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1. La digestió anaerobia 

1.1 El procés industrial de la digestió anaeròbia 

Una instal·lació tipus de tractament de residus orgànics mitjançant digestió 

anaeròbia del biogàs està formada per les unitats següents: 

• El digestor, on es produeixen les reaccions de producció del biogàs. 

• Els dipòsits d’entrada de residus a digerir (influent) i de sortida de digerits 

(efluent).  

• L’acumulador de biogàs (gasòmetre). 

• La torxa d’emergència per a la combustió del biogàs en moments en què 

la seva producció excedeixi la demanda i no hi hagi prou capacitat 

d’emmagatzematge.  

Normalment les plantes de digestió anaeròbia fan un aprofitament energètic del 

gas en instal·lacions pròximes a la planta, es a dir un aprofitament “in situ”. En 

aquests casos on el biogàs s’aprofita per a la generació d’electricitat i/o energia 

tèrmica, cal: 

• La unitat de tractament del biogàs per a netejar-lo. 

• La unitat de transformació energètica (caldera o cogenerador). 

Pel que fa a les instal·lacions, en tota planta de digestió anaeròbia existeixen tres 

circuits generals, cadascun destinat a transportar un tipus de fluid diferent que 

intervé en el procés. Així apareixen:  

• El circuit de transport de substrats, és a dir, la instal·lació encarregada de 

transportar els residus orgànics en les diferents etapes del procés. 

• El circuit de transport gasos, encarregat de recollir el biogàs, depurar-lo, 

enviar-lo a l’equip de transformació energètica i recollir els fums/gasos 

resultants de la combustió. 

• El circuit d’instal·lació tèrmica, que s’utilitza per escalfar l’influent abans o 

dins el digestor. Normalment aquest circuit obté l’aigua calenta del 

sistema de transformació d’energia. 

Un cop els residus orgànics arriben a la planta de digestió aquests són 

emmagatzemats al dipòsit d’entrada o d’influent (dipòsit homogeneïtzador). És 

en aquest dipòsit on es fa la barreja amb altres substàncies orgàniques en el cas 

de treballar amb codigestions. Si és així caldrà instal·lar algun equip d’impulsió 

que homogeneïtzi la mescla.  
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Del dipòsit d’entrada, el residu o la mescla de residus es transporta al digestor o 

reactor, l’element principal de la instal·lació. Ha de ser un recipient estanc, amb 

el volum ocupat per la massa en digestió que correspongui al temps de retenció 

de disseny, i un volum de cap, ocupat pel gas, suficient per acumular escumes 

que es produeixin i perquè aquestes no passin al circuit de gas.  

El tipus de digestor més utilitzat és el de mescla completa, que consisteix en un 

reactor cilíndric en el qual un sistema d’agitació permet homogeneïtzar el 

material de digestió i evitar que els sòlids es sedimentin i s’acumulin al fons. Si 

ho fessin, podria minvar el volum útil de digestió i, per tant, el temps efectiu de 

retenció. Malgrat un bon disseny, sovint no es pot evitar l’acumulació de sorres i 

altres materials que s’arrosseguen amb els residus a digerir i es fa necessari l’ús 

d’un sistema de purga al fons del reactor. 

L’homogeneïtzació del reactor de mescla completa es pot realitzar amb un 

agitador mecànic, accionat per un motor elèctric situat sobre l’eix central del 

digestor o bé de forma descentrada a la paret lateral. També es pot fer servir 

l’agitació pneumàtica, mitjançant recirculació del biogàs a pressió, injectant 

biogàs a l’interior, de manera que el bombolleig permeti l’homogeneïtzació. 

 

Fig. 1.1 Esquema d’un digestor anaèrobic de mescla completa 
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El material constructiu del digestor pot ser formigó armat, acer o la combinació 

dels dos. En cas d’utilitzar formigó, cal assegurar la impermeabilització amb 

resines de les zones en contacte amb el gas, per tal d’evitar pèrdues pels porus. 

Un factor important pel que fa l’elecció dels materials és l’aïllament tèrmic del 

digestor que evitarà pèrdues d’energia, permetrà l’estabilitat tèrmica del procés i, 

possiblement, un menor consum energètic per al manteniment tèrmic de la 

instal·lació.  

Degut als requeriments de temperatura del procés de digestió es necessària una 

calefacció del digestor que es pot fer mitjançant dos mètodes: 

• Un bescanviador de calor just abans de l’entrada de l’influent al digestor 

• Un bescanviador a l’interior del digestor, format per un serpentí alimentat 

amb l’aigua del circuit tèrmic. 

El sistema de bescanviador més simple i més eficient tèrmicament és el segon, 

però el primer permet no tenir elements de difícil accés a l’interior del digestor 

que siguin susceptibles d’averies o necessitin un manteniment. En Ambdós 

casos, es comú que el bescanviador s’alimenti de l’energia tèrmica procedent de 

la caldera o l’equip de cogeneració en cas de fer un aprofitament “in situ”. 

Del procés de digestió dins el reactor es recullen dos fluids: el substrat o adob 

resultant del procés, i el biogàs, la captació del qual es fa a la part superior del 

digestor.  

La matèria orgànica resultant de la digestió és enviada a un segon dipòsit, el de 

sortida o d’efluent. Aquest dipòsit cal que estigui cobert per a poder recollir el 

biogàs que encara es va creant en l’efluent digerit. La generació d’aquest biogàs 

és conseqüència dels bacteris que s’escapen del digestor amb l’efluent. La 

capacitat d’aquest dipòsit vindrà donada per les perspectives d’emmagatzematge 

de substrat digerit que requerim. És una pràctica comuna que en moltes 

instal·lacions aquest dipòsit de sortida sigui un segon digestor o postdigestor.  

Després d’aquest procés de digestió, l’efluent o substrat obtingut pot continuar 

tractant-se per obtenir millors condicions d’aquest. Alguns dels tractaments més 

comuns després de la digestió són la separació de les fraccions líquida i sòlida, 

el compostatge i els processos de nitrificació-desnitrificació. L’objectiu d’aquests 

processos és obtenir un substrat amb millors condicions de fertilització i/o amb 

un volum menor. 

Pel que fa al biogàs que capta del digestor, caldrà acumular-lo per poder 

gestionar-lo ja que la producció d’aquest és constant al llarg del dia i en canvi la 

demanda de gas, ja sigui per un equip de transformació energètica o per a 

ralitzar-ne un tractament posterior, és variable. L’aparell encarregat d’aquesta 
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funció és el gasòmetre que consisteix en un volum d’acumulació de gas que 

permet cobrir el possible desfasament entre producció i consum. El material 

usual de fabricació és goma flexible (PVC o EPDM). 

 

Fig. 1.2 Gasòmetre flexible per acumulació de biogàs: Font: “Planta la Paloma” 

Abans però que el biogàs s’aprofiti energèticament, sovint és necessari un 

tractament de depuració d’aquest, ja que surt del digestor saturat d’humitat i amb 

concentracions apreciables de sulfur d’hidrogen (H2S), el qual és un corrosiu que 

pot danyar seriosament la instal·lació. La humitat del biogàs va condensat al llarg 

de les canonades del sistema de transport d’aquest i per tan farà imprescindible 

l’ús de purgadors que permetin extreure l’aigua resultant d’aquests condensats. 

Pel que fa a l’eliminació de certs components nocius del biogàs com el sulfur 

d’hidrogen o els siloxans, aquests s’eliminen amb sistemes fisicoquímics o 

biològics. 

L’emissió de biogàs a l’atmosfera només es pot produir en casos aïllats. 

Normalment, l’alliberament d’aquestes petites quantitats de gas s’ha de fer de 

forma controlada, cremant el gas en una torxa comandada per un pressòstat per 

tal de no emetre metà (CH4) sinó diòxid de carboni (CO2) i productes de la 

combustió. Així s’evita l’emissió de metà que causar un efecte hivernacle 21 

vegades superior al CO2. A més pot ser convenient enviar el gas del circuit a la 

torxa de forma manual durant les operacions d’engegada, aturada o en 

operacions de manteniment. 

Finalment el gas generat pot ser adequadament depurat i enviat a una caldera o 

a un equip de cogeneració per tal d’efectuar-ne un aprofitament energètic “in 

situ”. Per altra banda el biogàs també pot ser utilitzat, com es el cas d’aquest 

projecte, per a l’obtenció de biometà desprès d’un procés d’enriquiment. El 
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biometà es un gas combustible que pot substituir el gas natural com a gas de 

xarxa o en motors de gas vehiculars. 

Així doncs, el biogàs és un combustible renovable, una font d'energia utilitzable 

en molts àmbits diferents. A més, el procés d’obtenció del biogàs mitjançant la 

fermentació anaeròbica de la matèria orgànica pren un temps relativament curt 

per formar-lo. Gràcies a aquest fet es pot ajustar la producció a la demanda amb 

força rapidesa.  

1.2 Bioquímica i microbiologia del procés de digestió 

La bioquímica i la microbiologia del procés de fermentació anaeròbia és força 

més complexa que ens els processos aeròbics ja que en aquesta les poblacions 

bacterianes tenen un gran nombre de possibilitats diferents per fer la 

bioconversió de les substàncies orgàniques. Aquests possibles camins no es 

coneixen molt detalladament però en els últims anys s’ha avançat moltíssim en 

aquesta línia d’investigació. 

El procés de degradació del substrat (l’aliment dels microorganismes) es pot 

dividir en vàries etapes consecutives i diferenciades segons el tipus de població 

bacteriana que intervé en cadascuna d’elles. La composició de la població de 

microorganismes de cada etapa vindrà donada per la natura i la composició 

química del substrat a digerir, establint-se així un equilibri que pot ser fràgil o 

estable segons la composició o el funcionament del sistema. També 

s’estableixen equilibris entre estats líquids i gasosos d’algunes espècies 

químiques com el CO2 com es veurà més endavant. 

Els microorganismes o bacteris són els causants de les reaccions que es 

produeixen dins el digestor, aquestes reaccions alliberen compostos i energia 

que els propis bacteris utilitzen per al seu benefici (alimentar-se i créixer). Els 

microorganismes anaeròbics, a diferència dels aerobis, utilitzen poca energia de 

la disponible en el medi que els envolta; tenen una velocitat de creixement lenta i 

utilitzen poc material orgànic per constituir la seva massa cel·lular. Aquestes 

característiques fan que es generi un excedent d’energia (en forma de metà) i 

que els bacteris representin un percentatge molt reduït de la composició del 

substrat final del procés. 

Es poden distingir dos grans tipus de bacteris que intervenen en el procés, per 

una banda els formadors d’àcids (acidogenics) que hidrolitzen i fermenten 

compostos orgànics complexes a àcids simples, com per exemple l’acètic i el 

propiònic. I per altra banda, els bacteris generadors de metà (metanogènics) que 

converteixen els àcids simples en metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2). 
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L’esquema següent és la millor forma d’entendre a grans trets el procés 

bioquímic d’obtenció de biogàs ja que il·lustra de forma simplificada les reaccions 

més rellevants, els bacteris que intervenen i els compostos químics més 

importants que apareixen dins el digestor durant la fermentació anaeròbica. 

Matèria Orgànica

Proteïnes Glúcids Lípids

Aminoàcids, sucres Àcids grassos, alcohols

Productes intermitjos 
(Àcid propiònic, butíric, etc.)

Àcid Acètic H2 CO2

CH4 + CO2

HIDRÒLISI

ACIDOGÈNESI

METANOGÈNESI

 

 

Fig. 1.3 Esquema de la microbiologia de la digestió anaeròbia. 

Com s’il·lustra, el procés es pot dividir en tres grans etapes: 

1. Hidròlisi: En aquesta etapa, les substàncies orgàniques d’elevat pes 

molecular, lípids, proteïnes i hidrats de carboni, són descompostes per 

l’acció d’un grup de bacteris hidrolítics anaeròbics. D’aquesta manera, els 

carbohidrats es converteixen en sucres simples, els greixos en àcids 

grassos i glicerol, i les proteïnes en polipèptids i aminoàcids. 

• Fermentació o acidogènesi: Aquesta etapa es produeix per l’acció dels 

bacteris acidogènics que converteixen els productes solubles de l’etapa 

d’hidròlisi en àcids orgànics de cadena curta, CO2 i H2. Els sucres, 

aminoàcids i àcids grassos es transformen en àcids orgànics (àcid acètic, 

Bacteris metanogènics hidrogenòfiles 

Bacteris metanogènics acetoclàstics 

Bacteris hidrolítics-acidogènics 

Bacteris acetogènics 

Bacteris homoacetogènics 
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propiónic, valero, butíric, etanol, etc). Dins aquesta mateixa etapa també 

es produeixen els fenòmens d’acetogènesi i homoacetogènesi. En 

l’acetogènesis els alcohols, àcids grassos i compostos obtinguts es 

degraden produint àcid acètic, CO2 i H2, per un grup de bacteris que 

aporten, aproximadament, el 54% de l'hidrogen que s’utilitzarà en la 

formació de metà. Durant l’homoacetogènesi es genera, igualment, àcid 

acètic, però a partir d'hidrogen i diòxid de carboni. 

• Metanogènesi: En aquesta etapa, estrictament anaeròbica, els bacteris 

metanogènics produeixen metà a partir dels productes orgànics obtinguts 

en les etapes anteriors. La formació de metà pot tenir lloc per dues vies 

diferents: la ruptura de les molècules d’àcid acètic per generar CO2 i 

metà, o la reducció del CO2 amb H2. 



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

   

 Pàgina 9 de 12 Jordi Casanovas Iborra 

 

2. La generació de biogàs a l’Ecoparc de Barcelona 

L’Ecoparc de Barcelona o Ecoparc 1, és una planta de tractament mecànic i 

biològic amb capacitat per tractar 300.000 tones de residus municipals a l’any, 

encara que actualment s’usa per tractar 245.000 tones anuals. 

Ubicat a la Zona Franca de Barcelona, l’Ecoparc 1 dóna servei a diversos 

municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ja que tracta les fraccions 

orgànica i resta procedents de la recollida selectiva dels residus municipals de 

Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i Viladecans. També 

tracta els residus orgànics de Mercabarna i, ocasionalment, pot donar servei als 

municipis del Baix Llobregat. 

En funcionament des de 2001, l’Ecoparc de Barcelona va ser la primera 

instal·lació metropolitana d’aquestes característiques. Entre els anys 2006 i 2008 

s’ha remodelat completament. 

L’Ecoparc de Barcelona tracta residus municipals dels contenidors de resta i 

d’orgànica mitjançant dues línies diferenciades de tractament mecànic i biològic, 

la línea d’orgànica i la de resta. 

A la línia de tractament d’orgànica, l’Ecoparc de Barcelona tracta: 

• Fracció orgànica dels residus municipals (FORM): residus orgànics 

procedents de la recollida selectiva municipal. 

• Orgànica de mercats i altres grans productors: residus orgànics separats 

a mercats i a d’altres centres. 

A la línia de tractament de resta, l’Ecoparc de Barcelona tracta: 

• Fracció resta dels residus municipals: residus no diferenciats i recollits 

pels municipis als contenidors grisos.  

Per fer-ho, primer aplica un pretractament mecànic a l’orgànica i la resta, sempre 

per separat. L’objectiu d’aquest pretractament, tant en el cas de l’orgànica, com 

en el de la resta, és destriar la matèria orgànica dels residus que no són 

orgànics, i recuperar els materials reciclables. 

A continuació, aplica un seguit de tractaments biològics a la matèria orgànica 

que s’ha destriat a cada línia: 

Per una banda, la matèria orgànica procedent de la línia de resta es sotmet a un 

procés de compostatge; és a dir, es deixa descompondre en condicions 

controlades, en el que tècnicament s’anomena ‘fermentació aeròbica’. Com a 
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resultat d’aquest procés, s’obté compost, que es podrà utilitzar com a substrat, 

esmena orgànica o adob orgànic segons la qualitat. 

Per altre banda, la línia d’orgànica (FORM i orgànica de grans productors) es 

tracta mitjançant el procés de digestió anaeròbia. Com a resultat d’aquest procés 

s’obté un substrat o compost utilitzable com a fertilitzant i un gas combustible ric 

en metà, és el biogàs del qual es nodrirà la planta a projectar.  

 

Fig. 2.1 Residus orgànics a partir dels quals es genera el biogàs 

El procés de digestió anaeròbia que permet l’obtenció del biogàs que es realitza 

en la línea de tractament d’orgànica està compost pels passos següents: 

1. Un garbell de voluminosos separa els residus més grans, que no haurien 

d’haver arribat a la planta (Paper, cartró i plàstics grans.).  

2. Seguidament un garbell de doble cos separa els residus per tres mides: 

petits, mitjans i grans. 

3. Després, un separador balístic remena els residus per separar-ne, d’una 

banda, els objectes plans i lleugers (bosses, cartrons o brics plegats), i de 

l’altra, restes orgàniques. 

4. Els objectes plans i lleugers son enviats a un electroimant que atreu i 

separa els residus fèrrics.  

5. A continuació es realitza una separació manual del residus no fèrrics. 

Diversos treballadors separen, d’una banda, els objectes reciclables per 

material (plàstics, paper i cartró); i de l’altra, el rebuig. 

6. Finalment, aquest rebuig passa per un Inductor de Foucault que permet 

repelar i separar els objectes que contenen alumini. 

7. Pel que fa les restes orgàniques obtingudes en el separador balístic, són 

enviades a un pretractament humit, on es barreja la matèria orgànica 

destriada amb aigua i s’extreuen els materials que podrien fer malbé el 

digestor. 
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8. En aquest punt comença realment el procés d’obtenció del biogàs. Ja que 

la matèria orgànica és introduïda als digestors on es donen les condicions 

per tal que la matèria orgànica es degradi i es produeixi el fenomen de la 

digestió anaeròbica. Els digestors de l’Ecoparc de Barcelona mantenen la 

matèria orgànica en absència d’oxigen, en constant moviment i a una 

temperatura entre 37 i 39ºC durant vint dies. En aquest període els 

bacteris metanogènics presents en la matèria orgànica la degraden 

generant el biogàs. 

 

Fig. 2.2 Imatge dels digestors de l’Ecoparc de Barcelona 

9. El biogàs obtingut s’emmagatzema en un gasòmetre que també permet 

homogeneïtzar la pressió en tot els sistema. 

10. Seguidament es fa un aprofitament energètic del biogàs en un 

motogenerador (equip de cogeneració) que utilitza el biogàs com a 

combustible per generar electricitat i calor. 

11. Per altra banda la matèria orgànica extreta dels digestors es sotmet 

també a un procés de compostatge on bacteris aerobis la fermenten de 

nou per obtenir-ne compost estabilitzat que serveix com adob orgànic per 

emprar en agricultura, jardineria o rebliment de sòls. 
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Fig. 2.3 Línia de tractament d’orgànica Ecoparc de Barcelona 

Així doncs l’obtenció del biogàs és realitza en el procés de digestió anaeròbica 

(Punt 8).  

El biogàs utilitzat per nodrir una possible planta d’enriquiment es captaria del 

gasòmetre (punt 9) de forma prèvia a l’aprofitament energètic. 

 



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

   

 Pàgina 1 de 9 Jordi Casanovas Iborra 

 

Annex 2. Estudi econòmic de les tècniques 

d’enriquiment. 

 

1. Hipòtesis de l’estudi .....................................................................................2 

2. Resultats de l’estudi .....................................................................................3 

2.1 Cost de l’extracció d’H2S per absorció..................................................3 

2.2 Cost de l’adsorció amb oscil·lació de pressió (PSA) .............................4 

2.3 Cost de la depuració amb aigua a alta pressió .....................................5 

2.4 Cost de l’absorció amb Selexol ............................................................6 

2.5 Cost del l’extracció d’CO2 per absorció química ...................................7 

2.6 Cost de la separació per membranes...................................................8 

2.7 Cost de la separació criogènica............................................................9 



 Projecte Final de Carrera 

 

Jordi Casanovas Iborra Pàgina 2 de 9  

 

1. Hipòtesis de l’estudi  

Per tal de comparar les diferents tècniques d’enriquiment i avaluar quina és la 

millor en cada cas, és imprescindible estimar el cost del metre cúbic de gas 

millorat produït. Així doncs, el cost per Nm3 de biogàs es calcula utilitzant la 

següent fórmula, en la qual es considera una taxa d’interès de la inversió del 6%: 

 

3

3

inversió
+ inversió·taxa d'interés + cost anual

període d'amortització
Cost Nm  = 

 de gas enriquit produits anualmentNm
 

 

Per a cada tècnica el cabal d’entrada es considera de 250 Nm3/h amb un 

contingut en metà del 60%. El cabal de sortida es calcula de la següent manera: 

4Sortida = entrada · %CH · rendiment  

Els costos totals de funcionament són funció dels costos d’operació, d’electricitat 

i els costos d’aigua. El preu de l’electricitat s’ha considerat 0,10€ per kWh. El 

preu de l’aigua és de 0,92€ per m3. Els costos d’operació i manteniment es 

consideren en 50.000€ per any. 

 



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

   

 Pàgina 3 de 9 Jordi Casanovas Iborra 

 

2. Resultats de l’estudi 

2.1  Cost de l’extracció d’H2S per absorció 

Cost de l’extracció d’H2S per absorció 

Cabal d’entrada (m
3
/h) 250 

Puresa del biogàs (%CH4) 60 

Rendiment (%) 90 

Cabal de sortida (m
3
/h) 135 

Cabal de sortida (m
3
/any) 1.166.400 

Període d’amortització (anys) 10 

  

Costos d’inversió 

Columna d’absorció 125.000 € 

Equips addicionals 190.000 € 

Bombes 10.000 € 

Columna de regeneració 90.000 € 

Separador de partícules 100.000 € 

Cost total d’inversió 515.000 € 

  

Costos de funcionament 

Cost de l’energia 30.000 € 

Cost dels reactius 15.000 € 

Cost d’operació 50.000 € 

Cost de manteniment 4.500 € 

Cost total de funcionament 99.500 € 

  

Cost de l’extracció de H2S per Nm
3 

Cost per Nm
3
 de gas netejat 0,16 € 
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2.2  Cost de l’adsorció amb oscil·lació de pressió (PSA) 

Cost de l’adsorció amb oscil·lació de pressió (PSA) 

Cabal d’entrada (m
3
/h) 250 

Puresa del biogàs (%CH4) 60 

Rendiment (%) 91 

Cabal de sortida (m
3
/h) 136,5 

Cabal de sortida (m
3
/any) 1.179.360 

Període d’amortització (anys) 10 

  

Costos d’inversió 

Columnes adsorció (4 recipients) 500.000 € 

Equips addicionals 70.000 € 

Bombes (2 unitats) 10.000 € 

Compressors 100.000 € 

Cost total d’inversió 680.000 € 

  

Costos de funcionament 

Cost de l’energia 33.500 € 

Cost del material adsorbent 100.000 € 

Cost d’operació 50.000 € 

Cost de manteniment 3.750 € 

Cost total de funcionament 187.250 € 

  

Cost del biometà enriquit per PSA 

Cost per Nm
3
 biometà 0,25 € 
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2.3  Cost de la depuració amb aigua a alta pressió 

Cost de la depuració a alta pressió amb aigua 

Cabal d’entrada (m
3
/h) 250 

Puresa del biogàs (%CH4) 60 

Rendiment (%) 94 

Cabal de sortida (m
3
/h) 141 

Cabal de sortida (m
3
/any) 1.218.240 

Període d’amortització (anys) 10 

  

Costos d’inversió 

Compressors 110.000 € 

Depuradors 140.000 € 

Intercanviador calor 5.000 € 

Bombes i injectors d’aire 10.000 € 

Cost total d’inversió 265.000 € 

  

Costos de funcionament 

Cost de l’energia 60.000 € 

Cost d’operació 50.000 € 

Cost total de funcionament 110.000 € 

  

Cost del biometà enriquit per depuració amb aigua 

Cost per Nm
3
 biometà 0,13 € 
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2.4  Cost de l’absorció amb Selexol 

Cost de la depuració amb Selexol 

Cabal d’entrada (m
3
/h) 250 

Puresa del biogàs (%CH4) 60 

rendiment (%) 94 

Cabal de sortida (m
3
/h) 141 

Cabal de sortida (m
3
/any) 1.218.240 

Període d’amortització (anys) 10 

  

Costos d’inversió 

Compressors 110.000 € 

Depuradors 140.000 € 

Intercanviador calor 5.000 € 

Bombes i injectors d’aire 10.000 € 

Cost total d’inversió 265.000 € 

  

Costos de funcionament 

Cost de l’energia 60.000 € 

Cost del Selexol 50.000 € 

Cost d’operació 50.000 € 

Cost total de funcionament 160.000 € 

  

Cost del biometà enriquit amb Selexol 

Cost per Nm
3
 biometà 0,17 € 
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2.5 Cost del l’extracció d’CO2 per absorció química 

Cost de l’extracció d’CO2 per absorció 

Cabal d’entrada (m
3
/h) 250 

Puresa del biogàs (%CH4) 60 

rendiment (%) 90 

Cabal de sortida (m
3
/h) 135 

Cabal de sortida (m
3
/any) 1.166.400 

Període d’amortització (anys) 10 

  

Costos d’inversió 

Columna d’absorció 125.000 € 

Equips addicionals 100.000 € 

Bombes 5.000 € 

Intercanviador calor 15.000 € 

Refrigerador 18.000 € 

Columna regeneració 90.000 € 

Cost total d’inversió 353.000 € 

  

Costos de funcionament 

Cost de l’energia 30.000 € 

Cost dels reactius 50.000 € 

Cost d’operació 50.000 € 

Cost de manteniment 4.500 € 

Cost total de funcionament 134.500 € 

  

Cost del biometà enriquit per absorció química 

Cost per Nm
3
 biometà 0,16 € 
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2.6 Cost de la separació per membranes 

Cost de la separació per membranes 

Cabal d’entrada (m
3
/h) 250 

Puresa del biogàs (%CH4) 60 

rendiment (%) 78 

Cabal de sortida (m
3
/h) 117 

Cabal de sortida (m
3
/any) 1.010.880 

Període d’amortització (anys) 10 

  

Costos d’inversió 

Membranes 23.000 € 

Equips addicionals 100.000 € 

Compressor 100.000 € 

Bombes (2 unitats) 10.000 € 

Cost total d’inversió 233.000 € 

  

Costos de funcionament 

Cost de l’energia 28.000 € 

Cost d’operació 50.000 € 

Cost de manteniment 3.750 € 

Cost total de funcionament 81.750 € 

  

Cost del biometà enriquit amb membranes 

Cost per Nm
3
 biometà 0,12 € 
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2.7 Cost de la separació criogènica 

Cost de la separació criogènica 

Cabal d’entrada (m
3
/h) 250 

Puresa del biogàs (%CH4) 60 

rendiment (%) 98 

Cabal de sortida (m
3
/h) 147 

Cabal de sortida (m
3
/any) 1.270.080 

Període d’amortització (anys) 10 

  

Costos d’inversió 

Intercanviador calor 1 10.300 € 

Intercanviador calor 2 26.500 € 

Intercanviador calor 3 21.700 € 

Compressor 1 200.000 € 

Compressor 2 250.000 € 

Tanc de separació 400.000 € 

Cost total d’inversió 908.500 € 

  

Costos de funcionament 

Cost de l’energia 343.000 € 

Cost d’operació 50.000 € 

Cost de manteniment 4.500 € 

Cost total de funcionament 397.500 € 

  

Cost del biometà enriquit per criogènica 

Cost per Nm
3
 biometà 0,43 € 
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1. Els motors de gas 

Les característiques dels motors de gas utilitzats habitualment en el transport 

són molt diferents a les dels motors estacionaris empleats en sistemes de 

cogeneració. Les diferències fonamentals entre ambdós tipus de motors no es 

centren només en la grandària, sinó també en els requeriments de prestacions 

en diferents punts de funcionament i en les exigències de seguretat i 

homologació dels sistemes auxiliars. 

En aquest capítol s’exposaran alguns dels requeriments tècnics dels vehicles de 

gas, respecte a peculiaritats constructives, sistemes d’emmagatzematge de 

combustible, costos associats i altres requeriments dels vehicles de gas ja 

existents. 

1.1.1. Característiques principals dels motors a gas 

El gas actualment més utilitzat per a la propulsió de vehicles es el Gas Natural, 

els automòbils que l’utilitzen es coneixen amb les sigles NGV (Natural gas 

Vehicle). 

Les propietats característiques del biogàs com a combustible són molt similars a 

les del gas natural, pel que també pot ser utilitzat sense grans inconvenients en 

motors d’automoció preparats per treballar amb gas natural. La única precaució 

que s’ha de tenir és depurar convenientment el biogàs, fins a aconseguir estar 

per sota dels nivells màxims permesos pel gas natural respecte als nivells de 

contaminants.  

El gas natural s’utilitza habitualment en motors de combustió interna alternatius 

d’encesa provocada (MEP o motors de cicle Otto). També es pot utilitzar en 

motors d’encesa per compressió (MEC o motors de cicle Diesel), en aquests 

casos solen ser motors dièsel comuns transformats i habitualment és requereix 

una certa quantitat de gasoil per provocar la ignició. 

En funció del tipus de motor i de la relació del gas natural amb altres 

combustibles, els vehicles es classifiquen en: 

• Vehicles mono-fuel, monovalents o dedicats: Utilitzen gas natural com a 

únic combustible. Es tracta de motors MEP optimitzats per treballar amb 

gas natural, el que assegura un rendiment elevat i unes emissions molt 

baixes. 

• Vehicles bi-fuel o bivalents: Operen indistintament amb gas natural o 

gasolina. Són motors MEP que tenen dos dipòsits diferenciats, amb dos 

sistemes diferents d’alimentació i sistema de control que permet 
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seleccionar un o altre carburant. En aquest cas, els vehicles són 

reversibles: sempre existeix la possibilitat de retirar el sistema 

d’alimentació de CNG i que el vehicle recuperi el seu estat inicial. 

• Vehicles tri-fuel: Es tracta de vehicles flexibles amb motors MEP que 

poden utilitzar gasolina, etanol, mescles d’ambdós o gas natural. 

• Vehicles dual-fuel o de combustible dual: Disposen de motors MEC que 

utilitzen una barreja de gas natural i gasoil. El gasoil, que actua com 

iniciador del procés de combustió, s’injecta directament a la cambra de 

combustió, mentre que el gas natural s’introdueix en l’aire d’admissió 

mitjançant un carburador o un sistema d’injecció. Quan el vehicle està al 

ralentí, funciona 100% amb gasoil, mentre que per a rangs de càrrega i 

règims de gir més elevats, la proporció de gasoil pot estar compresa 

entre el 5 i el 20%. De mitjana, aquest tipus de motors poden consumir de 

l’ordre de 60-70% de gas natural i 30-40% de gasoil. 

• Vehicles d’injecció directa d’alta pressió (HPDI): Tecnologia dual-fuel que 

injecta simultàniament gasoil i gas natural a alta pressió en la cambra de 

combustió. Normalment el gasoil s’injecta en quantitats petites, sent 

aquest el responsable que es produeixi la combustió. Aquesta tecnologia 

és la més innovadora i s’està desenvolupant per a vehicles pesants.  

En general, els vehicles de gas natural dedicats mostren millor rendiment i tenen 

emissions més baixes que els vehicles bi-fuel, atès que el seu motor s’ha 

optimitzat per treballar amb gas natural. Aquest disseny optimitzat per treballar 

amb gas natural també permet aconseguir una potència superior a la del vehicle 

de gasolina, a causa del seu elevat índex d’octà que li permet utilitzar una major 

relació de compressió. El gas també permet adaptar el funcionament del 

catalitzador per reduir les emissions, ja que l’oxidació del metà requereix 

temperatures més elevades que altres hidrocarburs. A més, a diferència dels 

vehicles bi-fuel, els automòbils dedicats no han de portar dos combustibles 

diferenciats, de manera que es pot incrementar la capacitat de càrrega o reduir el 

pes del vehicle. L’ús a gran escala de vehicles NGV que principalment utilitzen 

gas natural comprimit (CNG) facilitarà el desenvolupament d’aquest tipus de 

vehicles. 

La potència, acceleració i velocitats màximes d’un vehicle de gas natural són 

similars a les dels vehicles convencionals equivalents. L’autonomia generalment 

és més baixa, a causa del menor poder calorífic del gas per litre de combustible. 

La vida d’un vehicle de gas natural sol ser entre dos i tres anys més gran que en 

els vehicles de gasoil o gasolina equivalents, tenint a més menors costos de 

manteniment. 
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La major part dels vehicles lleugers de gas són vehicles de gasolina 

transformats, que treballen de manera similar als MEP de gasolina. L’equipament 

addicional necessari per aquesta transformació, en el cas general, es mostra a la 

Figura 1.1. 

 

Fig. 1.1 Equipament singular d’un vehicle CNG 

A continuació es descriu el funcionament general d’aquest tipus de vehicles: El 

CNG (gas natural comprimit) entra al vehicle a través de la vàlvula d'omplerta de 

combustible (A) i s’emmagatzema en els cilindres d’alta pressió (B). Quan el 

motor requereix gas natural, aquest deixa els cilindres i desplaça a través de la 

canonada d’alta pressió (C). El gas passa a través de la vàlvula de tall manual 

(D) i d’un indicador de pressió (E) per acabar entrant a l’habitacle del motor. Aquí 

el regulador (F) en redueix la pressió fins a la requerida pel sistema d’injecció. La 

vàlvula solenoide de gas natural (G) permet al gas passar des del regulador de 

pressió fins el mesclador o els injectors. Aquesta vàlvula talla l’entrada de gas 

natural al motor quan  aquest no està funcionant. El gas natural flueix al motor a 

través del carburador o els injectors (H), on es barreja amb l’aire per entrar tot 

seguit a la cambra de combustió, al cremar-se, produeix la potència necessària 

per moure el motor, igual que en el cas dels motors de gasolina. 

Les millors prestacions d’aquest tipus de vehicles s’aconsegueixen en mescles 

estequiomètriques controlades electrònicament, especialment quan es combina 
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amb EGR1, turbocompressor, intercooler i catalitzadors de tres vies. Igual que en 

el cas dels vehicles dedicats, les combustions de "mescla pobra" aconsegueixen 

millors rendiments que les estequiomètriques, però es produeixen més emissions 

de NOx i altres hidrocarburs. 

En el cas dels vehicles pesants (autobusos i camions) és molt més comú l’ús de 

vehicles dedicats, que també poden emprar la combustió estequiomètrica o la 

combustió de mescles pobres. Dins dels diferents tipus de vehicles existents, és 

precisament l’autobús urbà on es posen de manifest els majors avantatges 

d’aquest combustible, per diverses raons fonamentals: 

• Es mouen per les ciutats més congestionades, de manera que les seves 

emissions afecten a una gran quantitat de persones. 

• Les continues arrencades i parades incrementen les emissions de gasos 

contaminants dels vehicles, de manera que l’efecte de reducció de 

emissions en canviar al gas és més gran. 

• Es tracta de vehicles grans, que consumeixen una gran quantitat de 

combustible, pel que el seu període de retorn és bastant reduït. 

• Utilitzant gas s’aconsegueix que els vehicles siguin molt més silenciosos 

que un vehicle dièsel equivalent. 

El cost del muntatge d’aquests aparells addicionals és molt variable, depenent 

del tipus d’elements inclosos, podent oscil·lar entre els 1.500 a 5.000 euros pels 

vehicles lleugers, de 3.000 a 7.500 euros per als vehicles mitjans (furgonetes) i 

entre 25.000 i 60.000 euros per a autobusos i altres vehicles pesants. En 

qualsevol cas, i tenint en compte una producció en sèrie a gran escala, el cost 

del vehicle NGV de fàbrica serà sempre molt inferior al d’un vehicle transformat a 

posteriori. Depenent del cost de transformació, dels diferencials de cost entre 

ambdós combustibles i del nombre de quilòmetres anuals recorreguts, els 

períodes d’amortització solen estar compresos entre 2 i 5 anys. En el cas del 

biogàs o biometà, el preu del combustible és nul, però cal tenir en compte els 

costos d’obtenció i del procés de neteja i enriquiment. 

                                                

1 Exhaust gas recirculation EGR. La vàlvula EGR permet fer la recirculació d'una part dels gasos d'escapament 

injectan-los de nou als cilindres del motor. La causa principal de la formació de NOx és la sotmisió d’una mescla 

de nitrogen i oxigen a alta temperatura. La vàlvula EGR consegueix temperatures de combustió més baixes i 

conseqüentment redueix la quantitat de NOx emesos. 
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1.1.2. Sistema d’alimentació del motor. 

Per a la introducció del gas a la cambra de combustió i formació de la mescla 

aire-combustible, es requereix la instal·lació de dos elements principals: un 

regulador de pressió, per rebaixar la pressió del dipòsit fins a la pressió de 

treball, i un mesclador de gas o injector. Pel que fa a aquest segon element, els 

models més antics incloïen mescladors tipus venturi, mentre que en els vehicles 

moderns han incorporat les injeccions monopunt, multipunt o seqüencial, de 

forma similar als injectors actuals de gasolina. Normalment el mesclador és 

regulat per una vàlvula actuada per un motor pas a pas i comandada per una 

sonda λ2 (Control en llaç tancat). 

1.1.3. Comportament general del motor de gas 

A la Taula 1.1 es presenten les principals característiques com a carburant del 

gas natural comprimit (CNG), comparades amb les dels combustibles més 

utilitzats en els vehicles actuals (gasolina, gasoil i gasos liquats del petroli LPG). 

Taula 1.1 Dades comparatives entre combustibles 

 Gasolina Gasoil LPG CNG 

Densitat (kg/l) 0,74 0,83 0,54 0,15 

PCI (KWh/kg) 12,14 12 12,75 13,72 

PCI (KWh/l) 8,97 9,94 6,89 2,11 

Consum (l/100km) 11 7 12 40 

Vol. Dipòsit (500km) 35 l. 30 l. 45 l. 150 l. 

Mescla 

estequiometrica 
1/14,9 1/14,5 1/15,5 1/17 

Índex d’octà RON 95-98 - 110 125 

 

Destaca especialment la baixa densitat energètica (KWh/l) del CNG, que obliga a 

proveir el vehicle amb dipòsits més voluminosos. L’altra diferència important és 

                                                

2 La sonda lambda (Sonda λ), també coneguda com sensor d'oxigen és un sensor que se situa en el tub 

d'escapament dels vehicles amb motor de combustió interna abans del catalitzador i que mesura la quantitat 

d'oxigen contingut en els gasos d'escapament. Si es realitza un control en llaç tancat, permet reajustar la 

mescla aire/combustible. 
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en relació amb el comportament antidetonant o picat, que es mesura mitjançant 

l’índex d’octà (NO) en les gasolines. A l’hora de mesurar el comportament 

antidetonant d’un combustible gasós, es poden utilitzar els mètodes RON i MON3 

definits per als combustibles líquids, però no són tècnicament correctes. 

El gas natural té un comportament antidetonant tan bo, que no pot ser 

determinat pels mètodes clàssics ja sobrepassa el límit màxim de l’escala ASTM 

(120,34). Per mesurar la seva resistència a la detonació s’ha definit el nombre de 

metà (MN). En aquesta escala, els combustibles de referència són mescles de 

metà i hidrogen, de manera que el metà pur té un MN de 100, mentre que el MN 

per a l’hidrogen pur és 0. Hi ha expressions que correlacionen el nombre de 

metà amb l’índex d’octà. La resistència antidetonant del gas natural és màxima 

amb el metà pur i decreix a mesura que s’incrementa la proporció d’altres 

hidrocarburs. 

Gràcies a l’elevada resistència antidetonant del gas natural, els motors 

dissenyats específicament per funcionar amb aquest combustible poden 

incrementar la relació de compressió pel que fa als de gasolina obtenint així 

majors rendiments. S’assoleixen relacions entre 10:1 (motors grans, vehicles 

pesants) i 13:1 (motors petits, vehicles lleugers). 

Pel que fa a la relació estequiomètrica de la combustió (kg de combustible / kg 

d’aire), no hi ha grans diferències. Això fa que les potències desenvolupades per 

un mateix motor treballant amb un combustible o altre siguin similars. Però el 

CNG, pel fet de ser gas a temperatura ambient, forma amb l’aire una mescla molt 

més homogènia que la gasolina, aconseguint un millor rendiment tèrmic, 

especialment en fred, i per tant un menor consum en unitats d’energia (kWh/km).  

1.1.4. Emissions dels motors de gas 

En general, els motors que treballen amb gas natural emeten una baixa quantitat 

de CO i de compostos orgànics volàtils (COV’s) i pràcticament no emeten 

partícules (tan sols les que es formen a causa de l’ús del lubricant). També 

emeten menys CO2, ja que tenen una menor quantitat de carboni per unitat 

d’energia. El gas natural, al igual que el biometà, conté principalment metà. El 

                                                
3 Encara que comercialment es sol parlar d’un sol Nombre de octà, les especificacions tècniques inclouen dos 

valors, que mesuren el comportament de la gasolina per a dues situacions diferents:  

• R.O.N. (Research Octane Number) És el que sol figurar en les estacions de servei i representa, de 

manera aproximada, el comportament en ciutat (Baix règim amb nombroses acceleracions).  

• M.O.N. (Motor Octane Number) Intenta reproduir la situació a la carretera, alt règim i conducció 

regular.  
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CH4 conté un 25% d’hidrogen (H) i un 75% de carboni (C) en pes, el % de 

carboni és inferior en comparació a altres combustibles: 

• Gasolina 13,5%H i 86,5%C 

• Gasoil, motor dièsel 13,5%H i 86,5% C 

• Gasos liquats del Petroli (GLP) 17,4%H i 82,6%C 

A causa d’aquest avantatge molecular, les emissions de CO2 són particularment 

favorables en els motors que s’executen amb gas natural. En el cas del biogàs el 

balanç de CO2 es pot considerar pràcticament neutre ja que les emissions de 

CO2 són equivalents al CO2 absorbit per la matèria orgànica que s’ha utilitzat per 

la seva generació. A més com s’ha exposat, alguns processos permeten recollir i 

utilitzar com a subproducte el CO2 produït durant el procés d’obtenció de biogàs. 

 

Fig. 1.2 Emissions de CO2 per unitat de pes i d’energia en diferents combustibles. 

Les emissions en l’arrencada en fred també es veuen reduïdes, degut a que no 

cal enriquir la mescla, fet que redueix encara més les emissions de CO i d’altres 

hidrocarburs diferents del metà. 

Comparació un vehicle propulsat per gas natural amb un vehicle equivalent de 

gasolina i gasoil, la reducció d’emissions ve a ser del següent ordre: 

Taula 1.2 Reducció d’emissions del combustible gasós respecte als actuals 

 Gasolina Gasoil 

Diòxid de carboni (CO2) Reducció del 15-20% Reducció del 15-20% 
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 Gasolina Gasoil 

Monòxid de carboni (CO) Reducció del 60-80% Reducció del 70-90% 

Hidrocarburs diferents 

del metà (NMHC): 
Reducció del 87% Reducció del 40-60% 

Òxids de nitrogen (NOx) Reducció del 50-80% Reducció del 80-90% 

Precursors d'ozó Reducció del 80-90% - 

Partícules (PT) - Reducció del 90/-95% 

A continuació es mostren els nivells d’emissió respecte les normatives actuals 

del motor per autobusos IVECO Cursor. Com s’observa els nivells són molt 

inferiors als requerits per la normativa. 

 

 

Fig. 1.3 Emissió de contaminats del motor IVECO Cursor 8 respecte les normatives 

actuals 

No obstant això, aquests valors poden variar segons el tipus de motor. També 

desapareixen les emissions de sofre i les emissions per evaporació durant el 

funcionament i durant la recàrrega del vehicle, degut a que els conductes i 

dipòsits de gas són sempre sistemes estancs. 
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L’ús del gas com a combustible vehicular també aconsegueix importants 

disminucions (entre el 50 i el 80%) d’altres components no limitats en els gasos 

d’escapament: BTX, formaldehids, aromàtics, hidrocarburs policíclics aromàtics, 

olefines i benzaldehídos.  

El punt negatiu en aquest sentit és que els motors impulsats per gas natural o 

biometà poden produir un augment de les emissions de metà, hidrocarbur que 

no és perjudicial per a la salut però sí que contribueix de forma rellevant a 

l’efecte hivernacle. En qualsevol cas, l’efecte de les emissions de metà sempre 

es veurà compensat per l’important reducció d’emissions de CO2, de manera que 

el balanç global és favorable. A més, els vehicles dedicats exclusivament al gas 

porten catalitzadors de tres vies4 dissenyats específicament per reduir el metà 

residual en més del 90%.  

Igual que en el cas dels combustibles tradicionals, variacions en la composició 

del gas poden afectar les emissions. En el cas del gas, el principal factor és la 

variació de l’índex de Wobbe, especialment quan el vehicle no disposa de control 

de la mescla en llaç tancat amb sonda λ ni catalitzador de tres vies. 

1.1.5. Seguretat dels vehicles de gas 

Per tractar-se d’un gas pressuritzat i amb risc d’inflamació, els vehicles de gas 

natural i d’igual forma els de biometà, han de complir amb exigents normatives 

de qualitat i seguretat. A Europa està vigent el Reglament ECE R110, que 

defineix les condicions que ha de complir la instal·lació de GNC d’un vehicle, 

inclosos els dipòsits de carburant. A Espanya, s’ha de tenir en compte, a més, el 

Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos (RD 

919/2006).  

Des del punt de vista de risc d’inflamació, els vehicles de gas són més segurs 

que els de gasolina, degut al seu estret interval d’inflamabilitat i per la menor 

densitat del gas natural respecte a l’aire, el que fa que, en cas de fuga, tingui 

tendència a elevar-se i dissipar-se en l’atmosfera. No obstant això, les 

instal·lacions tancades de proveïment i / o manteniment han de disposar sempre 

                                                
4 El convertidor catalític o catalitzador és un component que serveix per al control i reducció dels gasos 

nocius expulsats pel motor de combustió interna. En un catalitzador de triple via ocorren tres reaccions 

simultànies: 

1. Reducció de òxids de nitrogen a nitrogen i oxigen:  

2. Oxidació del monòxid de carboni a diòxid de carboni:  

3. Oxidació d'hidrocarburs no o parcialment cremats a diòxid de carboni i aigua: 
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de detectors de metà i estar convenientment ventilades, a més d’utilitzar 

mecanismes dissenyats per atmosferes explosives (ATEX). 

Entre les precaucions de seguretat en la utilització vehicular d’aquest 

combustible, cal destacar: 

• Inspecció periòdica dels cilindres, d’acord amb el que indica el R110. 

• Verificar que les connexions elèctriques no estiguin exposades per evitar 

curtcircuits i que les mànegues i cables estiguin ben subjectes. 

• No alliberar el gas a l’atmosfera, en cas de necessitat de buidar els 

dipòsits. 

• Pot ser convenient despressuritzar tot el sistema de combustible abans 

de començar els treballs de manteniment del motor. 

• No es permet l’utilització en els motors de gas natural de ferro fos, plàstic, 

alumini galvanitzat, ni aliatges de coure que excedeixin el 70% d’aquest 

metall. 

• Observar un bon manteniment del compressor i filtres de l’estació de 

proveïment, per evitar l’arrossegament d’oli lubricant dels compressors. 

1.1.6. Seguretat en cas d’accident dels vehicles 

S’han realitzat nombrosos estudis estadístics sobre la seguretat dels vehicles de 

CNG en cas d’accident, i en tots ells els vehicles han resultat ser més segurs que 

en el cas dels vehicles de gasolina. Són diverses les raons que condueixen a 

aquest fet, la major part d’elles basades en les mesures de seguretat addicionals 

que s’apliquen a la utilització del gas natural, molt més exigents que en el cas de 

la gasolina: 

• Les ampolles de CNG són molt més resistents a un impacte que els 

dipòsits de gasolina. 

• Mitjançant la inspecció periòdica obligatòria de les bombones se’n 

controla el deteriorament, fet que sovint no succeeix en el cas dels 

dipòsits de gasolina. 

• Les bombones disposen d’elements de seguretat addicionals, que eviten 

l’explosió en cas d’incendi: vàlvules limitadors de pressió, vàlvules de tall 

en cas de trencament o de parada del motor, discos de ruptura, elements 

fusibles que fonen a elevades temperatures, etc. 

• Els dipòsits, conduccions i equips de CNG van sempre segellats, per 

evitar fuites. 
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• El gas natural porta incorporat un element odoritzant, que permet detectar 

la seva presència en concentracions a partir del 0,3%. L’enriquiment del 

biogàs per a automoció, també requereix una odorització per motius de 

seguretat. 

• El gas té un interval d’inflamabilitat menor que en el cas de la gasolina i 

major temperatura de autoinflamació (entorn a 300ºC per a la gasolina i 

més de 500ºC per el gas). 

1.1.7. Garanties dels vehicles de gas 

Ja hi ha més de 40 empreses fabricants d’automòbils al món que comercialitzen 

vehicles de CNG construïts a les seves fàbriques. La major part d’ells són 

vehicles bi-fuel o vehicles dedicats. Avui dia, la major part d’aquests vehicles són 

dissenyats i fabricats pel fabricant en la seva totalitat i, com a tals, estan 

sotmesos a les mateixes normatives de qualitat que els vehicles de gasolina o 

dièsel.  

Aquests vehicles estan totalment garantits, quant a manteniment i reparació, 

davant de qualsevol tipus d’avaria igual que la resta de vehicles de la mateixa 

marca. En altres casos, alguns fabricants tenen contractes amb empreses 

alienes, les quals realitzen la transformació a gas natural, amb una qualitat 

equivalent a la de sortida de fàbrica i els vehicles són comercialitzats com a tals. 

De la mateixa manera, aquests vehicles són considerats igual que els 

procedents de les línies de muntatge i estan totalment garantits mentre es 

compleixin les pautes establertes pel fabricant. 

No obstant, una gran part dels vehicles a CNG actualment en circulació han estat 

transformats per empreses independents un cop comprat el vehicle. En aquests 

casos, el vehicle ha de complir totes les normatives (nacionals i internacionals) 

establertes al respecte. Això garanteix al propietari del vehicle la protecció 

necessària davant qualsevol "mala pràctica" per part de les companyies 

transformadores. 

1.2 Motors de gas dels autobusos utilitzats per TMB 

Com s’ha exposat en la memòria d’aquest projecte, Transports metropolitans de 

Barcelona (TMB) ja fa temps que ha iniciat una aposta clara pel combustible 

gasos en la seva flota d’autobusos, a continuació es descriuen les 

característiques d’alguns dels motors adquirits recentment. 
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1.2.1. Autobusos amb motor MAN 

Els motors per autobusos propulsats amb gas natural de la firma MAN més 

comuns són l’E 2866 i  l’E 2876,  les seves característiques s’exposen tot seguit: 

Taula 1.3 Dades tècniques dels  motors de gas per autobusos de la firma MAN 

 Unitats 
E2866-

DUH03 

E2876-

LUH02 

Potencia nominal de sortida kW/Cavalls 180/245 228/310 

Velocitat nominal del motor rpm 2200 2000 

Parell nominal acc. A 199/99/EC Nm 880 1250 

Velocitat del motor rpm 1000-1200 100-1700 

Diàmetre / cursa mm 128/155 128/166 

Desplaçament l 11,967 12,8 

Relació de compressió   11:1 12:1 

Augment de parell motor % 13 15 

Velocitat mitjana del pistó a la velocitat del motor m/sec 11,37 11,07 

Pressió mitjana efectiva a parell nominal bar 9,24 12,3 

Consum específic mínim de combustible DAEQ1 g/kWh 224 208 

Velocitat mínima del ralentí del motor  rpm 530 +/- 50 550+/-50 

Velocitat límit del motor (en càrrega) rpm 2210 2230 

CNG2  Si Si 

Amb restricció  del grup de gas  No Si 

EVV3   Si Si 

Equivalent Diesel 1g/kWh DAEQ = 42,7 kJ/kWh 

Gas Natural Comprimit 

Vehicles ambientalment millorats 
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Fig. 1.4 Autobús MAN NL 223 F CNG 1729 a la Plaça del Portal de la Pau.  

La utilització com a combustible de gas sintetitzat (Biometà) enlloc de gas natural 

no suposaria cap inconvenient, ja que aquest gas crema de forma neta i sense 

problemes en els motors de gas natural MAN produïts en sèrie sense la 

necessitat de cap modificació tècnica addicional.  

1.2.2. Autobusos amb Motor Iveco. 

Iveco és el principal productor mundial de motors de gas natural, els quals 

gràcies a la utilització de biometà aconsegueixen un balanç gairebé nul 

d’emissions de CO2. El motor per autobús NGV més modern d’aquesta marca és 

l’Iveco Cursor 8 F2G CNG. A continuació es descriuen les característiques 

d’aquest en els autobusos que l’utilitzen. També s’indiquen els resultats d’un 

estudi on s’analitza el consum i les emissions d’aquest motor. 

Taula 1.4Caracteristiques dels motors NGV usats en els autobusos IVECO Citelis. 

Model d’autobús IVECO CNG Citelis 10,5m Citelis 12m Citelis 18m 

Motor IVECO Cursor 8 F2G IVECO Cursor 8 F2G IVECO Cursor 8 F2G 

Desplaçament [litres] 7,8 7,8 7,8 

Potencia [cavalls] 245 o 290 245 o 290 290 o 330 

Potència [kW] 180 o 213 181 o 213 213 o 243 

Parell [Nm] 1000 o 1100 1000 o 1100 1300 

Nivell d’emissions EEV EEV EEV 

Taula 1.5 Consum de combustible i emissions d’un autobús Citelis GNC 12m, amb motor 

Cursor 8 F2G, mesurat per la Universitat de Graz a Àustria 

Tipus de cicle 
Consum 

[g/km] 

Consum 

[KWh/km] 

CO2 

[g/km] 
CO [g/km] 

HC 

[g/km] 

NOx 

[g/km] 
PM [g/km] 

PM-CVS 

[g/km] 

90401 466 6,22 1225 0,56 0,11 1,51 0,016 0,010 

Braunschweig2 404 5,42 1063 0,45 0,15 1,45 0,012 0,008 

cicle a 60 km/h 216 2,92 567 0,11 0,02 0,41 0,008 0,006 

cicle a 20 km/h 338 4,56 888 0,12 0,2 0,47 0,012 0,007 

El cicle 9040 caracteritza una operació barrejada entre "urbà/ interurbà". 

El cicle "Brauschweig" caracteritza una operació urbana (mitjana de velocitat 23 km/h), molt representatiu de 

l’operació d’autobusos totalment urbans. 
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Fig. 1.5 Autobús Iveco CityClass/CNG 1357 a l’Avinguda de la Reina Maria Cristina , 

Foto: Oren Hirsch, Juny de 2008 

Iveco és una de les marques líder en el sector de la motorització amb metà. La 

marca assegura que el biometà es un autèntic carburant alternatiu amb una 

estructura molecular simple que garanteix una combustió completa.  

A més afirma que gràcies al metà, els motors que s’empren en autobusos 

destinats principalment a usos urbans aconsegueixen un cost per quilòmetre 

particularment baix (el metà és un dels combustibles més barats). Els motors 

Iveco propulsats amb metà també tenen un comportament molt positiu en termes 

de soroll i vibracions, gràcies a una relació de compressió menys accelerada 

respecte al corresponent motor Dièsel, la qual cosa permet, en general, una 

reducció de les emissions sonores de 3 a 5dBA.  

Iveco garanteix que gràcies a l’alimentació dels motors amb metà s’aconsegueix 

un nivell d’emissions contaminants extremadament reduït, per exemple: els òxids 

de nitrogen (NOx) arriben només a una quarta part del valor límit establert per 

llei. 

1.2.3. Autobusos amb Motor Mercedes-Benz. Citaro 

A continuació s’indiquen les principals característiques dels autobusos Citaro 

CNG de Mercedes-Benz, propulsats pel motor M 447 hLAG. 

Model d’autobús Citaro CNG Citaro G CNG 

Motor M 447 hLAG M 447 hLAG 

Desplaçament [cc] 11,967 11,967 

Potencia estàndard [kW] 185 240 

Cilindres 6 en línia 6 en línia 

Parell motor màxim 1050 a 1200 rpm 1250 a 1200 rpm 
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Fig. 1.6  Autobús Citaro. Foto:“Techical information The Citaro CNG” Mercedes-Benz 
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2. Ús del gas vehicular a Europa 

Al món hi ha actualment més de 8 milions de vehicles accionats per gas natural, 

els països amb major nombre de vehicles són Argentina, Pakistan, Brasil, Itàlia, 

Índia i Iran. El mercat d’Amèrica del Sud arriba a gairebé al 50% del total. Als 

Estats Units hi ha uns 150.000 vehicles, la major part d’ells són autobusos. 

A nivell europeu, el mercat del metà com a combustible per a vehicles s’ha anat 

incrementat al llarg dels últims anys i actualment existeixen més de 800.000 

NGV (Vehicles de Gas natural), la major part a Itàlia i Alemanya. A Espanya, el 

maig de 2008, hi havia un total de 1.526 vehicles propulsats mitjançant gas 

natural. S’espera que l’any 2020 hi hagi a nivell mundial uns 50 milions de 

vehicles accionats amb gas metà (procedent del gas natural i el biogàs). 

 

Fig. 2.1 Evolució del Nombre de vehicles NGV a Europa 

En el camí de la substitució dels recursos fòssils per nous combustibles 

alternatius com el biogàs o biometà, la Comissió Europea ha emès una directiva 

per aconseguir l’objectiu que el 20% dels combustibles utilitzats en el sector del 

transport siguin combustibles alternatius l’any 2020. També inclou una fita del 

6% d’ús de combustibles renovables en el sector del transport que els estats 

membres han de complir.  

Aquest fet juntament amb el constant augment del preu del petroli i el gas i una 

situació de subministrament inestable d’aquests (menys producció europea i un 

augment de les importacions procedents de l’antiga URSS) s’ha traduït en un fort 
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enfocament en la producció autònoma de combustibles alternatius per a la 

propulsió dels vehicles.  

En un principi, la producció de nous combustibles a Europa es va centrar 

principalment en els combustibles líquids (biodièsel i etanol). Però més 

recentment, a països amb un fort creixement del mercat en el sector de NGV 

com per exemple, Suècia, Suïssa, Alemanya i Àustria, hi ha aparegut un interès 

creixent en els combustibles renovables gasosos (biogàs, biometà i Bio-SNG5).  

Aquest interès és empès per les directives europees, però també és resultat de 

la creixent producció de biogàs a partir de residus orgànics. Les companyies de 

gas han descobert que el biogàs pot ser un complement al gas natural i no un 

producte de la competència ja que ambdós gasos poden combinar-se i reduir així 

l’ús del gas natural d’origen fòssil. Es va assolir un gran avanç l’estiu de 2006, 

quan Àustria i Alemanya van establir acords voluntaris entre la indústria del gas 

natural, el govern i els productors de biogàs per augmentar la proporció de 

combustible renovable en el gas que es subministra com a combustible per a 

vehicles.  

2.1  Suècia, el pioner  

Suècia va començar a utilitzar el biogàs com a combustible per a vehicles a gran 

escala ja el 1996 i ara més del 50% del gas subministrat en el sector del 

transport prové de fonts renovables i alternatives. En ciutats com Kristianstad i 

Linköping, gairebé tots els autobusos utilitzen biogàs com a combustible. 

El desenvolupament ha estat impulsat pels productors de biogàs locals i la 

indústria del gas natural en cooperació amb les autoritats regionals. S’ha rebut el 

suport de programes d’inversió governamentals per tal d’incentivar l’ús del gas 

com a combustible en les flotes d’autobusos urbans. Com a conseqüència del 

desenvolupament d’aquestes instal·lacions va aparèixer la possibilitat de proveir 

de combustible als automòbils particulars en estacions de servei properes a les 

estacions de recàrrega dels autobusos urbans. Avui dia hi ha més de 10.000 

vehicles a Suècia propulsats per gas vehicular i el creixement del mercat 

s’incrementa any rere any.  

Suècia no té una legislació sobre el percentatges de biogàs que cal combinar 

amb el gas natural, però la companyia E.ON (que és un dels principals 

                                                

5 El Bio-SNG  és el gas produït per la gasificació de materials cel·lulòsics (per exemple, residus forestals, 

cultius energètics. Etc.), mentre que el biogàs o el biometà són produïts per un procés biològic de digestió 

anaeròbia de materials orgànics. 
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proveïdors de gas al sector dels vehicles) garanteix que més del 50% del gas 

subministrat als seus clients és biogàs provinent de fonts renovables. Existeixen 

més de 30 plantes d’enriquiment de biogàs (biogas upgrading) a Suècia, que 

permeten el tractament d’aquest per aconseguir-ne biometà. Suècia també 

disposa de 4 plantes per a la injecció de gas d’origen renovable a la xarxa de 

gas natural.  

2.2  Suïssa, biogàs a partir de 2003  

El desenvolupament del biogàs com a combustible per a vehicles a Suïssa s’ha 

vist impulsat per una cooperació entre la indústria del gas i l’Associació de 

Biomassa Suïssa (Biomasse Schweiz). Suïssa té al voltant de 2000 vehicles 

propulsats amb gas dels quals la majoria són automobils privats. Tot i això, 

Suïssa també disposa d’algunes flotes d’autobusos de NGV, però només en un 

nombre limitat de ciutats.  

L'Associació Suïssa de Gas ha tingut una visió molt oberta sobre el biogàs com a 

combustible per a vehicles i per a la injecció a la xarxa de gas natural i ja el 2003 

va signar un acord amb l'Associació Suïssa de biomassa que establia els 

objectius per injectar biogàs a la xarxa de gas natural. Aquests objectius 

corresponien al 10% del les vendes nacionals de metà com a combustible per a 

vehicles. L’acord també estableix una estructura de preus pel biogàs que 

garanteix un preu de mercat favorable per al biogàs que s’injecta a la xarxa de 

gas.  

El 45% del metà subministrat als vehicles a Suïssa era de biogàs l’any 2003 i el 

2005 la xifra va ser de 37%. El menor percentatge s’explica per una expansió del 

mercat total en el sector del NGV. 

2.3  Alemanya, gran potencial pel biogàs 

Alemanya és el país d'Europa que ha experimentat el major creixement en el 

sector de la producció de biogàs esdevenint-ne el major productor. 12.562 GWh 

d’electricitat es van produir l’any 2009 a partir de biogàs. La indústria del biogàs 

alamana ha crescut des d’una activitat modesta fins a esdevenir una indústria 

amb més de 8.000 persones ocupades. D’igual forma les plantes de biogàs han 

passat de ser de petita escala ubicades en granges, a grans plantes industrials 

amb més d’1MW de potència elèctrica generada.  

Les necessitats de matèria primera han fet que a més dels residus industrials i 

els fems d’animals es comencin a realitzar cultius energètics amb la finalitat de la 

producció de biogàs. En aquest sentit, un dels motius pels quals el biogàs ha 

agafat impuls en comparació amb, per exemple, el biodièsel és la major 
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producció d’energia per hectàrea de cultiu. Un reactor de biogàs permet digerir la 

totalitat de planta cultivada, mentre que en el biodièsel o l'etanol només s’utilitza 

una fracció de la planta. Per aquest motiu, les sortides energètiques del biogàs 

poden arribar a ser quatre vegades més altes que les del biodièsel. Gràcies a 

aquest fet, davant la necessitat d’utilitzar cultius energètics, és millor utilitzar la 

tecnologia de la producció de biogàs davant la dels biocombustibles. 

L’important increment en la producció de biogàs i el ràpid desenvolupament del 

sector del NGV han creat la possibilitat d’utilitzar el biogàs també en el sector del 

transport a Alemanya. L'Associació de Gas Alemanya va declarar que s’havia 

establert un objectiu amb la indústria del gas per arribar a un 10% d’ús de biogàs 

en el sector del transport i d’un 20% per a l’any 2020. La base dels objectius són 

sobre les vendes nacionals de gas natural. L'Associació Alemanya de Pagesos, 

els principals productors de biogàs del país, van donar la benvinguda a la 

declaració, al igual que el Parlament alemany que va decidir mantenir una 

reducció d’impostos sobre el gas natural i l’absència d’impostos sobre el biogàs. 

Aquestes condicions seran vàlides fins a l’any 2018 sota la condició que els 

objectius de proporcions de biogàs s’acompleixin.  

Estudis alemanys han demostrat que el 2020 fins un 8% del combustible usat en 

el sector del transport pot ser reemplaçat per biogàs i això correspondria al 

consum de 4 milions de vehicles. Alemanya, de moment té 55.000 automòbils de 

NGV i més de 700 estacions de recàrrega d’aquest combustible.  

L’acord voluntari a Alemanya és una clara senyal que la indústria del gas ara 

considera el biogàs com un complement al gas natural que es pot utilitzar en els 

mateixos mercats, però amb a un preu molt més reduït, amb menors nivells 

d’emissions i produït de forma renovable a partir de recursos propis del país.  

2.4 Àustria, nou acord entre el sector del gas i el govern  

Àustria ha tingut un creixement modest en el sector de NGV i de moment tan 

sols 700 vehicles es troben en operació. El país té però un fort sector agrícola i el 

desenvolupament ha estat similar al d’alemanya, un gran nombre de plantes de 

biogàs s’han construït en els últims anys per produir electricitat a partir de cultius 

energètics conreats (per exemple, blat de moro).  

El govern d'Àustria al juny de 2006 va signar un acord amb la companyia 

petrolera i gasista OMV que estava integrat per 5 punts principals amb la finalitat 

d’augmentar l’ús del biogàs com a combustible per a vehicles:  

1. Condicions favorables del marc de combustibles gasosos (impostos 

reduïts)  



Estudi de viabilitat d'una planta de tractament de 
biogàs per a generar-ne gas natural sintètic apte 
per la flota d'autobusos de TMB  
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2. Normalització del nou combustible gasós amb almenys un 20% de bio-

metà  

3.  Condicions favorables per a l’adquisició de vehicles de gas natural  

4. Programa de millora de la infraestructura nacional per a la recàrrega de 

combustible NGV i la producció de biogàs  

5. Millora del marc tècnic i legislatiu per a la injecció de biogàs a la xarxa de 

gas natural (les normes i les regulacions per a la injecció a la xarxa de 

gas natural, i la utilització de biogàs)  

L'agost del 2006, la petrolera austríaca OMV va presentar el seu concepte de 

màrqueting per al nou combustible amb un contingut del 20% de biogàs. El 

combustible es comercialitzarà a un preu un 30% menor que el dièsel i un 50% 

més baix que la gasolina (sobre una base de km recorreguts). OMV espera obrir 

200 noves estacions de recarrega.  

El programa es basa en l’exempció fiscal a llarg termini dels combustibles 

gasosos fins l’any 2020  

2.5  Espanya, primers inicis de la tecnologia. 

A Espanya es disposava, el maig de 2008, de 1.526 vehicles NGV i 35 estacions 

de recàrrega. La major part d’aquests vehicles són autobusos i camions, si bé 

s’està començant a estendre l’ús del combustible gasos entre els vehicles 

lleugers. L’aposta més clara pel NGV s’ha fet a Madrid que disposa de 675 

camions de recollida d’escombraries i 360 autobusos urbans propulsats 

mitjançant gas natural. Barcelona per la seva part també està incrementant 

considerablement l’ús d’aquest combustible en la seva flota d’autobusos urbans. 

Un procés similar s’està portant a terme en ciutats com Sevilla, València, 

Salamanca, Burgos i Màlaga. 

El 2007 va entrar en servei a València la primera estació de servei de gas natural 

vehicular d’ús públic, gràcies a un acord entre Gas Natural i la Cooperativa 

Valenciana de Taxistes (TAXCO). Pel seu caràcter menys contaminant, en els 

últims anys es ve donant al gas natural vehicular un fort impuls des de les 

administracions i des de diverses empreses privades, el que fa preveure una 

forta expansió d’aquest tipus d’automòbils en els propers anys. 

 

 

 


