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Concepte i GeneralitatsConcepte i Generalitats



1. Biomassa. Concepte i generalitats.

• Definició: 

 conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou 
els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial (ICAEN).

• Pot ser transformada en una àmplia varietat de productes:

Interessants des del punt de vista energètic, industrial   
i agrícola. 

 Líquids

 Sòlids

 Gasosos

• La seva transformació té dues aplicacions principals:

 Combustible per a generar electricitat i/o calor

 Matèria primera per obtenir altres matèries químicament més simples



1. Biomassa. Concepte i generalitats.

• Aplicacions comercials: 
1) TÈRMIQUES

Calor per als processos: 
aigua I aire calents; 
producció de vapor

Industrial

Equips individuals: forns, cuines, xemeneies, calderes.

Equips centralitzats: calderes.
District heating: calderes

Calor per a la cuinaDomèstic

EquipsEquipsAplicacionsAplicacionsSectorSector

2) ELECTRICITAT
Cicles Rankine: calderes, turbines de vapor.
Gasificació: Gasificadors petits de llit mòbil, motors (fase precomercial en països 
desenvolupats)
Digestió Anaeròbia: motors de biogàs. 

3) BIOCARBURANTS PER AL TRANSPORT 
Substitució gasolina: bioetanol, ETBE.
Substitució dièsel: biodièsel.



1. Biomassa. Concepte i generalitats.

• Combustibles sòlids: 

- Llenyes

- Estelles

- Briquetes

- Pèl·lets

- Carbó vegetal

- Bales

• Combustibles líquids: 

• Combustibles gasosos: 

- Alcohols

- Biohidrocarburs

- Olis i èsters derivats 
d’olis

- Gas de gasogen

- Biogàs

- Hidrogen



1.2. Orígens de la biomassa

• Fonts de la biomassa:

 Biomassa natural (sense intervenció humana)



Altres biomasses residualsResidus d’indústries agrícoles i agroalimentàries

Residus d’indústries de la fustaResidual agrícolaResidual forestal

 Biomassa antropogènica:

a) Residual

1.2. Orígens de la biomassa



b) Plantacions energètiques

1.2. Orígens de la biomassa

 Biomassa antropogènica:



 Exemple sistema biomassa forestal:

1.2. Orígens de la biomassa

EXTRACCIÓ

TRANSPORT

CONVERSIÓ ENERGÈTICA

Casa



 Exemple sistema biomassa procedent de cultiu energètic:

1.2. Orígens de la biomassa

CULTIU AGRÍCOLA

TRANSPORT

CONVERSIÓ ENERGÈTICA



1.3. Opcions de l’aprofitament de biomassa

• Es pot transformar en:
– Calor i/o
– Electricitat
– BioCarburants per al transport

- Dispersió i producció estacional

- Baixa densitat energètica

- Necessitat d’acondicionament o 
tranformació pel seu ús

- Energia renovable

- No requereix noves tecnologies

- Té menors impactes ambientals que 
combustibles fòssils

- És emmagatzemable

InconvenientsAvantatges



[CH2O] + O2  CO2 + H2O

1,0842Gas natural

0,69 29Carbó

1,07 45Gasolina

0,5021Torba

1,04 43Gasoil

1,13 47Gasos liquats del petroli (GLP)

0,41 14-20Biomassa sòlida

PCI (tep/tona)PCI (GJ/tona)

1.3. Opcions de l’aprofitament de biomassa



Emissions de la combustió directa

2,1856 kg CO2/GJGas natural

3,8291 kg CO2/GJCarbó

2,872,3 kg CO2/litreGasolina

3,052,7 kg CO2/litreGasoil

3,162 kg CO2/litreGasos liquats del petroli (GLP)

00Biomassa sòlida

Tones CO2/tepEmissions CO2

1.3. Opcions de l’aprofitament de biomassa



Cicle CO2

1.3. Opcions de l’aprofitament de biomassa



  

2. PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ 2. PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ 
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2. Processos de transformació de biomassa



A petita escala

A mitjana escala:

A gran escala

2. Processos de transformació de biomassa

OBTENCIÓ 
D’ENERGIA



PRE-
PROCESSAT

GASIFICACIÓ

SUCRES C6

SUCRES C5

LIGNINA

ETANOL

FURFURAL

FENOLS, 
BENZÈ

 

GAS DE SÍNTESI METANOL

ÀCID ACÈTIC

RESERVA DE 
LIGNINA I 

CELUL·LOSA

2. Processos de transformació de biomassa

OBTENCIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS



2. Processos de transformació de biomassa

CONCEPTE DE BIOREFINERIA I QUÍMICA VERDA:



  

3. BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDS3. BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDS



 D’espècies amb alts continguts en glucosa:

 Cultius d’alt contingut en glucosa (canya de 
sucre, remolatxa, etc.)

 Cereals (blat de moro, blat, etc.)

 Altres (carxofa de Jerusalem, patata, colza, 
etc.)

1) Bioetanol (transformació via fermentació): 
- Ús hidratat  motors especials
- Ús deshidratat  com a additiu a la gasolina (<15%)

2) ETBE (transformació química i amb isobutilè):
- Substitut del MTBE, com a additiu en gasolines 

oxigenades (màx. 15%)

• Biocombustibles líquids. 2 procedències: 

3. Biocombustibles líquids



• D’espècies amb alt contingut en glucosa:

Canya de sucre
Remolatxa

Cereals

Estellat i filtratge Mòlta Mòlta

ETANOL

Biomassa 
lignocel·lulòsica

Hidròlisi 
enzimàtica

Hidròlisi 
enzimàtica

Hidròlisi àcida

Fermentació

Destil·lació

Increment del cost tecnològic

3. Biocombustibles líquids



 D’espècies oleaginoses:

 Girasol

 Colza

 Soja

 Altres (coco, cacauet, etc.)

1) Oli vegetal (transformació fisicoquímica via extracció): 
- Ús directe  motors especials
- Ús com a additiu  < 4%

2) Biodièsel (transformació química via esterificació):
- Ús directe  substitut del dièsel
- Ús com a additiu  qualsevol quantitat, òptim ≈ 25%

• Biocombustibles líquids. 2 procedències: 

3. Biocombustibles líquids



 Cultius energètics: Brassica carinata

• BIODIÈSEL: 

3. Biocombustibles líquids



3. Biocombustibles líquids

  Producció de biofuels a Europa (2004):



3. Biocombustibles líquids

  Emissions del Biodièsel de colza comparat amb els automòbils de dièsel:



• Biocombustibles de primera generació:

 Cultius energètics (blat de moro, oli de palma, colza, canya de 
sucre)

 Conversió establerta

 Competeixen amb el sector agrícola alimentari

• Biocombustibles de segona generació:

 Materials lignocel·lulòsics (estelles forestals, palla, etc.) o amb 
alt contingut en fibres

 Conversió en desenvolupament

 No competeixen amb el sector alimentari

3. Biocombustibles líquids



  

4. EXPERIÈNCIES D’APROFITAMENT 4. EXPERIÈNCIES D’APROFITAMENT 
DE BIOMASSADE BIOMASSA



4. Experiències d’aprofitament a Catalunya

• CENTRAL DE GENERACIÓ D’AIGUA CALENTA A PARTIR DE 
BIOMASSA. Molins de Rei (Baix Llobregat). 

Barri de la Granja de 
Molins de Rei:

 Any 2000
 Calderes de combustió
 Calefacció i aigua 
calenta a habitatges
 Closca d’ametlla, pinya 
picada i estella forestal 



• PLANTA DE GASIFICACIÓ DE CLOSCA D’AMETLLA I DE 
PRODUCCIÓ D’ELECTRICITAT. Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre). 

 Any 1997
 Gasificació i generació 
elèctrica mitjançant 
motors
 Producció elèctrica: 2 
GWh
Closca d’ametlla

4. Experiències d’aprofitament a Catalunya



  

5. CONCLUSIONS I PERSPECTIVES5. CONCLUSIONS I PERSPECTIVES



• Implementació dels biocombustibles: 

 Pensar globalment i actuar localment

 Perspectiva sostenible 

 Polítiques lligades a la reducció del consum energètic

 Ajuda a la diversificació energètica

• Compromís entre: 

 Balanços energètics 

 Impactes ambientals i emissions contaminants

 Costos de producció

 Percepció social

4. Conclusions i perspectives



• POTENCIAL DELS BIOCOMBUSTIBLES: 

 Depèn de diferents factors:

• La biomassa primària utilitzada  i l’eficiència del procés de 
conversió 

• Els costos econòmics del procés  i la producció de 
subproductes 

• Desenvolupaments tecnològics

4. Conclusions i perspectives



• BARRERES NO TECNOLÒGIQUES DE L’APROFITAMENT DE BIOMASSA: 

• Falta de  coneixement tècnic  i/o dels recursos econòmics  en països 
subdesenvolupats

• Falta de  coneixement sobre les possibilitats dels recursos de biomassa 
en països desenvolupats

• Percepció social negativa d’algunes aplicacions de biomassa

• Falta de coordinació entre les polítiques relacionades amb la biomassa

• Dificultat de competència de mercat  en comparació amb les fonts 
d’energia tradicionals establertes

• Marc i context polític no estable per a la biomassa

4. Conclusions i perspectives



• BARRERES GENERALS TÈCNIQUES PER LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES 
D’APROFITAMENT DE BIOMASSA: 

• Falta de metodologies per a l’avaluació dels recursos  sostenibles de  
biomassa a nivell local

• Alts costos de producció i extracció de biomassa

• Dificultat d’assegurar el subministrament sostenible de 
biocombustibles en quantitat i qualitat. Estandardització de 
biocombustibles sòlids.

• Alts costos i encara baixa fiabilitat dels equips de conversió energètica 
de la biomassa

• Baixa eficiència  i alts costos  de les tecnologies de producció  
d’electricitat i biocarburants

4. Conclusions i perspectives



• BARRERES TECNOLÒGIQUES DE L’APROFITAMENT DE BIOMASSA: 

• Producció de calor en el sector domèstic:

• Alts costos d’inversió i de manteniment de les instal·lacions 
(particularment les de district heating)

• Alts costos de manteniment dels equips. Necessitat d’incrementar 
la fiabilitat 

• Dificultats en el maneig de la biomassa

4. Conclusions i perspectives



• BARRERES TECNOLÒGIQUES DE L’APROFITAMENT DE BIOMASSA: 

• Aplicacions tèrmiques industrials:

4. Conclusions i perspectives

•Preus més alts de la biomassa  comparat amb els 
combustibles tradicionals. Millors oportunitats si es tracta 
d’autoconsum. 

• Assegurar el subministrament de la biomassa



• BARRERES TECNOLÒGIQUES DE L’APROFITAMENT DE BIOMASSA: 

• Producció elèctrica:

•  Preus més alts de la biomassa  comparat amb els combustibles 
tradicionals

• Assegurar el subministrament de la biomassa

• Baixa eficiència de la conversió energètica  de les tecnologies 
actuals

• A vegades baixa acceptabilitat social

4. Conclusions i perspectives



• BARRERES TECNOLÒGIQUES DE L’APROFITAMENT DE BIOMASSA: 

• Biocombustibles per al transport:

• Alts costos d’inversió i de producció energètica

• Baixa eficiència de conversió energètica

• Alts valors d’ocupació de sòl

• Balanç ambiental i energètic dubtós

4. Conclusions i perspectives



• PRINCIPALS ACCIONS A EMPRENDRE PER A MILLORAR LA VIABILITAT 
DE LA UTILITZACIÓ DE LA BIOMASSA COM A ENERGIA: 

• Desenvolupament del subministrament sostenible de la biomassa:

• Desenvolupament de metodologies per una avaluació sostenible dels recursos 
de biomassa.

• Desenvolupament de cultius energètics i biomassa forestal (mecanització, 
optimització agrícola, etc.)

• Desenvolupament de la recol·lecció dels residus agrícoles, cultius energètics i 
biomassa forestal.

• Millora i optimització de la logística de subministrament de biomassa.

• Desenvolupament de qualitat de l’estandardització dels biocombustibles.

• Millores en l’eficiència i fiabilitat de tecnologies per a la producció 
d’electricitat i producció de biocombustibles per al transport. Reducció de 
costos.

4. Conclusions i perspectives


