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A. Càlculs 

A.1. Límits d’inflamabilitat del gas de síntesi 

El càlcul del límit inferior o superior d’una mescla de gasos combustibles es calcula segons 

aquesta fórmula: 
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 [Eq. A.1] 

Límit d’inflamabilitat inferior (LII) 

El límit d’inflamabilitat inferior és la proporció necessària de gas combustible present a la 

mescla que assegura l’arribada a la temperatura mínima que manté la reacció per si 

mateixa. Pel seu càlcul se suposa que els components dels gas que no participen de la 

reacció de combustió tenen la mateixa capacitat calorífica que l’aire. 

A la següent taula, es poden observar els denominadors corresponents de la equació A.1 pels 

gasos combustibles: 

 Χi 
LIIi 

(%voli/vol) Χi / LIIi 

CO 0,26073 12,5 0,02086 

H2 0,21925 4 0,05481 

CH4 0,00014 5 0,00003 

∑ 0,48012 - 0,07570 

Taula A.1. Càlcul denominadors corresponents a la Eq. A.1 
Elaboració pròpia 

La fórmula no es pot aplicar directament, car la suma de les fraccions molars dels gasos 

combustibles no és 1 i s’han de tenir en compte els altres components del gas de síntesi com 
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si fossin aire. Per això, el resultat que s’obté directament d’aplicar la fórmula s’ha de dividir 

per la fracció volumètrica dels elements combustibles respecte el gas [Eq. A.2]. 
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 [Eq. A.2] 

Fent aquest càlcul i arrodonint el valor obtingut tenim que el LII de la mescla és 

d’aproximadament un 16%. 

Límit d’inflamabilitat superior (LIS) 

El límit d’inflamabilitat superior és la proporció màxima de combustible que assegura que la 

combustió no s’ofegarà, és a dir, la proporció mínima d’oxigen necessària. Pel seu càlcul, es 

calcula primer aquesta quantitat mínima d’aire (oxigen) necessària i després es calcula la 

proporció del gas dins de la mescla gas-aire necessari que per definició és directament el 

límit d’inflamabilitat superior (LIS). 

 
Xi 

LIS 
(%vol/vol) 

Mín. aire Xi + Airei 
Xi’ 

(Xi mescla) 

CO 0,26073 74,2 0,06727 0,32800 0,23235 

H2 0,21925 75 0,05481 0,27406 0,19538 

CH4 0,00014 15 0,00012 0,00026 0,00012 

CO2 0,07054 100 0 0,07054 0,06286 

N2 0,38919 100 0 0,38919 0,34683 

H2O 0,06010 100 0 0,06010 0,05356 

∑ 1 - 0,12220 1,12220 0,89115 

Taula A.2. Càlcul del LIS 
Elaboració pròpia 

Arrodonint el valor obtingut, tenim que el LIS és d’aproximadament un 89%. 
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A.2. Aire estequiomètric 

A la taula Taula A.3, s’observa el càlcul de la proporció d’aire estequiomètrica: 

  Aire estequiomètric Pes atòmic del gas 
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CO 26,073 0,5 0,130 0,621 28,01 7,303 

H2 21,925 0,5 0,110 0,522 2,016 0,442 

CH4 0,014 2 ≅0 0,001 16,043 0,002 

CO2 7,054 0 0 0 44,01 3,104 

N2 38,919 0 0 0 28,014 10,903 

H2O 6,010 0 0 0 18,015 1,083 

∑ - 3 0,240 1,144 (1) - 22,837 (2) 

(1) Vol. d’aire necessari per tenir una combustió estequiomètrica per cada Nm3 de gas 

(2) Mgas: Pes atòmic del gas 

Taula A.3. Càlcul de la proporció d’aire estequiomètric i del pes atòmic del gas 
Elaboració pròpia 

A.3. Dimensionat de les admissions de la cambra de mescla 

Com s’ha dit al subapartat 6.3.1, les condicions que s’han de complir són: 

1. La velocitat a les admissions de la cambra de mescla no pot ser superior a la velocitat 

a la sortida. 

2. El control del dosatge es realitza amb la papallona ubicada a l’admissió de l’aire. 
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Per assegurar la primera, s’imposa que la velocitat de les dues admissions i de la sortida de 

la cambra és la mateixa i es calculen les àrees mínimes de les seccions amb aquestes 

equacions:  
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            [Eq. A.3] 

 ̇: cabal volumètric; 

  : velocitat 

S: àrea de la secció 
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       ⁄  [Eq. A.4] 

A la següent taula, es troba resumit el càlcul d’aquestes àrees mínimes i de la corresponent 

longitud del costat de la secció quadrada: 

r 1,0 1,3 

d 
(kg aire/kg gas) 

1,451 1,886 

d 
(kmolaire/kmolgas) 

1,144 1,487 

Vaire (25ºC) / 1m3
gas (50ºC) 0,980 1,274 

Smín (mm2) 
Aire Gas Aire Gas 

242,92 247,95 274,97 215,90 

Lteòric gas (mm) - 15,75 - - 

Lteòric aire (mm) - - 16,58 - 

Taula A.4. Càlcul de la secció del tub d’admissió del gas a la cambra de mescla  
Elaboració pròpia 

Es fixa la longitud del costat de l’admissió del gas en una mesura estàndard superior: 

16mm13. 

                                                        
13 Es podria haver optat per fixar l’admissió de l’aire, però amb les primeres simulacions es va constatar que la 

millor opció era fixar primer les dimensions de l’admissió del gas. 
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Com que a les simulacions no s’ha inclòs l’efecte de les vàlvules, implica que la mesura que 

millor ajusti el dosatge resultant de les simulacions amb el dosatge amb un 30% d’excés 

d’aire és la que s’ha d’establir amb com a mesura per l’admissió de l’aire. 

A través de diverses simulacions (3500rpm) i de les seves dades, s’ha obtingut una equació 

orientativa [Figura A.1] a partir de realitzar una regressió polinòmica entre dues variables: 

longitud del costat de la secció de de l’admissió de l’aire i el valor del dosatge obtingut amb 

al seva respectiva simulació. 

 

Figura A.1. Gràfica dosatge-longitud costat de l’admissió de l’aire 
Elaboració pròpia 

La longitud que assegura un dosatge de 1,886 kg d’aire per cada kg de gas és 

aproximadament 19,16mm, segons aquesta equació. Estandarditzant-la tenim que la 

longitud final del costat de l’admissió de l’aire és 19mm. És més gran que 16,58 (Taula A.4), 

per tant compleix la primera condició. 

y = 0,0267x2 - 0,8067x + 7,54 
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