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1. Visió general del projecte Cosin

Objectius generals del projecte

Consorci

• Investigació i desenvolupament industrial de tecnologies associades a la síntesi de metà a partir

de diòxid de carboni d’origen biogènic o reutilitzat, i hidrògen d’origen renovable o generat amb

energies renovables.

• Implementació d’aquestes ‘rutes’ energètiques com alternativa per a l’emmagatzematge i mitjà de

transport químic de l’energia que, a més, facilitin una major intensitat en la introducció i ús

d’energies renovables.

• Contribució a la interconnexió energètica entre les xarxes d’energia elèctrica i de gas per donar

resposta a les noves opcions i oportunitats oferides pel desenvolupament de nous models
energètics.

WP1: Biometà WP2: Tecnologies de co-electròlisi

WP4: Coordinació
WP3: Integració

Agraïments: EDAR Riu Sec - Companyia d’aigües de Sabadell, S.A. (CASSA)
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Resultats obtinguts i/o productes desenvolupats

• Instal·lació i operación experimental d’una planta pilot completa

d’enriquiment de biogás i metanació amb reactors

termocatalítics a la EDAR Riu Sec de Sabadell

• El biometà i gas sintètic produïts a la planta pilot han assolit una

composició i propietats compatibles amb els usos del gas natural de
la xarxa.

• Desenvolupament i caracterització de materials catalitzadors
propis, necessaris per les tecnologies de metanació del projecte.

Pilot metanació Mòdul oficines Pilot enriquiment Pilot polishing Pretractament biogás
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Resultats obtinguts i/o productes desenvolupats

• Desenvolupament i construcció d’un sistema de

electrolitzador basat en cel·les d’òxid sòlid

permet transformar tan H2O en H2 (mode

electròlisi) com mescles de H2O i CO2 (mode

colectròlisi) en gas de síntesi.

• Realització d’un apilament o stack de cel·les 

d’electròlisi d’alta temperatura, i acoblament 

a un metanador. Validació en una estació de 

proves especialment realitzada pel projecte 

Cosin.

• Integració del prototip electrolitzador d’alta

temperatura a la planta pilot de producció de

biometà i gas sintètic de l’EDAR de Sabadell.

• Construcció i validació tècnica mitjançant proves a
escala de laboratori d’un reactor de metanació

del CO2 activat per plasma
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3. Visió de futur

Visió de futur/continuació

• La utilització biogàs i de la metanació amb hidrògen verd (produït amb
fonts d’energia renovable) constitueix una forma d’assegurar una

economia circular entorn del CO2, contribuint a la representant un gran
impacte econòmic i mediambiental per a la societat.

• El proper pas seria dur a terme la implementació de plantes a nivell

industrial: el projecte Cosin sens dubte ha permès adquirir nous
coneixements, experiència en la producció de gas renovable i posiciona la

capacitat tecnològica catalana en aquest camp.

• Impacte internacional: el projecte ha impactat internacionalment i s’han
generat noves oportunitats de col·laboració empresarial que permeten
donar continuïtat a l’experiència del projecte Cosin.



Amb el finançament de:

Contactes:

Ignasi Mallol (imallol@nedgia.es)


