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RESUM	

En aquest treball ens endinsarem en el món del gas natural com una opció de futur i un clar 

substitut a la dependència als combustibles fòssils actuals, i veurem que aquest futur no és tant 

llunyà. 

 

Introduirem el concepte de gas natural, en quina posició a nivell de recursos i mercat està situat, 

parlarem dels vehicles bivalents o TGI (impulsats amb benzina o gas natural), com és el seu 

funcionament... i finalitzarem aquestes idees amb el desenvolupament d’un automòbil impulsat 

majoritàriament per gas natural comprimit, pel fet que, l’automoció és un dels mercats més 

amplis del planeta i un dels que tindria que prendre, encara més, partit del canvi climàtic. 
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RESUMEN	

En este trabajo nos adentraremos en el mundo del gas natural como una opción de futuro i un 

claro substituto a la dependencia a los combustibles fósiles actuales, i veremos que este futuro 

no es tan lejano. 

 

Introduciremos el concepto de gas natural, en que posición a nivel de recursos i mercado están 

situados hoy en día, hablaremos de los vehículos bivalentes o TGI (impulsados por gasolina o gas 

natural), como es su funcionamiento... i finalizaremos estas idees con el desarrollo de un 

automóvil impulsado mayoritariamente por gas natural comprimido, por el echo de que, la 

automoción es uno de los mercados mas amplios del planeta y uno de los que tendría que tomar 

más partido del cambio climática. 
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	ABSTRACT	

In this work, we will deepen into the world of natural gas as a possible choice for the future and 

also as a clear substitute of the current fossil fuels, considering that said future is not so distant 

anymore.  

 

We will introduce the concept of natural gas and the position in which it is located nowadays 

according to the level of resources and in the market. We will talk about the bivalent vehicle 

systems or TGI (fueled by petrol or natural gas) and how it works. Lastly, we will conclude these 

ideas with the development of an automobile fueled mostly by compressed natural gas, due to 

the fact that the automotive industry is one of the largest markets in the planet as well as the 

one that should get more involved with climate change.  
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1. INTRODUCCIÓ	

1.1. OBJECTIUS	DEL	TREBALL	

El principal objectiu del treball és el desenvolupament d’un vehicle impulsat només amb gas 

natural comprimit que pugui competir amb els actuals models, que estan en el mercat,  

dependents de la benzina. I conscienciar al lector del treball que el gas natural és una opció més 

que recomanable en el futur de l’automoció. 

 

1.2. ABAST	DEL	TREBALL	

El principal objectiu de dissenyar un vehicle monovalent impulsat amb  gas natural, té alguns 

inconvenients, sobretot a nivell d’infraestructures en estacions de repostatge. Funcionar només 

amb gas natural comprimit, és realment complicat per la falta de gasineres arreu del territori, 

per tant, l’abast d’aquest treball finalitza amb el desenvolupament d’un vehicle “quasi” 

monovalent, és a dir, que majoritàriament està impulsat amb gas natural (augmentant 

l’autonomia dels actuals vehicles de gas) però disposarem d’un petit dipòsit de benzina en el 

vehicle que servirà com a solució a la falta d’infraestructures i a petits problemes de temperatura 

en l’arrancada del motor, que en parlarem en els posteriors apartats.  

 

1.3. MOTIVACIÓ	

Durant l’any 2017, vaig estar realitzant practiques curriculars a SEAT S.A. en el departament 

d’Operacions. En cap cas vaig entrar en el món de les Energies Sostenibles i dels vehicles de gas 

natural duran la meva estància en l’empresa, però si que vaig prendre consciencia del que era i 

les possibilitats que oferia en un futur. A més a més, el haver estat a Seat, hem donava l’opció 

d’obtenir una amplia informació i contactes sobre el tema que hem facilitarien el propi 

desenvolupament del treball. I d’aquesta manera, poder parlar i realitzar entrevistes amb 

persones que vaig conèixer allà i que encara guardo una bona amistat.  
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2. GAS	NATURAL		

El Gas Natural constitueix una important font d’energia fòssil alliberada per la seva combustió. 

És una mescla de hidrocarburs gasosos lleugers que s’extreuen, ja sigui de jaciments 

independents, o junt als jaciments petrolífers o als de carbó. Es genera a partir de la digestió 

anaeròbica dels residus orgànics (Procés en el qual microorganismes descomponen la matèria 

biodegradable en absència d’oxigen). 

 

Encara que la seva composició varia en funció del jaciment, principalment està compost de gas 

Metà (!"#) en un 79 - 97 % (en composició molar o volumètrica), d’Età (!$"%) en un 0,1 - 11,4 

%, Propà (!&"')  en un 0,1 - 3,7 % i altres hidrocarburs lleugers. 

 

2.1. RESERVES	NATURALS	

Segons BP (British Petroleum), una de les majors companyies mundials d’energia dedicada 

principalment a l’extracció de petroli i Gas Natural, les reserves trobades de Gas Natural al 2013 

es situen en 185,7 bilions de metres cúbics, sen suficient per mantenir la producció actual 

mundial durant 55 anys més (aquest valor es va incrementant cada un any, gairebé un 0,2%).  

 

 
Figura 1. Reserves de Gas Natural trobades en bilions de m³	[Dades:	CIA	World	Factbook	2013] 
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Figura 2. Reserves disponibles dels combustibles fòssils 

 

Orient Mitjà és la zona geogràfica amb major reserva, amb un 43% del total mundial (destacant 

Iran i Qatar), seguida d’Àsia Central amb un 31% (Rússia i Turkmenistan). 

 

 

 

 

Figura 3. Producció de Gas Natural segons el país 
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2.2. GAS	NATURAL	VEHICULAR	(GNV)	

Abans d’entrar en matèria hem de fer una petita distinció de conceptes i sigles molt important: 

Es denomina Gas Natural Vehicular (GNV per las sigles en català o NGV per las sigles en anglès) 

a la utilització del Gas Natural com a combustible per a vehicles. És un combustible que, per ser 

econòmic i ambientalment parlant més net, és considerat una alternativa a tenir en compte per 

a la substitució dels combustibles fòssils actuals. 

 

 Aquest combustible el podem distingir de dues maneres diferents: 

- Gas Natural Liquat (GNL): És una Gas Natural que ha sigut processat per ser transportat 

i emmagatzemat en fase líquida a pressió atmosfèrica i a -160 °C 

- Gas Natural Comprimit (GNC): És un Gas Natural emmagatzemat i transportat a altes 

pressions, en fase gasosa, entre els 200 i 250 bars. 

 

EL GNL ha guanyat importància en els últims anys en el cas del transport pesat, mentre que el 

GNC, per las seves condicions d’emmagatzematge, s’adapta més al ús de turismes.  

 

2.3. GAS	NATURAL	COMPRIMIT	(GNC)	

És difícil establir amb claredat las característiques del GNC existent al mercat, ja que la seva 

composició varia en funció del jaciment d’on s’extrau i/o el tractament posterior que li donin les 

empreses encarregades de la seva manipulació. 

 

En la següent enumeració es mostra un resum amb els valors mitjos obtinguts  a partir de 

diverses fonts: 

• Component principal (±90 %): !"# 

• Temperatura d’ebullició a 1 atm: -160 °C 

•  Pes específic a 1 atm: 0,808 Kg/m³ 

• Densitat en fase líquida (en punt d’ebullició): 0,423 Kg/m³ 

• Poder calorífic 11990 Kcal/Kg 

• Densitat relativa a l’aire: 0,625 Kg/m³ 
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El GNC és essencialment gas natural emmagatzemat a altes pressions, habitualment entre 200 i 

250 Bars, segons la normativa de cada país. Aquest Gas Natural és principalment metà, que al 

tenir un alt índex d’hidrogen per Carboni produeix menys Diòxid de Carboni per unitat d’energia 

entregada, en comparació amb altres hidrocarburs més pesats (amb més àtoms de carboni i una 

menor relació H/C). Un punt a tenir en compte també amb la variació dels preus dels 

combustibles, dels qual parlarem en un altre apartat. 

 

2.4. IMPACTA	MEDIOAMBIENTAL	I	ECONÒMIC	

Els beneficis que podem obtenir en aquets tipus de vehicles es innumerable. Entre ells 

destaquem els següents: 

2.4.1. BENEFICIS ACÚSTICS 

En relació a la cada vegada  major consideració que estan adquirint les mesures de contenció de 

la contaminació acústica en les grans ciutats, els vehicles propulsats per Gas Natural Comprimit 

son fins a un 50% més silenciosos que els que utilitzen motoritzacions dièsel.  

2.4.2. BENEFICIS ECONÒMICS 

Estalvies entre el 25 i 50% de combustible amb comparació amb un vehicle convencional amb 

carburant com és la gasolina, el gasoil o altres gasos com el GLP (Gas liquat del Petroli). És fins 

un 30% més econòmic que el dièsel i fins un 50% més econòmic que la gasolina. Per posar un 

exemple, es pot recorre la distància que separa Madrid de Barcelona amb tan sols 20€. 

 

 

 
 

Figura 4. Comparativa dels Kilometres recorreguts amb 20€ entre GLP i GNC 
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2.4.3. BENEFICIS MEDIOAMBIENTALS 

Com podeu imaginar, canviar qualsevol producte derivat del petroli per un combustible a gas 

natural suposa una millora mediambiental considerable en tots els aspectes. És l’únic 

combustible fòssil no derivat del petroli. Els vehicles propulsats amb Gas Natural milloren de 

manera substancial la seva efectivitat energètica e impacta sobre el medi ambient en 

comparació a la resta de combustibles fòssils. Redueix en mes d’un 85% les emissions d’òxid de 

nitrogen (NOx) i en casi el 100% las emissions de partícules sòlides en relació al Diesel.  

 

Aquets dos agents contaminants son el principal causant de l’afectació de la qualitat de l’aire 

que respirem en les grans ciutats. El GNC també redueix entorn al 25% les emissions de diòxid 

de carboni (CO2) en relació a la gasolina, principal causant de l’efecte hivernacle, situant-se així 

com la font d’energia més neta i menys contaminant de tots els combustibles fòssils. 

 

2.5. VEHICLES	GNC	ACTUALS		

A dia d’avui el Gas Natural és la principal alternativa als derivats del petroli en automoció, encara 

que molts països no acaben d’apostar per ell. Espanya compta amb un parc de 5000 vehicles de 

Gas Natural, la majoria dels quals són vehicles pesats i d’ús intensiu; mentre que, en països com 

Argentina o Itàlia, es tracta d’una opció molt més valorada. 

 

Actualment, el parc mundial d’automòbils propulsats per Gas Natural (GNC i GNL) es situa en 

més de 20 milions segons el GASNAM1, 2016. 

 

A Espanya, l’ús del gas natural en l’automoció segueix sen molt escàs, encara que es preveu un 

gran creixement en els pròxims anys, amb una estimació per al 2025 de 4000 vehicles de gas 

natural liquat i 36000 de gas natural comprimit [GASNAM]. 

 

La gama de vehicles propulsats per gas natural que ofereixen les marques automobilístiques 

cada vegada és més amplia. Centrant l’atenció en turismes bi-fuel, monovalents o dual-fuel.  

 

 

                                                
1 Associació Ibèrica del Gas Natural per a la mobilitat, que neix l’Abril del 2013 amb l’objectiu de fomentar 
l’ús del Gas Natural en el transport, tant terrestre com marítim, en tots els sectors de l’activitat econòmica. 
Actualment compte amb 104 socis espanyols i portuguesos. 
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• Els vehicles bi-fuel son els que operen amb gas natural o gasolina, indistintament. 

Empren motors d’encesa provocada, amb la relació de compressió marcada per la 

gasolina i compten amb dos dipòsits per a cada un dels combustibles, amb sistemes 

d’alimentació diferenciables i amb la possibilitat de seleccionar el combustible durant la 

conducció. Es tracta de la primera via d’aproximació dels principals fabricants 

d’automòbils al sector del gas natural.  

 

• Els vehicles monovalents son els que utilitzen gas natural com a únic combustible. 

Empren motors d’encesa provocada optimitzats per gas natural, amb un elevat 

rendiment i baixes emissions contaminants. Aquets dos aspectes es garanteixen gràcies 

a l’optimització del motor, amb una major relació de compressió i un menor pes, que 

permet subministrar major potencia i major temperatura al catalitzador, que facilita 

l’oxidació del metà. 

 

• Els vehicles dual-fuel utilitzen una mescla de gas natural i benzina en motors d’encesa 

per compressió. El gas natural s’introdueix mitjançant un carburant o un sistema 

d’injecció en l’aire d’admissió i la benzina s’injecta directament a la cambra. 

Normalment, la benzina només s’usa en l’arrancada del motor, sent el funcionament 

habitual de gas natural (fins a un 90% del combustible total). 
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Aquests són alguns dels models que utilitzen el Gas Natural com a combustible que podem 

trobar en el mercat actualment segons el catàleg de vehicles que fan les associacions NGVA 

Europe2 o GASNAM: 

  

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Models que funcionen amb gas natural actualment al mercat 

                                                
2 “The Natural & bio Gas Vehicle Association”, promou l’ús del Gas Natural I biomassa com a 

combustible per vehicles. 
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2.6. INFRAESTRUCTURA	DE	REPOSTATGE	

Una de les problemàtiques que s’està intentant solucionar a mesura que augmenta la demanda 

de vehicles impulsats amb Gas Natural a Espanya, es la escassetat d’estacions de repostatge per 

tota la península. A principis de l’any 2018, Espanya compte amb 38 estacions de 

subministrament de GNC i 25 de GNC-GNL, fen un total de 63 en tot el país (amb només 11 a 

Barcelona). 

 

                          

 
 

 

 

 

 

 

Aquestes dades situen a Espanya molt per baix en comparació a altres països europeus que 

aposten per aquest tipus de combustible en substitució a la benzina:  

1  Italy 1.176 (18.097) 

2  Germany 883 (18.811) 

3  Austria 172 (2.871) 

4  Sweden 167 (3.211) 

  ...   

10  Spain 63 (10.914) 

      

Figura 7. Nombre d'estacions de servei de GNC a Europa [NGVA 2017] (Nombre de benzineres) 

Estació de GNC Estació de GNC i GNL 

Figura 6. Mapa de infraestructura de gasineres a Espanya i Portugal 
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2.7. MESURES	PER	PROMOURE	L’ÚS	DE	VEHICLES	GNC	

En molts països europeus, incloïen Espanya, s’estan duent a terme una sèrie de mesures 

politicoeconòmiques per a tal de fomentar l’ús del gas natural com alternativa als altres 

combustibles fòssils. 

 
Figura 8. Article del 1 de Novembre del 2014 a La Vanguardia i entrevista a Andrew Shepherd (Responsable en I+D 

d'Energies renovables de SEAT) 

 
 
Països i empreses es volen col·locar líders en l’ús d’aquest tipus d’energia, que cada vegada agafa 

més importància sobretot en el mercat automobilístic i de transport. 

 

El pla MOVEA, que es va aprovar l’any 2017 atorga ajudes per la compra d’automòbils d’energia 

alternativa, com els de GNC. En alguns casos aquesta subvenció, arriba fins als 2500 euros, 

reforçant d’aquesta manera les avantatges econòmiques del Gas Natural. 

 

A més a més, els models GNC estan catalogats per la DGT (Direcció General de Trànsit) amb la 

marca Eco, per la qual estan dotats de certs beneficis monetaris i de trànsit en les ciutats. A 

Madrid i Barcelona, per exemple, tenen un descompte del 75% en el impost de circulació, una 

disminució del preu en zones d’aparcament regulat, o fins hi tot amb una disminució del preu 

dels peatges en autopistes catalanes. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Etiquetatge dels vehicles GNC [DGT] 
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A nivell europeu, la infraestructura energètica és envellida i, en el seu estat actual, no s’adapta 

a la demanda de futur de les energies renovables. L’actualització i desenvolupament d’aquestes 

infraestructures energètiques de gas natural, de gran importància europea, requereixen 

inversions d’uns 70.000 milions d’euros. 

 

Malgrat les mesures i polítiques reguladores que actualment s'estableixen per facilitar aquestes 

inversions, en virtut de les condicions reguladores i actuals del mercat, alguns projectes 

energètics no són comercialment viables, i normalment no es converteixen en projectes reals. 

 

CEF Energy, és una associació dissenyada per fer front a la regularització i desenvolupament de 

les infraestructures  d’ús d’energies renovables. CEF disposa actualment d’un pressupost de 5,35 

milions d’euros per a projectes energètics per el període entre 2014-2020, gestionades en forma 

de beques i préstecs administrada per INEA (Innovation and Networks Executive Agency) 
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2.8. VI	CONGRÉS	GASNAM			

El passat 11 i 12 d’Abril es va celebrar al Kinépolis de Pozuelo de Alarcón (Madrid) el VI congrés 

de GASNAM, on vaig tenir la possibilitat d’assistir a moltes de les seves conferències i poder 

realitzar una petita entrevista al Responsable Comercial de Mobilitat Sostenible de SEAT 

Espanya, Juan-Andrès Martinez Meseguer. 

 
Figura 10. Cartell del VI congrès GASNAM 

 

El primer dia, vaig assistir a l’apertura institucional que va realitzar José Ramón Freira (President 

de Gasnam) i tot seguit les paraules del President de SEAT, Luca de Meo, com a patrocinador 

principal del congrés, parlant sobre el desenvolupament de les energies renovables en el sector, 

i el total compromís de SEAT per convertir-se en l’empresa automobilística més important en el 

sector del Gas Natural Comprimit. 

 

Durant els dos dies de congrés vaig poder escoltar personalitats de totes les empreses 

encarregades d’impulsar una energia més sostenible en l’àmbit del transport com són IVECO, 

Gas Natural Fenosa, Endesa... 

 

Finalment, per acabar la introducció dedicada a l’aprenentatge i l’ús del Gas Natural com a 

combustible, vaig tindrà el gust de poder parlar amb el Responsable Comercial de Mobilitat 

Sostenible de SEAT Espanya perquè ens comentés el seu punt de vista en el sector:   



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Juan-Andrés Martínez Meseguer 
                        Mobilitat Sostenible SEAT Espanya 

 

 
El Gas Natural, a dia d’avui, és un substitut 
real als altres combustibles fòssils? 
Sí, per descomptat. Per les seves 
característiques de doble ECO, és a dir, més 
ECOnòmic i més ECOlògic, amb menys cost i 
consum per quilometratge i per menys 
emissions nocives per l’atmosfera.  

Una de les preguntes més freqüents per 
els inexperts és, la perillositat 
d’incorporar dipòsits de gas natural 
comprimit dins del vehicle. Que podria 
contesta’ls-hi? 
“Leyenda urbana”. Les mides de seguretat 
estan avalades per la fabricació en sèrie a 
les nostres fàbriques de muntatge amb uns 
estàndards de qualitat exigits pel Grup VW.  
 
Els dipòsits estan preparats per suportar el 
doble de pressió que se li pot carregar, i les 
probes de qualitat i seguretat als proveïdors 
són exigents.  
 
 
 

Sostenibilitat 
“El SEAT TGI es caracteritza per el 
doble ECO, és a dir, és més 
ECOnòmic i més ECOlògic” 
 
 

 
És més insegur els combustibles 
convencionals (dièsel i benzina) per les seves 
pròpies característiques de graus d’ignició. 
El gas natural pesa menys que l’aire, i en cas 
d’una hipotètica fuga, puja amunt diluint-se 
amb l’aire i no s’estanca a terra amb perill 
d’acumular-se i fer foc. 

I perquè SEAT no aposta per els cotxes 
elèctrics? 
I tant que apostem, però encara li queda 
molt de recorregut i estudi. Necessitem 
bateries de més llarga durada, temps de 
recàrrega més curts i reciclatge de les 
bateries ja obsoletes. 
 
 El Gas Natural el tenim aquí, amb la 
tecnologia apropiada i amb ànims de 
quedar-se per molts anys.  
 
Les reserves de gas al mon superen els 300 
anys d’utilització i no és un derivat de 
destil·lació del petroli 

Quines avantatges té comprar-se un 
cotxe GNC? 
Molts. Detallem, entre d’altres: 
• Baix consum. 
• Baix preu del combustible. 
• Cost de compra pel client similar al de un 

benzina tradicional. 
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• Més ecològic que qualsevol alternativa 
amb dièsel i benzina. 

• Avantatges fiscals davant 
l’administració (etiqueta ECO de la 
Direcció General de Trànsit). 

• Descomptes en peatges. 
• Descomptes en vies de peatge i accessos 

a carrils VAO restringits. 
• Accés a les grans ciutats en episodis 

d’alta contaminació. 
• Descomptes en els plans d’ajuts del 

Govern Central per vehicles ECO (el 
darrer ajut eren 2.500€ de descompte). 

 
Quina previsió de futur n’hi ha, a 
Espanya, sobre la construcció de 
noves infraestructures per 
al respostatge de gas, 
tenint en compte 
l’alça del sector? 
Suposen un 
problema les 
empreses que el 
subministren? 
Des de SEAT estem 
signant acords amb 
les principals empreses 
d’infraestructura de gas 
natural (Gas Natural 
Fenosa, EDP-Nortegas, 
Molgas, Melofe, HAM, GALP, Repsol, 
Endesa, ...) per aconseguir inversions en 
infraestructura de gasineras arreu 
d’Espanya. 
 
Per Europa està més expandit (Itàlia, 
Alemanya, Finlàndia, Bèlgica, ....) i tenim 
que aconseguir dins del 2018 doblar el 
número de gasineras actual, passant d’unes 
50 a finals del 2017, a més de 100 que volem 
acabar el 2018. 
 
Les empreses del sector ho estan veient i 
estan invertint per l’increment de consum al 

tenir en circulació molts més cotxes a gas 
per les carreteres. 
Les grans ciutats espanyoles estan ben 
equipades de gasineras actualment, però 
volem ampliar encara més els sortidors. 

Quins són els objectius de SEAT 
Espanya a nivell comercial dels vehicles 
GNC per els pròxims anys? 
Volem passar de les 1.000 ventes de cotxes 
GNC de l’any 2017 a més de 2.000 per 
aquest 2018, però aquest objectiu creiem 
que el superarem abans de l’estiu per 
l’evolució que estem veient mes a mes. 
 En el primer trimestre del 2018 ja hem 
venut el mateix volum que tor el 2017. 

I encara volem més.... SEAT 
tenim que liderar el 

mercat global 
d’Espanya i també 
en GNC. 
Quins són els 

màxims 
competidors en 
aquest sector? 

Competim contra els 
nostre companys del 

Grup VW, i 
principalment Skoda, 

però som el 85% de ventes 
totals de GNC a Espanya.  
 
També una mica de penetració de VW i Audi, 
i molt residual FIAT (sempre parlant de 
turismes, no vehicles industrials). 

El manteniment d’aquests vehicles és 
més complex que en el cas dels 
impulsats per motors de benzina o 
dièsel? 
No és més complex. Només revisar 
anyalment en els manteniments 
l’estanqueïtat dels dipòsits de gas natural i 
poc més. Qualsevol concessionari de la 
Marca pot fer aquests manteniments sense 
problemes. 
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SEAT es planteja un vehicle només 
impulsat amb Gas Natural? 
A partir de l’any 2018, variarem una mica el 
producte i ampliem la capacitat dels dipòsits 
de gas, deixant el combustible alternatiu 
(benzina) a quasi residual (15 litres), 
aportant una autonomia de 600 kilòmetres 
amb gas i quasi 300 km amb benzina. 
 
 Més endavant, en funció de la demanda i 
l’increment de la infraestructura de 
gasineras, no descartem res per fer un cotxe 
només a gas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com li recomanaria a un particular la 
compra d’un vehicle impulsat per Gas? 
Seria un resum de tot el detallat: 
• ECOlògic (reducció d’emissions respecte 

a combustibles derivats del petroli) 
• ECOnòmic (mateix preu sense 

increment, que un cotxe convencional 
de benzina. La butxaca del potencial 
client és una gran opció de compra. 

• Descomptes en imposts, autopistes, 
plans d’ajuts governamentals, ... 

• Accessos a grans ciutats amb problemes 
de contaminació i per vies restringides. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 11. Fotografia amb Juan-Andrés Martinez el dia de l’ entrevista al VI Congrés GASNAM 

Líders 
“SEAT representa el 85% de ventes totals de GNC a 
Espanya ” 
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3. ENTREVISTA	AMB	ANDREW	SHEPHERD	

Abans de començar l’apartat més dens del treball, on la idea és desenvolupar un vehicle impulsat 

únicament amb gas natural, vaig tenir la sort de poder-me reunir amb l’Enginyer Andrew 

Shepherd, que actualment s’encarrega del departament de Sostenibilitat i Energies Renovables 

de SEAT, i conèixer una de les seves treballadores de confiança, com és la Sonia Gutiérrez, a les 

oficines de SEAT S.A. a Martorell (Autovia A2, Km. 585), on tenen tot el seu equip de treball.  

 

Durant la trobada, vaig poder preguntar-li una sèrie de qüestions que m’han anat sorgint durant 

el desenvolupament d’aquesta memòria i vaig poder discutir amb ell els meus dubtes sobre 

l’abast del projecte que tenia entre mans, marcant així el camí a seguir per poder desenvolupar 

un treball complet i, en un futur, viable. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. A la nostra esquerra Andrew Shepherd juntament amb Jordi Caus, responsable d’e-mobility de SEAT 
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Andrew Shepherd, assegura que el Gas és la opció d’energia renovable 

més realista actualment per a SEAT, perquè si reduïm tots els 

avanços en l’automobilisme a un únic objectiu empresarial, 

vendre cotxes, i fem un petit estudi sobre el que volen la majoria 

de conductors habituals, veiem que lo principal és que no els hi 

canviïn l’estil de conducció. Aquest és un dels motius per els quals 

SEAT treballa amb els vehicles TGI i no amb vehicles elèctrics. Es cert, 

que els cotxes elèctrics estan entrant al mercat (d’una forma molt minoritària) però és una forma 

totalment diferent de conduir i una alternativa que encara està en fases d’evolució, tot i que és 

una opció a tenir en compte en un futur. 

 

Es cert que en un dipòsit es pot emmagatzema més gas liquat que no 

pas gas comprimit, i d’aquesta manera aconseguir molta més 

autonomia. Però les característiques d’emmagatzematge del gas 

liquat impliquen un gran problema per els turismes. El GNL, s’ha 

de mantenir a -160ºC, i per a vehicles que sempre estan en 

constant moviment, com els autobusos, camions de transport... 

això no suposa un problema, ja que el gas està en constant renovació.  

Però en el cas d’un particular, el vehicle pot passar dies i setmanes parat, i mantenir el gas a  

-160ºC es converteix en un problema. Per aquest motiu, el gas liquat s’utilitza per a vehicles que 

estan en constant moviment i el gas comprimit per a turismes, ja que el seu emmagatzematge 

no implica cap dificultat, si estan estacionats un temps.  

 

L’opció més factible a l’hora d’augmentar l’autonomia del gas natural 

en els vehicles, és augmentant el nombre de dipòsits. Els dipòsits 

de GNC, a diferència dels de benzina, no es poden manipular 

(canviar la seva forma) per aprofitar al màxim l’espai del vehicle. 

I tenen unes mesures imposades per el fabricant. L’únic que 

podem variar, per no augmentar molt el pes del vehicle, és el 

material del que estan fets. Però hem de tenir en compte que utilitzar 

un material més lleuger implica encari el valor dels dipòsits, per tant s’ha de valorar avantatges 

i inconvenients entre els dipòsits d’acer (Utilitzats per SEAT actualment) o altres menys pesats 

com els de Fibra de Carboni . 

¿Per què 
GAS i no 

Electricitat? 

Gas 
Comprimit 

o Gas 
Liquat 

Dipòsits de 
gas 

comprimit 
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La meva proposta de desenvolupar un vehicle monovalent de gas 

natural té un petit inconvenient tècnic a l’hora de l’encesa del 

motor. Si només disposem de gas, amb temperatures inferiors a 

-10ºC, necessitem un temps perquè els injectors s’escalfin, cosa 

que no passa amb una injecció directa de benzina. Per aquest 

motiu és necessari instal·lar juntament amb els dipòsits de gas, un 

petit dipòsit de benzina (més o menys de 10 L) que s’encarregui 

d’aquesta funció i solucionar el problema. I parlar aleshores de vehicles bivalents, com per 

exemple el SEAT Mii, que disposa d’un dipòsit de benzina de 10L juntament amb 11Kg de Gas 

Natural distribuït en dos dipòsits.   

 

Un dels motius per els quals l’Andrew no aposta per un vehicle totalment 

monovalent, és per la falta d’estacions de repostatge de gas que hi 

han a nivell nacional i europeu. Es cert que avui dia s’està 

treballant per a millorar les infraestructures en aquest sector, 

però actualment no es pot posar a la venta un vehicle només 

impulsat per gas ja que en comparació a les benzineres, les 

gasineres són minoritàries, i això redueix moltíssim les avantatges en 

l’ús de vehicles GNC. Per aquest motiu, és encara més important instal·lar un petit dipòsit de 

benzina en el meu projecte, per utilitzar-lo en cas de que ens quedem sense gas a la carretera.  

 

Finalment adjunto un petit croquis de la meva trobada amb  Andrew Shepherd que hem sembla 

aclaridor i que inclou una sèrie d’idees i conceptes que he de tenir en compte per els següents 

punts del treball.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vehicles 
bivalents... 

A nivell de 
Infra-

estructures 

Figura 13. Apunts d'Andrew Shepherd el dia de la trobada 
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Figura 14. Motor VW 1,4L TGI de 81 KW 

4. FUNCIONAMENT	I	CARACTERÍSTIQUES	D’UN	VEHICLE	GNC	

Abans d’endinsar-nus en el desenvolupament d’un vehicle monovalent impulsat només amb gas 

natural comprimit, farem una introducció al funcionament dels vehicles actuals que combinen 

el gas natural i la benzina. Parlarem de les adaptacions en el sistema de motorització, la potència, 

el consum... i totes aquelles característiques que ens serveixin d’utilitat per entendre la seva 

operativitat. 

4.1. MOTOR	VW	1.4	TGI	CPWA	GNC	

El motor que utilitzarem per el funcionament del nou vehicle és el mateix que ja utilitza el SEAT 

Leon ST. Al està preparat per treballar amb gas natural (i benzina en el cas que sigui necessari) 

sense cap problema, no li hem de fer ninguna modificació.  

 
4.1.1. CARACTERÍSTIQUES	TÈCNIQUES				

	
El motor Volkswagen 1,4 L TGI de 81 KW amb les lletres distintives de motor CPWA, s’instal·la 

en e SEAT Leon ST des de l’any 2014. Substituint l’antic motor de benzina TSI de 90 KW.    

 
 

                                      

 

Una única unitat de control del motor 

per el funcionament amb gas i benzina.

Reguladors electrònics de la 

pressió del gas amb dos etapes: 

una mecànica i una altre 

electrònica.

Rampa de distribució de gas 

amb sensor de temperatura i 

pressió.

Vàlvules de injecció de gas 

optimitzades, que permeten 

l’arrancada amb gas natural a 

partir dels -10ºC.

Catalitzadors amb un revestiment 

adaptat en quantitat i composició, per 

poder convertir també el metà, i molt 

resistent a la temperatura.



Millora en l’autonomia dels vehicles GNC   
 

 29 

Es tracta d’un motor sobrealimentat, amb 4 cilindres per una cilindrada total de 1300 cc. El 

motor conta amb un sistema de distribució de vàlvules en línia que assegura un par motor màxim 

disponible, fins hi tot, quan el rendiment de gir es baix. 

 

La potència màxima de 81 KW es proporcionada en un règim de 4800 – 6000 rpm i un par màxim 

de 200 Nm, entre els 1500 – 3500 rpm [Figura 18].  

 

El motor compleix amb les limitacions del estàndard EURO6, empleat amb un catalitzador de 

tres vies per a el control d’emissions. 

 

 
DETALLS TÈCNICS 

Lletres distintives del motor CPWA 

Arquitectura Motor de 4 Cilindres en línia 

Cilindrada 1.395 cm³ 

Diàmetre per cilindre 74,5 mm 

Carrera 80 mm 

Vàlvules per cilindre 4 

Relació de compressió 10,5:1 

Potència màxim 81 kW a 4.800-6.000 rpm 

Par màxim 200 Nm a 1.500 – 3.500 rpm 

Gestió del motor Bosch Motronic MED 17.5.21 

Combustible 
Gas Natural H 

Gas Natural L (amb reducció de l’autonomia) 

Súper sense plom de 95 octans 

Tractament dels gasos 
d’escapament 

Catalitzador de tres vies, una sonda lambda de banda 

ample anterior al catalitzador i una sonda lambda 

binaria posterior al catalitzador. 

Norma d’emissions dels gasos 
d’escapament EU6 

Figura 15. Especificacions principals del motor 
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Figura 16. Diagrama de par i potència 

 
 
 

4.1.2. ADAPTACIONS	EN	LA	MECÀNICA	DEL	MOTOR		

En comparació amb els motors de benzina, el gas natural es caracteritza per una combustió més 

neta i una major resistència al picat (explosió ràpida i violenta en la cambra de combustió 

desprès de l’encesa).  

 

L’octanatge (percentatge d’octà que té un fluid) del gas natural és fins a 130, permeten accelerar 

el moment d’encesa sense que es produeixi un picat en la combustió. El rendiment s’incrementa 

i, en conseqüència, també la pressió i la temperatura de l’explosió en la cambra de combustió. 

A més a més, el gas natural és molt sec i no posseeix les propietats lubricades de la benzina. 

 

Tots aquets factors suposen un major esforç per el motor i fan necessària l’adaptació en 

mecànica del mateix que especificarem a continuació... 
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PISTONS. La primera garganta del pistó en fundació en pressió d’alumini 

és d’anoditzat dur. El segment superior del pistó posseeix un revestiment 

especial. Aquestes dos mesures incrementen la resistència al desgast. 

 

 

ARBRE DE LLEVAS. La rampa descendent de les lleves d’admissió i 

d’escapament és una mica més plana. D’aquesta manera les vàlvules 

tanquen una mica més lent i es redueix la carga mecànica. 

 

 

VÀLVULES. Per incrementar la resistència al desgast, les vàlvules 

d’admissió i d’escapament estan nitrogenades i blindades, i els extrems 

estan tèrmicament tractats. S’han adaptat els materials de les guies de la 

vàlvula d’admissió i de tots els seus conseqüents anells. Els segells de les 

vàlvules d’escapament posseeixen dos llavis d’estanqueïtat amb una 

força radial inferior. D’aquesta manera, s’incrementa el caudal de pas 

d’oli i millora la lubricació del mecanisme.  

 

INJECTORS D’ALTA PRESSIÓ. (1-4 N30-N33) En mode benzina, els injectors 

d’alta pressió es refrigeren mitjançant el propi combustible que hi circula. En 

mode de gas, no existeix aquesta refrigeració. Donat que aquets injectors 

entren directament en la cambra de combustió, les temperatures assolides 

serien massa altes e inadmissibles. Per aquesta raó, s’utilitza un anell de tefló 

amb grafit que es caracteritza de tenir una alta capacitat de conducció 

tèrmica.  

 

 

TURBOCOMPRESSOR. Donat l’excel·lent rendiment durant el 

funcionament amb gas natural, el contingut energètic en els gasos 

d’escapament és menor. Amb la finalitat d’aconseguir, una resposta 

ràpida del turbocompressor, s’utilitza una turbina més petita. 
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4.1.3. ESTRATÈGIA	D’ARRANCADA	DEL	MOTOR	

Com ja hem comentat en apartats anteriors, es complicat dissenyar un vehicle monovalent 

només impulsat amb gas natural, ja que alhora de l’arrancada del motor, la temperatura del 

líquid refrigerant influeix molt. Quan la temperatura del líquid refrigerant és inferior a -10ºC, el 

gas natural no té la suficient temperatura per poder fer una arrancada de motor en condicions, 

i per aquest motiu disposem d’un petit dipòsit de benzina per poder fer aquesta funció i 

mantenir el motor encès uns 648 segons, fins que el gas agafi temperatura; i tot seguit commutar 

a mode gas natural. 

 

Veiem en el següent requadre un petit resum d’aquesta situació... 

 
Figura 17. Estratègia d'arrancada del motor 1,4 L TGI de 81 KW 
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4.1.4. REPOSTATGE	DE	GAS	NATURAL	

Els motors de gas natural funcionen molt bé amb una barreja pobre, però relativament 

malament amb una barreja rica. Per aquest motiu, després de cada repostatge s’adapta un 

temps de injecció del gas, per controlar la seva qualitat i poder treballar amb les majors 

garanties. 

 

Si a través del sensor de pressió dels dipòsits, es detecta que la pressió s’ha incrementat un 20% 

aproximadament des de l’última marxa del motor, s’interpreta que s’ha repostat gas natura i es 

fa una primera arrancada amb benzina.  

 

Quan els valors de pressió agafen valors regulats i el caudal de benzina és de 140 mL, es 

commuta a mode gas natural, iniciant una adaptació de qualitat del gas, que va circulant de 

forma interrompuda mitjançant l’obertura de les vàlvules d’injecció, que dura aproximadament 

entre 45 i 90 segons. Quan ha finalitzat aquest procés, el motor circula per norma general en 

mode de gas natural. 

 

A continuació es farà un repàs de totes les característiques relacionades amb el motor que  es 

poden veure modificades com a resultat del canvi de combustible de benzina a gas: potencia, 

transmissió o soroll. 

 

4.1.5. POTÈNCIA		

El motor no proporciona la mateixa potència si funciona amb benzina o a partir de gas natural. 

A continuació establirem una comparativa entre la potència del motor amb benzina i la potència 

que genera un motor de gas natural: 

 

() = +̇- · /!0 · 	2) = +̇3 · 4 · /!0 · 2)

= 5 · 6 · 78 · 9:3 · 2; · <3 · 4= · 4) · /!0 · 2)		(?@) 

 

4 = /BCà+EFCE	GHE	IBCBIFEC5FJB	KB	LBCCEMB	B5CE − IO+LHPF5LKE	 

4) = QOPBF	EPFEGH5O+èFC5I	 

4S = QOPBF	CEKBF5H	 

<3 = 	4CBII5ó	+OKBC	UE	KVB5CEE6	KB	LBCCEMB 
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Els termes fonamentals de l’equació que varien respecte a la configuració inicial per a gasolina i 

la nova configuració a gas natural són el dosat estequiomètric, el dosat relatiu, el poder calorífic 

del combustible, la fracció molar d’aire i el rendiment efectiu:  

 

(WX

(Y3Z[\:]3
= ^(4), 4S, /!0, <3, 2)) 

 

L’equació per a el càlcul de la potència es poden agrupar en factors diferenciats: 

() = à · b̀ · c4d 

à = efCHgB	KEP	hBC5BLKEP	UE	U5PPE6i	UEK	+OFOC 

b̀ = efCHgB	KEP	hBC5BLKEP	UE	KEP	IO6U5I5O6P	UE	^H6I5O6B+E6F	UEK	+OFOC 

c4d	(c6f56E	4HEK	dHBK5Fi) = 7BC5BLKEP	IBCBIECíPF5GHEP	UEK	IO+LHPF5LKE 

 

à = 5 · 78 · 2k · 2)	(+
&) 

 

En la primera aproximació es suposarà que el rendiment efectiu quan treballem amb benzina i 

gas és el mateix: 

b̀ = 6 · 9:3 · 4S	(
`f

+& · P
) 

 

En els paràmetres característics de combustible, apareixeran les primeres diferències. El dosat 

estequiomètric (Fe) serà funció de la composició del combustible, per el qual serà diferent en 

cada cas: de la mateixa manera que succeeix amb el poder calorífic per unitat de massa (PCI). Xa 

es la fracció molar d’aire en la barreja. 

c4d = <3 · 4) · /!0	(
`l

`f	+EJIKB
) 

 

El valor de Xa depèn del dosat. Per trobar el dosat estequiomètric del combustible anirem a la 

composició de referència del gas natural que s’utilitzarà en tots els càlculs [Figura 20]. 

<3 =
63

63 + 6n + 6-
=

1/29

1
29

+
ℎ
18

+
4S · 4)
u-

 

 

Per simplificar els càlculs, les components del combustible de major massa molecular, que són 

menys representatius per la seva baixa fracció molar, seran sumades a la fracció molar del propà. 
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COMPOST FRACCIÓ MOLAR X 

NITROGEN 0,01094 

DIÒXID DE CARBONI 0,02027 

METÀ 0,85782 

ETÀ 0,09387 

PROPÀ 0,01710 

Figura 18. Composició del gas natural 

 

Per aquesta composició, el resultat del dosat estequiomètric és: 

1

4)
= 16,91 

En la següent taula es mostra la massa molecular, necessària per el càlcul de Xa i el poder calorífic 

per unitat de massa del combustible: 

COMPOST M (g/mol) 
Hc 

(MJ/Kg) 

Fracció 

molar X 

Fracció 

màssica Y 

X·M 

(g/mol) 

Hc total 

(MJ/Kg) 

NITROGEN 28,0 0,0 0,01094 0,01649 0,306 0,000 

DIOX. 

CARBONI 
44,0 0,0 0,02027 0,04800 0,892 0,000 

METÀ 16,0 50,0 0,85782 0,74056 13,759 37,028 

ETÀ 30,1 47,5 0,09387 0,15192 2,823 7,216 

PROPÀ 44,0 46,2 0,01710 0,19494 0,7524 1,980 

TOTAL 1 1 18,580 46,225 

Figura 19. Composició i PCI del gas natural 

 

/!0WX = 46225
`l

`f
																										uWX = 18,58

`f

`+OK
 

 

Calculem ara Xa: 

u3:S) = 2 · 16 · 0,21 + 2 · 14 · 0,79 = 28,84	f/+OK 

 

<3 =
63

63 + 6n + 6-
=

1
28,84

1
28,84

+
ℎ
18

+
4S · 4)
u-

=

1
28,84

1
28,84

+
1

16,91
18,58

0,9155 
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Els valors dels paràmetres que són funció del combustible, es mostren en la següent taula per a 

gasolina i gas natural: 

COMBUSTIBLE Xa Fe PCI (KJ/Kg) 

GASOLINA 1 1/15 43000 

GAS NATURAL 0,9155 1/16,91 46225 

Figura 20. Propietats dels combustibles 

 

Ara ja estem en disposició de calcular el EFQ de cada un dels combustibles: 

c4dY3Z[\:]3 = <3	Y3Z[\. · 4)	Y3Z[\. · /!0Y3Z[\. = 1 ·
1

15
· 43000

= 2866,7
`l

`f	UE	LBCCEMB
 

c4dWX = <3	WX · 4)	WX · /!0WX = 0,9155 ·
1

16,91
· 46225 = 2502,6

`l

`f	UE	LBCCEMB
 

 

Aquest paràmetre també es pot expressar com a poder calorífic de la barreja per unitat de 

volum: 

";).;[\ = c4d · 9:3  

 

Per a condicions d’aire on la pressió és 1 atm i la temperatura mitja de 15ºC 

 

9:3 =
/ · u

} · ~
=
101300 · 28,84

8,3145 · 288
= 1220,05

f

+&
= 1,22

`f

+&
 

 

El poder calorífic de la barreja per unitat de volum per a cadascun dels combustibles serà: 

 

";).;[\	Y3Z[\. = 2866,67 · 1,22 = 3497,34
`l

+&	UE	LBCCEMB
 

";).;[\	WX. = 2502,6 · 1,22 = 3053,17
`l

+&	UE	LBCCEMB
 

 

Aquets paràmetres permeten expressar la potència de la següent manera: 

 

() = à · 6 · 4S · ";).;[\ 
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I comparant les potències dels dos combustibles i eliminant tots els termes comuns obtenim: 

 

(WX

(Y3Z[\:]3
=

2)WX

2)Y3Z[\
·
4SWX

4SY3Z[\
·
";).;[\.WX

";).;[\.Y3Z[\
 

 

El rendiment efectiu (ne) pot suposar-se igual per els dos casos, encara que el gas natural 

presenta l’avantatge de poder augmentar la relació de compressió, el que faria augmentar el 

seu rendiment. 

 

Utilitzant un gas amb Fr igual a 1, la relació de potència obté el següent resultat: 

 

(WX

(Y3Z[\:]3
= 1 · 1 ·

3053,17

3497,34
= 0,873 

 

Es tracta d’una reducció de potència del 12,7% en mode gas en comparació amb el mode 

benzina, encara que aquesta diferència es podria reduir amb diferents medis que permet l’ús de 

gas natural que no hem tingut en compte: augmentant la relació de compressió, augmentant la 

sobrealimentació, optimitzant l’avanç de l’encesa de motor... 
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4.1.6. EMISSIONS	DE	CO2	

Si ara fem una petita referència a les emissions de CO2, el Gas Natural presenta l’avantatge 

d’estar compost en la seva gran majoria de metà, l’hidrocarbur amb el menor factor d’emissions 

de CO2 (Relació m/n = 4). 

 

Les emissions de CO2 es poden trobar directament, ja que només dependrà del consum de 

combustible del vehicle. Realitzarem el càlcul de la quantitat d’emissions de CO2 emeses amb 

un sistema de gas natural, tant per unitat de massa cremada, com per energia alliberada. 

 

COMPOST SIMBOLOGIA 
M 

(g/mol) 

Fracció 

molar X 
C H 

CO2 

Inerts 
N2 Inert 

NITROGEN N2 28,0 0,01094 - - - 0,0109 

DIOX. 

CARBONI 

CO2 
44,0 0,02027 - - 0,0203 

- 

METÀ CH4 16,0 0,85782 0,8578 3,4313 - - 

ETÀ C2H6 30,1 0,09387 0,1877 0,5632 - - 

PROPÀ C3H8 44,0 0,01710 0,0426 0,1136 - - 

TOTAL 1,0881 4,1081 0,0203 0,0109 

Figura 21. Mols de C, H, CO2 i N2 en la composició del combustible 

 
En primer lloc, es calcularà el nombre de mols de carboni, hidrogen, inerts de CO2 i inerts de N2, 

que hi ha en 1 mol de gas natural amb la composició indicada. 

 

E�b$	WX Ä
f�b$

fWX
Å =

6 · u�b$ + 56ECFP	!Ç2

(6 · u� + + · uÉ) + 56ECFP(!Ç2 + ($)
 

 

E�b$	WX Ä
f�b$

fWX
Å =

1 · 44 + 0,0203 · 44

(1 · 12 ∗ 4,1081 · 1) + 0,0203 · 44 + 0,0109 · 28
= 2,6

f�b$

fWX
 

 

Aquest valor representa la massa de CO2 emesa per massa de combustible consumida, per tant, 

per obtenir una visió real del comportament dels inerts, devem representar-ho en massa de CO2 

respecte el poder calorífic del combustible. 
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E�b$ Ä
f�b$

?l
Å =

E�b$ Ä
f�b$
fWX

Å

"�(
?l
fWX

)
=

2,6

46,225
= 0,056

f�b$

?l
 

Per tant, prenen la dada del factor d’emissions per a el gas natural i el consum de gas natural 

per quilòmetre, que s’ha calculat en l’apartat de potència, s’obtindrà: 

 

+�b$

Ö
Ü
f

`+
á =

3,66

100
Ä
`f

`+
Å ·
1000f

1`f
· 2,6 Ä

f�b$

fWX
Å =

97,3	f!Ç2

`+	UE	CEIOCCEfHF
 

 

Si agafem el valor d’emissions de CO2 de la benzina, que actualment està en 120 gCO2 per 

quilòmetre de recorregut, veiem que les emissions de CO2 en un sistema de gas natural es 

redueixen fins gairebé un 20 %. 

 

 

4.1.7. CONTAMINACIÓ	ACÚSTICA	

Amb l’ús de gas natural, el soroll del motor es redueix respecta al de gasolina o el de dièsel ja 

que la intensitat de la explosió és menor, i per tant, les vibracions produïdes també. En la 

següent gràfica s’observa que el nivell de soroll per els motors de gas es considerablement 

inferior que per a un motor dièsel. Aquesta diferència es redueix una mica respecte a un motor 

de benzina amb la mateixa potència, però encara amb valors de soroll molt inferiors en el cas 

del gas natural.  

Amb uns límits de contaminació acústica cada vegada més estrictes, el gas natural en aquest 

aspecte es presenta com a una alternativa idònia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 22. Nivell del espectre de soroll a 1m de distància  [Basshuysen, 2016] 
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4.2. ELEMENTS	DEL	SISTEMA	DE	FUNCIONAMENT	DEL	GNC	

Quan parlem d’un sistema de combustió de gas natural, parlem de modificacions en la 

instal·lació del vehicle de diversos elements per assegurar el correcte emmagatzematge i 

alimentació del combustible al motor.  

 

Figura 23. Components del sistema de gas natural comprimit [Basshuysen, 2016] 

 
Els elements principals del sistema d’injecció en gas natural són: 

 
Figura 24. Elements principals del sistema de combustió de GNC 
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1. DIPÒSITS DE GAS NATURAL. Emmagatzema el gas natural comprimit a 200 - 250 Bar. 

Són de forma cilíndrica per facilitar el seu disseny, amb els extrems semiesfèrics, fabricats sense 

soldadures per evitar concentradors de tensions. Els materials més utilitzats són el acer i 

l’alumini amb reforçament de fibra.  

Ha de complir la normativa UNE EN ISO 11439 (Botellas de alta presión para almacenamiento a 

bordo de gas natural utilizado como combustible para vehículos). No obstant la norma UNE 

26525 es la referència legal que estableix els requisits mínims que ha de complir la botella de 

GNC per a vehicles de carretera, i és la guia per a la inspecció de botelles. 

 

La necessitat d’un major volum que el d’un dipòsit de benzina i les seves dificultats 

d’emmagatzematge, obliga a trobar una solució a la ubicació dels tancs de gas dins del vehicle, 

sense perdre espai de carrega. Com ja hem parlat amb anterioritat, el gran inconvenient 

d’aquets dipòsits és que no es poden manipular geomètricament a diferència dels dipòsits de 

benzina, i per tant, per poder mantenir una autonomia competitiva necessitem més espai. 

 

No surt a compte fer modificacions en el disseny del dipòsit i buscar estudis que ens millorin les 

condicions del gas dins dels quals per poder emmagatzemar més. Per tant, hem d’adaptar l’espai 

disponible per incorporar més dipòsits de gas natural comprimit per millorar l’autonomia, tenint 

en compte l’increment del pes que això originaria. 

 

 
Figura 25. Dibuix esquemàtic d'un dipòsit de GNC 
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2. VÀLVULA DEL TANC. Són els dispositius de seguretat instal·lats a la sortida de les 

botelles de gas, per controlar l’excés de pressió i temperatura, i el tancament del circuit. 

3. CONDUCTES DE GAS. Tubs rígids per connectar els dipòsits de GNC amb l’admissió del 

motor. Tots els conductes que surten de les botelles seran d’acer protegit contra la corrosió i 

amb unions soldades. En determinats punts, existiran filtres i separadors d’oli.   

4. REGULADORS DE PRESSIÓ. Permeten regular la pressió per l’alimentació de GNC al 

motor. Amb diferents etapes de regulació. Permeten mantenir constant la pressió del gas alhora 

de ser introduït en el sistema d’alimentació. 

5. DISPLAY. És la pantalla encarregada de mostrar la informació referent al 

emmagatzematge, indican el nivell de GNC disponible en la botella, la pressió dins del dipòsit i 

altre informació necessària... 

6. VÀLVULA DE CARREGA. Sistema de repostatge de gas natural. El seu dispositiu serà 

variable en funció de l’espai disponible. El sistema de carrega està estandarditzat en tota Europa, 

sen el model NGV1 per els turismes. La vàlvula, disposa d’un filtre integrat per les petites 

impureses que por haver-hi i una vàlvula anti-retorn. 

7. MANÒMETRE. És un indicador de pressió instal·lat entre els dipòsits de gas i el regulador 

de pressió, que permet mesurar e indicar la pressió d’emmagatzematge del gas natural als 

dipòsits. 

 

 
Figura 26. Elements d’un vehicle TGI 
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4.3. SISTEMA	DE	COMBUSTIÓ		

L’alimentació del gas natural al motor per a la combustió es realitza a través del circuit 

d’alimentació. Aquest circuit, que s’inicia en el sistema d’emmagatzemat, finalitza amb la 

injecció del combustible en el col·lector d’admissió o en la cambra de combustió. 

 

 
Figura 27. Esquema del sistema d'alimentació de gas natural 

 
 

4.3.1. REGULADOR	DE	PRESSIÓ	
 

Un cop el gas surt del dipòsit per les vàlvules de tancament, i avança per els conductes d’acer, 

es troba amb el regulador de pressió, situat just abans del motor. Que s’encarrega de disminuir 

la pressió original del gas de 200 bar a 6 bar perquè aquest pugui se introduït dins de la cambra 

de combustió. 

 

Aquesta reducció de pressió es realitza a través d’una sola etapa reductora. Per tant podem 

distingir dos seccions en el sistema, una zona d’alta pressió abans del regulador de pressió i una 

zona de baixa pressió, desprès del regulador. 
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Figura 28. Esquema del reductor de la pressió de gas 

 
ETAPA REDUCTORA 

En l’etapa reductora, com ja hem dit abans, es produeix la regulació de la pressió del gas d’alta 

a baixa pressió. Per la intervenció de la unitat de control del motor, el gas provinent dels dipòsits, 

flueix fins a l’èmbol regulador de la cambra d’alta pressió. Aquest èmbol és el que es comunica 

amb la cambra de baixa pressió a través d’un diafragma sotmès a forces de molles.  

 

Si la pressió del gas en la cambra és inferior a 6 bars, la molla de compressió s’escurça fins arribar 

al diafragma. L’èmbol regulador obre la comunicació fins la cambra d’alta pressió fen que el gas 

flueixi de la cambra d’alta pressió a la de baixa pressió. 

 

El gas que entra, produeix un augment de la pressió a la cambra de baixa pressió. Si la pressió 

arriba a 6 bars s’escorça novament la molla, oprimint el diafragma. D’aquesta manera l’èmbol 

regulador, solidari amb el diafragma, tanca la comunicació amb la cambra d’alta pressió. 

 

Si el motor consumeix gas natural, la pressió descendeix en la cambra de baixa pressió, per tant 

la molla oprimeix diafragma cap a dalt, d’aquesta manera obre l’èmbol regulador i torna a 

circular fluid per la cambra de baixa pressió. I així simultàniament. 
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Vegem-ho més clar en un dibuix: 

 

 
Figura 29. Dibuix de l’etapa reductora de pressió 

 

4.3.2. VÀLVULA	D’INJECCIÓ	

Un cop tenim regulat la pressió del gas, aquest passa per un conducte de distribució (rampa 

d’injecció) que va muntada en la part superior del col·lector d’admissió. Porta quatre vàlvules 

d’insuflat de gas , gestionades electrònicament, així com un sensor per el conducte distribuïdors 

de gas.  

 
Figura 30. Esquema de la part d'alta pressió del sistema 
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Les vàlvules d’insuflat de gas van connectades als conductes d’admissió dels cilindres que són 

excitades per la unitat de control del motor mitjançant una senyal modulada en amplitud dels 

impulsors durant l’operativitat del gas.   

 

Els temps d’obertura de les vàlvules d’injecció de gas depenen de: 

• El règim del motor 

• La carga del motor 

• La qualitat del gas natural 

• La pressió del gas en el conducte de distribució 

Per finalitzar, hem de remarcar que el sistema encarregat de dividir la injecció de gas natural 

amb la de benzina, és la unitat de control del motor. Que agafa molta importància sobretot en 

l’arrancada del motor, de la qual ja hem parlat en apartats anteriors. 

 

 

 
Figura 31. Sistema d'injecció de combustible en un motor TGI 
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4.4. SISTEMA	DE	CONTROL	

El sistema de control del vehicle, desprès de la conversió per a l’ús del gas natural, ha de contar 

amb sensors i actuadors que permetin controlar el comportament del sistema. 

 

Com es tracta d’un sistema TGI que pot funcionar tant com amb benzina com amb gas, el sistema 

contarà amb displays que permetin la visualització del combustible que s’està utilitzant. De la 

mateixa manera, que es tindrà que actuar sobre els elements del circuit del combustible 

seleccionat i mantenir tancat els del combustible que no s’està utilitzant. 

  

Serà necessari l’ús de sensors d’alta pressió i de temperatura, per conèixer les condicions dels 

dipòsits de gas i dels conductes d’alimentació... 

 

 

 
Figura 32. Esquema del sistema de control d'un motor TGI 
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4.5. SEGURETAT	

La seguretat és una de les principals preocupacions de molts dels usuaris d’automòbils, i en el 

cas dels vehicles propulsats amb gas natural, els dubtes augmenten sobre la seguretat de portar 

tancs de 200 bars de gas natural comprimit dins del vehicle.  

 

Encara que, aquets dubtes no presenten cap fondament, ja que en un turisme de GNC es pot 

considerar més segur que un de benzina. Els tancs de Gas Natural Comprimit són especialment 

dissenyats amb una gran resistència i és més difícil que pateixin danys en cas d’accident que en 

un dipòsit de benzina. 

 

Les mesures de seguretat addicionals que s’implementen per l’emmagatzemat i utilització del 

gas natural, molt més exigents que en el cas de la benzina, fan que aquets es puguin considerar 

més segurs que els vehicles tradicionals en cas d’accident. 

 

Veiem alguns dels factors que corroboren aquesta afirmació: 

 

 

Impacte o 
rotura

Les bombonnes de GNC són molt més resistents als impactes que els de 

benzina.

De produir-se una rotura, el gas s'alliberaria sense arribar a incendiar-se.

Normativa ECE R110. 

remarcar que els dipòsits 

de gas no han de patir 

danys en ningun dels 

assajos que contempla la 

normativa.

a) Impacte fronatl a 65 Km/h amb offset 

40% contra barrera deformable.

b) Imapcte lateral de barrera deformable de 

950 Kg a 50 Km/h.

c) Impacte posterior amb barrera rígida de 

1800 Kg a 54 Km/h.

Inspeccions Les inspeccions periòdiques obligatòries dels tancs permeten controlar 

el seu deteriorament abans que els de benzina.

Explosions L'equip disposa de vàlvules limitadores de pressió, vàlvules de tall 

de l'alimentació en cas de rotura o parada de de motor...

El gas natural presenta un interval d'imflamació entre el 5-15% de percentatge 

d'aire (la gasolina casi entre un 10-16%)

La temperatura d'autoinflamació és de 600ºC, en comparació dels 

315ºC de la benzina.
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4.6. NORMATIVA	

L’ús de gas natural com a combustible vehicular està regulat per diverses normatives que hem 

anat veien durant tot el projecte i que acabarem de comentar en aquest apartat. Són varies les 

comissions que s’encarreguen d’aquesta regulació, com per exemple el Comitè Europeu de 

Normalització (CEN) o la Organització Internacional de la Normalització (ISO). 

 

Podem distingir diferents grups de normatives, entre les que destaquen les normatives de 

seguretat, les normatives per a la regulació d’emissions i les normatives que recullen les 

condicions dels equips de gas natural vehicular (ECE R110) i les transformacions a realitzar en 

els vehicle (ECE R115). 

 

NORMES REGULADORES DE LA XARXA D'ESTACIONS DE SERVEI [CEN (EN 13683 i EN 13945) I 

REAL DECRET 919/2006] 

Regulen el subministrament de gas natural comprimit als vehicles, les estacions de servei, els 

equips d'ompliment del dipòsit i les condicions d'operació. 

S'ocupen també dels requisits de seguretat en les instal·lacions de proveïment i en les 

operacions amb gas natural, i de sistemes d'alimentació de gas natural al vehicle. 

El Reial Decret 919/2006 és l'encarregat de normalitzar els sistemes de proveïment a Espanya, 

com l'estàndard d'ompliment NGV1 per a combustibles gasosos en turismes. 

 

NORMES REGULADORES DELS SISTEMES D'EMMAGATZEMATGE DE GNC I DE LA COMPOSICIÓ 

I QUALITAT DEL GAS NATURAL [ISO] 

o ISO TC58 / SC3: Dipòsits de gas a vehicles. 

o ISO TC193: Composició del gas natural. 

o ISO / DIS 11439: Cilindres a alta pressió per a emmagatzematge de gas natural com a 

combustible per a vehicles. 

o ISO / TR 15403: Qualitat del gas natural per a ús com carburant. 

o ISO 15500: Components del sistema d'alimentació de CNG. 

o ISO / DIS 15501: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig per als sistemes d'alimentació 

de CNG. 

o ISO 14469: Sistemes de connexió per a l'ompliment de dipòsits de CNG. 

o ISO / DIS 19078: Inspecció de dipòsits de CNG en el vehicle. 
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REGLAMENT ECE R110 

El reglament europeu encarregat de l'homologació dels equips i d'assegurar les condicions per 

al seu funcionament és el ECE R110. 

Estableix les condicions de servei de la instal·lació en el vehicle, les condicions del disseny, les 

restriccions que han de complir els dipòsits d'emmagatzematge i els assajos pertinents per a la 

seva homologació. 

Estableix les condicions de servei dels dipòsits d'emmagatzematge, amb una pressió de 200 bar 

i una temperatura estabilitzada de 15ºC. Marca les revisions periòdiques i la vida útil dels 

dipòsits, així com les pautes de revisió després col·lisió. 

De la mateixa manera, estableix els materials acceptat per al seu ús en el sistema 

d'emmagatzematge.  

També recull tots els assajos necessaris per a l'homologació d'ampolles metàl·liques de GNC: 

anàlisi d'esforços, requisits dels assajos de fabricació i producció, assajos de qualificació del 

disseny de les ampolles, assajos de cicles de pressió a temperatura ambient, assaig de 

trencament per pressió hidrostàtica, assaig de foc. 

 

REGLAMENT ECE R115 

És el reglament encarregat de marcar les directrius per a l'homologació d'un sistema d'adaptació 

al GLP o GNC. El reglament indica totes les condicions d'assaig per a la pertinent homologació 

d'un vehicle després de la seva conversió per a l'ús de GNC, així com els requisits per a la 

instal·lació dels nous equips, com la correcta fixació dels recipients de combustible. 

 

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES 

Els vehicles que fan servir gas natural comprimit com a combustible es veuen sotmesos a la 

mateixa inspecció que la resta, amb l'excepció del control i verificació del correcte estat de les 

bombones de combustible dins del període estipulat. 

 

SEGURETAT 

Tal com s'ha expressat en el capítol anterior, la normativa de seguretat al hora de l'homologació 

és comú a la resta de vehicles, veient sotmesos al mateix tipus d'assajos d'impacte. 

Altres factors en matèria de seguretat són els recollits en els Reglaments ECE R110 i R115, pel 

que fa al correcte estat de les instal·lacions i el compliment de les revisions periòdiques dels 

elements del sistema que ho requereixin. 

La seguretat en el proveïment també està regulada per les normatives referents a l'ús i 

explotació d'estacions de servei. 
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EMISSIONS CONTAMINANTS D’ESCAPAMENT 

Els assajos pertinents per a l'homologació d'emissions contaminants dels vehicles convertits per 

a l'ús de GNC són contemplats pel reglament ECE R115. 

Ha de complir la Directiva 2005/55 / CE, sobre les mesures a adoptar contra l'emissió de gasos i 

partícules contaminants. 

De la mateixa manera, els vehicles de gas es veuen sotmesos al compliment de la norma EURO 

en vigor en el moment de l'homologació del vehicle.  

En el cas de la norma EURO 6, les limitacions dels motors de gas natural comprimit són les 

mateixes que per a un motor gasolina o un motor GLP. 

A la següent taula s'observa com és de restrictiva la norma EURO 6 amb els motors d'encesa 

provocat de gasolina i les seves variants, entre les que s'inclou el GNC. 

 

 

 

	
 
 
 
 

Figura 33. Valors límit de la norma EURO 6 [BASMA] 
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5. SEAT	LEON	ST	
 
En el següent apartat descriurem el vehicle de partida que utilitzarem per desenvolupar el nostre 

projecte. El Leon ST, és un model de SEAT, que es caracteritza per les seves dimensions, ja que 

és una mica més allargat que el SEAT Leon convencional, que ens proporciona més espai de 

carregar en la part posterior  per introduir els dipòsits de gas que utilitzarem, sense perdre molt 

espai al maleter.  

 

Abans d’entrar en matèria, en el següent requadre veiem una petita llista de preus, segons la 

descripció i les seves característiques tècniques. I tot seguit, es mostren les característiques 

tècniques del motor: rendiment, potència, pes, consum... 

 

 

  
TMAIMG 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Co2 

 
IMP. MATRIC. 

 
P.F.F 

 
TRANSP. 

21% IVA 

PFF+TRANSP. 

IMP.MAT. 

PFF+TRANSP. 

P.V.P 

RECOMENDADO 

 
 
 

REFERENCE 

5F81WX 1.2 TSI 110cv St&Sp REFERENCE 
 

1.2 TSI 110cv St&Sp REFERENCE ADVANCED 

114 
 

114 

0,00% 
 

0,00% 

16.510,33 
 

17.088,84 

250,00 
 

250,00 

3.519,67 
 

3.641,16 

0,00 
 

0,00 

20.280,00 € 

20.980,00 € 

5F81MX 1.4 TGI 110cv St&Sp REFERENCE GNC 
 

1.4 TGI 110cv St&Sp REFERENCE ADVANCED GNC 

96 
 

96 

0,00% 
 

0,00% 

18.526,86 
 

18.783,06 

250,00 
 

250,00 

3.943,14 
 

3.996,94 

0,00 
 

0,00 

22.720,00 € 

23.030,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYLE 

5F82WX 1.2 TSI 110cv St&Sp STYLE 
 

1.2 TSI 110cv St&Sp STYLE ADVANCED 
 

1.2 TSI 110cv St&Sp STYLE ADVANCED con NAVI SYSTEM 

114 
 

114 
 

114 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

17.890,50 
 

18.626,03 
 

19.047,52 

250,00 
 

250,00 
 

250,00 

3.809,50 
 

3.963,97 
 

4.052,48 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

21.950,00 € 

22.840,00 € 

23.350,00 € 

5F82XX 1.4 TSI 125cv St&Sp STYLE 
 

1.4 TSI 125cv St&Sp STYLE ADVANCED 
 

1.4 TSI 125cv St&Sp STYLE ADVANCED con NAVI SYSTEM 

120 
 

120 
 

120 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

18.278,93 
 

19.014,46 
 

19.435,95 

250,00 
 

250,00 
 

250,00 

3.891,07 
 

4.045,54 
 

4.134,05 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

22.420,00 € 

23.310,00 € 

23.820,00 € 

5F82MX 1.4 TGI 110cv St&Sp STYLE GNC 
 

1.4 TGI 110cv St&Sp STYLE ADVANCED GNC 
 

1.4 TGI 110cv St&Sp STYLE ADVANCED GNC con NAVI SYSTEM 

96 
 

96 
 

96 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

19.898,76 
 

20.634,30 
 

21.055,79 

250,00 
 

250,00 
 

250,00 

4.231,24 
 

4.385,70 
 

4.474,21 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

24.380,00 € 

25.270,00 € 

25.780,00 € 

5F82MZ 1.4 TGI 110cv DSG-7 St&Sp STYLE GNC 
 

1.4 TGI 110cv DSG-7 St&Sp STYLE ADVANCED GNC 
 

1.4 TGI 110cv DSG-7 St&Sp STYLE ADVANCED GNC con NAVI SYSTEM 

96 
 

96 
 

96 

0,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 

21.320,25 
 

22.055,79 
 

22.477,27 

250,00 
 

250,00 
 

250,00 

4.529,75 
 

4.684,21 
 

4.772,73 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

26.100,00 € 

26.990,00 € 

27.500,00 € 
 
 
 

X-PERIENCE 

5F88XX 1.4 TSI 125CV St&Sp (2WD) X-PERIENCE 
 

1.4 TSI 125CV St&Sp (2WD) X-PERIENCE Titan Desert 

122 
 

122 

4,75% 
 

4,75% 

18.771,87 
 

19.722,28 

250,00 
 

250,00 

3.994,59 
 

4.194,18 

903,54 
 

948,68 

23.920,00 € 

25.115,14 € 

5F88DT 1.8 TSI 180CV 4Drive DSG-6 St&Sp X-PERIENCE 
 

1.8 TSI 180CV 4Drive DSG-6 St&Sp X-PERIENCE Titan Desert 

152 
 

152 

4,75% 
 

4,75% 

23.869,28 
 

24.819,70 

250,00 
 

250,00 

5.065,05 
 

5.264,64 

1.145,67 
 

1.190,81 

30.330,00 € 

31.525,14 € 

 
XCELLENCE 

5F84DX 1.8 TSI 180CV St&Sp XCELLENCE 
 

1.8 TSI 180CV St&Sp XCELLENCE ADVANCED 

138 
 

138 

4,75% 
 

4,75% 

20.155,57 
 

20.940,69 

250,00 
 

250,00 

4.285,17 
 

4.450,05 

969,26 
 

1.006,56 

25.660,00 € 

26.647,29 € 
 
 
 

FR 

5F85XX 1.4 TSI 125cv St&Sp FR 
 

1.4 TSI 125cv St&Sp FR ADVANCED 

120 
 

120 

0,00% 
 

0,00% 

19.626,03 
 

20.411,15 

250,00 
 

250,00 

4.173,97 
 

4.338,84 

0,00 
 

0,00 

24.050,00 € 

25.000,00 € 

5F85DX 1.8 TSI 180CV St&Sp FR 
 

1.8 TSI 180CV St&Sp FR ADVANCED 

138 
 

138 

4,75% 
 

4,75% 

20.155,57 
 

20.940,69 

250,00 
 

250,00 

4.285,17 
 

4.450,05 

969,26 
 

1.006,56 

25.660,00 € 

26.647,29 € 
 
 

CUPRA 

5F86GX 2.0 TSI 300cv St&Sp CUPRA 161 9,75% 27.191,68 250,00 5.762,75 2.675,56 35.880,00 € 

5F86GY 2.0 TSI 300cv DSG-6 St&Sp CUPRA 156 4,75% 29.952,78 250,00 6.342,58 1.434,63 37.980,00 € 

5F86GT 2.0 TSI 300cv 4Drive DSG-6 St&Sp CUPRA 164 9,75% 30.120,94 250,00 6.377,90 2.961,17 39.710,00 € 

 Figura 34. Llista de preus segons les seves característiques 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TMAIMG1 5F81WX 5F81MX 5F82MZ 5F82XX 5F84DX 5F86GX 5F86GY 5F86GT 5F88XX 5F88DT 
TMAIMG2 5F82WX 5F82MX   5F85DX      

TMAIMG3    5F85XX       

TMAIMG4           

MOTOR 1.2l 81 kW 1.4l 81 kW TGI 1.4l 81 kW TGI 1.4l 92 kW 1.8l 132 kW 2.0l 221 kW 2.0l 221 kW 2.0l 221 kW 1.4l 92 kW 1.8l 132 kW 
PR DB8 DQ0 DQ0 D33 DF4 DS4 DS4 DS4 D33 DF4 

MKB CYVB CPWA CPWA CZCA CJSA CJXC CJXC CJXC CZCA CJSB 
CONTROL DE EMISIONES EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 

 
MOTOR 

 
Start-Stop 

Start Stop 
 

Petrol Mode 

Start Stop 
 

CNG Mode 

Start Stop 
DSG 

Petro Mode 

Start Stop 
DSG 

CNG Mode 

 
Start-Stop 

 
Start-Stop 

 
Start-Stop Start-Stop 

DSG 
Start-Stop 
DSG - 4WD 

 
Start-Stop Start-Stop - 4WD 

DSG 

Cilindros/Valvulas (Total) 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4/16 4/16 4 / 16 4/16 
Cilindrada (cc) 1197 1395 1395 1798 1984 1395 1.798 
Diámetro por carrera (mm) 71 / 75,6 74,5 / 80 74,5 / 80 82,5 / 84,2 82,5 / 92,8 74,5 x 80 82,5 x 84,2 
Ratio de compresión 10,5 10,5 10,0 9,6 9,3 10,5 9,6 
Potencia máxima kW (CV)/rpm 81 (110) / 4600-5600 81 (110) / 4800-6000 92 (125) / 5000-6000 132 (180) / 5100-6200 221 (300) /5500-6200 92 (125) / 5000-6000 132 (180) / 4500-6200 
Par máximo Nm/rpm 175 / 1400-4000 200 / 1500-3500 200 / 1400-4000 250 / 1250-5000 380 / 1800-5500 200 / 1400-4000 280 / 1350-4500 
Alimentación TSI Direct Injection (1.4l 81 kW CNG mode: MPI Multipoint injection) MPI Multipoint injection + TSI Direct Injection TSI Direct Injection MPI Multipoint injection + TSI Direct Injection 
Encendido Electronic map-controlled ignition Electronic map-controlled ignition 
Atmosférico / Turbo Turbo charged Turbo charged 
Tipo de combustible  ROZ 95 CNG ROZ 95 CNG ROZ 95 ROZ 98 ROZ 95 
Capacidad inicial de llenado de aceite (l) 4,5 6,1 6,6 4,5 6,1 
Alternador (A) 110-140 110-140 110-140 110-140 140 140 140 140 110 - 140 140 

Bateria (Ah/A) 59-69 / 320-360 59-69 / 320-360 69 / 360 59-69 / 320-360 59-69 / 320-360 69 / 360 69 / 360 69 / 360 59-69 / 320-360 69 / 360 

PRESTACIONES           

Velocidad máxima (km/h) 194 (V) 194 (VI) 194 (VII) 203 (V&VI) 226 (VI) 250 (VI) 250 (VI) 250 (VI) 200 (V&VI) 221 (V&VI) 
Aceleración 0-80 km/h (s) 6,7 7,3 7,3 6,4 5,7 4,7 4,4 3,5 6,6 4,9 
Aceleración 0-100 km/h (s) 10,1 11,0 11,0 9,4 7,8 6,0 5,9 4,9 9,7 7,2 
Aceleración 80-120 km/h (s) en V.max 13,1 16,2 - 11,4 (VI 14,9) 10,9 7,1 - - 12,1 (VI 16,2) 10,3 (V) 13,3 (VI) 
Aceleración 0-1000 m (s) 31,7 32,7 32,7 30,7 28,3 25,2 24,8 24,2 31,1 28,5 

 
 
CONSUMOS [According to rims (inc h)] 

15 - 16 
A61 

17 
A63 
A67 

18 
A76 

 
Acces. 

15 - 16 
A69 

17 
A64 

18 
A77 

 
Acce. 

15 - 16 
A69 

17 
A64 

15 - 16 
A69 

17 
A64 

18 
A77 

 
Acce. 

15 - 16 
A69 

17 
A64 

16 
A61 
A62 

17 
A63 
A64 
A67 
A70 

18 
A65 
A66 

15-16-17 
A79/A80 

18 
A76 
(A77 

w.DCC) 
Acces. 

 
 

17 - 18 
A71 

 
 
16-17-18 

A81 

18 
A78 

 
Acce. 

19 
A75 

 
Acce. 

18 - 19 
A72 

(A74 Ac.) 

19 
Perfor. P. 

18 - 19 
A72 

(A74 Ac.) 

19 
Perfor. P. 

18 - 19 
A72 

(A74 Ac.) 

19 
Perfor. P. 

17 - 18 
A73 

17 - 18 
A73 

Urbano (l/100 km)  6,1 6,2 6,3 6,9 7,1 7,3 6,9 m3 7 m3 6,6 6,7 6,9 6,9 m3 7,0 m3 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8 7,5 7,5 7,5 7,5 9,1 9,1 8,5 8,5 9,1 9,1 6,8 8,0 
Extraurbano (l/100 km)  4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,7 4,5 m3 4,6 m3 4,6 4,7 4,9 4,6 m3 4,7 m3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,8 5,8 5,8 5,8 6,1 6,1 4,4 5,6 
Combinado (l/100 km)  4,9 5,0 5,1 5,3 5,4 5,6 5,4 m3 5,5 m3 5,4 5,5 5,6 5,4 m3 5,5 m3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,4 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6,8 6,8 7,2 7,2 5,3 6,5 
EMISIONES  Petrol Mode CNG Mode Petrol Mode CNG Mode      

Urbano (g/km) 142 144 145 162 164 168 124 125 152 155 159 123 124 156 156 156 156 158 172 172 172 172 208 208 194 194 205 205 158 187 
Extraurbano (g/km) 99 101 102 102 105 109 80 81 108 110 114 82 83 100 100 100 100 104 118 118 118 118 133 133 134 134 140 140 102 131 
Combinado (g/km) 114 116 119 124 126 130 96 97 123 125 129 96 97 120 120 120 120 124 138 138 138 138 161 161 156 156 164 164 122 152 
CO (EU6: mg/km)  229,7 306,1 35,5 163,3 37,3 158,1 452,8 460,4 369,0 420,0 158,1 284,2 
HCT (EU6: mg/km) 49,0 27,0 49,9 17,7 51,2 28,1 53,9 46,2 51,3 49,8 28,1 52,8 
NOX (EU6: mg/km) 25,7 9,6 10,7 181,0 88,5 34,8 33,5 28,2 25,1 27,7 34,8 18,9 
HCT+NOX (EU6: mg/km) 74,7 36,6 60,6 14,2 19,7 62,9 87,4 74,4 76,4 77,5 62,9 71,7 
Particles mass (EU6: mg/km) 0,30 0,19 - 0,3 - 0,30 0,07 0,28 0,28 0,21 0,30 0,34 
NMHC (mg/km) 35,7 22,8 6,0 14,2 6,4 22,00 45,1 39,3 44,1 42,2 22,00 44,4 
TRANSMISIÓN          

Caja de cambios MQ200GA-6F MQ200GA-6F DQ200-7F MQ200GA-6F MQ250-6F MQ350-6F+VAQ DQ250-6F +VAQ DQ250-6A MQ200GA-6F DQ250-6A 
Ratios I 3,615 3,615 3,765 3,615 3,778 3,357 2,933 2,933 3,615 3,462 

II 1,947 1,947 2,273 1,947 2,118 2,087 1,833 1,833 1,947 2,050 
III 1,281 1,281 1,531 1,281 1,360 1,481 1,300 1,300 1,281 1,300 
IV 0,973 0,973 1,122 0,973 1,029 1,088 0,975 0,975 0,973 0,902 
V 0,778 0,778 1,176 0,778 0,857 1,097 1,030 1,030 0,778 0,914 
VI 0,646 0,646 0,951 0,646 0,725 0,912 0,825 0,825 0,646 0,756 

VII - - 0,795 - - - - - -  

R 3,182 3,182 4,170 3,182 3,600 3,990 3,350 3,350 3,182 3,989 
Grupo 1 ratio 4,056 4,056 4,438 4,056 3,647 3,944 4,769 4,769 4,056 4,375 
Grupo 2 ratio - - 3,227 - - 3,087 3,444 3,444 - 3,333 
Grupo 3 ratio - - 4,176 - - - - - - - 
Velocidad 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h) 29,5/36,8/44,4/-- 29,3/36,7/44,2/-- 23,3/30,6/37,9/45,3 29,3/36,7/44,2/-- 30,8/37,0/43,2/-- 27,0/34,3/41,2/-- 26,0/33,6/42,9/-- 26,0/33,6/42,9/-- 29,3/36,7/44,2/-- 30,6 / 39,6 / 47,9 / -- 

CHASIS          

Suspensión delantera Independent type McPherson - coil springs - hydraulic shock absorber [DCC equipment (Adaptive chassis control) Independent type McPherson - coil springs - hydraulic shock absorber [DCC equipment (Adaptive 

 
Suspensión trasera 

 
Semirigid axle, coil springs and hydraulic shock absorber 

 
Multilink axle, coil spr. and hydraulic shock absorber Semirigid axle, coil springs and hydraulic shock 

absorber 
Multilink axle, coil springs and hydraulic shock 

absorber 

Tipo de dirección R-EPS (Rack Electric Power System), Versions w. DCC and Cupra: R-EPS Progressive steering R-EPS (Rack Electric Power System) 

Diametro de giro (m) 10,3    (Cupra 10,5) 10,2 
Sistema de frenos Dual hydraulic circuit and brake system diagonal split with brake booster Dual hydraulic circuit and brake system diagonal split with brake booster 
Frenos delanteros/traseros Front ventilated disc brakes and rear solid disc brakes (Cupra: Front ventilated disc brakes and rear ventilated disc brakes) Front ventilated disc brakes and rear solid disc brakes 
Frenos delanteros (mm) 276x24 288x25 288x25 (Versions w. DCC 312x25) 312x25 340x30 (w. Performance Pack: see Commercial Offer) 288x25 (Versions w. DCC 312x25) 312x25 
Frenos traseros (mm) 253x10 (Versions w. EPB 272x10) 272x10 272x10 310x22 (w. Performance Pack: see Commercial Offer) 272x10 272x10 
RUEDAS          

Llanta 6,5Jx16 ET46 - 7Jx17 ET49 -7,5Jx18 ET51 6Jx15 ET43 - 6,5Jx16 ET46 - 7Jx17 ET49 - 7,5Jx18 ET51 6,5Jx16 ET46 -7Jx17 ET49 -7,5Jx18 ET51 7Jx17 ET49 - 7,5Jx18 ET51-8Jx19 ET50 7,5Jx18 ET51 - 8Jx19 ET50 (w. Performance Pack: see Commercial 7JX17 ET42 / 7.5JX18 ET45 
Neumático 205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V- 225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y 205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W- 225/40 R18 92Y 225/45 R17 91W -225/40 R18 92Y- 225/35 R19 88Y  205/55 R17 95 XL V / 225/45 R18 95 XL W 
CARROCERIA           

Tipo de carroceria 5 D 5 D 
Longitud/anchura/altura (mm) Reference, Style and X-Cellence: 4549 / 1816 / 1454 (X-Cell. W. DCC: height 1439), FR: 4548 / 1816 / 1439, Cupra: 4548 / 1816 / 1431 (height w. D. Railing)  4543 / 1816 / 1481 (height w. D. Railing) 
Distancia entre ejes (mm) Reference, Style and X-Cellence: 2636,   FR: 2634    (FR 1.8l 132 kW: 2631), Cupra: 2631 2630 
Vía delantera y trasera (mm) Rims w. ET 43 1549/1520, ET46 1544/1514, ET49 1538/1508, ET51 1534/1504 [FR: 17" ET49 1538/1512, 18" ET51 1534/1511 (Cupra 19": ET50 1536/1510)] Rims w. ET 42 1547/1507 ET45 1541/1501 Rims w. ET 42 1547/1509, ET45 1541/1503 
Capacidad maletero (l) 587 482 587 587 
Capacidad depósito (l) 50 50 96 (15kg at 200b.) 50 96 (15kg at 200b.) 50 50 55 
PESOS          

En orden de marcha con conductor (kg) 1247 1395 1421 1257 1355 1440 1466 1545 1263 1486 
En orden de marcha con conductor (kg) Delante/detrás 723 / 524 706/689 732/689 735 / 522 793 / 562 848 / 592 877 / 589 886 /659 733/530 844/642 
Máximo peso permitido (kg) 1800 1870 1900 1830 1900 1980 2000 2040 1820 2000 
Máximo remolcable sin freno (kg) 620 690 710 620 670    630 740 
Máximo remolcable con freno 8% (kg) 1500 1700 1700 1700 1800    1700 1700 
Máximo remolcable con freno 12% (kg) 1300 1400 1400 1400 1500    1400 1500 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Figura 35. Característiques tècniques del Seat Leon ST 
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5.1. MODIFICACIONS	EN	EL	VEHICLE	

El dia que vaig anar al Centre Tècnic en las oficines de Seat, Martorell a reunir-me amb Andrew 

Shepherd, vam estar debatin de quina era la millor manera d’aconseguir un vehicle monovalent, 

només impulsat amb Gas Natural. Aquestes són les conclusions a las que vam arribar: 

   

• PETIT DIPÒSIT DE BENZINA (10 L Aprox.) 

Es cert que el principal objectiu d’aquest treball es aconseguir un vehicle monovalent, on només 

tingués lloc el gas natural com a combustible alternatiu, i en certa manera això és el que assolim, 

ja que el petit dipòsit de benzina que mantenim instal·lat en el vehicle, d’aproximadament 10 

Litres, està per ajudar en l’encesa del motor i d’aquesta manera no tenir que esperar a que el 

gas s’escalfi per encendre el vehicle. I a més a més, en cas de no trobar una gasinera en les 

proximitats del usuari, per cula del poc desenvolupament en infraestructures, podem circular 

amb benzina fins a 200 Km aproximadament.  

 

Per tant, estrictament parlant no acabem dissenyant un vehicle totalment monovalent, sinó un 

vehicle que anomenarem Quasi-Monovalent. 

  

• MANTENIR EL MOTOR TGI ORIGINAL 

El motor original del Seat Leon ST és el 1,4 L TGI de 81 Kw. Mantindrem aquest motor perquè ja 

està perfectament preparat per a treballar sense cap problema amb Gas, i en cas de que fos 

necessari, també amb benzina. 

 
• MODIFICACIONS EN EL SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE  

Per augmentar l’autonomia del vehicle de GNC i poder competir amb els vehicles de benzina 

que actualment dominen el mercat, hi ha que fer espai per a instal·lar un nombre major de 

dipòsits de Gas natural comprimit que els que hi ha actualment. D’aquesta manera perdrem una 

espai de carrega al vehicle. 

 

Aquesta modificació és la característica principal per la qual hem escollit el SEAT Leon ST, ja que 

per les seves dimensions, disposem d’una mica més d’espai en el maleter per aprofitar i no 

perdre totalment tot l’espai de carrega, com podria passar en un altre model. 

 

 



Millora en l’autonomia dels vehicles GNC   
 

 55 

• ALTERNATIVA ALS DIPÒSITS DE GAS D’ACER  

Hem de tenir en compte que la instal·lació de més dipòsits significa augmentar el pes del turisme 

i reduir de forma clara la potència i el rendiment que teníem originalment. Per tant, hem de 

trobar una alternativa al mercat dels dipòsits d’acer i trobar un material molt més lleuger. Tenint 

molta prudència amb l’encariment del cotxe que axó suposaria. 

 

Tot aquest apartat el treballarem més endavant. 
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6. MILLORA	EN	L’AUTONOMIA	D’UN	VEHICLE	DE	GAS	NATURAL	

L’objectiu d’aquest capítol és detallar els càlculs d’autonomia i els canvis necessaris per poder 

desenvolupar un vehicle, que en gran mesura, funcioni amb gas natural. I d’aquesta manera 

poder competir amb l’autonomia que proporcionen els actuals vehicles de benzina. 

 

1.4 TGI 81 kW (110 CV) 
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DADES DE CONSUM 

MODE GAS: 

o COMBINAT:     3,6 Kg/100Km   (S’utilitzarà aquesta dada per a tots els càlculs) 

o URBÀ:               4,8 Kg/100Km 

o EXTRAURBÀ:   3,2 Kg/100Km 

MODE BENZINA 

o COMBINAT:    4,9 L/100Km   (S’utilitzarà aquesta dada per a tots els càlculs) 

o URBÀ:              6,1 L/100Km 

o EXTRAURBÀ:   4,2 L/100Km 

 

6.1. AUTONOMIA	ACTUAL	

En primer lloc calcularem l’actual autonomia del vehicle original (Seat Leon ST TGI), per poder 

mantenir-la, però reduint l’ús de la benzina per el del gas natural. 

 

6.1.1. MODE	BENZINA	
 

!"#$%$&'()*+,-./* =
1$&2"3#'245	5&&(7(#85&(#	(:)
1$%3"&	5%	100	>&	(:/100>&)

=
50	:

4,9	:/100>&
= 1020,41	>& 

 

Partint de les dades de la benzina, es busca l’energia produïda per litre de benzina: 

EF = 43	HI/>7                 (Poder calorífic de la benzina) 

J)*+,-./* = 0,72	>7/:      (valor estàndard) 

 

LMN,OPïO*(>Rℎ)
T)*+,-./*(:)

= EF)*+,-./* U
HI
>7

V · J)*+,-./* U
>7
:
V ·
1	>Rℎ
3,6	HI

= 8,72
>Rℎ
:

 

 

Per tant, coneixent el consum de benzina en litres als 100 Km i l’energia generada per litre de 

gasolina, es pot obtenir l’energia que ha de subministrar el combustible per recorre un 

quilòmetre: 

 

LZ(>Rℎ)
>&	[5\$[[57"#

=
LMN,O(>Rℎ)
T)*+,-./*(:)

·
1$%3"&	(:)
100	>&

= 8,72
>Rℎ
:

· 4,9
:

100	>&
= 427,28

Rℎ
>&
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Amb l’energia que ha de subministrar el combustible per cada quilòmetre recorregut i 

l’autonomia, es pot calcular finalment l’energia total que s’emmagatzema en forma de 

combustible al dipòsit: 

 

L)*+,-./*(>Rℎ) =
LZ	(>Rℎ)

>&	[5\$[[57"#
· !"#$%$&'(	(>&) = 0,42728

>Rℎ
>&

· 1020,41	>& 

L)*+,-./*(>Rℎ) = 436	>Rℎ 

 

 

6.1.2. MODE	GAS	NATURAL	
 

1$&2"3#'245	5&&(7(#85&(#	]5	7(3	%(#"[(4	(>7) = 15	>7     (En dos dipòsits) 

 

!"#$%$&'(^_F =
1$&2"3#'245	5&&(7(#85&(#	(>7)

1$%3"&	(>7/100>&)
=

15	&`

3,6	>7/100>&
= 416,67	>& 

 

Partint de les dades del gas natural comprimit, es busca l’energia produïda per litre de gas: 

EF = 46,225	HI/>7        (Poder Calorífic del gas) [Figura 19] 

J^_F = 158,49	>7/&`    (P=200 Bar; T=15ºC) 

 

LMN,OPïO*(>Rℎ)
T̂ _F(&`) = EF^_F U

HI
>7

V · J^_F U
>7
&`V ·

1	>Rℎ
3,6	HI

= 2035,06
>Rℎ
&`  

 

Per tant, coneixent el consum de gas en m3 als 100 Km i l’energia generada per m3 de gas, es 

pot obtenir l’energia que ha de subministrar el combustible per recorre un quilòmetre: 

 

LZ(>Rℎ)
>&	[5\$[[57"#

=
LMN,O(>Rℎ)
T̂ _F(&`) ·

1$%3"&	(>7)
100	>&

= 2035,1
>Rℎ
&` ·

1	&`

158,49	>7	
·
3,6>7
100>&

= 462,25
Rℎ
>&

 

 

Amb l’energia que ha de subministrar el combustible per cada quilòmetre recorregut i 

l’autonomia, es pot calcular finalment l’energia total que s’emmagatzema en forma de 

combustible als dipòsits de gas (en total 2): 
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L^_F(>Rℎ) =
LZ	(>Rℎ)

>&	[5\$[[57"#
· !"#$%$&'(	(>&) = 0,46225

>Rℎ
>&

· 416,67	>& 

L^_F(>Rℎ) = 192,61	>Rℎ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. AUTONOMIA	DEL	NOU	VEHICLE	

6.2.1. MANTENIR	UN	DIPÒSIT	DE	BENZINA	DE	10	L	

Per raons que hem anat explicant durant el projecte, mantindrem un petit dipòsit de benzina de 

10L. Si realitzem els mateixos càlculs que en l’apartat anterior, ens proporcionarà aquesta 

autonomia i energia: 

 

!"#$%$&'()*+,-./* =
1$&2"3#'245	5&&(7(#85&(#	(:)
1$%3"&	5%	100	>&	(:/100>&)

=
10	:

4,9	:/100>&
= 204,08	>& 

 

LMN,OPïO*(>Rℎ)
T)*+,-./*(:)

= EF)*+,-./* U
HI
>7

V · J)*+,-./* U
>7
:
V ·
1	>Rℎ
3,6	HI

= 8,72
>Rℎ
:

 

 

LZ(>Rℎ)
>&	[5\$[[57"#

=
LMN,O(>Rℎ)
T)*+,-./*(:)

·
1$%3"&	(:)
100	>&

= 8,72
>Rℎ
:

· 4,9
:

100	>&
= 427,28

Rℎ
>&

 

  

GNC 

GNC 

GASOLINA 

CAPACITAT: 

AUTONOMIA: 

ENERGIA:                

15 kg (95 L)               

416,67 Km 

192,61 KWh 

50 L  

1020,41 km 

436 KWh 

Figura 36. Resum d'emmagatzematge de combustible actual al Seat Leon 
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L)*+,-./*(>Rℎ) =
LZ	(>Rℎ)

>&	[5\$[[57"#
· !"#$%$&'(	(>&) = 0,42728

>Rℎ
>&

· 204,08	>& 

L)*+,-./*(>Rℎ) = 87,2	>Rℎ 

 

6.2.2. NOU	EMMAGATZEMATGE	DE	GAS	NATURAL	

Coneguda l’energia que necessitem emmagatzemar en forma de benzina per poder recórrer 

l’autonomia corresponent a un vehicle impulsat per gasolina (vist en l’apartat 6.1.1.) i restant 

l’energia en forma de benzina que tenim en la nova configuració del vehicle (apartat 6.2.1.), 

busquem l’energia que subministra el gas per unitat de massa per obtenir la quantitat de 

combustible necessari:  

 

EF = 46,225	HI/>7        (Poder Calorífic del gas) [Figura 19] 

J^_F = 158,49	>7/&`    (P=200 Bar; T=15ºC) 

 

Passant l’energia produïda de MJ/Kg a KWh/Kg amb un simple factor de conversió: 

 

LMN,OPïO*	MaN	b)	Oa	^_F	 U
>Rℎ
>7

V = 46,225
HI
>7

·
1	>Rℎ
3,6	HI

= 12,84
>Rℎ
>7

 

 

Massa de combustible a emmagatzemar: 

 

&^_F =
Lca/d./*	eaf.g-a	,N.)./*-(>Rℎ) − Lijk	Oa	ca/d./*	Oa-	/,P	eaf.g-a(>Rℎ)

LMN,OPïO*	MaN	b)	Oa	^_F	 U
>Rℎ
>7 V

 

 

&^_F =
436 − 87,2	>Rℎ

12,84 >Rℎ>7
= 27,17	>7 

 

És a dir, que per substituir totalment l’energia que proporciona la benzina del vehicle original i 

optar per el gas natural com a combustible principal, necessitaríem fins a 4 dipòsits més dels 

que ja teníem originalment, fen un total de 6 dipòsits de gas natural (45 Kg) dins del vehicle. 

 

Per tant, aquesta és la nova energia i configuració del vehicle: 
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45	>7	(7(3	%(#"[(4) ·
&`

158,49	>7	(l53	53l5\ín'\)
= 0,2839	&` = 283,9	: 

 

!"#$%$&'(^_F =
1$&2"3#'245	5&&(7(#85&(#	(>7)
1$%3"&	5%	100	>&	(>7/100>&)

=
	45	>7

3,6	>7/100>&
= 1250	>& 

 

LMN,OPïO*(>Rℎ)
T̂ _F(&`) = EF^_F U

HI
>7

V · J^_F U
>7
&`V ·

1	>Rℎ
3,6	HI

= 2035,06
>Rℎ
&`  

 

LZ(>Rℎ)
>&	[5\$[[57"#

=
LMN,O(>Rℎ)
T̂ _F(&`) ·

1$%3"&	(&`)
100	>&

= 2035,06
>Rℎ
&` ·

1&`

158,49>7
· 3,6

>7
100	>&

= 462,25
Rℎ
>&

 

 

L^_F(>Rℎ) =
LZ	(>Rℎ)

>&	[5\$[[57"#
· !"#$%$&'(	(>&) = 0,46225

>Rℎ
>&

· 1250	>& 

L^_F(>Rℎ) = 577,81	>Rℎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GNC 

GNC 

GNC 

GA
S
O
LI

N
A
 

CAPACITAT: 

AUTONOMIA: 

ENERGIA:                

45 kg (283,9 L)               

1250 Km 

577,81 KWh 

10 L  

204,08 km 

87,2 KWh 

GNC 

GNC 

GNC 

Figura 37. Resum d'emmagatzematge del nou combustible 
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6.3. SELECCIÓ	DEL	MATERIAL	DELS	DIPÒSITS	I	CONSEQÜÈNCIES	

A continuació, es compararan els materials més utilitzats per a la fabricació de dipòsits de gas 

natural comprimit que ens podem trobar en el mercat. De l’estudi obtindrem quin és el més 

adequat en funció de massa i preu.  

 

Las condicions internes d’emmagatzematge no varien en cap cas, ja que els dipòsits que 

utilitzem tenen dimensions estandarditzades i per tant el mateix volum i capacitat. 

 

Per comparar els diferents valors de pes i capacitats de combustible, utilitzarem la següent 

fórmula: 

&opoqk = (% · &r.Mò+.t	^_F	g*NNa)*t+) + (&r.Mò+.t	ca/d./*	 + &ca/d./*) 

 

            H(33(	]'lò3'#	25%8'%(	]5	l$4'5#'4è	(50:) 	+ 50:	25%8'%( = 2,2	>7 + 36	>7 

            H(33(	]'lò3'#	25%8'%(	]5	l$4'5#'4è	(10:) + 10:	25%8'%(	 = 0,44	>7 + 7,2	>7 

            % = %$&2[5	]5	]'lò3'#3	]5	wx1 

 

 

La massa del SEAT Leon ST original, amb dos dipòsits de gas natural comprimit d’acer i un dipòsit 

de benzina de 50L, és la que tindrem com a referència. 

&yzqo	ka,/	pN.)./*- = (2 · 60	>7) + (2,2	>7 + 36	>7) = 158,2	>7 

 

6.3.1. DIPÒSITS	D’ACER	

L’acer ASTM A515, és un aliatge d’acer molt resistent que té una densitat de 7800 Kg/m3, 

provocant que la massa dels dipòsits construïts amb aquest material sigui molt més elevada. En 

canvi, té l’avantatge de ser un dels materials més utilitzats i econòmics del sector, un punt a 

favor que s’ha de tenir en compte en aquest estil de projectes. 

 

Un dipòsit de gas natural comprimit construït amb aquest material i totalment carregat pesa uns 

60 Kg i per tant el vehicle que hem adaptat amb un total de 6 dipòsits augmentaria 

considerablement el seu pes, disminuint d’aquesta manera les seves prestacions a nivell de 

rendiment: 

&qFz{ = (6 · 60	>7) + (0,44	>7 + 7,2	>7) = 367,64	>7 
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Figura 38. Il·lustració resum de les masses dels dipòsits de gas i benzina estudiats 

El pes dels dipòsits de combustible del vehicle, amb la incorporació de 4 dipòsits més d’acer, ha 

augmentat un 56,97% del pes original, per tant hem de trobar un altre material que ens 

proporcioni menys pes, sense encarir massa el valor del vehicle. 

 

6.3.2. DIPÒSITS	DE	COMPÒSIT	

Un dels materials que podem trobar ja en automoció i és un substitut als dipòsits d’acer és el 

compòsit o resina composta reforçada amb fibra de vidre. Un material que ja s’utilitza des del  

segle XX en camps com l’aeronàutica o l’aeroespacial per les seves característiques mecàniques 

i la seva lleugeresa.  

 

Considerem compòsit, a la unió sintètica de dos o més components, de forma que les propietats 

del material final siguin superiors a les dels components per separat. En el nostre cas utilitzarem 

la unió d’una matriu termostable amb reforç de fibra de vidre. 

 

La densitat d’aquest compost o material és de 1750 Kg/m3, un valor molt inferior al de l’acer. 

Per tant, un sol dipòsit de gas natural comprimit fabricat amb compòsit arriba a pesar uns 15 Kg, 

un valor molt més inferior i adequat al projecte. 

 

&Fp|}Òy�o = (6 · 15	>7) + (0,44	>7 + 7,2	>7) = 97,64	>7 

 

Com ja hem dit durant tot l’apartat, l’elecció del compòsit com a material de fabricació dels 

nostres dipòsits de gas, implica una disminució del pes favorable però un augment del cost del 

vehicle considerable i a tenir en compte. 

  

          

LEON ST: 158 Kg DIP. ACER: 368 Kg

BENZINA 10L

GNC GNC

GNC

BENZINA 50L

GNC GNC

LEON ST: 158 Kg DIP. COMPÒSIT: 98 Kg

BENZINA 50L

GNC GNC

BENZINA 10L

GNC

 GNC 

 GNC  GNC 

 GNC 

 GNC  GNC 

 GNC  GNC 



Millora en l’autonomia dels vehicles GNC   
 

 64 

6.4. EL	FUTUR	DELS	DIPÒSITS	DE	GAS	NATURAL	

El gas natural presenta una gran oportunitat per a millorar el sector de l’automoció a nivell 

d’emissions i de medi ambient. Però un dels principals problemes que presenta aquest 

combustible és la falta d’espai al vehicle per poder emmagatzemar tots els dipòsits de gas 

natural de forma còmode i sense ocupar tot l’espai de carrega disponible. 

 

La empresa REL, Inc. és una empresa americana de desenvolupament i de investigació que està 

treballant en el problema dels tancs de GNC, per trobar una forma per a emmagatzemar el gas 

comprimit a altes pressions sense tenir que dependre d’un dipòsit cilíndric i aprofitar millor 

l’espai de l’habitacle, aquest tancs s’anomenen dipòsits “conformables”. 

 

REL està sota un contracte de cost compartit amb el Departament d’Agència de Projectes de 

Investigació Avançada d’Energies (ARPA-E) per a resoldre el repte de l’emmagatzematge de GNC 

en un tanc no cilíndric. Per a enfrontar aquest repte, REL està treballant en una forma similar a 

la que presenta un eriçó de mar (com podem comprovar en la figura 39). Segons els estudis 

previs dels enginyers al càrrec del projecte, aquesta forma és molt eficient, estructuralment i 

volumètricament, per a gasos d’alta pressió. 

 
Figura 39. Idea de disseny de REL, Inc. dels tancs conformables 

 

REL dissenya el tanc utilitzant estructures P-superfície de Schwartz3, formant una superfície 

mínima que ocupa el mínim espai possible.  

                                                
3 És una superfície mínima triplement periòdica construïda per Hermann Schwartz, el segle XIX. La 
superfície P pot ser vista com una superfície sense auto-interseccions obtinguda repetint fins a l’infinit la 
superfície base.  
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REL ha acceptat el desafiament, i està treballant perquè sigui real. En aquest procés, REL ha 

desenvolupat estructures i processos únics, i ha presentat quatre patents. L'objectiu del programa 

és en primer lloc la substitució de tancs de gas natural en vehicles de transport de gran recorregut, 

com camions o fins hi tot autobusos, i al cap d’uns anys passar als turismes. El projecte està en curs 

per optimitzar encara més el pes, la densitat d'energia, i l'energia específica del tanc.  

 

 

 

 
Figura 40. Solució de REL, Inc. per a els tancs de gas natural comprimit del futur 
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6.5. DISPOSICIÓ	DELS	DIPÒSITS		

Escollit el nombre de dipòsits necessaris per a desenvolupar un vehicle totalment impulsat per 

gas natural comprimit, i el material dels dipòsits adequat per a no incrementar massa el pes de 

carrega de combustible i poder garantir tot el rendiment del motor, únicament queda buscar 

l’espai necessari per emmagatzemar tot aquest combustible sense perdre molt d’espai al 

maleter.  

 

CARACTERÍSTIQUES DIPÒSIT GNC (200-V-232-50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Seat Leon ST, existeixen dos espais disponibles on podem col·locar els sis dipòsits de gas i el 

petit dipòsit de benzina: 

 

• ESPAI BAIX DEL SEIENT. En primer lloc tenim la zona on originalment estaven col·locats 

el dipòsit de 50L de benzina i els dos tancs de GNC. Al reduir la necessitat de benzina a 

10L ens deixa espai per a incorporar 1 dipòsit més de gas en aquesta zona.  

 

 

DIIMENSIONS: 

o LMÀX.:  934 mm          

o DEXT.:   232 mm    

o eparet :   5,4 mm          

 

CARACTERÍSTIQUES 

o Massa:  60 Kg (carregat) 

o Volum: 50 L          

o Preu:   100 € (aprox.) 
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• MALETER. El maleter, que té un volum de 587 litres (687 litres si retirem la malla 

protectora). Trobem un doble fons que resulta idoni per a incorporar els altres tres 

dipòsits restants, reduint, això si, l’espai de carregar del maleter aproximadament uns 

100 -150 litres del volum total. 

 

      
Figura 41. Volum del maleter total amb malla i sense malla protectora 

 
Figura 42. Doble fons del Seat Leon ST on anirien els 3 dipòsits de GNC addicionals 
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7. ANÀLISIS	ECONÒMIC	

En el següent apartat es farà un petit anàlisis dels aspectes econòmics que diferencien l’ús dels 

vehicles de gas natural amb els de benzina. Perquè en definitiva és la característica que més 

valora el consumidor. 

 

Com ja hem introduït en l’apartat 2.7 d’aquest projecte, hi ha una gran diferencia entre el cost 

dels combustibles i també en les ajudes de les administracions públiques per a l’ús de vehicles 

impulsats per gas natural. Un dels factors que més influeixen en el preu és l’impost en 

hidrocarburs. 

 

Podem veure la primera gran diferència, que situa el gas natural comprimit com un combustible 

més econòmic a la hora de repostar. Mentre que el preu de la gasolina oscil·la els 1,361 €/L, el 

preu del gas natural a espanya, a dia d’avui, és de 0,985 €/Kg. 

 

La gran oportunitat que suposa el gas natural com a ús en automòbils, fa que les administracions 

públiques ofereixen subvencions i ajudes a tots aquells usuaris que escullin el GNC. La compra 

de turismes que utilitzen gasen la zona ZEPA, tindrà una subvenció de 750 € (Pla MOVEA) per 

part del govern, a més dels descomptes que aporta el concessionari.  

 

Un altre punt a destacar, és la reducció del 20% sobre el IRPF del que es veuen beneficiats els 

vehicles que utilitzen energies eficients amb combustibles alternatiu que compleixin les 

emissions EURO 6. 

 

A tot això li sumem, evitar pagar el impost de matriculació per a vehicles que emeten menys de 

120 gCO2/Km o la reducció en el cost dels peatges d’algunes autopistes catalanes. 

 

7.1. INVERSIÓ	INICIAL	
El preu base del Seat Leon ST en versió Bi-fuel, està aproximadament pels 19.470 €, si li afegim 

un increment percentual per la implementació de 4 dipòsits més de GNC i el canvi del material 

dels dipòsits de l’acer al compòsit, podríem estimar un preu entre els 20.000 – 20.500 €, 

aproximadament, un augment bastant assumible per empresa i consumidor. 

 

Per a comparar aquest valor, agafem el mateix Seat Leon ST TSI impulsat només amb gasolina 

que té un valor base de 17.000 €. 
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7.2. MANTENIMENT	
 
La regulació europea ECE, en el seu reglament R110, marca una revisió del tanc de gas natural 

comprimit cada quatre anys, per assegurar que no apareguin fuges i que les vàlvules de 

seguretat funcionin adequadament.  

 

Els dipòsits d’emmagatzematge de GNC són un punt clau en el manteniment del vehicle. Al estar 

sotmès a una pressió de 200 Bar, a canvis de pressió i temperatura constants per culpa de la 

carrega i descarrega, provoca que la regulació ECE 110 especifiqui la vida útils d’aquets dipòsits 

a 20 anys, període que supera àmpliament la vida mitja d’un vehicle a Espanya. 

 

Per tant, encara que sembli un punt en contra en l’ús del gas natural, no es tracta d’un factor 

diferenciador en l’elecció d’un vehicle a benzina o a gas natural. 

 

7.3. VALORACIÓ	FINAL	
 
Sense tenir en compte l’estalvi gràcies a les ajudes del govern i administracions que hem estat 

parlant amb anterioritat, calcularem la diferència de cost dels dos combustibles, per poder fer 

una valoració i una comparació amb els dos tipus de vehicles. 

 

Per aquest càlcul, es pren una distància recorreguda de 20.000 Km/anuals, és a dir, un total de 

80.000 Km al cap de 4 anys. 

 

Utilitzant els valors de consum als 100 Km per a gasolina i per a gas natural calculats al capítol 6 

i els preus anteriors del cost del combustible, calcularem el cost econòmic per quilòmetre per a 

cada un dels combustibles: 

 

GASOLINA 

4,9 L/100 Km · 80000 Km = 3.920 L totals consumits 

3.920 L · 1,361 €/L = 5.335,12 €  

5.335,12 € / 80.000 Km = 0,06669 €/Km 
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GAS NATURAL 

3,6 Kg/100 Km · 80000 Km = 2.880 Kg totals consumits 

2.880 Kg · 0,985 €/Kg = 2.836,8 €  

2.836,8 € / 80.000 Km = 0,03546 €/Km 

 

Considerant similars el cost de manteniment, en el factor del cost del combustible és on trobem 

la primera diferència important a tenir en compte, on al finalitzar els 4 anys (80.000 Km) la 

diferència entre la utilització de la benzina i el gas natural és de 5.335,12 € - 2.836,8 € = 

2.498,32€, una diferència que es va incrementant al llarg del temps. 

 

 

 
Figura 43. Comparació del cost del vehicle amb gasolina i del nostre “quasi” monovalent de gas 
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8. CONCLUSIONS	

Es poden establir dos tipus de conclusions fonamentals dins d’aquest treball, la primera que fa 

referència a les característiques del gas natural com a substitut de la benzina i una segona més 

específica dels càlculs obtinguts en el desenvolupament del vehicle “quasi” monovalent.  

 

GAS NATURAL COM A SUBSTITUT DE LA BENZINA  

En els primers apartats del treball hem pogut comprovar que el gas natural disposa de moltes 

més reserves que el petroli. Podem utilitzar gas natural fins a 100 anys més en comparació dels 

50 anys del petroli.  

 

Un cop estudiada la diferència entre Gas Natural Liquat i gas Natural Comprimit, veiem que en 

la utilització de turismes és molt més recomanable l’ús de gas natural comprimit per les seves 

característiques i facilitats d’emmagatzematges, i per ús de vehicles de llargues distàncies, 

autobusos... utilitzarem el gas natural liquat, ja que ocupa menys espai, però no ens hem de 

preocupar de la seva temperatura d’emmagatzematge (-160ºC) perquè està en constant 

moviment.  

 

El gas natural, en comparació a la benzina, proporciona una sèrie d’avantatges mediambientals 

i econòmiques, com per exemple, la reducció de la contaminació acústica en un 50 %, la reducció 

d’un 25% de les emissions de Diòxid de Carboni (CO2) i finalment l’estalvi en un 25 – 50 % en el 

preu del combustible. 

 

Si hem de parlar dels inconvenients del gas natural, està clar que el gran problema del sector 

són la falta de infraestructures arreu del país, que afecta moltíssim a la venta d’aquest tipus de 

vehicles. Sector que hem d’anar millorant al llarg dels anys.  

 

 

DISSENY D’UN VEHICLE “QUASI” MONOVALENT 

Desprès de realitzar tots els càlculs pertinents, i tenir en compte tots els aspectes actuals del gas 

natural, veiem que desenvolupar un vehicle totalment monovalent de gas natural és inviable, 

per culpa de la falta d’infraestructures i algunes petites dificultats que presenta  el gas natural 

en l’arrancada del motor a certes temperatures. Per tant, en el nou vehicle hem decidit mantenir 

un petit dipòsit de benzina (10L) que solucioni aquets dos aspectes.  
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Substituir la benzina per el gas natural, fa que el volum que emmagatzema el combustible 

augmenti considerablement reduint l’espai de carrega del vehicle. A més a més, augmentar els 

dipòsits de gas natural significa augmenta el pes del vehicle i alterar el rendiment de potència, 

consum i motor, per això decidim canviar el material dels dipòsits d’acer a compòsit recobert 

amb fibra de vidre, per obtenir uns valors de massa similars al vehicle original i no alterar els 

valors de rendiment. Aquest canvi, evidentment, implica un augment del cost del vehicle 

assumible. 

 

A més a més, hem pogut garantir que a nivell usuari, comprar un vehicle impulsat per gas natural 

resulta, a la llarga, molt més econòmic que circula amb un vehicle de benzina convencional. Per 

totes les ajudes en impostos i pagaments que estan adoptant les administracions púbiques en 

favor de l’ús d’energies renovables, i principalment per la diferència de preu entre la benzina i 

el gas natural comprimit, fan que en menys de 2 anys, un vehicle de gas natural ja resulti més 

econòmic que un de benzina. 
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