua, processos d'assecat i altres. 

Les eficiències típiques d’una microturbina són d’entre el 25 - 35%. En quant a un sistema 

de cogeneració de calor i potència combinada l’eficiència arriba molt sovint al 80%. 

3.5.4. Piles de combustible 

La gasificació de biomassa ha atret un recent interès com a font de combustible ric en 

hidrogen per a l'ús en cel·les de combustible. Les altes eficiències de les piles de 

combustible les fan potencialment atractives per a aplicacions de generació distribuïda. 

Actualment, les especificacions de qualitat del gas obtingut amb combustibles de biomassa 

per a cel·les de combustible no s'han documentat bé. Això és degut en part a la natura 

emergent d’aquesta tecnologia de piles i l'interès relativament recent en gasos procedents 

de biomassa per a aquesta aplicació.  

Certs tipus de cel·les de combustible com les alcalines o les de base fosfòric s'han utilitzat 

durant molts anys per a aplicacions especialitzades o en demostracions precomercials de 

generació d'electricitat. Les de tipus alcalí, per exemple, estaven dissenyades inicialment 

per operar amb hidrogen purificat i oxigen en vehicles espacials. Els tipus de cel·les de 

combustible més nous com les d’òxid sòlid, membrana de polielectròlit (PEM), i les de 

carbonats fosos estan també disponibles comercialment o acostant-se a la viabilitat 

comercial. 

Com es mostra en la següent taula 3.1, les demandes de qualitat de gas de combustió 

varien àmpliament per cada tipus de pila de combustible. És important fixar-se que els 

requisits llistats a la taula es refereixen als gasos que entren a la pila de cel·les de 

combustible on té lloc la generació elèctrica. Els fabricants de fuel cells normalment 

inclouen processos de condicionament del gas en els seus sistemes. Sense tenir en 

compte qui proporciona la tecnologia de condicionament de gas, el sistema integrat de 

gasificació - cel·les de combustible ha de donar característiques particulars a un 

combustible gasós final. 
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Taula 3.1:  Característiques generals de les cel·les de combustible. Font: EG&G, et al, 

2000; Amos, 1998; Brown, et al, 1998) 

Concentració permissible dels constituents Fuel Cell Tª operació 

(ºC) CO CO2 Sulfurs Hidrocarburs 

PEM 80 < 5 ppm < 50 ppm < 1 ppm Restrictiu a 

Alcalins 120 < 50 ppm b < 50 ppm b < 1 ppm < 300 ppm 

Àcid fosfòric 200 < 1 % Dissolvent c < 1 ppm Dissolvent c 

Carbonats 

fosos 
650 

No 

restringit d 

No  

restringit d 

< 0,5 ppm < 10 % e 

Òxid sòlid 1000 
No 

restringit d 

No  

restringit d 

< 1 ppm < 10 % e 

a: Variable en funció de la construcció, generalment <100 ppm 

b: Concentració total de CO + CO2 < 50 ppm. Cel·la particularment sensible al CO2. 

c: Serveix principalment com a dissolvent; preferiblement baixes concentracions 

d: No restringit dintre del rang de valors típics de la gasificació. 

e: Concentracions més elevades en la pila té un impacte econòmic degut a efectes de 

dilució. 

En tots els casos on els gasificadors de biomassa s'acoblin amb cel·les de combustible, 

s'exigirà una eliminació eficaç de partícules i quitrans del corrent gasos. Per a cel·les de 

combustible que operen a baixa temperatura, els quitrans presentarien problemes de 

condensació. En els sistemes de temperatura més alta, la descomposició dels quitrans 

podria portar a deposició de carboni en la superfície del catalitzador. Actualment no es 

disposen de dades per determinar si el cràquing tèrmic dels quitrans a uns 1000 ºC 

aproximadament en les cel·les del tipus d'òxids sòlids seria suficient de permetre un 

funcionament en continu. Els quitrans no reaccionats també representen una pèrdua de 

contingut de combustible i ocasionen eficiències globals de conversió elèctrica més baixes. 

Les altes sensibilitats de les de tipus alcalí i tipus PEM al CO i CO2 les descarten per a l’ús 

amb sistemes de gasificació de biomassa. Les cel·les de combustible d'àcid fosfòric estan 

comercialment disponibles i tenen toleràncies una mica més altes per al CO. Tanmateix, el 

seu ús amb productes típics de biomassa encara exigiria reaccions Shift extenses i 

eliminació de CO. Altres, especialment les de tipus de carbonat fos i d'òxids sòlids tenen 

poca sensibilitat a aquests components i són potencialment adequades per a l’ús amb 

gasificadors de biomassa. 



Estudi de viabilitat de l’aprofitament energètic del residu forestal a Catalunya mitjançant gasificació. Pàg. 31 

 

Les cel·les de carbonats fosos s'han fet servir recentment en proves de llarga duració. 

Aquest tipus permet la presència d'aire i nitrogen en el gas de combustió, així doncs poden 

ser una opció en cas de tenir una alimentació d’aire en el gasificador. 

La tolerància de les cel·les de combustible a hidrocarburs de baix pes molecular també 

varia. En la majoria dels casos, el reforming reduirà les concentracions d’aquests 

hidrocarburs. En els sistemes de temperatura baixa, l'hidrocarbur lleuger no convertit dilueix 

el gas producte. En cel·les d’alta temperatura, l'hidrocarbur no convertit pot competir amb 

l’hidrogen per a llocs actius en la superfície del catalitzador i reduir les proporcions de 

reacció. Tanmateix, les reaccions catalítiques i tèrmiques que ocorren en els sistemes d’alta 

temperatura també causen el reforming de part dels hidrocarburs. Com a resultat, és 

probable que els sistemes de temperatura més alta tolerin hidrocarburs que arriben a la pila 

de combustible, llevat que aquelles concentracions d'hidrocarburs es tornin excessivament 

altes. L'habilitat dels sistemes d’alta temperatura per eliminar quitrans i materials similars no 

està ben documentat. 

Mentre es segueix investigant detalladament, els requisits de condicionament bàsics per al 

gas provinent de biomassa seran similars o només una mica menys complexes que aquells 

per a la producció de gas de síntesi. Les composicions de gas finals seran clarament 

diferents per a les dues aplicacions i els processos de condicionament del gas també 

poden ser una mica diferents. Tanmateix, seran necessaris els mateixos requisits bàsics 

d’eliminació minuciosa de quitrans, partícules, i sofre.  

En conclusió podríem dir que, tot i que encara es fa recerca en aquest camp, el  gas per a 

cel·les de combustible segueix tenint requisits de qualitat relativament exigents. A més, el 

cost elevat d’aquests sistemes fa retrocedir les poques iniciatives en aquest aspecte. 

 

3.6. Legislació actual 

Segons l'Estatut d'Autonomia, la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre 

les instal·lacions de producció, distribució i transport d'energia quan aquest transport no 

surti del seu territori i el seu aprofitament no afecti una altra província o comunitat 

autònoma. El Departament de Treball i Indústria i és el màxim responsable de l’execució de 

la política energètica catalana, amb la seva expressió actual en el Pla de l’energia en 

l’horitzó 2015.  
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Els principals documents sobre polítiques europees, i normativa estatal i nacional que 

afecten l’aprofitament energètic de biomassa forestal són, fins avui, els següents:  

• Llibre Verd de la Comissió, de 20 de novembre de 1996, sobre les fonts d'energia 

renovables (vegeu els annexos).  

• Llibre Verd de la Comissió, de 29 de novembre de 2000, cap a una estratègia 

europea de seguretat de I'abastiment energètic.  

• Llibre Blanc sobre energies renovables pel qual s'estableix una estratègia i un pla 

d'acció comunitaris, de 26 de novembre de 1997. 

• Biomass action plan, comunicació de la Comissió (COM[2005] 628 final) per establir 

mesures per promoure la utilització de la biomassa per a calefacció, electricitat i 

transport.  

• The support of electricity from renewable energy sources, comunicació de la 

Comissió (COM[2005] 627 final), amb els propòsits de presentar l'experiència 

assolida en aquest àmbit, barreres administratives i xarxes d'usuaris, garantir la 

procedència d'electricitat renovable i establir un pla basat en la cooperació i 

optimització per a la convergència dels sistemes nacionals.  

• Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s'aproven mesures urgents en 

matèria d'incendis forestals (BOE. 175, 23-7-2005, 26341-26348).  

• Reial decret 436/2004, de 12 de març, pel qual s'estableix la metodologia per a 

l'actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l'activitat de producció 

d'energia elèctrica en règim especial.  

• Directiva 2001/77/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de setembre de 

2001, relativa a la promoció de l'electricitat generada a partir de fonts d'energia 

renovables en el mercat interior de l'electricitat.  

• Pla de l'Energia en l'horitzó 2015.  

• Plan de fomento de Ias energías renovables en España. 
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4. Residus forestals 

4.1. Què és, tipus i característiques principals. 

Els residus forestals provenen de les activitats d’explotació forestal i de la necessitat de 

realitzar treballs de manteniment i neteja dels boscos i les masses forestals, mitjançant 

aclarits, podes, neteges de matolls, etc. 

Aquests treballs generen uns residus que cal retirar del bosc atès que són un factor de risc 

molt important en la propagació de plagues i d’incendis forestals. A més dins d’aquest grup 

també s’inclouen els residus generats a la indústria forestal (serradores, indústries de 

primera transformació, fabricants de productes elaborats de fusta, fabricants de suro i de 

pasta de paper). 

La importància de la biomassa rau en l’interès que té aquest producte com a font d'energia 

renovable en el camí d'aconseguir una més gran sostenibilitat en el sector energètic, de 

manera que aquest no depengui de fonts limitades com els combustibles fòssils, que 

maximitzi l’autonomia energètica dels territoris, i que no contribueixi a l'increment del volum 

de CO2 present a l’atmosfera.. Es considera la biomassa forestal una font d'energia amb 

un gran potencial respecte a la seva utilització actual, i més tenint en compte la situació de 

l’agricultura a la Unió Europea. 

Així mateix, la bioenergia pot tenir un paper fonamental per al compliment dels acords del 

Protocol de Kyoto. Les principals fonts de residus de fusta per a producció d'energia són les 

àrees d'aprofitament, les restes de jardineria i les serradores. La utilització d'estella de 

fusta, com hem dit, en afavorir la substitució dels combustibles fòssils, pot tenir una gran 

importància en la reducció d'emissions de diòxid de carboni.  

Un dels principals avantatges de l’estella forestal utilitzada com a combustible és el seu 

favorable balanç energètic, amb una ratio d’1/30 entre inversió d'energia i obtenció 

d'aquesta. Tot i que les emissions en la fase de conversió en energia són tan significatives 

com en el cas dels combustibles fòssils, les emissions netes de CO2 d'aquest producte són 

baixes, amb una elevada eficiència energètica a causa de la reduïa quantitat d'energia que 

es requereix per operar el sistema (Mälkki i Virtanen, 2003). 

Hi ha una gran diversitat de material llenyós aprofitable, com ara llenyes o restes d'aclarides 

de boscos locals, neteges de cunetes, restes de serradores o d'empreses de construcció o 
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de fusteries, i també restes agrícoles o de producció d'aliments (com ara la closca d'ametlla 

o de nou, o pinyols o restes d'oliva) (EVA i IDAE, 2002).  

4.1.1. Caracterització i tipus de restes 

Per regla general, la biomassa forestal residual es caracteritza per:  

• Heterogeneïtat del material i dispersió sobre el terreny.  

• Baixa densitat volumètrica  

• Elevada humitat del material en verd. Això en dificulta la manipulació, la qual cosa, 

juntament amb la dificultat de mecanitzar unes operacions que es realitzen en una 

orografia complicada, fa que moltes operacions hagin de ser manuals i de baix 

rendiment, el que encareix els costos.  

1 tona equival a: 

1,25 esteris de fusta en roll  

3,3 esteris d’estella  

10 esteris de restes de tallada  

Aquesta biomassa bé generada per treballs silvícoles de millora, desbrossament de matoll, 

obertura de franges tallafoc, perímetres de protecció prioritària, aprofitaments comercials i 

bosc menut.  

El concepte de biomassa forestal residual és molt ampli. Tot aquest conjunt el podem 

classificar amb: 

• Peus menors 

• Restes de tallada 

• Matoll 

• Soques i arrels 
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Peus menors 

Aquesta categoria inclou arbres de mida precomercial (10-15 cm depenent del mercat) i 

altres de qualitat insuficient (mal formats, malalts i morts). Els avantatges dels arbres petits 

enfront de les restes de tallada són els següents: 

• Generen una estella de millor qualitat, ja que contenen més parts llenyoses i menys 

fullam.  

• Material sencer més fàcil d'emmagatzemar i assecar.  

• El seu aprofitament genera més ocupació, que és important, sobretot, en àrees 

rurals. 

Intervenció que ho genera: 

Principalment aclarides de plançoneda, primeres aclarides i tallades de selecció. Les 

aclarides mencionades són intervencions de millora, sense benefici econòmic per al 

propietari a causa de l’elevat cost de les operacions i el limitat mercat que demana aquest 

producte. Per aquest motiu, en molts casos aquestes actuacions s'ajornen, es combinen 

amb aprofitaments de fusta gran, o simplement no es fan.  

Restes de tallada  

Comprèn el material vegetal tallat (capçades, puntes i brancam) que queda a l’àrea 

d'aprofitament després de la intervenció. Suposa una acumulació de combustible 

significativa en cas d'incendi, per la qual cosa s'exigeix que es retiri de les vores de la xarxa 

viària. Amb una densitat volumètrica molt baixa (0,05 - 0,1 kg/esteri) genera rendiments 

molt baixos.  

Intervenció que ho genera: 

Aprofitaments forestals comercials (aclarides comercials, tallades finals, etc.).  

Destinació actual: 

Es deixa al bosc de forma més o menys fragmentada.  
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Disponibilitat: 

Es considera aproximadament un 30% de la massa extreta en l'aprofitament (Bermúdez i 

Piñeiro, 2000).  

Matoll  

Restes que resulten de les neteges i estassades de l’estrat arbustiu. 

Intervenció que ho genera: 

Neteges de matolls i arbustos (estassades). La seva generació d'aquesta biomassa es 

vincula a la necessitat d'accedir al bosc durant els aprofitaments, per motius de regeneració 

o com a mesura de prevenció d'incendis (franges, línies elèctriques o tallafocs).  

Destinació actual:  

Es deixa al bosc de forma més o menys fragmentada.  

Disponibilitat: 

La seva abundància depèn molt de la zona i el tipus de gestió. Per exemple, a la zona de 

les Gavarres es pot disposar de 20 - 25 t/ha, mentre que els boscos tancats disposen de 

molt menys estrat arbustiu. la funció protectora d'aquesta biomassa limita la seva extracció 

en els casos de més vulnerabilitat del terreny.  

Soques i arrels  

Compren la part de soca i arrel dels arbres tallats 

Intervenció que ho genera 

Arrencada de calcinals en plantacions de creixement ràpid o altres tipus de massa, 

generalment per a plantació artificial. Permet millors condicions per a una replantació 

posterior i per guarir podriments d’arrels 

Destinació actual: 
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Eliminació per fragmentació in situ o extracció com a residu 

Disponibilitat: 

Es valora en un 23 - 25% del pes del tronc.  

4.1.2. Característiques principals 

Es detallen a continuació les propietats que cal tenir en compte del material proveït com a 

font d’energia: 

• Granulometria 

• Humitat 

• Espècie o grup d’espècies del qual prové 

• Presencia o no de fulles i escorça.  

• Contaminació per impureses o sorra. 

• Altres (densitat energètica, cendres, etc.). 

Les dues primeres, humitat i granulometria, són les més rellevants per a la futura destinació 

energètica. No es tracta només d'assolir un valor mitjà, sinó que és tan o més important 

reduir la variabilitat d'aquestes propietats dins d'una càrrega (un camió), entre camions i 

segons l’època de l'any. En apartats posteriors es donaran valors concrets per a aquests 

dos paràmetres. 

Els factors que condicionen aquestes propietats són la font de la qual s'obté la primera 

matèria (part de l'arbre, espècie, etc.) i les tècniques de manipulació, processament i 

emmagatzematge del material.  

Per regla general, per millorar el funcionament, l’eficiència i l'economia del gasificador, és 

desitjable:  

• Una mida de les partícules consistent.  
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• Un baix contingut d'humitat i de fullam.  

• Una baixa producció de cendres.  

En tot cas, cada punt de demanda estableix els seus requeriments particulars.  

Granulometria  

Es regula mitjançant els equips emprats en l'estellament. Els punts de demanda més grans 

disposen d'estelladores pròpies que permeten acurar millor la granulometria i els sistemes 

de redimensionament del material d'entrada, i per tant permeten l'entrada de material de 

dimensions més variables.  

La forma de l’estella és allargada, i les seves dimensions depenen dels ajustos de 

l’estelladora i d'altres factors com ara l’espècie, la humitat, la mida de la fusta emprada, la 

velocitat de rotació del tambor o l’estat d’esmolament de les ganivetes (Laurier et al., 1998).  

És fonamental calibrar l’equip de manera adient, ja que l’eficiència és un criteri fonamental 

en l’elecció d'aquest. L’existència de peces mal dimensionades en l’estellament genera 

problemes en el funcionament de les instal·lacions de potencia més petita, amb avaries 

com ara el blocatge dels sistemes d'alimentació amb vis sens fi de petit diàmetre. El 

proveïdor ha de vetllar per l’homogeneïtat del producte, amb un adient ajustament de 

l’equip i l’esmolament periòdic de les ganivetes.  

Humitat  

La humitat limita el poder calorífic de la biomassa, per la qual cosa generalment s'efectua la 

compra del material bé per volum, bé per poder calòric, en funció d'aquest contingut 

d'humitat és desitjable que el material hagi estat assecat i que hi hagi una humitat 

homogènia en les diferents carregues.  

Altres característiques: Fulles, impureses i sorra  

El contingut de fulles depèn de l’espècie i el tipus de material aprofitat. Cal evitar aquests 

elements en la mesura que redueixen el poder calòric del material i poden provocar 

problemes de corrosió en els equips.  
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També és desitjable en el processament i la combustió l’absència d'elements estranys que 

poden acompanyar la biomassa (sorra, petites pedres, etc.), ja que poden malmetre els 

equips, sobretot les ganivetes de les trituradores. En aquest sentit, és recomanable evitar 

l’arrossegament del material que implica més grans contaminacions. Tanmateix, moltes 

plantes permeten la selecció d'aquests materials un cop rebuda la biomassa.  

Cendres  

la generació de cendres en la combustió depèn del material emprat, i s'incrementa amb el 

fullam i l'escorça. La contaminació del material amb sorra i pedres també genera més 

productes de rebuig de la combustió, i per això la combustió de fusta de soques i arrels 

genera més cendra.  

Aquests desavantatges justifiquen que calgui fer la màxima neteja possible del material 

durant l’aprofitament, d'una banda, deixant que perdi la fulla i, de l’altra, evitant arrossegar-

lo. 

La quantitat de cendres que genera la combustió d’estella d’arbres sencers és 

aproximadament un 1%, uns 4 - 6 kg de cendres per m3 de combustible sòlid (Hakkila i 

Parikka, 2001) 

Moltes plantes d’aprofitament energètic retornen al bosc les cendres generades per pal·liar 

l’extracció prèvia de nutrients. 

4.1.3. Propietats de la fusta i les estelles 

Una de les propietats intrínseques més importants en la fusta és la densitat energètica. 

Aquesta és l’energia proveïda per volum. Els factors que condicionen la densitat energètica 

són la densitat bàsica del material (matèria seca / m3 sòlid), el poder calorífic (kWh / matèria 

seca) i la densitat aparent (m3 sòlid / m3 aparent). 

És bàsic doncs, conèixer i caracteritzar correctament la matèria prima que entrarà a la 

planta a fi de poder calcular i dimensionar tots els equips necessaris. 

En els Annexes 2 es descriuen: 

• Composició i humitat 
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• Volum i densitat 

Taula 4.1: Resum 

 Esteris t seques MWh m3 sòlid 

1 esteri equival a 1 0,17 0,8 0,4 

1 tona seca equival a 5,9 1 4,72 2,36 

1 MWh equival a 1,25 0,21 1 0,48 

1 m3 massís equival a 2,5 0,42 2,1 1 

Per a Pinus sylvestris, Picea abies i Betula sp. 
Font: Mattson, 1998. 

 

4.2. Aprofitament 

La producció d'estella esta estretament relacionada amb el regim silvícola de la massa, 

atès que és la que marca les intervencions a realitzar i el material extraïble. Actualment, les 

principals vetes de biomassa per a combustible es troben als boscos on no s'han fet les 

intervencions pertinents, i on, per tant, es disposa d'una elevada acumulació de biomassa 

de manera immediata, tot i que no pas contínua.  

Taula 4.2:  Actuacions que generen diferents tipus de biomassa 

Residus i productes 

de biomassa forestal  

Activitat que els genera 

Arbres menors Primeres aclarides, tallades de selecció, bosc menut i aclarida 

d’àrees cremades 

Restes de tallada Tallades finals, aclarides comercials i tallades de selecció 

Matoll Desbrossament 

Soques i arrels Arrencada de calcinals de plantacions 

General Podes, obertura àrees tallafoc, perímetres de protecció, obertura 

de camins, línies elèctriques, etc. 
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L'aprofitament de la biomassa de primeres aclarides permet millorar la gestió de les 

masses joves. Des del punt de vista de les empreses d'aprofitament, això eixampla el 

ventall de material disponible i permet millorar la utilització dels equips i alhora pal·liar les 

fluctuacions estacionals en l’ocupació. Per al punt de demanda, permet treballar amb una 

certa independència respecte a les cadenes de proveïment de fusta comercial, aspecte 

important en casos de davallada del consum de fusta convencional. El resultat silvícola 

d'aquestes actuacions té efectes a mitja i llarg termini, amb una més alta qualitat de la fusta 

restant. Cal tenir en compte aquesta dinàmica espacial i temporal de les masses font de 

biomassa, atesa la variació de producció de restes al llarg del torn.  

Taula 4.3:  Dinàmica típica d'intervencions a les masses forestals del sud de Finlàndia  

Restes de 

biomassa** 

Intervenció Edat 

(anys) 

DAP* 

(cm) 

Prod. 

fusta 

(m3/ha) 

Pèrdues 

en restes 

(%) 
m3/ha TEP/ha 

Observacions 

Aclarida 

precomercial 

10-20 < 12 - 100 15 - 50 3-9 Se n'obté 

combustible. Elevat 

cost aprofitament, i 

per tant requereix 

subsidis per poder 

executar-la 

Primera 

aclarida 

25-40 12-

14 

30-80 23-27 30-50 6-9 Fusta per trituració. 

Un 20-30% per a 

energia 

Segona 

aclarida 

40-60 15-

20 

50-90 13-16 20-40 4-8 Es deixa una petita 

quantitat de 

biomassa, sobretot 

capçades 

Tercera 

aclarida 

50-70 18-

25 

60-100  20-40 4-8 No es recomana 

aprofitar les restes a 

causa dels danys a la 

massa restant i de la 

possible pèrdua de 

nutrients en una fase 

crítica per al 

desenvolupament de 

l’arbre 
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Tallada final 70-

100 

20-

30 

220-330 4-5 70-130 13-24 S’extreuen sobretot 

capçades. 

Condicions de 

recollida favorable. 

Sense subvenció 

Durada total 

de la rotació 

  360-600  155-

310 

30-58  

* Valors aproximats, variables segons les condicions i desenvolupament de la massa.  

** La biomassa no inclou soques ni fusta malmesa.  

*** Es considera una intervenció prèvia a la primera aclarida, anomenada “precomercial” a 

causa de la manca de mercat dels seus productes.  

Font: Hakkila, 2004 

L'entrada en valor de les restes de tallada pot suposar, també, modificacions en la f gestió 

silvícola. A Suècia es detecta una lleugera reducció del torn mitja de tallada ,¡ amb l’entrada 

del mercat de la bioenergia, a causa de la posada en valor d'un subproducte [ (restes de 

tallada i arbres menors) de més gran producció en les intervencions més primerenques. 

Àrea d'aprofitament  

Les àrees més idònies per a aquest tipus d'aprofitament són les següents:  

• Àrees grans i amb elevada densitat de biomassa. 

• Xarxa viària suficient i distàncies curtes.  

• Terreny fàcil, evitant el pendent, per permetre la mecanització de les operacions i la 

reducció de les distancies de desembosc.  

• Baixa vulnerabilitat ecològica i ambiental. 

Cal excloure'n les àrees que no s'adiguin de manera general a aquestes característiques. 

No obstant això, l'accés d'empacadores o trituradores per a l'aprofitament de biomassa és 

restringit a causa de les limitacions que hi ha per entrar al bosc (pendent, obertura de 
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carrers, etc.). Això encareix les operacions i suposa que el processament s'efectua a pista, 

carregador o indústria, però rarament a peu d'arbre.  

Altres factors que condicionen l’aprofitament:  

De l’àrea d'aprofitament:  

• Condicions d'extracció com ara el clima, el terreny, la sensibilitat del sòl, etc. 

• Infrastructura general de suport a les operacions: xarxa viària, instal·lacions de 

servei per a maquines, organitzacions existents d'aprofitament, etc.  

• Integració de la recollida de restes en relació amb l’aprofitament tradicional de fusta.  

De la biomassa a recollir (Laurier et al., 1998):  

• Forma i tipus de material, i on se situa.  

• Propietat i gestor. 

• Quantitats per ha, per km d'alineament (en el sentit de desplaçament de la 

maquinaria que la reculli o processi) per any.  

• Quina és la millor organització adaptada a aquests materials.  

 

4.3. Tallada, desembosc, trituració i transport 

S’enumeren a continuació les operacions de què consta l’aprofitament forestal residual. 

• Tallada, esbrancament i arreplegat:  Tallada només en cas d’arbres petits i 

esbrancament si s’escau per a l’obtenció de les restes. Arreplegat sobretot en el cas 

de restes de tallada. 

• Desembosc:  Des del terreny (peu d’arbre) a carregador o peu de pista, amb les 

restes senceres, estellades o bé empacades. 
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• Fragmentació/estellament 

• Compactació/empacament 

• Transport del material:  De pista o carregador a magatzem intermedi, caldera o 

planta 

• Emmagatzematge/assecat: Material sencer, estellat o empacat. 

En aquesta llista no totes les operacions són necessàries ni s'executen en aquest ordre. El 

nombre i l’ordre de les operacions van associats a la possible vinculació a un aprofitament 

fuster i al sistema operatiu seguit.  

4.3.1. Tallada i esbrancament 

La tallada i l’esbrancament/despuntament (i la compra si escau) van associats a un 

aprofitament previ, excepte per a fusta de petita dimensió d'aclarides, cas en el qual se 

segueix el procés habitual en aquests casos.  

Per la recuperació de restes de tallada i esbrancament en aprofitaments comercials, es 

distingeixen dos grans sistemes:  

• Aprofitament integrat.  

• Recollida de restes.  

Sistema d'aprofitament integrat (arbre sencer)  

En aquest cas, la recollida de fusta per a energia és una part integral de la operació 

d'aprofitament: l’arbre és extret sencer fins a pista o carregador, on es pot fer 

l’esbrancament, el despuntament i el trossejament (si escau) de manera més o menys 

mecanitzada. Això permet estalviar feina als talladors a peu d'arbre, que és un avantatge, 

sobretot, en condicions de treball desfavorables per al treball manual com ara el pendent 

elevat. Un cop extret l’arbre, hi ha la possibilitat de mecanitzar aquestes feines de 

processament. La fusta és llavors apilada a peu de pista separada per productes, i les 

restes es poden concentrar també vora pista.  
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Aquest sistema té dos grans avantatges:  

• Econòmic: En el cas en que ja s'apliqui el sistema d'arbre sencer, l'aprofitament d'un 

altre producte que en qualsevol cas ja ha estat extret del bosc pot suposar un ingrés 

addicional interessant.  

• Ambiental: les restes d'aquests aprofitaments abandonades a peu de pista poden 

ocasionar problemes per a la xarxa fluvial de la zona i una acumulació indesitjable 

enfront del risc d'incendi, efecte que s'evita amb l'extracció de les restes.  

Qüestions que cal tenir en compte:  

• Pertorbació del sòl i contaminació de la biomassa: En el cas que l’extracció dels 

arbres no es realitzi de forma suspesa, cal valorar els possibles danys al sòl que 

causa l’arrossegament, com també la contaminació del material que aquest fet 

porta implícit. 

Sistema de recollida de restes.  

Aquest sistema compren la recollida de restes com un segon pas després de l’aprofitament 

de fusta comercial de manera convencional, una operació addicional. 

Els arbres són tallats, esbrancats i trossejats, si escau, a peu d'arbre. Les restes queden a 

peu d'arbre i, per tant, s'aprofiten en una operació separada de l’aprofitament convencional. 

En aquest cas, el processament de les restes es pot fer a peu d'arbre o bé a 

pista/carregador després de l’oportú desembosc.  

Problemes que sovint van associats a aquest sistema:  

• Pertorbació del sol: Sobretot en tallades i treballs mecanitzats, en que el brancam i 

les capçades s'estenen en forma de catifa arreu de l’àrea de tallada per tal de 

millorar la transitabilitat i minimitzar la pertorbació del terreny. Particularment a les 

zones més humides; l’eliminació d'aquests elements incrementa l’erosió del sol i pot 

arribar a impedir l’extracció d'aquesta classe de biomassa en situacions extremes.  

• Contaminació de biomassa: Després de la circulació dels vehicles sobre aquest 

conjunt de restes, és fàcil que s'origini contaminació amb terra i pedres. Ais llocs 
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més humits, les restes, en ser recollides, poden actuar com una esponja i retenir 

part de la terra. Als llocs més secs, aquesta contaminació és mínima.  

• Cost addicional: Totes les operacions d'aquest sistema d'extracció de la biomassa 

suposen un cost addicional al de l’aprofitament convencional.  

4.3.2. Arreplega i apilament 

La baixa densitat volumètrica del material amb que es treballa (restes de tallada o arbres 

sencers) i la necessitat d'optimitzar el treball dels equips fan imprescindible l’arreplega de la 

fusta prèvia al processament o desembosc. Aquesta concentració prèvia del material 

permet evitar temps morts de la maquinaria que intervé en la fase següent de 

processament o desembosc del material.  

La realització de l’arreplega pot ser manual o mecanitzada:  

• Manual: Amb limitacions de distancies màximes a causa de l’elevat esforç físic que 

es requereix per als operaris (uns 15-20 m). Es realitza, fonamentalment, en el cas 

de restes disperses, mentre que, si es disposa d'una elevada densitat de restes, és 

més adient anar recollint directament el material amb el mitja de desembosc o 

processament.  

• Mecanitzada: Quan es fan treballs mecanitzats, l’arreplega de restes és immediata i 

no suposa alteracions del procediment habitual.  

4.3.3. Desembosc 

Considerant el desembosc com l'operació d'extracció de la biomassa fins a carregador, peu 

de pista o punt de recollida per al mitjà de transport, es pot efectuar amb el material en 

diferents estats: sencer, estellat o empacat, segons el procediment operatiu utilitzat.  

Per això aquesta operació es fa amb tractor amb remolc o bé amb autocarregador, ja que 

l’equip ha de disposar d'una certa mobilitat per accedir al punt d'arreplega de la biomassa i 

traslladar aquesta fins a carregador o punt de processament. És convenient disposar de 

remolc tancat si es tracta de restes estellades, i de remolc obert si es tracta de bales per 

evitar la pèrdua de material i aprofitar la capacitat dels equips.  

La carrega es realitza de manera mecanitzada amb grapa/grua o basculant el remolc. 
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4.3.4. Estellament. 

Amb la trituració o estellament s'aconsegueix densificar el material, facilitar en certa mesura 

la manipulació d'aquest, i alhora fer-ne una primera preparació per facilitar l’entrada a 

planta o punt d'aprovisionament, on s’especifica la granulometria del material d'entrada. No 

obstant això, aquest canvi de format de la biomassa requereix una cadena de manipulació 

del material específica adaptada a l’estella (elements de transport i elements de càrrega - 

descàrrega).  

La descàrrega de l’estella permet diverses opcions, cadascuna de les quals té unes 

aplicacions i unes condicions particulars.. Les més habituals són les següents:  

• Directament a camió/vehicle de transport. 

• A terra en piles.  

• En contenidors de camió.  

4.3.5. Empacament 

Operació mitjançant la qual es transforma biomassa forestal de molt baixa densitat 

volumètrica en bales de material comprimit amb més densitat i de més fàcil manipulació. A 

diferencia de l’estellament, el format que resulta de l’empacament permet aprofitar els 

mateixos o similars equips emprats per a la manipulació de la fusta en subsegüents 

operacions. A més, l’emmagatzematge de bales és més fàcil i manté millor el producte que 

l’estella. No obstant això, finalment el material ha de ser estellat per utilitzar-lo com a font 

d'energia.  

La humitat de la fusta processada condiciona el procés. Com més humida és la fusta, més 

fàcilment és empacada, atès que és més flexible. Les mostres més seques generen bales 

més inconsistents que es trenquen amb més facilitat. 

4.3.6. Transport del material 

Segons la distancia de lliurament de la biomassa i, evidentment, segons la disponibilitat 

d'equips, s'escullen vehicles amb diferents característiques. Per regla general, es busquen 

vehicles amb més capacitat de carrega i més ràpids (tot i que amb un més alt cost horari) 

com més gran és la distancia fins a destinació.  
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Cal tenir en compte que en aquest cas el factor limitant per economitzar el transport és 

l’espai, i no pas el pes. Per això es tracta d'optimitzar l’aprofitament de l’espai de carrega o 

recipient. Els aspectes que hi incideixen són les dimensions més o menys variables del 

recipient (p. ex., l’alçada d'un camió és variable, però les dimensions d'un vagó no ho són 

pas), la normativa vigent en aquest àmbit, la forma i la dimensió del material (bales o 

estella), i la seva disposició al recipient (p. ex., la possibilitat de compactar l’estella o no, o la 

disposició de les bales).  

Per a distàncies curtes, és més adient optar per un tractor d'alta velocitat, que alhora 

gaudeix de certs avantatges d'accessibilitat a terrenys forestals. Per a distancies llargues 

s'utilitzen trens de carretera (camió amb remolc i tràiler) de gran volum de carrega i més 

velocitat per carretera.  

Taula 4.4:  Vehicles emprats per al transport d'estella segons la distancia:  

Distàncies curtes (3-4 km) 

Tractor agrícola amb remolc acoblat, carrega útil d'unes 5-10 tones, o autocarregador. 

Sobretot és avantatjós per a les operacions dins del bosc (terrain chipping operations), 

amb una mobilitat al bosc superior a la d'altres vehicles. 

10-30 km 

Tractors d'alta velocitat, amb bona mobilitat fora de pista i alta velocitat per carretera. El 

tractor convencional perd avantatge amb aquestes distàncies.  

< 45 km 

Camions amb contenidor, amb una càrrega útil d’estella d’unes 8-12 tones. Tenen 

l’inconvenient de la disminució de la càrrega útil que suposen a causa del pes afegit del 

contenidor 

> 45 km (< 50 km) 

Camions estàndard, amb càrrega útil superior a la dels anteriors 

50-100 km 

Camions amb remolc, d'unes 24-28 t d'estella. Ocasionalment es pot transportar a 150 km 

o més. 

Font: Spinelli i Harstsough, 2001b. 
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4.4. Recursos aprofitables actualment a Catalunya 

La Consejería de Medio Ambiente utilitza imatges procedents de diferents satèl·lits (SPOT, 

LANDSAT, MODIS, NOAA, WIFS, etc.) per al càlcul d'indicadors de vegetació, de tal 

manera que es fa un seguiment periòdic de l'estat de les cobertures vegetals de la 

península. 

 

Per al càlcul d'aquest tipus d'indicadors s'utilitzen imatges preses en les longituds d'ona de 

l'infraroig proper i del vermell. La combinació d'aquestes bandes, de manera que es realci 

les diferències de reflectivitat entre ambdues, representen amb gran fiabilitat l'activitat 

fotosintètica. En aquest sentit, l'indicador més utilitzat és l'Índex de Vegetació de Diferència 

Normalitzada (NDVI), que es calcula normalitzant la diferència entre la reflectivitat a les 

bandes de l'infraroig proper (IRC) i del roig (R), preses des del sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1:  Aquesta imatge es realitza amb una combinació de les dades del canal visible i de 

l'infraroig proper del satèl·lit NOAA-18, que ens dóna una idea del desenvolupament de la 

vegetació. Això és així degut a que la vegetació absorbeix fortament la radiació del canal 
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visible, però reflecteix fortament la de l'infraroig proper. Font: Agencia Estatal de 

Meteorologia 

Com es comprova en la imatge i en la barra de colors, en el nord de la península es situen 

les àrees amb més activitat vegetativa. Una d’aquestes zones és la compresa entre les 

províncies de Barcelona i Girona. 

Referent a Catalunya, ens trobem gran quantitat d’estudis que procuren mostrar amb la 

màxima precisió la quantitat, distribució i tipus de la matèria vegetal del territori. Així doncs, 

es presenten a continuació les taules més rellevants per tal d’entendre quina és la situació 

de la coberta vegetal en el nostre àmbit. 

En primer lloc es presenta el següent gràfic, necessari per fer-se una idea de la situació 

global del territori català. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2:  Cobertes del sòl a Catalunya l’any 2003 
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Com s’observa, la major part de la superfície del país està coberta per bosc dens i per 

conreus, els quals podrien ser també interessants per l’aprofitament del residu agrícola. Tot 

i això, les diferents cobertes no estan repartit de igual manera en províncies, vegueries o 

comarques.  

Taula 4.4:  Superfície forestal i superfície arbrada per a cada vegueria.  

 Superfície forestal (%) Superfície arbrada (%) 

Alt Pirineu i Aran 87,44 41,66 

Àmbit de Ponent 32,48 14,22 

Àmbit Metropolità 56,41 41,26 

Camp de Tarragona  48,78 24,61 

Comarques Centrals  70,07 87,44 

Comarques Gironines  70,06 56,70 

Terres de l'Ebre  49,83 19,65 

Es considera superfície forestal totes les zones cobertes per arbres, matollars, prats, 

tarteres, roquissars, vegetació d’aiguamolls, aigües continentals, neus permanents o 

platges. S’exclouen les zones urbanitzades, conreus, vies de comunicació i en general 

qualsevol zona fortament intervinguda per l’home. Font: Mapa de Cobertes del Sòl de 

Catalunya (elaborada a “Diagnosi de la situació dels Boscos Catalans” , CREAF 2005) 

Tal i com ja s’ha comentat, una de les zones amb la màxima activitat vegetativa de l’Estat 

és la compresa entre les comarques de Barcelona i Girona. A fi d’acotar més els valors de 

superfícies boscoses, es mostren les dues següents taules on ja es distingeixen les 

comarques descrites en aquesta zona. 

Taula 4.5 

Biomassa (milers de t) 

Comarca 
Aèria total  Fusta Escorça Branques Fulles 

PLAT 

milers de 

t/any 

Cerdanya 2.226,7 1.563,1 256,1 325,5 82,0 54,5 

Garrotxa 4.775,5 3.247,7 471,0 890,1 166,7 173,3 

Osona 4.938,6 3.330,1 532,0 932,8 172,4 153,0 
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Ripollès 4.182,7 2.987,5 395,9 662,3 139,8 141,0 

Total 16.123,6 11.128,4 1.655,0 2.810,7 558,6 560,9  

Existències en biomassa aèria i producció. Per a cada comarca es donen els valors 

absoluts, en pes sec, de la biomassa de les diferents fraccions aèries i la producció 

llenyosa aèria total (PLAT).  

 

Taula 4.6 

Biomassa (t/ha) 
Comarca 

Aèria total  Fusta Escorça Branques Fulles 

PLAT 

(t/ha/any) 

Cerdanya 106,3 74,7 12,2 15,6 3,9 2,6 

Garrotxa 86,4 59,4 8,6 16,3 3,0 3,2 

Osona 66,7 45,0 7,2 12,7 2,4 2,2 

Ripollès 72,2 52,8 7,0 11,7 2,5 2,5 

Total 77,5 54,0 8,0 13,7 2,7 2,6 

Valors mitjans de biomassa i producció aèries. Per a cada comarca es donen els valors 

mitjans de la biomassa de les diferents fraccions aèries, la producció llenyosa aèria total 

(PLAT). La suma de les quatre fraccions aèries poden donar valors lleugerament superiors 

al valor de mitjana de la biomassa aèria total. Aquesta diferència és deguda al fet que 

només hi ha valors de biomassa aèria de cadascuna de les espècies presents a l'estació de 

mostreig sempre que hi hagi valors en cadascuna de les seves quatre fraccions aèries. 
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Un resum visual d’aquestes taules presentades és la imatge següent, on es mostra una 

fotografia de Catalunya modificada digitalment a fi de ressaltar les zones amb major 

activitat forestal (verd) i les zones de conreu (rosa): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 54  Memòria 

 

5. Estudi de cas 

5.1. Localització de la zona a estudiar 

La correcta localització d’una instal·lació influeix molt directament amb l’èxit futur de 

l’empresa. És per això que cal parar-se un moment i analitzar quins són els factors més 

importants alhora de situar la planta en un mapa. 

Per la naturalesa d’aquesta planta caldrà que estigui situada en una zona propera a grans 

masses forestals. Si més no lligada a elles mitjançant una xarxa viària directa. Tal i com ja 

s’ha comentat en l’apartat 4.3.6 el transport de matèria vegetal, té limitacions econòmiques 

degut, en aquest cas, a la gran quantitat demandada diàriament. Per això, la instal·lació ha 

de situar-se en un emplaçament amb una bona comunicació viària. Es buscarà un radi 

d’acció d’uns 40 km aproximadament 

Així mateix, la ubicació triada ha de tenir propera una xarxa elèctrica pública a fi de 

connectar-s’hi alhora de vendre l’electricitat produïda. 

S’ha escollit el municipi de El Brull a la comarca d’Osona per a l’estudi. Situat al sud de la 

capital, Vic, amb una població de 227 habitants i amb una superfície de 41,08 km2, gran 

part s’inclou en el Parc Natural del Montseny. 
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Aquest emplaçament satisfà totes les condicions detallades anteriorment. Les masses 

forestals més properes són, El Parc Natural del Montseny i la zona delimitada per Vic, 

Girona, Ripoll i Berga. Vic es troba en la confluència de dues vies importants, la C-17 i l’Eix 

Transversal C-25, que comuniquen la ciutat amb Barcelona i Girona i amb les zones més 

properes del Pirineu i Prepirineu en direcció a Ripoll. 

La planta se situaria més concretament entre El Brull i Seva, fora del Parc del Montseny. 

 

5.2. Descripció qualitativa i quantitativa del resi du 

Tot i que anteriorment s’ha esmentat que la instal·lació és propera a vàries zones forestals, 

en un principi només ens fixarem en les dades donades per al municipi de El Brull. 

Taula 5.1:  Percentatge de la superfície corresponent a cada tipus de coberta i la superfície 

total. 

Bosc Improductiu 
Municipi 

dens clar 

Matollars Prats 

natural artificial 

Conreus 
Total 

(ha) 

Alpens 70,66 2,48 2,79 0 1,83 2,10 20,14 1.383 

Balenyà 38,84 0,92 3,79 0,21 2,50 5,08 48,65 1.847 

el Brull 70,94 1,03 10,54 1,14 2,92 2,69 10,74 4.10 8 

Calldetenes 9,31 0,08 3,70 0 4,07 8,04 74,81 580 

Centelles 42,04 0,92 4,34 0,56 1,91 10,96 39,26 1.513 

Cobertes del sòl per municipis a Osona. Tan sols es presenten els 5 primers municipis de la 

llista. Els valors es donen en percentatge respecte a la superfície del municipi (última 

columna de la taula). Font: MCSC 

De tots els tipus de cobertes on s’hi troba residu forestal ens centrarem tan sols en el bosc 

dens ja que la resta no tindria suficient densitat vegetal per satisfer les necessitats 

energètiques de la planta amb un cost de recollida raonable. Per tant, la superfície total de 

bosc dens en el municipi de El Brull és de 2914 ha, aproximadament 3000 ha. 
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Es considerarà que la massa extreta serà tan sols la necessària per a mantenir el bosc en 

bones condicions. Així doncs no es pretén extreure peus grans sinó realitzar una neteja 

forestal o aclarida que mantingui el màxim creixement del bosc. S’extrauran: 

• Matolls 

• Brancam 

• Peus petits sense un creixement correcte 

• Peus malalts o caiguts 

La producció variarà substancialment però tal i com es mostra en els apartats 4.1 i 4.2 es 

pot considerar com a correcte un valor de 20 t/ha·any.  

 

5.3. Recollida i transport de la matèria vegetal 

Una de les problemàtiques més importants que hom es pot trobar alhora de realitzar 

treballs forestals és el fet que pot ser que no hi hagin camins oberts fins a les zones 

desitjades. Això fa que sigui necessari obrir camins nous que incrementen excessivament 

el cost final de la tasca. Tanmateix s’ha de considerar que la maquinària emprada té un 

límit alhora de treballar en certs pendents. 

Per veure un exemple de la quantitat de vials oberts en una zona forestal es mostres les 

següents figures on es detallen els vials inventariats, les seves categories funcionals i les 

seves longituds per al Parc Natural del Montseny:  

• Veïnal:        85,80 km  

• Rural:       180,20 km  

• Forestal:   2.289,00 km  

• Camí de ferradura:     429,20 km  

• Carreteres        84,20 km  
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Fig. 5.1:  Vials del Parc Natural del Montseny 

Actualment ja es porten a terme diverses operacions de neteges forestals a la zona. Tal i 

com mostra la Taula 2.2  adjunta a l’annex 2 i cedida per l’Ajuntament de El Brull, s’extreu 

una mitja de 17,65 t/ha de material en els municipis d’Aiguafreda, El Brull, Seva i 

Tagamanent. Aquest valor mitja de producció difereix de l’anteriorment donat en el punt 5.2 

ja que aquest es refereix a tallades selectives i aclarides de millora on s’extreu fusta i llenya 

que no és de trituració i per tant amb un valor afegit major. 

Malgrat aquesta diferència podem veure que la producció de fusta i llenya durant 4 anys en 

aquesta zona és superior a les 8000 tones. Això ens porta a pensar que la situació dels 

camins i els pendents màxims a les zones forestals són aptes per als treballs silvícoles. 

El nombre d’empreses dedicades als treballs forestals és elevat al nostre territori. Això és 

degut, com ja s’ha dit, a la gran quantitat de coberta forestal de Catalunya i a la necessitat 

de mantenir-la. Avui dia, aquestes empreses realitzen treballs de tallada amb la finalitat de 
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poder extreure en un futur arbres de millor qualitat. Les restes són abandonades als terres 

dels boscos. 

Són aquestes empreses especialitzades les que hauran de subministrar la matèria prima 

necessària per a aquesta planta. El fet de comprar directament el residu forestal en 

comptes de tenir la infrastructura per extreure’l és clarament avantatjós econòmicament. 

Tot i les ajudes que ofereix la Generalitat de Catalunya, la neteja és una tasca feixuga per 

als propietaris particulars que s’han de fer càrrec de les costes. El fet d’aprofitar les tallades 

selectives que ja es realitzen per a retirar els residus en el mateix moment incrementa el 

cost final però juga a favor del propietari que en treu la valorització d’un producte que abans 

no tenia. 

No és necessària una maquinària diferent de la usada per a una tallada. Tan sols és 

precisa, en cas que no es faci servir ja, un sistema de trituració groller i càrrega a remolc. El 

remolc tirat per un tractor o similar (amb tracció mitjançant oruga si fes falta) portarà la 

càrrega fins a peu de pista on es transvasarà en un camió apte per al transport per 

carretera. 
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6. Descripció de la planta i dimensionat 

6.1. Visió general – explicació breu de les parts d el procés 

Abans de començar a descriure cada part del procés cal observar el conjunt a fi de tenir-ne 

una visió més general i poder comprendre més endavant la importància de cada secció. 

L’esquema generalitzat seria aquest: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1:  Esquema general de la planta de gasificació proposada 

• Preparació de la matèria primera 

• Alimentació 

• Equip gasificador 

• Sistema de neteja del gas produït 

• Motor generador – aprofitament energètic 

Preparació de la matèria primera: 

Aquesta secció inclou des de l’arribada dels camions amb la matèria vegetal fins a 

l’emmagatzematge dins una sitja passant per la trituració i l’estocatge en piles. A l’arribada 

a la planta, el residu forestal és triturat en cas que fos necessari i dipositat en piles per al 

gasificador

cendres

cendres

sitja
d’alimentació

aigua

aigua + 
quitrans
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seu estocatge. Aquí pateix un primer assecat. A continuació s’introdueix dins la sitja 

d’alimentació. 

Alimentació: 

Un cop la fusta és dins la sitja d’alimentació es pot procedir a un assecat més intens usant 

aire calent provinent del procés. A través d’una cinta transportadora o un vis sens fi 

automatitzat a la part inferior s’alimentarà el gasificador. 

Equip gasificador: 

Juntament amb la matèria vegetal cal introduir una quantitat estipulada d’aire al gasificador. 

El procés de gasificació alliberarà un gas combustible però deixarà un residu en forma de 

cendres i quitrans que s’extrauran per la part inferior de l’equip. 

Sistema de neteja del gas: 

El gas generat conté una bona quantitat de cendres volants i quitrans que cal eliminar 

abans que cremar-lo al motor així com refredar-lo fins a una temperatura adient. En 

aquesta secció hi ha moltes variants però les més habituals són usar un cicló en primer lloc, 

un filtre de mànigues i un scrubber. També és aquí on es pot aprofitar part de la calor del 

gas per a generar vapor o aire calent. 

Tots els possibles sistemes de neteja tindran un residu que caldrà tractar en una planta 

externa. Especialment el scrubber ja que generarà una aigua carregada de quitrans i altres 

sòlids. 

Motor-generador: 

El gas combustible és introduït en un motor. Aquest va connectat a un generador que 

transformarà la energia mecànica en elèctrica. Aquesta electricitat passarà per un 

transformador i es vendrà a la xarxa pública. 

El motor allibera els fums de combustió els quals es poden aprofitar per a la generació de 

vapor d’alt valor energètic. 
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6.2. Emmagatzematge, estellament i assecat previ de  la 

matèria vegetal. 

6.2.1. Opcions d’emmagatzematge i assecat 

Un dels puntals fonamentals per a l’aprovisionament és l’existència de magatzems per 

compensar tota mena de fluctuacions en la cadena de proveïment, tant previstes com 

imprevistes, i també garantir un assecat idoni del material. És important aquest amortiment 

en la mesura que el flux de combustible sigui més gran, i també més gran la dependència 

del punt de demanda d'aquesta font de primera matèria. 

Es detallen a continuació les possibles variables que cal tenir en compte alhora d’estudiar i 

dimensionar l’emplaçament on s’emmagatzemarà la matèria vegetal. 

• Avaries o interrupcions de la maquinària, sobretot en èpoques de màxima demanda. 

• Interrupcions d'alguna cadena de proveïment, ja siguin pròpies o d’empreses 

externes. Sobretot en el cas d'empreses petites amb un sol equip i, per tant, molt 

vulnerables a malalties, incidències laborals, mal funcionament de la maquina, etc.  

• Humitat del material, que propicia una pèrdua d’eficiència i increment de les 

emissions. L'emmagatzematge permet disminuir i homogeneïtzar el contingut 

d'humitat del material.  

• Estacionalitats i fluctuacions anormals del propi sector de la fusta i del cicle vegetal 

de boscos (hivern o sequeres). 

En funció d'aquestes pertorbacions, es poden establir tres grans tipus d'emmagatzematge, 

cadascun per amortir incidències de diferent termini:  

Curt termini 

Incidències:  Continuïtat nocturna, caps de setmana i vacances. Permet superar 

condicions meteorològiques extremes i avaria de maquinaria.  

Aplicació:  Per a material estellat. El volum d'emmagatzematge depèn de la densitat 

energètica de l’estella (0,7-0,9 MWh/esteri). 
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Estacional 

Incidències:  Variabilitat del combustible a l’hivern, època en que les demandes de calor 

superen amb escreix les de l’estiu. Moviment de volum de feina a l’hivern (condicions 

difícils) o l’estiu segons la zona,  

Aplicació:  Més adient per a material no estellat; si no es volen evitar pèrdues d'entre 1'1 i 

el 3% mensual 

Llarg termini o de seguretat 

Aplicació:  És recomanable no emmagatzemar combustible de fusta a gran escala durant 

molt de temps, i per això és necessari suplir aquestes mancances amb altres tipus de 

combustible, i comptar amb aquest factor a l’hora de planificar la planta o punt de 

demanda. Per això convé estar preparat per rebre, manipular i cocombustionar barreges 

de diferents materials com ara carbó o altres combustibles disponibles localment.  

Font: Hakkila, 2004.  

L'emmagatzematge ha de permetre un assecat de la biomassa en el temps més curt 

possible i de manera que el material que es vagi consumint sigui el que més temps fa que 

esta emmagatzemat.  

Un dels punts a definir a part del tipus i volum de l’emmagatzematge serà l’estellament o 

trituració. Ens trobem amb dos opcions: 

• Trituració de la fusta verda i emmagatzematge/assecat de l’estella 

• Emmagatzematge de la fusta verda i estellament un cop assecada abans de 

processar 

La tendència actualment és a l’estellament de la fusta conservada a peu de pista (o a l’aire 

lliure) almenys en estiu. Les característiques del combustible obtingut són més estables, i 

s'eviten així els riscos d'irritació lligats a les humitats que es desenvolupen en estelles 

humides que han fermentat en piles. 

L'emmagatzematge de la biomassa estellada se sol fer en petites quantitats a causa dels 

problemes que pot ocasionar.  
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Per facilitar l’assecat, és adient fer un estellament més groller. Es deixa el material en piles 

sota cobert, ben airejades i evitant condensacions al sostre, i sobre un terra formigonat que 

faciliti la posterior recollida.  

En aquestes condicions, la temperatura de la pila d'estella arriba als 60-70 °C després de 3-

6 setmanes, però va baixant lentament per estabilitzar-se a les 8-10 setmanes a 

temperatura ambient. En 3-4 mesos, la humitat pot descendir del 50 al 20%, encara que 

poden quedar zones humides al cim i la base de la pila.  

L 'assecat de l’estella s'acompanya d'una pèrdua de matèria seca de prop del 10-12% (per 

producció de meta, CO2, etc.) i d'una compactació per assentament del material.  

6.2.2. Definició del tipus i dimensionat de l’emmag atzematge 

A fi de minimitzar el risc ambiental d’incendi en boscos, el transport i sobretot el temps 

d’assecat s’optarà per a la recollida immediata, l’estellament de la matèria vegetal in-situ i el 

transport en camions amb contenidor cap a planta. 

Tanmateix, donades la variabilitat o estacionalitat abans comentada i la impossibilitat en 

certs casos d’estellar a peu de pista, es reservarà una zona per a l’emmagatzematge de 

matèria vegetal en forma de rolls. 

 

 

 

 

 

Recordant les dades comentats en l’apartat 4.1.1 d’aquesta memòria, els valors 

d’equivalències i densitats són: 

• 1 esteri = 0,17 tones seques 

• densitat d’estella = 250 kg/m3 
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Les dimensions de la zona d’emmagatzematge vindran definides principalment  pel temps 

d’assecat necessari i aquest per la humitat inicial de la fusta i la humitat final desitjada.  

La biomassa pot contenir més d'un 50% d’humitat (base humida) quan es talla. És 

desitjable assecar la biomassa que contingui una humitat superior al 20% (base humida) 

abans de la gasificació.  

Segons la Taula 2.1  de l’annex 2, el temps necessari per a assecar de forma natural la 

matèria vegetal d’un 50% a un 20% d’humitat és de 4 mesos. Aquest valor dependrà 

evidentment de l’època de l’any.  

En 4 mesos es té un consum de: 

• 0,5 t/h de matèria vegetal * 24 * 30 h/mes x 4 mesos = 1440 tones 

Això implica un volum de fusta de: 

• 1440 tones x 0,25 t/m3 = 5760 m3   

En un emmagatzematge de 3 m d’alt s’empraria una superfície de 2000 m2 aprox. 

Degut a que aquest superfície destinada a emmagatzematge és bastant elevada s’optarà 

per reduir l’estocatge al mínim per garantir 1 mes de producció. Per reduir la humitat fins al 

percentatge adient, com es veurà en l’apartat posterior, es disposarà d’un assecador previ 

a l’entrada al gasificador. 

� Així doncs, la superfície del magatzem d’estella per a 1 mes de producció serà 

d’aproximadament 500 m2. 
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6.3. Sistema d’alimentació i assecat final 

6.3.1. Granulometria de l’alimentació. 

Així com s’ha parlat en l’apartat 6.2.1. es fa un estellament groller a fi de millorar l’assecat 

natural en l’emmagatzematge. Aquesta però, no és segurament la granulometria indicada 

alhora d‘alimentar el gasificador. Per això es disposarà d’una trituradora prèvia a 

l’alimentació que ens donarà la mida adient dels “chips”. 

� Segons estudis de la WFPP (Universitat de Waterloo, Canadà), la mida de partícula 

adient és de 2 – 3 mm. 

6.3.2. Assecat final. 

El contingut d'humitat del combustible de biomassa afecta la qualitat del gas que es 

produirà. L'aigua requereix aproximadament 2300 kJ/kg per vaporitzar-se i 1500 kJ/kg per 

arribar a 700°C durant la piròlisi/gasificació. Per  això, aquesta energia s'ha de restar del 

calor generat en del gasificador. Encara que és físicament possible gasificar combustibles 

d'alt humitat en alguns gasificadors, la humitat del combustible redueix la qualitat del gas 

com es mostra en la Fig. 6.2. També redueix el rendiment del gasificador i augmenta  la 

producció de quitrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 6.2 : Efecte de la humitat del combustible i la proporció 

d’oxigen en el valor energètic del gas 
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Per a l’assecat sovint es pot usar el calor residual o l’energia solar. Si la temperatura de 

l'aire d'assecat és massa alta, la superfície de les estelles s’assecarà i començarà a 

pirolitzar-se abans que el calor pugui arribar al centre. Per a l'assecat eficient, es prefereix 

aire calent, refredat fins a 60°-80°C amb una humit at saturada. La humitat alenteix l’assecat 

de la càrrega (també alenteix la piròlisi de la superfície). 

En una instal·lació de gasificador i motor de combustió, els “chips” de fusta es poden 

assecar des d'un 50% d'humitat a un 5% utilitzant els gasos d’escapament. La constitució 

del gas d’assecat és en un 90% gas recirculat de la sortida de l’assecat (gas humit) i la 

resta, gasos d’escapament del motor. Un temps de residència de 20 minuts és suficient. 

6.4. Gasificador 

Els gasificadors són aparells relativament simples. La mecànica del seu funcionament, com 

l'alimentació o la neteja del gas, també és simple. L’eficient funcionament dels gasificadors, 

tanmateix, no és tan simple. No existeixen unes regles clares ja que la termodinàmica dels 

gasificadors no es compren del tot bé. 

6.4.1. Reaccions 

El canvi de composició produït per aire o oxigen en una gasificació es mostra en la Fig. 6.3. 

Idealment hom vol afegir la mínima quantitat possible d'oxigen per desplaçar la composició 

sòlida cap a la composició O en la Fig. 6.3, una mescla de CO i H2, segons la fórmula. 

CH1.4O0.6 + 0.2 O2 � CO + 0.7 H2 
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Fig. 6.3:  Canvis de composició durant el procés de conversió de la biomassa. 

 

Desafortunadament, hi ha més energia continguda en la mescla CO / H2 que la que conté 

la biomassa, de manera que aquesta reacció exigeix la transferència d'energia d'alguna 

font externa. 

A la pràctica, per la gasificació cal comptar amb un excés d’oxigen (portant la reacció cap al 

punt O en la Fig. 6.3), produint una mica de CO2 i H2O segons 

CH1.4O0.6 + 0.4 O2 � 0.7 CO + 0.3 CO2 + 0.6 H2 + 0.1 H2O 

També es forma un petit percentatge de metà. La composició típica del gas produït a partir 

de biomassa es mostra en la Taula: 6.1 . 

Compost Gas (% vol.) Gas sec (% vol.) 

CO : Monòxid de carboni 21,0 22,1 

CO2 : Diòxid de carboni 9,7 10,2 
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H2 : Hidrogen 14,5 15,2 

H2O : Aigua 4,8 - 

CH4 : Metà 1,6 1,7 

N2 : Nitrogen 48,4 50,8 

 

Energia del gas produït  

 Gas base humida 5506 kJ/Nm3 

 Gas base seca 5800 kJ/Nm3 

Ratio d’aire necessari en la gasificació 2,38 kg fusta/kg aire 

 

Explicació de la taula superior  

Aquests valors estan basats en una biomassa lliure de cendres i humitat amb la 

composició donada. La composició del gas humit és la més important alhora de fer els 

balanços de massa i energia. L’energia del gas normalment es calcula a partir de la seva 

composició fent servir els valors de: 

• 13400 kJ/Nm3 per  H2 i CO 

• 41900 kJ/Nm3 per  metà 

Aquests valors són els típics per a un gasificador downdraft però podrien variar entre 4880 

i 7320 kJ/Nm3, depenent de variables com la pèrdua de calor del gasificador, el contingut 

en humitat de la biomassa i la eliminació de carbó. (valors extrets de Reed 1981) 

 

El ratio CO/CO2 (o H2/H2O) és una mesura de la qualitat de gas produït. Aproximadament 

un 30% de la biomassa es crema per proporcionar l'energia necessària per portar a terme 

la gasificació. La quantitat exacta d’excés d’oxigen exigit depèn del rendiment del procés.  A 

la pràctica es pot millorar mitjançant aïllament i assecant o preescalfant els reactants.  

La piròlisi i els processos de gasificació són endotèrmics, així doncs cal aportar calor 

perquè els processos tinguin lloc. De fet, la calor necessària per assolir la piròlisi i portar els 

productes als 600°C és de entre 1,6 i 2,2 kJ/g, el que representa entre un 6% i un 10% de 

la calor de combustió de la biomassa seca (Reed 1984). Aquesta calor es aportada 

directament per la combustió parcial de quitrans volàtils en gasificadors downdraft. En 
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gasificadors updraft, prové de la calor sensible dels gasos resultants de la gasificació. 

Aquesta combustió doncs dilueix el gas produït amb CO2 i H2O, els productes de combustió 

amb oxigen. Si la combustió és fa amb aire, el gas també es dilueix aproximadament un 

50% amb nitrogen de l'aire. 

Els avantatges principals de la gasificació directa són que el procés d'una fase és molt 

simple. La transmissió directa de la calor dels gasos a la biomassa és molt eficaç, i el 

procés és en gran part autoregulat. Si s'utilitza aire, el gas que resulta es dilueix amb 

nitrogen atmosfèric a un valor de gas produït de 5800-7700 kJ/Nm3. Quan s’utilitza oxigen 

per a la gasificació, s’obté un gas amb una energia de 11.500 kJ/Nm3. L'oxigen s'ha 

d'adquirir o produir-se in situ, fent-ho econòmicament assequible només en instal·lacions 

grans. 

6.4.2. Característiques principals i dimensionat 

Els tipus més importants de gasificadors de llit fix són els gasificadors updraft i downdraft 

dels quals ja s’ha avançat el seu funcionament bàsic en l’apartat 3.4.  

Gasificadors updraft 

Els gasificadors de biomassa updraft poden tolerar alimentacions amb elevada humitat i 

això comporta certes avantatges en el gas que es produeix per a la combustió en un 

cremador. Tanmateix, els gasificadors updraft produeixen de un 5% a un 20% de quitrans 

oliosos i per tant són inapropiats per cremar en motors de combustió. Els gasificadors 

downdraft produeixen típicament menys d'un 1% de quitrans. És per això que s'utilitzen 

àmpliament per a l'operació de motors de combustió. 

Com es veurà més endavant, la major part del gasificadors comercialitzats arreu són del 

tipus downdraft. Una raó més per descartar definitivament l’elecció dels updraft per a 

aquest projecte. 

Gasificadors downdraft 

Els gasificadors downdraft han tingut molt èxit gràcies a la producció d’un gas amb un baix 

contingut en quitrans. Amb doble motiu doncs s’escollirà aquest tipus de gasificadors per al 

projecte. Per una part la baixa generació de quitrans afavorirà la combustió en un motor. A 

més, al ser el model de gasificador més utilitzat serà el comercialment més assequible i 

amb un funcionament comprovat. 
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En el gasificador downdraft, l'aire entra en contacte amb la biomassa en la zona de piròlisi 

abans que la zona de carbonització. La calor de la combustió dels volàtils manté la piròlisi. 

Al final de la zona de piròlisi, el gas està compost a parts iguals de CO2, H2O, CO i H2. 

Aquesta flama generada amb un subministrament d’aire limitat s’anomena "flama de 

piròlisi". La flama de piròlisi produeix la major part dels gasos generats en la gasificació 

downdraft i consumeix un 99% dels quitrans. Aquest és el mecanisme principal en la 

generació de gas en gasificadors downdraft. 

Si la fórmula per a l’oli de biomassa es pren com aproximadament CH1.2O0.5, la combustió 

parcial d'aquests vapors es pot representar aproximadament amb la reacció: 

CH1.2O0.5 + 0,6 O2  ����  0,5 CO + 0,5 CO2 + 0,4 H2 + 0,2 H2O 

Els gasificadors downdraft normalment produeixen gasos amb menys d’un 1% de quitrans. 

Com ja s’ha dit, aquesta és la raó per la que gairebé s’usa exclusivament gasificadors 

downdraft com a font d'energia per a motors de combustió. 

6.4.2.1. Elecció del gasificador 

No són gaires les empreses dedicades a la comercialització d’equips gasificadors. Tot i això 

el ventall a nivell mundial s’amplia fins a algunes desenes. Entre totes s’escollirà entre les 

següents: 

• Community Power Corporation (EE.UU.) 

• Martezo Group (França) 

• Carbo Consult & Engineering (Pty) Ltd (Sud Àfrica) 

Es descriuen en Taula 2.3  de l’Annex 2 les dades comparatives entre aquests tres 

fabricants. 

Valorades les especificacions dels equips així com dels tres fabricants i la seva 

competitivitat, es col·locaria un equip de Carbo Consult & Engineering (Pty) Ltd. En segon 

lloc alhora d’escollir un altre fabricant s’optaria per Community Power  

Corporation. 
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Entre els quatre models de que disposen, s’escull el més gran d’ells, amb una potència de 

400 kVA. Suposant que el generador sigui en corrent continua es pot equiparar a 400 kW. 

Tot i això, si es desitgés instal·lar un equip més potent, el fabricant indica que disposa de 5 

models no estàndards de 1100 Nm3/h a 2400 Nm3/h. Tanmateix si es volgués ampliar la 

capacitat de la planta es podria instal·lar un equip posteriorment que complementés l’actual. 

Per tant, fent un resum de les característiques més importants d’aquest equip: 

• Marca:  System Johansson Gasproducer CCE-SJ Gasproducer 

• Cost específic:   Uns 5 600 USD/kWe (gasificador + genset + perifèrics) 

• Tipus de gasificador:  Gasificador downdraft 

• Neteja de gasos:  Sistema humit (scrubber) + filtres. Recirculació d’aigua, que no 

requereix tractament. 

• Tipus d’alimentació:  Blocs de fusta o biomassa en briquetes dures i compactes, 

fetes a partir de residus forestals i serradures, biomassa agrícola, arbustos, plantes, 

etc. 

• Mida alimentació:  Blocs de combustible, màxim: 75 mm llarg X 25cm² secció (per 

al model de 180 Nm3/h) 

• Humitat alimentació:  < 20 % 

• Consum biomassa:  1,25 kg/kWhe (100% gas) En mode dual reemplaça el 80% 

del dièsel (0,48 kg/kWe) 

• Gas síntesi (%):  H2: 22,3-22,5 / CO: 22,2-24,3 / CO2: 10,7-9,8 / CH4: 1,90-2.10 / N2: 

resta 

• Poder calorífic inferior:  5 900 a 6 250 kJ/Nm3 

• Quitrans i partícules:  6 mg/Nm3 de quitrà i partícules de 5 micres (de mitjana) 

• Eficiència elèctrica: 19 a 20 % 
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Pot ser que les dades presentades amb anterioritat no concordin exactament amb les 

especificacions subministrades per el fabricant per aquest equip. Això és degut a que cada 

sistema gasificador és únic i així les característiques de l’alimentació, els seus productes de 

reacció i composició, rendiments, etc. Els valors descrits en apartats anteriors tenen 

caràcter general i per tant podrien ser vàlids per a aquest gasificador. 

6.4.3. Productes de reacció 

La finalitat d’escollir un procés de gasificació en comptes d’una combustió és l’obtenció d’un 

gas combustible que comportarà un increment del rendiment global. Malgrat això, la 

gasificació, igual que molts processos químics, genera subproductes de reacció. Aquests 

són els que anomenem quitrans. Així mateix, també s’obtindran unes cendres, les quals 

estan compostes per els sòlids incremats continguts en la biomassa inicial. 

Resumint, podríem agrupar els productes de la gasificació com a “aprofitables” i com a 

“residus”. 

6.4.3.1. Productes aprofitables 

Tot i que ja veurem més endavant que no és exactament així, l’únic producte que 

aprofitarem de la gasificació serà el gas resultant. Caldrà caracteritzar bé aquest gas ja que 

arrossega part dels quitrans i cendres generades en el reactor i això pot danyar els equip 

de generació elèctrica. Així doncs és bàsic conèixer: 

• Composició del gas:  El tant per cent en volum de CO, CO2, H2, H2O, CH4, N2, C2 i 

hidrocarburs més grans per calcular l’energia del gas o analitzar el funcionament del 

gasificador. 

• Energia del gas:  Pot ser calculada a partir de la composició del gas, o també 

calorimètricament sense la necessitat de saber la composició. El gas ha de tenir 

una energia superior als 4 MJ/Nm3 per la majoria d’aplicacions. 

• Quantitat de quitrans:  La quantitat de productes orgànics condensables és un 

indicatiu del funcionament del gasificador i determina si el gas pot ser netejat. Per 

sobre de 5000 mg/Nm3 de quitrans, el gas és difícilment netejable i només pot ser 

útil per a la seva combustió directe. Els sistemes de neteja han de reduir el nivell de 

quitrans per sota dels 10 mg/Nm3. 
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• Quantitat i mida de les partícules:  La naturalesa i quantitat de les cendres 

carbonoses i el sutge arrossegat en el gas pot ajudar a dissenyar els filtres. 

Partícules més grans de 10 µm han de ser reduïdes per sota dels 10 mg/Nm3 per 

aplicacions en motors de combustió. 

• Contingut en aigua del gas:  El contingut en aigua del gas ajuda a calcular els 

equips de refrigeració posterior. 

6.4.3.2.  Residus de la reacció 

Els dos principal residus del procés de gasificació són els quitrans i les cendres. Aquest 

apartat es reduirà tan sols a explicar la procedència i composició d’ambdós productes 

mentre que en l’apartat següent, 6.5, es detallarà la seva eliminació. 

Quitrà és un terme genèric per descriure un tot un seguit de productes orgànics oxigenats 

que es generen en la reacció parcial de la biomassa. Aquests materials surten del reactor 

en el corrent de gas a alta temperatura com a productes vaporitzats o com a aerosols 

persistents tot i que normalment condensen a les temperatures dels refrigeradors. Aquests 

quitrans inclouen una gran varietat d’aromàtics oxigenats formats en l’etapa de piròlisi del 

gasificador. Es defineix com a quitrà una molècula orgànica amb un pes superior al benzè. 

La composició dels quitrans és molt complexa i altament dependent de les condicions de 

reacció com la temperatura de gasificació i el temps de residència en el reactor. Una 

correlació entre temperatures i composició podria ser la següent: 

450 ºC        �--------------------------------------------------------------------�        950 ºC 

Mescla 

oxigenats 

Eters 

fenòlics 

Eters 

alquílics 

Eters 

heterocíclics 

Hidrocarburs 

poliaromàtics 

(PAH) 

PAH llargs 

Font: Baker, et al, 1986 

La biomassa, igual que molts altres combustibles, conté una proporció variable de matèria 

inorgànica que quedarà en forma de cendra en el procés de gasificació. La següent taula 

6.2 dona una idea de les quantitats orientaves: 
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Taula 6.2:  Proporció d’inorgànic en diferents materials 

Material 
Material inorgànic 

(% pes sec) 

Pollancre 1,0 

Pi 0,5 

Eucaliptus 2,4 

Herba 10,1 

Pellofa d’arròs 19,2 

Paper 6,0 

Algues 45,8 

Escorça de pi 2,9 

Bitumen d’Il·linois 8,7 

Lignit de Dakota del Nord 10,4 

Turba 7,7 

Font: Klass, 1988 

A més de la quantitat de matèria mineral present, la seva composició és un aspecte a tenir 

en compte. La composició química de les cendres determina les seves propietats físiques 

com duresa, punt de fusió o punt d’evaporació.  

Taula 6.3: Composició química de la cendra d’alguns tipus de biomassa:  

Constituent de la cendra (% pes sec)  

CaO K2O P2O5 MgO Na2O SiO2 SO3 Altres 

Pollancre 47,2 20,0 5,0 4,4 0,2 2,6 2,7 17,9 

Pi 49,2 2,6 0,3 0,4 0,4 32,5 2,5 12,1 

Herba 4,8 15,0 2,6 2,6 0,1 69,9 1,9 3,1 

Font: Klass, 1988 
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Tal i com es mostra, la biomassa conté quantitats significants de sals alcalines, 

particularment potàssiques. El potassi és un element indispensable per al creixement de les 

plantes i la seva concentració és particularment alta en biomassa de creixement ràpid com 

per exemple l’herba. 

 

6.5. Neteja del gas. 

És relativament simple construir un gasificador i fer funcionar un motor durant un període 

curt de temps. Molts dels sistemes de gasificació han fallat després de menys de 100 hores 

d’operació a causa de l’acumulació de quitrans en qualsevol lloc del sistema o en el motor 

generador. Destrossar un motor és una forma molt cara de determinar si el gas és 

suficientment net per al seu ús. Cal tenir un coneixement ampli dels processos de neteja 

del gas alhora de dissenyar una planta de gasificació. 

Es poden usar diferents tecnologies per eliminar els components no desitjats com: 

• Partícules 

• Alcalins (òxids) 

• Quitrans 

• Compostos de nitrogen 

A la pràctica, el gasificador i els sistemes de neteja del gas s’han de considerar com a un 

sistema integral. No obstant això, s’explicaran els diferents sistemes per separat en funció 

de l’element a eliminar. L’eliminació de les sals alcalines no es detallarà en aquest projecte 

ja que no és representativa en sistemes de gasificadors downdraft amb motor de combustió 

posterior. Tampoc el sofre, la concentració del qual no és perjudicial per al sistema escollit, 

gasificador - motor de combustió. 

6.5.1. Sistemes d’eliminació de partícules 

Els requisits en l’eliminació de partícules varia molt en funció del ús que es vulgui fer del 

gas. Per al funcionament d’un motor generador es necessari reduir la concentració per sota 
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dels 50 mg/Nm3 (Abatzoglou, et al., 2000),  per sota dels 15 mg/Nm3 (> 5µm) per turbines i 

al voltant dels 0,02 mg/Nm3 per a sistemes de gas de síntesi (Graham and Bain, 1993) 

Els principal tipus de sistemes per a eliminació de partícules són: 

• Filtres ciclònics 

• Filtres de barrera 

• Filtres electrostàtics 

• Scrubbers 

6.5.1.1. Filtres ciclònics 

Els filtres ciclònics són els sistemes més emprats i usats sempre en primer terme gràcies a 

la seva efectivitat i baix cost. Fan servir la força centrífuga per separar sòlids del corrent 

gasós. El disseny d’aquest sistemes segueix unes regles empíriques trobades al llarg 

d’anys d’ús d’aquests aparells. 

Els filtres ciclònics són molt efectius en l’eliminació de partícules relativament grans i poden 

operar en un rang ampli de temperatures, tan sols limitat per els materials de construcció. 

Usant varis ciclons en sèrie es pot arribar a una reducció >90% de les partícules per sobre 

dels 5 µm de diàmetre amb una caiguda de pressió de 0,01 atm. També és possible una 

eliminació parcial de les partícules fins a 1,5 µm. 

Els ciclons també poden eliminar quitrans condensats i òxids alcalins del corrent gasos, tot i 

que el compostos vaporitzats d’aquests constituents continuïn en el corrent. 

6.5.1.2. Filtres de barrera 

Els filtres de barrera inclouen un seguit de materials porosos que permeten que el gas 

passi a través seu mentre queden retingudes les partícules. Aquests filtres eliminen de 

forma efectiva diàmetres de 0,5 a 100 µm. Es podrien eliminar diàmetres submicrònics però 

la caiguda de pressió en el filtre seria massa elevada. Així doncs, el límit que ha establert 

l’experiència és de 0,5 µm. 
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Aquests sistemes de filtració es netegen fent passar un corrent de gas polsant en sentit 

invers al de filtració. Per prevenir la ràpida saturació es col·loquen després dels filtres 

ciclònics. El filtres de barrera són ideals per a partícules seques i no tant per a humides o 

enganxoses com podrien ser els quitrans. Aquests s’adhereixen i es carbonitzen provocant 

fouling. Encara que no hi hagués descomposició, serien difícils d’eliminar de les parets 

poroses. Els filtres de barrera més utilitzats són: 

• Filtres ceràmics o metàl·lics rígids amb flux longitudinal 

• Filtres tèxtil de màniga o bossa 

• Filtre de llit embalat 

6.5.1.3. Filtres electrostàtics 

En aquests sistemes, el gas passa a través d’uns elèctrodes a alt voltatge que donen 

càrrega a les partícules. Les partícules cauen llavors cap a la placa amb la càrrega 

inversa on hi queden dipositades. Per eliminar-les existeixen dos sistemes. El sistema en 

sec que utilitza accions mecàniques (vàlid fins a 500 ºC) i el sistema humit que passa un 

film d’aigua per retirar les deposicions (vàlid fins a 65 ºC). Tan sols s’utilitzen els filtres 

electrostàtics en les instal·lacions a gran escala degut al seu gran volum i l’elevat cost 

6.5.1.4. Scrubbers 

Els scrubbers humits usen esprais generalment d’aigua per eliminar les partícules. Les 

partícules xoquen amb les petites gotetes on queden absorbides. Els scrubbers que 

utilitzen sistemes venturi per facilitat la dispersió de l’aigua poden arribar a eliminar el 

99,9% de les partícules per sobre de 2 µm i el 95-99 % de les de 1 µm (Baker, et al., 1986). 

Les gotetes son llavors separades de la corrent gasosa mitjançant ciclons i llits de filtració. 

Els sistemes scrubber requereixen que el gas hagi estat refredat per sota dels 100 ºC. La 

majoria de gasificadors de biomassa utilitzen aquest sistema de filtració.  

6.5.2. Sistemes d’eliminació de quitrans 

L’eliminació de quitrans és un tema molt ampli i extensament discutit. Per això, tan sols es 

descriuran en aquest projecte les bases i punts més importants al respecte. 
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Quan el gas es refreda, els quitrans vaporitzats condensen en les superfícies fredes o en 

forma d’aerosols (petites gotetes). Aquestes gotetes poden arribar a tenir mides inferiors a 

1 µm. L’eliminació de quitrans és especialment necessària en sistemes en que el gas es 

refreda abans d’usar-se ja que provoca condensacions en les canonades i altres. Així 

mateix és necessari en sistemes on pateixi una compressió o en sistemes mecànics com 

motors de pistó. 

Aquells sistemes que siguin sensibles a la formació de quitrans, és important minimitzar la 

seva producció en el reactor escollint un gasificador i una configuració adient. La formació 

de quitrans no només ocasiona problemes operacionals, sinó també representa una 

reducció de l'eficiència de gasificació. Els quitrans recollits són humits i poden ser 

classificats com a residus perillosos, especialment si s’han format a altes temperatures.  

El gas conté quitrans en forma vaporitzada, en forma d'aerosols de quitrans condensats, 

com a combinacions d'ambdós. Hi ha per tant dos sistemes bàsics per eliminar els quitrans 

del corrent de gas. Per eliminar les gotes de quitrans condensats s’utilitzen tecnologies 

similars a les utilitzades per a l'eliminació de partícules, com ara scrubbers humits, 

precipitadors electrostàtics, o altres tecnologies. Aquests requereixen que el gas es refredi 

per garantir que els quitrans es trobin en forma condensada.  

Taula 6.4:  Processos físics d’eliminació i els seus rendiments: 

Tecnologia Eficiència de reducció de quitrans 

Torres d’esprai 

11 – 25 % quitrans pesats 

40 – 60 % PAH 

0 – 60 % fenòlics 

Torres d’esprai 29 % quitrans pesats 

Scrubbers venturi 50 – 90 % 

Scrubbers d’esprai i venturi 83 – 99 % materials condensables 

Venturi + deshumidificadors ciclònics 93 – 99 % condensables orgànics 

Scrubber de vòrtex 66 – 78 % residus evaporats 

Font: Neeft, et al., 1999 

A més dels sistemes físics, els mètodes d'eliminació catalítics i tèrmics que s'estan 

desenvolupant converteixen els quitrans en gasos d'efecte permanent. Els mètodes 

catalítics poden destruir els quitrans tan en estat  vaporitzat com condensats. 
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 Sistemes d’eliminació de compostos de nitrogen 

La principal font de nitrogen en el gas és l’amoníac, NH3. L’amoníac es forma a partir del 

nitrogen de les proteïnes i altres compostos nitrogenats. Alguns productes com detritus 

animals o alfals produeixen una alta concentració d’amoníac. També es produeix NOX en el 

gasificador però a concentracions poc representatives per generar problemes. Els NOX es 

produeixen en la reacció entre nitrogen o compostos de nitrogen amb oxigen a elevades 

temperatures com les dels sistemes de combustió. 

Una legislació més severa en l’emissió de NOX en els últims 10 anys fa que s’hagi de posar 

més atenció en aquest aspecte. Hi ha dos sistemes factibles per a la eliminació de 

l’amoníac. La destrucció catalítica de l’amoníac és possible usant catalitzadors similars als 

emprats per al cràquing de quitrans o el reforming d’hidrocarburs. Els scrubbers humits 

també eliminen l’amoníac en els sistemes de producció de gas a baixa temperatura. 

6.5.3. Aprofitament dels residus de reacció. 

Una bona part dels nutrients de l'arbre estan en el brancam i la punta. Quan s'extreuen 

les restes de l'àrea d'aprofitament, alhora també s'extreu una gran quantitat de minerals i 

nutrients. Aquesta extracció ha de ser compensada per garantir la sostenibilitat a la llarga 

de les masses forestals. Un dels efectes d'aquestes extraccions pot ser una reducció del 

creixement que algunes experiències estimen entre un 0-3%. 

Una alternativa per compensar la pèrdua de nutrients, que és actualment àmpliament 

debatuda, és el retorn de les cendres resultants del procés de gasificació de restes 

forestals. Aquest procediment incrementa la quantitat de restes forestals que poden ser 

extretes sense malmetre, condicionar o posar en joc la productivitat futura de les masses 

forestals. Les estimacions indiquen que, quan les restes forestals són extretes d'un bosc 

en relació amb les tallades finals, aproximadament 1-2 tones de cendres per hectàrea hi 

han de ser retornades per no perdre productivitat a llarg termini.  
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6.6. Aprofitament energètic del gas 

6.6.1. Aprofitament tèrmic 

El gas resultant del procés de gasificació surt a una temperatura elevada tal i com ja s’ha 

explicat en apartats anteriors. Ja sigui per poder eliminar les impureses i per augmentar el 

rendiment del motor de combustió, aquest gas es refreda fins a la temperatura desitjada a 

tal finalitat. 

El següent gràfic és un exemple d’una planta existent, Amer Power Station a Holanda. Com 

es comprova, hi ha un reducció considerable de la temperatura de gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4:  Evolució de temperatura en una planta existent 

Hi ha diverses maneres d’aprofitar aquest calor. Encara que en la planta proposada en 

aquest projecte no es calculin els costos ni els ingressos per l’aprofitament d’aquest calor, 

és descriuen a continuació els sistemes més emprats per al seu aprofitament. 

6.6.1.1. Turbina de vapor 

No s’entrarà aquí a descriure el funcionament d’una turbina de vapor sinó la possibilitat  

d’instal·lar-ne una per a aquest cas. Per a això s’haurà de conèixer quin és el calor que pot 

cedir el gas en el refredament. 
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Segons el fabricant del gasificador, l’equip escollit (400 kva) té una producció de 850 

Nm3/h. Tot i que no s’especifica, per a un gasificador downdraft, la temperatura de sortida 

varia normalment entre el 600 i 800 ºC depenent de la proporció d’oxigen aportat en la 

reacció i de la pèrdua de calor en el gasificador. Es prendrà el valor mínim de 600 ºC per 

calcular la pitjor de les situacions. 

Per saber quina és la calor que pot cedir el gas, s’aplicarà la formula: 

Q = Cp * m * ∆∆∆∆T 

essent: 

• Q: (kJ/h) calor cedit per unitat de temps 

• Cp:  (kJ/kg·C) capacitat calorífica del gas. Aquest valor varia lleugerament en funció 

de la seva temperatura. Per a simplificar els càlculs s’agafarà el valor constant a 

una T mitjana de 300 ºC 

• m:  (kg/h) cabal màssic del corrent de gas. 

• ∆∆∆∆T: (ºC) diferència de temperatures entre l’entrada i la sortida del bescanviador de 

calor. 

Donat que el gas resultant és una mescla de gasos de la qual es coneix la seva composició 

volumètrica, per als càlculs suposarem que té les propietats de gas ideal. Per tant la seva 

composició volumètrica (% vol) és alhora la seva composició molar (% mol). Amb aquest 

valor i coneixent el pes molecular de cada compost s’ha trobat la proporció màssica ( % 

pes) 

S’ha extret de taules els valors de la capacitat calorífica a 300 ºC per a cada compost en 

valor molar (kJ/kmol·C) i màssic (kJ/kg·C). 

 

 

 



Pàg. 82  Memòria 

 

Taula 6.5:  Resum dels càlculs de l’Annex 1: 

compost % mol cap. cal.  a 

300 ºC 

(kJ/kmol·C) 

cap. cal 

fracció 

(kJ/kmol·C) 

% pes cap. cal.  

a 300 ºC 

(kJ/kg·C) 

cap. cal 

fracció 

(kJ/kg·C) 

Metà 0,02 50,7 1,014 0,0135 3,16 0,043 

CO 0,22 30,29 6,6638 0,2606 1,081 0,282 

CO2 0,1 45,94 4,594 0,1861 1,044 0,194 

H2 0,22 29,14 6,4108 0,0186 14,45 0,269 

N2 0,44 30,57 13,4508 0,5212 1,092 0,569 

Total 1  32,1334 1  1,357 

 

Taula 6.6:  D’igual forma es calcula el cabal màssic. S’han extret de taules els valors de 

densitats a 25 ºC i 1 atm: 

compost % mol densitat a  

25 ºC i 1 atm 

(kg/m 3) 

densitat  

fracció 

(kg/m 3) 

Metà 0,02 0,6557 0,0131 

CO 0,22 1,1449 0,2518 

CO2 0,1 1,7989 0,1798 

H2 0,22 0,0824 0,0181 

N2 0,44 1,145 0,5038 

Total 1  0,9668 

 

Amb els valors obtinguts es calcula el calor cedit en un bescanviador de calor a fi de 

generar vapor sabent les següents afirmacions: 

• Segons el fabricant, l’equip escollit genera 850 Nm3/h. 

• Com s’ha dit, suposarem la sortida del gas a 600 ºC 
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• Refredarem el gas fins als 200 ºC. 

Q = 1,357 kJ/kg·C * (850 m3/h * 0,9668 kg/m3) * (600 ºC – 200 ºC) 

Q = 446.062 kJ/h = 124 kW 

Aquest és el calor teòric cedit per el gas. Evidentment, el bescanviador tindrà un rendiment 

que pot ser al voltant del 95% 

En certes ocasions, una quantitat de calor tan reduïda pot considerar-se que no compensa 

la inversió i el manteniment que requereix un sistema de turbina de vapor. És per això que 

en algunes instal·lacions existents s’ha optat per aprofitat el calor directament, és el que 

s’anomena District Heating. 

6.6.1.2. District Heating 

El district heating o com podríem anomenar aquí, calefacció urbana, consisteix en la 

distribució de calor a una xarxa urbana des de un punt centralitzat, normalment una central 

de cogeneració. Aquest sistema s’està instal·lant en gran quantitat de poblacions arreu 

gràcies a la seva millora en eficiència i per tant reducció en el consum de combustible. 

El sistema consta d’una xarxa de canonades soterrades i aïllades tèrmicament que surten 

de la central fins a la subcentral de cada edifici. Aquest calor que pot venir en forma d’aigua 

calenta o en forma de vapor per a indústries, passa per un bescanviador en cada 

subcentral que escalfarà tant l’aigua sanitària com la calefacció particular. 

Es considera que pot arribar a suposar un rendiment d’un 10% superior als sistemes 

centralitzats d’edificis o fins a un 30 o 40% superior en habitatges particulars. 

Per a poder aprofitar el calor per a district heating, cal el recolzament de les institucions 

públiques o dels consistoris ja que s’englobaria dintre d’un àrea de servei bàsic directe a la 

ciutadania com són aigua, llum o gas. Tanmateix podria ser interessant en convenis amb 

empreses constructores per a noves urbanitzacions. 

6.6.2. Motor de combustió – característiques 

El motor de combustió és l’opció més utilitzada alhora d’aprofitar els gas producte d’un 

gasificador. La seva simplicitat, ampli rang de funcionament i cost reduït, fan que el baix 
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rendiment que presenta quedi en un segon lloc en la seva elecció. Això està més que 

justificat quan parlem d’instal·lacions petites com la que ens ocupa. 

Tot i que el motor generador pot ser subministrat per el fabricant del gasificador, aquest 

recomana adquirir-lo en el país d’emplaçament de la instal·lació. Per als càlculs econòmics 

posteriors es considerarà que el gasificador i els extres com el sistema de neteja i el motor 

generador estan inclosos en el preu donat per al fabricant . Tot i això, en aquest apartat es 

buscarà un sistema de generació a part que compleixi amb el requeriment de potència i 

tipologia del combustible. 

Uns dels principals fabricants de motors generadors són, entre altres: 

• Caterpillar 

• Jenbacher 

• Guasco Power 

• Capstone 

Com ja s’ha comentat existeixen gran quantitat de fabricants donada la amplia utilització 

d’aquest sistemes. És Caterpillar però la casa que s’ha cregut més adient com a possible 

subministradora d’aquests equips. 

Dins l’extens catàleg es tria el model: Caterpillar G3412C LE 

Les seves característiques principals són: 

• Potència a FP = 0,8: 450 kVA 

• Potència = 360 kWe 

Les característiques exactes de funcionament del model seleccionat, que es poden veure 

en la fulla tècnica adjunta a l’Annex 2, no són tals ja que aquest és un model que funciona 

amb gas natural. 

Tot i això, Caterpillar ha desenvolupat un sistema de control EGS-02 així com una vàlvula 

de control de gas TecJet 110 per subministrar l’energia suficient al motor. Amb això el 
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sistema funciona igual que si s’alimentés amb gas natural. En aquests moments hi ha dos 

plantes funcionant amb aquest equip; Eneria a França alimenta amb gas de síntesi un 

motor de la sèrie G3500. També a França hi ha un model en proves G3516 en una planta 

de tractament de biomassa. 

6.6.3. Gasos de sortida 

Per conèixer la composició i quantitat dels gasos a la sortida del motor s’haurà de cercar la 

quantitat d’aire necessària per a la seva combustió. Suposarem un excés d’aire e = 1,5. 

Tal i com descriu el fabricant de l’equip gasificador, la quantitat i composició dels gasos 

generats en el procés de gasificació són coneguts. També es coneix la densitat dels 

diferents gasos. 

Els càlculs es troben de forma extensa en els Annexes 1. Es resumeixen en la següent 

taula segons les reaccions de combustió: 

CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O 

CO + ½ O2 = CO2 

H2 + ½ O2 = H2O 

Taula 6.7: Cabal necessari d’oxigen 

compost % mol Cabal 

volumet. 

(m3/h) 

Densitat 

(kg/m 3) 

Cabal 

màssic 

(kg/h) 

Cabal 

molar 

(kmol/h) 

Relació 

O2 

combust 

kmols 

O2 

Metà 0,02 17 0,656 11,15 0,697 2 1,393 

CO 0,22 187 1,145 214,10 7,646 0,5 3,823 

CO2 0,1 85 1,798 152,91 3,475 0 0 

H2 0,22 187 0,082 15,41 7,704 0,5 3,852 

N2 0,44 374 1,145 428,23 15,294 0 0 

Total 1 850  821,79 34,816  9,07 
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Així doncs, es requereixen 9,07 kmols/h de O2 per a la seva combustió. La quantitat d’aire 

total necessària tenint en compte l’excés del 50% i la composició volumètrica de l’aire 

(0,79% N2, 0,21% O2): 

9,07 kmols/h O2 * (0,79 / 0,21) = 34,12 kmols/h N2 

9,07 kmols/h O2 * 32 kg/kmol = 290,24 kg/h O2 

34,12 kmols/h N2 * 28 kg/kmol = 955,36 kg/h N2 

(290,24 kg/h O2 + 955,36 kg/h N2 ) x 1,5 = 1868 kg/h aire  

Segons les reaccions abans descrites i els valors de la taula anterior, la composició dels 

gasos de sortida es resumeixen en la següent taula (veure càlculs als Annexes 1): 

Taula 6.8:  Cabals de sortida 

compost Cabal 

màssic inic. 

(kg/h) 

Cabal molar 

inicial 

(kmol/h) 

CO2 de 

combustió 

(kg/h) 

H2O de 

combustió 

(kg/h) 

Cabal 

màssic final 

(kg/h). 

Metà 11,15 0,697 30,654 25,08 0 

CO 214,10 7,646 336,44 - 0 

CO2 152,91 3,475 - - 520 

H2 15,41 7,704 - 138,68 0 

H2O 0 0 - - 163,76 

O2 0 0 - - 102,04 

N2 428,23 15,294 - - 1903,95 

Total 821,79 34,816 367,1 163,76 2689  
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7. Balanç màssic i energètic 

7.1. Balanç màssic 

Aquest és un procés en el que és molt difícil fer un balanç màssic a priori, és a dir, sense 

haver experimentat amb el gasificador, els sistemes de neteja i sobretot, haver analitzat 

químicament un mostreig de diferents biomasses emprades. 

El problema menys importat per al càlcul és que els valors de composició i cabal del gas de 

sortida que dona el fabricant de l’equip gasificador són aproximats. El que sí és una barrera 

alhora de fer un balanç màssic és la diversitat de composicions que es pot trobar al 

analitzar les diferents biomasses. 

7.2. Rendiment energètic global 

Igual que en l’apartat anterior, també és difícil poder fer una balanç energètic global ja que, 

per començar, cada tipus de biomassa té un PCI diferent. Tot i això s’intentarà treure un 

valor de rendiment global que no distarà molt del que pogués ser en realitat. Es presenten 

les següents dades per al càlcul: 

Cabal màssic de biomassa:   500 kg/h 

Humitat biomassa:    20% 

PCI biomassa seca:    aprox. 20.400 kJ/kg (segon Reed 1988) 

Cabal gas general:    850 Nm3/h 

PCI gas:     5.900 a 6.250 kJ/Nm3 

Potència elèctrica generador:  320 kWe 

Potència extreta del gas:  124 kW 
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entrada gasificador: 

500 kg/h * 0,8 matèria seca = 400 kg/h biomassa seca 

400 kg/h * 20.400 kJ/kg = 8.160.000 kJ/h � 2.266,6 kW 

sortida gasificador: 

850 Nm3/h * 6000 kJ/Nm3 = 5.100.000 kJ/h � 1.416,6 kW 

Rendiment gasificador: 

1.416,6 / 2.266,6 = 0,63 

Rendiment motor generador: 

320 / 1.416,6 = 0,23 

Rendiment global: 

0,63 * 0,23 = 0,15 

Com es pot observar, un rendiment del 15% és realment baix. Tot i això, també caldria 

contar la calor extreta del gas. 

Rendiment global: 

(320 kWe + 124 kWt) / 2.266,6 kW = 0,20 

A més de la calor extreta del gas a la sortida del gasificador, es podria aprofitar la calor dels 

gasos d’escapament del motor generador, es a dir, integrar una cogeneració. No s’ha 

calculat aquest cas però segon altres plantes ja existents que implanten aquest sistema, es 

pot arribar a rendiments del 40%. 
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8. Venda d’electricitat en règim especial 

Al llarg d’aquest projecte s’ha comentat repetidament que un dels avantatges de la 

gasificació respecte a una combustió és la producció d’un gas combustible que fa més fàcil 

el seu aprofitament per a energia elèctrica mitjançant un motor generador de, relativament, 

baix cost. 

A més a més, el fet que l’Estat potenciï l’ús d’energies renovables i l’eficiència energètica fa 

de la generació elèctrica una forma de negoci en augment al país. Un exemple és el gran 

augment de camps solars o els cada cop més habituals molins de vent. Tot això és gràcies 

a la inclusió d’aquestes formes de generació dintre del Règim Especial. 

El Règim Especial ofereix als productors la garantia de venta d’aquesta electricitat així com 

uns preus de compra subvencionats clarament per sobre del preu de mercat. EI RD 

43612004, de 12 de març, estableix un règim econòmic a llarg termini per a les 

instal·lacions acollides al règim especial.  

Per a poder vendre l’electricitat en règim especial s’han de complir uns requisits diferents 

en funció del tipus de font d’energia utilitzada. El preu de venta també varia segon la font i 

el sistema de generació utilitzat. Per a vendre la producció o excedents d'energia elèctrica, 

els titulars de les instal·lacions hauran d'escollir entre:  

a) Cedir l’electricitat a l’empresa distribuïdora d'energia elèctrica. En aquest cas, el preu de 

venda de l’electricitat inclourà un terme de tarifa regulada (TR), única per a tots els 

períodes, un terme de complement d'energia reactiva, més un terme de complement 

d'eficiència. (Preu venda = TR + complement de reactiva + complem ent eficiència) .  

La tarifa regulada (TR) consisteix en una quantitat fixa, que depèn de la categoria, grup i 

subgrup al que pertany la instal·lació, la seva potència, i la seva antiguitat (en alguns 

casos).  Veure Taula 2.4  de l’Annex 2 

b) Vendre l’electricitat lliurement en el mercat. En aquest cas, el preu de venda de 

l’electricitat serà el preu que resulti en el mercat o el preu lliurement negociat, 

complementat (en alguns casos) per una prima. (Preu venda = Preu mercat + Pr + 

complement reactiva + complement eficiència)  

Segons aquestes taules, la instal·lació que ens ocupa es situaria en el grup b.6.3: 
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Grup b.6  Centrals que utilitzin com a combustible principal la biomassa procedent de 

cultius energètics, o de residus d'activitats agrícoles, forestals i altres. Es divideix en tres 

grups:  

Subgrup b.6. 1 Centrals que utilitzen com combustible principal biomassa procedent 

de cultius energètics  

Subgrup b.6.2 Centrals que utilitzen com combustible principal biomassa procedent 

de residus de les activitats agrícoles o de jardineries.  

Subgrup b.6.3  Centrals que utilitzen com combustible principal b iomassa 

procedent de residus forestals i altres operacions silvícoles. 

Taula 8.1:  Preu de la tarifa regulada (TR) per a aquest subgrup b.6.3 

Subgrup Potència Termini 

Tarifa 

regulada 

(c€/kWh) 

Prima de 

referència 

(c€/kWh) 

Límit 

superior 

(c€/kWh) 

Límit 

inferior 

(c€/kWh) 

≤ 15 anys 13,4216 9,2462 14,2107 12,9081 
≤ 2 MW 

> 15 anys 9,0487    

≤ 15 anys 12,6299 8,2383 13,0896 12,2141 
b.6.3 

> 2 MW 
> 15 anys 8,6118    

En aquest estudi es considerarà la venda de l’electricitat segon el preu de la tarifa regulada. 

Per tant, al tenir una potència inferior a 2 MW, el preu de venda serà de 13,4216 c€/kWh. 

No es considera la reactiva ni l’eficiència ja que són desconegudes a priori. Tot i això el 

preu no variarà significativament. 
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9. Viabilitat Econòmica 

En el càlcul de la viabilitat econòmica es pot jugar amb diversos factors com per exemple, 

el capital propi aportat, el preu de la matèria primera, el tipus d’interès, l’aprofitament del 

calor i un llarg etcètera. Per a simplificar aquest càlcul s’intentaran prendre els valors 

actuals comprovats dels preus de compra i venda, tipus d’interès mitjà i els paràmetres de 

rendiments calculats en anteriors apartats. 

És cert que el valor final pot variar molt en funció de quins valors s’agafin, és per això que 

aquest estudi de viabilitat és un intent d’aproximació a un dels escenaris. Tot i això es 

donaran les eines necessàries per a calcular altres casos possibles. 

Els següents punts seran necessaris per a l’estudi: 

• Inversió 

• Finançament 

• Ingressos 

• Despeses 

• Indicadors de viabilitat 

9.1.1. Inversió inicial 

La inversió per a la instal·lació no constarà tan sols de l’equip gasificador sinó de tots els 

extres del gasificador com sistema de neteja, motor-generador, etc. Així mateix també s’hi 

inclourà l’obra civil per adequar la nau, els equips auxiliars com la maquinaria de transport i 

trituració i l’estació transformadora per a la connexió a xarxa. Detalladament: 

• Sistema gasificador (inclou sistema de neteja del g as i motor):  El preu del 

conjunt ve donat per el fabricant tal i com es mostra en la taula de descripció de 

l’equip gasificador: 5600 $/kWe, a un canvi € / $ de 0.75 €/$ 

• Maquinària auxiliar:  Es poden inclou tan la maquinaria per moure i transportar la 

biomassa (tractor) com els equips de trituració, sitges, cintes transportadores, etc. 
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• Transformador propi i connexió a xarxa:  Aquest preu vindrà molt determinat per 

la distància fins  la estació transformador publica més propera ja que el cost de tirar 

una línia elèctrica és elevat. 

• Obra civil:  Les obres a realitzar dependran en gran mesura de les condicions de la 

nau adquirida. Tot i això, per a una instal·lació petita com la que ens ocupa no és 

molta la feina a fer. 

     Taula 9.1:  Desglossament de la inversió: 

Concepte Cost (€) 

Sistema de gasificació 1.344.000 

Maquinària auxiliar 550.000 

Transformador i connexió 320.000 

Obra civil 400.000 

TOTAL 2.614.000 

Aquest preus, excepte el sistema de gasificació, no deixen de ser una estimació econòmica 

basada en exemples observats. 

9.1.2. Finançament 

El finançament de la inversió pot provenir de múltiples fonts que es poden agrupar en les 3 

principals: 

- Capital propi: Part de la inversió que aporta l’empresa responsables de la gasificació.  

- Subvenció: Degut al caràcter del projecte, dins del marc de les energies renovables, es 

considera la petició de subvenció pública per a fer front la inversió. 

- Finançament extern: Aquest pot venir de diverses fonts. Les dos principals són bancs i 

inversors. En ambdós casos s’haurà de respondre pagant uns interessos en el cas de 

bancs o un rendiment de la inversió en el cas dels inversors (com podria ser un repartiment 

de beneficis). Per a simplificar la situació es considerarà que el finançament extern és 

exclusivament un préstec bancari. 
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Es aquest apartat es podria parlar del préstec Línia ICO – PYME 2009 amb el que es pot 

finançar el 100% dels actius. Es parla d’un tipus d’interès Referència ICO + 1,5% o 1,75% 

(sense aval SGR). El tipus Referència ICO es publica a la web “www.ico.es” cada mes i 

actualment està al voltant del 1,7%. 

Tanmateix, no s’optarà en aquest cas per a una ajuda de l’Estat com pot ser la Línia ICO-

PYME sinó que es demanarà un préstec bancari el qual aplicarà un tipus més elevat. 

Actualment estem en una situació econòmica complicada i per tant el tipus d’interès s’han 

reduït considerablement. S’han consultat 2 entitats importants com són Banco Santander i 

La Caixa. Tot i la complexitat alhora de imposar un tipus d’interès concret la mitja actual 

està al voltant del 5,5%. 

9.1.3. Ingressos 

Els únics ingressos de la planta són per la venta de l’electricitat a la xarxa pública. Tal i com 

ja s’ha comentat en l’apartat 8 de la memòria, la planta produeix dins el règim especial 

degut a la condició que la biomassa està considerada com energia renovable. 

La planta està dins el subgrup b.6.3; Centrals que utilitzen com combustible principal 

biomassa procedent de residus forestals i altres operacions silvícoles. I per tant el preu de 

la tarifa regulada (TR) per a aquest subgrup b.6.3 amb una potència inferior a 2 MW és: 

Primers 15 anys de funcionament: 13,4216 c€/kWh  

Anys posteriors: 9,0487 c€/kWh 

Així com ja s’ha dit en diverses ocasions al llarg de la memòria, els ingressos de la planta 

es podrien ampliar si es donés sortida comercial a la calor generada. També les cendres 

tenen un valor afegit ja que no deixen de ser un concentrat mineral provinent de la 

biomassa i de alt valor com a fertilitzant.  

9.1.4. Despeses 

Despeses d’explotació: 

Aquí caldria diferenciar entre les despeses fixes i les despeses variables en funció del kW 

generat. Tot i això l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) dona uns valors per a manteniment, 

operació i assegurança per kWh produït en una planta de gasificació: 
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Taula 9.2:  Preus de diferents conceptes 

Despesa Cost (c€/kWh) 

Manteniment 0,94 

Operació 1,25 

Assegurança 0,23 

Aquests valors han estat calculats en base a l'any 2000, en els que s’ha aplicat la inflació 

del 3% (segons ICAEN) per cada any que hagi transcorregut (2000-2009). 

Despeses de matèria prima:  

Després de l’explicació a la memòria dels costosos procediments d’obtenció dels residus 

forestals és lògic pensar que aquesta biomassa no és gratuïta com algú podria suggerir. 

Ans al contrari, encara que no tingui una sortida actual al mercat i en molts casos s’hagi de 

fer aquesta neteja forestal obligatòriament per obtenir la fusta de millor qualitat, els costos 

associats a l’activitat i repercutits en el preu són considerables. 

Aquest preu de la biomassa forestal residual fluctua amb raó de l’època de l’any, la dificultat 

de la zona d’on s’obté i altres paràmetres de mercat. Tot i això en diverses fonts 

bibliogràfiques es pot trobar un preu aproximat general. Una de les més fiables és la 

publicació semestral del “Full informatiu del mercat dels productes forestals a Catalunya” 

que elabora l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació 

de Barcelona. La publicació de l’any 2008 es troba a l’Annex 2. 

Tal i com es pot veure en aquest full, i com indiquen quasi totes les fonts consultades, un 

percentatge molt important del preu és el transport des de la zona de tallada fins a planta. 

En la següent taula es resumeixen els valors obtinguts: 

Taula 9.3:  Preus d’operacions silvícoles 

Tallada de fusta i desembosc (€/t) 

fins a carregador  

 Transport i càrrega (€/t) 

Camió (3 eixos i càrrega de 18 t)  

 Catalunya França  Calculat  

Coníferes 15 – 23 12,2 – 26,7  radi 25 km 6,5 

Planifolis 14 – 18 10,9 – 21,8  radi 50 km 9,4 
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Planifolis  intensiva  9 – 12   radi 100 km 14,5 

Llenya 18 - 30   Observat  

    fins a 25 km 6,0 – 7,8 

    fins a 50 km 8,4 – 10,2 

    fins a 100 km 9,0 – 17,0 

 

Tant si es tallen coníferes com planifolis i, tal com s’ha dit a la memòria, el radi no és 

superior als 50 km, podem assimilar un cost total de 25 €/t de biomassa forestal  posada a 

planta. 

Despeses financeres: Corresponen al préstec per cobrir la part de la inversió que no 

cobreixi el fons propi ni la subvenció. Es considera un finançament a 10 anys amb un 

interès del 5,5% tal i com s’ha dit anteriorment en el punt 9.1.2.  

9.1.5. Indicadors de viabilitat 

Els indicadors de la inversió són paràmetres que ens ajuden a avaluar la viabilitat o no d'un 

projecte en funció de la seva inversió.  

Per aquests casos concrets s'utilitzen quatre dels indicadors més comunament utilitzats per 

valorar els projectes d'inversió com són el VAN, TIR, PAY-BACK i la rendibilitat (BdI s/ 

Recursos propis). 

• VAN o Valor Actual Net:  Mesura la riquesa que aporta el projecte. Com major sigui 

el VAN del projecte major serà la riquesa econòmica que aportarà aquest.  

• TIR o Taxa Interna de Retorn: Indica el rendiment (%) de la inversió efectuada.  

• Pay-Back o Període de retorn de la Inversió: ens indica la quantitat d'anys 

necessaris per a recuperar el capital que s'ha invertit. 

• Rendibilitat (BdI / Recursos Propis): Aquest indica el benefici disponible (BdI) 

respecte els recursos propis aportats per al finançament del projecte. 
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9.1.6. Càlcul 

El càlcul de viabilitat econòmica s’ha fet amb una fulla de càlcul adjunt on s’han suposat els 

següents valors: 

• Subvenció:  35% de la inversió total 

• Capital propi aportat: 35% de la inversió total 

• Amortització:  12 anys 

• Préstec:  10 anys al 5,5 % 
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9.1.7. Conclusions 

Per a poder extreure conclusions d’aquest càlcul farem servir els indicadors de viabilitat 

anteriorment descrits: 

• VAN:  541.989 € 

• TIR: 12,9 % 

• Pay-Back:  11 anys 

• Rendibilitat mitja (BdI / recursos propis):  3,73 % 

Si observem el VAN i el TIR es podria dir que és una bona inversió però cal considerar que 

per al càlcul del VAN i TIR s’ha usat com a inversió només el capital propi. A més a més el 

Pay-Back és molt alt considerant l’abast de la instal·lació. La rendibilitat mitjana és realment 

baixa i més si considerem que tan sols augmenta els últims 3 anys degut al pes que té 

l’amortització dels equips. 

I és per això, el pes econòmic dels equips, que aquest tipus de instal·lacions de gasificació 

no són rentables. La viabilitat d’aquests projectes ve repercutit per l’escala. És a dir, el cost 

d’un equip petit com el proposat en aquest projecte és menja els beneficis mentre que per 

un equip més gran, el cost no augmenta proporcionalment com sí ho fa el benefici. 

Actualment, la única manera que aquest tipus de projectes siguin viables econòmicament 

és contant amb una subvenció pública com tenien fins ara les instal·lacions de plaques 

fotovoltaiques. Tal i com està el mercat de les energies renovables, cada cop es potencia 

més l’ús de la biomassa. És per això que no és gens descabellat pensar en obtenir una 

subvenció pública. 
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10. Estudi d’impacte ambiental 

Com s'ha anat descrivint anteriorment, la planta de gasificació estarà dotada de les àrees 

suficients per garantir un correcte funcionament. La seva ubicació es trobarà a la comarca 

d’Osona i més concretament al municipi del Brull. 

Actualment no existeix cap normativa específica en matèria d’aprofitament dels residus 

llenyosos que es produeixen anualment com a resultat de la neteja forestal a Catalunya. 

Aquest buit provoca que massa sovint no es netegin els boscos amb la potencialitat que 

s’hi declari un incendi forestal. 

Impacte del transport de la matèria primera 

Es considera que la recollida i transport dels residus forestals des dels boscos d'origen fins 

a la planta no comporta cap més impacte ambiental que el consum de carburant  per al 

funcionament de les maquinàries emprades amb aquesta finalitat. 

Tot i això, el fet que es consumeixi la biomassa més propera a la planta és una avantatge 

respecte altres sistemes de combustió on el carburant cal transportar-lo d’una zona 

llunyana. 

Emissions sòlides 

Tot i la millora en el disseny dels gasificadors a fi de reduir la formació de partícules i 

quitrans i els processos de neteja que pateix el gas encara avui ens és impossible no 

contemplar una certa quantitat de partícules no desitjades en aquest procés. Els quitrans 

condensats juntament amb l'aigua de la humitat continguda al gas seran recollits, 

emmagatzemats i posteriorment tractats en un planta de tractament de lixiviats situada dins 

de l'àmbit dels terreny on es trobarà ubicada la planta de gasificació. 

Emissions gasoses 

L’ús d'energia provinent de la biomassa substitueix la necessitat de cremar carbó, gasoil o 

gas natural en centrals tèrmiques. Algú podria pensar que aquest fet no suposa una 

reducció de gasos d’efecte hivernacle ja que, deixant de banda els rendiments de cada 

procés, es generaria també diòxid de carboni. Com és doncs que la biomassa es considera 

com una font d’energia renovables? El fet d’utilitzar biomassa implica que s’està cremant 

carboni fixat per organismes vegetals que prèviament el van obtenir del CO2 atmosfèric 
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mitjançant fotosíntesi. Així doncs és un cicle tancat i “renovable” on el balanç final de CO2 

alliberat a l’atmosfera és zero. 

Més sorprenent és que utilitzar els residus forestals com a combustible és en realitat més 

beneficiós per al medi ambient que deixar-los en descomposició natural al bosc. Quan la 

fusta comença a descompondre’s allibera quantitats aproximadament iguals de metà i de 

diòxid de carboni. Tots dos gasos estan considerats com gasos d'efecte hivernacle. Si bé 

normalment quan es parla de gasos d'efecte hivernacle es parla de diòxid de carboni, el 

metà és un gas que té un impacte d’efecte hivernacle aproximadament 25 vegades 

superior al CO2. Al cremar els gasos produïts en el gasificador l’emissió de metà per part 

del procés és nul. 

A més de produir importants volums de gasos d'efecte hivernacle, la generació d'energia 

convencionals que utilitza combustibles fòssils emet també un nombre significatiu de 

contaminants perillosos que no estan presents o hi són de forma insignificant en la fusta. 

Per exemple, el mercuri és una substància molt verinosa que s'emet durant la combustió 

d’alguns combustibles fòssils. Mentre que les centrals convencionals alliberen una mitjana 

de 0,02 kg de mercuri per GW elèctric produït, les plantes de combustió de biomassa 

n’alliberament 0. Les emissions de diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NOx) i clor 

també són molt més baixos usant biomassa respecte una central elèctrica de carbó. El 

nivell d’emissions de NOx vindrà garantit pel fabricant dels motors de combustió.  

Sorolls  

Els sorolls que es puguin originar seran fruit principalment de 

• Tractament de la matèria primera per al seu condicionament (trituradora i 

maquinària de transport) 

• Equip gasificador 

• Motor de combustió 

De tots aquest, el més destacables és el motor de combustió és qual es situarà en una 

cambra separada i aïllada acústicament encara que suficientment ventilada. 
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Olors  

Les possibles olors que es puguin produir seran degudes als propis residus llenyosos, però 

sobretot als quitrans i aigua condensats en el procés de neteja del gas. Aquest com ja s'ha 

comentat anteriorment hauran de ser tractats en una planta per a lixiviats abans però 

d'arribar a aquesta s'emmagatzemaran en un dipòsit el qual haurà de ser totalment estanc 

per evitar la sortida de les males olors. 

Tot i que és inodor, el monòxid de carboni (CO) que forma part del gas combustible és 

altament verinós ja que la inhalació d’aquest impedeix el transport de l’oxigen per la sang. 

Es per això que tots els operaris hauran de portar en tot moment un detector personal per 

aquest gas. 
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Conclusions 

La conclusió principal d’aquest treball es podria resumir dient que tot i que tècnicament la 

gasificació de residu forestal és viable a Catalunya, no ho és econòmicament en una planta 

tant petita.  

Aprofundint més es diria que s’ha demostrat el potencial que té el nostre territori alhora de 

proveir una planta que consumís biomassa provinent de boscos. La seva gestió és 

necessària per prevenir la deixadesa actual d’alguns i l’alt risc d’incendi en certes zones. El 

fet d’aprofitar aquest recurs aportaria una certa independència energètica d’algunes 

poblacions tant elèctrica com calorífica. Actualment ja s’aprofita la biomassa però tan sols 

per a la combustió en calderes per a generació de calor. 

Un dels problemes tècnics més rellevants que presenta la gasificació és la producció de 

quitrans. Això fa difícil i costosa la seva eliminació del gas. 

La viabilitat econòmica ve determinada principalment per l’alt cost de l’equip gasificador. 

Poques companyies al món fabriquen aquests equips ja que la demanda és baixa. És 

possible pensar que si aquesta tecnologia s’estengués més els preus poguessin arribar a 

baixar fent factible una planta així. 

En una instal·lació petita com la que es presenta, és difícil obtenir una bona viabilitat i més 

si no es comptabilitza econòmicament la producció de calor. Tot i que en els càlculs la 

inversió pot sortir favorable, s’ha de tenir en compte l’alt percentatge de subvenció pública 

que caldria. Tanmateix no s’ha de llançar la tovallola doncs un grapat de plantes de 

gasificació arreu d’Europa porten alguns anys en funcionament sense problemes. 

Com a reflexió a nivell personal voldria esmentar la gran necessitat que tenim de trobar una 

alternativa fiable als combustibles fòssils. És cert que les energies alternatives estan donant 

un pas de gegant en els últims anys però tant la solar com la eòlica que tan s’han potenciat 

últimament poden no generar de manera regular. La biomassa és la gran oblidada, des de 

la brossa orgànica de moda aquests darrers dies, passant per la massa vegetal, fins a 

arribar als fangs de depuradors i els purins. Tots són una font sostenible, renovable i el seu 

aprofitament una solució a problemes que fa temps que arrosseguem.. 
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