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Resum 

Aquest projecte pretén demostrar els avantatges de la destil·lació reactiva com a nova 

tecnologia per a la producció de Biodièsel en front de la tecnologia actual (procés Lurgi). 

Així, el projecte consta de dos parts diferenciades. En la primera part s’utilitza el simulador 

ASPEN TECH per resoldre els balanços de matèria i energia de la planta. En la segona part 

es tractaran les dades del simulador per tal d’avaluar els avantatges que té la destil·lació 

reactiva.  

S’avaluaran els avantatges de la destil·lació reactiva en front del procés Lurgi a partir d’un 

anàlisi econòmic i ambiental. 

D’altra banda, també s’utilitzaran les dades proporcionades per ASPEN TECH per al disseny 

de la planta de producció de Biodièsel i Glicerol en cru. Així, es dimensionaran els equips 

necessaris per a la producció i es dissenyarà el control de la planta, de manera que 

s’obtenen els diagrames de procés (PFD) i de instrumentació (P&ID).  

Finalment, coneixent el procés, es realitzarà la distribució en planta de la planta de producció 

de Biodièsel i Glicerol. 
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1. Prefaci 

1.2. Origen i motivació del projecte 

En el moment en que havia aprovat totes les assignatures de la carrera i havia de començar 

el meu projecte de final de carrera se’m plantejaven molts de dubtes sobre que fer. Tenia 

clar els temes que no volia tractar, però no tant clar el que realment volia fer. Per això, sabia 

que havia de considerar diferents opcions i decidir-me per aquella que realment em cridés 

l’atenció.  

Així, tant just el professor F. Recasens em va proposar el tema vaig veure que era adequat 

per mi. És un tema totalment actual i molt atractiu: el interès que desperten els 

biocombustibles anirà creixent durant els següents anys degut a la perspectiva dramàtica de 

les poques reserves de petroli i gas que hi queden, a més de que la població mundial cada 

cop demana més combustible. 

També em va resultar un tema molt interessant degut a que em permetia aplicar molts dels 

coneixements de disseny adquirits durant la carrera. Considero que aquest aspecte és un 

dels més importants al escollir el tipus de projecte a realitzar per un estudiant d’enginyeria. 

Annexos: 

Annex A. Simulació del procés. 

Annex B. Dimensionat del pre-reactor. 

Annex C. Control del pre-reactor. 

Annex D. Dimensionat de la columna de destil·lació reactiva. 

Annex E. Control de la columna de destil·lació reactiva. 

Annex F. Dimensionat del decantador. 

Annex G. Control del decantador. 

Annex H. Dimensionat dels intercanviadors de calor. 

Annex I. Control dels intercanviadors de calor. 

Annex J. Dimensionat dels dipòsits d’emmagatzematge de matèries primeres i productes. 
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Annex K. Dimensionat dels altres dipòsits de la planta. 

Annex L. Dimensionat de les bombes de la planta. 

Annex M. Dimensionat de canonades. 

Annex N. Instal·lació elèctrica. 

Annex O. Estudi econòmic. 

Annex P. Fulles de càlcul del Índex d’Incendi i Explosió 

Annex Q. Normativa Europea del Biodièsel (EN 14214). 

Annex R. Dades proporcionades per ASPEN TECH. 

Plànols. 

1. Diagrama de blocs 
2. Diagrama de flux del procés (PFD) 
3. Diagrama de canonades i instrumentació (P&ID) 
4. Distribució en planta de la parcel·la 
5. Perfil de la secció S-100 
6. Esquema elèctric 
7. Diagrama de procés de la simulació 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és demostrar que la destil·lació reactiva és una tecnologia 

totalment viable per a la producció de Biodièsel, tant des del punt de vista tècnic, econòmic 

com ambiental. 

Es simularan diferents escenaris per a la producció de Biodièsel per tal de poder dissenyar 

la planta de producció. 

2.2. Abast del projecte 

El disseny d’una planta química requereix de temps i d’un bon equip de persones 

especialitzades en diferents matèries. Per això, i degut a que aquest projecte s’ha realitzat 

individualment, es va decidir que no es dissenyaria la secció de la planta encarregada a la 

purificació del Glicerol i del Biodièsel (S-200), degut a que comporta el disseny de tota una 

altra planta química. 

Així, l’abast del projecte consistirà en el disseny de la secció de la planta on es produeix el 

Biodièsel i el Glicerol en cru (S-100). Es desenvolupen els càlculs necessaris per a poder 

realitzar els elements del Process Package: el diagrama de blocs, PFD, llaços de control, 

canonades i instrumentació, planimetria preliminar i esquema  elèctric de la planta de 

procés. S’inclouen els fulls de dades i els resultats del dimensionat.  S’ha dissenyat part dels 

offsites, però, en canvi, s’ha obviat el càlcul detallat dels serveis generals. 

Es fa un tractament de la petjada de carboni del procés, impacte ambiental, i del pressupost. 
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3. Processos de producció de Biodièsel 

El Biodièsel, que és obtingut a partir de matèries primeres renovables, és un combustible 

líquid no contaminant i biodegradable, que s’utilitza en el sector del transport urbà, agrícola i 

marítim, així com en calderes de calefacció, incorporant-lo directament o mesclat amb el 

dièsel.  

El Biodièsel consisteix en una mescla d’esters d’àcids grassos. Normalment els esters 

metílics d’àcids grassos (FAME) son els més involucrats degut a que la majoria de cops 

s’utilitza metanol per a la seva producció, encara que també es poden utilitzar altres alcohols 

lleugers, com l’etanol.  

El procés de producció es basa en la transesterificació de triglicèrids amb alcohols a esters 

d’àcids grassos, obtenint Glicerol com a subproducte. És a dir, els triglicèrids, que son 

altament viscosos, son convertits en esters de cadenes llargues que presenten menys 

viscositat i una millor combustió. Aquesta reacció ocórrer en la presència d’un catalitzador, 

homogeni o heterogeni, per tal d’augmentar la velocitat de reacció.  

è 3   3  

Es tracta d’una reacció en cadena, que ocórrer en tres passos diferents: 

è    è   

è    è   

è      

Actualment, el Biodièsel és produït i utilitzat en tota Europa i ha anat guanyant popularitat 

mundial com a energia renovable degut als seus avantatges.  

A continuació es detallen els diferents processos de producció de Biodièsel. 

3.1. Procés discontinu 

Els processos de producció més antics son en discontinu. La reacció de transesterificació 

ocórrer en un reactor agitat en la presència d’una gran quantitat de metanol i un catalitzador 

bàsic, normalment NaOH o KOH. L’excés de metanol és necessari per assegurar la total 

solubilitat dels triglicèrids i mantenir baixa la viscositat de la mescla. Normalment s’utilitza 

una relació de 6:1. La reacció ocórrer a una temperatura aproximada de 60-80ºC. 
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Primerament l’oli es neutralitza amb hidròxid sòdic aquós per tal d’eliminar els àcids grassos 

lliures. Aquests es poden trobar entre un 0,5 i 5% en els olis vegetals, i pot augmentar fins 

un 30% en els olis de cuina utilitzats. 

La reacció de transesterificació pot ser finalitzada quan s’han convertit un 98,5% dels 

triglicèrids. Així i tot, però, la composició de la mescla ha de complir amb les especificacions 

del Biodièsel. Per això, a continuació, la mescla de FAME i Glicerol és separada mitjançant 

decantació o centrifugació. 

La fase de la mescla que conté el FAME s’hi neutralitza el catalitzador amb àcid, es renta 

amb aigua i s’asseca. Per a la neutralització normalment s’utilitza àcid fosfòric ja que es 

formen les sals corresponents (Na3PO4 i K3PO4) que poden ser venudes com a fertilitzants. 

En canvi, a la fase de la mescla rica en Glicerol es recupera el metanol en excés per 

destil·lació, per a ser utilitzat en el pròxim procés. A continuació, s’hi afegeixen àcids per tal 

de transformar els sabons en àcids grassos lliures, que formen una altra fase la qual es pot 

separar del Glicerol. Finalment, s’obté el Glicerol amb una puresa aproximada del 85%. 

El procés discontinu permet gran flexibilitat respecte a la composició de l’alimentació. Però, 

no resulta un procés molt rentable degut a la baixa productivitat dels equips i els grans 

costos d’operació, ja que el gran excés de metanol es reflecteix en un consum d’energia 

més gran i existeixen grans quantitats d’aigua del procés, que conté àcids i bases, que 

necessita un tractament.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  3.1. Diagrama de blocs del procés discontinu. [3] 
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3.2. Procés catalític continu 

La següent Figura 3.2. mostra l’esquema d’un procés continu treballant a baixa pressió, el 

qual és capaç de treballar amb una alimentació que conté gran quantitat d’àcids grassos 

lliures. Així, en el reactor R-1 s’esterifiquen els àcids grassos lliures, amb presència d’un 

catalitzador sòlid. A continuació, en el reactor R-2, té lloc la reacció de transesterificació, 

amb presència d’un catalitzador homogeni dissolt, NaOH o CH3ONa. Per garantir que la 

conversió sigui suficientment alta, sobre el 98,5%, per tal d’augmentar el rendiment en 

FAME i disminuir la quantitat de tri, di i monoglicèrids, es necessiten dos reactors en sèrie, 

entre els quals es produeix la separació del Glicerol.  

A continuació, la mescla de la reacció és separada en les dos fases, Glicerol i FAME, en la 

unitat D-1. La separació té lloc per decantació o centrifugació. 

La fase de Glicerol és tractada amb àcid per tal de convertir els sabons en àcids grassos 

lliures. A continuació, el metanol es recupera per evaporació, unitat S-2, i es recircula.  

La fase rica en FAME es separa del metanol que conté en la unitat S-3 i S-4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.2. Diagrama de blocs del procés catalític continu. [3] 
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3.3. Procés supercrític 

El procés supercrític s’ha estudiat per tal de resoldre el problema de miscibilitat del oli i 

l’alcohol. Diferents estudis [3] han demostrat que es pot produir Biodièsel sense utilitzar 

catalitzador si les condicions de reacció són de 350ºC i 200 bar, amb una relació molar de 

42:1.  

L’avantatge d’evitar el catalitzador és òbvia, encara que, les condicions de pressió i 

temperatura son severes, i per això, es necessiten equips especials. 

El problema que es presenta és la degradació tèrmica del Biodièsel en aquestes condicions. 

Per aquest motiu, és interessant disminuir la temperatura i la pressió el màxim que es pugui. 

L’addició d’un co-solvent fa disminuir la temperatura d’operació. 

Encara que aquesta tècnica presenta diferents avantatges no és utilitzada a nivell industrial. 

3.4. Hidròlisi i esterificació 

Un procés simple de producció consisteix en la hidròlisi dels triglicèrids i eliminació dels 

àcids grassos lliures, seguit d’una esterificació utilitzant un catalitzador heterogeni. Alguns 

avantatges són la possibilitat d’extreure els àcids grassos lliures de la matèria primera, i 

també obtenir Glicerol de gran puresa, a més de que la hidròlisis pot ocórrer sense 

catalitzador. 

En la següent Figura 3.3. es pot veure el procés representat. L’oli i l’aigua són portats, a gran 

pressió, a un mesclador i son escalfats, amb una relació volumètrica de 1:1. La hidròlisi 

ocórrer en el reactor R-1 en condicions subcrítiques (270ºC i 100 bar). El rendiment en 

FAME està al voltant del 90% per a un temps de residència d’uns 40-60 minuts.  

Després de refredar i reduir la pressió de la mescla de reacció, es separa en dues fases en 

la unitat S-1. La fase que conté el FAME és enviada a la unitat S-2 per a que  es separin els 

àcids grassos lliures. A continuació, és enviat al reactor R-2 per a que ocorri la reacció 

d’esterificació. Del reactor d’esterificació R-2 s’obtenen els FAME mesclats amb metanol, del 

que s’obté el Biodièsel amb les especificacions desitjades a partir del evaporador Ev-1. En la 

unitat S-3 es recupera l’aigua i el metanol que son recirculats al reactor R-1 i R-2. 

La fase de Glicerol de la unitat S-1 s’envia a la unitat S-4 per tal de purificar-lo. 

Utilitzant la recirculació de metanol i aigua el procés pot ser dissenyat per tal d’aconseguir 

una reducció en el consum de matèries primeres, utilitzant casi la relació estequiomètrica. 
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3.5. Procés enzimàtic 

La reacció de transesterificació pot ser catalitzada per enzims. La reacció ocórrer en 

condicions normals, és a dir, pressió atmosfèrica i una temperatura d’uns 50-55ºC.  

El rendiment de la reacció depèn de molts diferents factors com la temperatura, el pH, 

l’enzim utilitzat o la utilització d’un co-solvent. Aquest rendiment no és massa alt, a més de 

que es necessita molt de temps de reacció. Per aquests motius el procés enzimàtic no és un 

procés suficientment competitiu. 

3.6. Hidrogenació i piròlisis de triglicèrids 

El procés inventat per Finnish company Neste Oy, conegut com NExBTL, consisteix en la 

hidrogenació seguida per la piròlisi dels triglicèrids en presencia d’un catalitzador. 

El combustible produït és una mescla de hidrocarburs de cadena llarga i esters de cadena 

llarga. A més, el Glicerol és convertit en propà, que fa que el combustible resultant tingui 

més combustió. 

D’altra banda, però, aquesta tècnica necessita una font econòmica d’hidrogen, a més de que 

es necessiten equips més complexes, més cars.

Figura  3.3. Diagrama de blocs del procés de hidròlisi i esterificació. [3] 
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4. Procés proposat 

4.1. Descripció del procés: diagrama de blocs 

Com s’ha comentat, el Biodièsel s’obté a partir d’una reacció de transesterificació, però 

existeixen altres etapes en el procés d’obtenció.  

Primerament, el metanol i els triglicèrids, amb una relació molar de 4:1, son enviats a un 

dipòsit pulmó per tal d’afavorir la mescla entre ells. 

A continuació, es condiciona la temperatura i la pressió del corrent de la mescla per ser 

enviat al pre-reactor, on es converteixen aproximadament un 30% dels triglicèrids inicials. 

Degut a que la reacció és exotèrmica, es refreda el corrent de sortida del reactor, per tal de 

que entri a la columna de destil·lació reactiva en la temperatura adequada per a la reacció.  

En la columna de destil·lació reactiva s’acaben de convertir els triglicèrids no reaccionats en 

el pre-reactor, a més de que es recupera per caps l’excés de metanol no reaccionat. El 

corrent de cues, format per el FAME i el Glicerol, a més d’un poc de metanol que no s’ha 

pogut recuperar, és enviat a un decantador líquid-líquid on per efecte de la gravetat es 

separen les dues fases; una rica en FAME i l’altra en Glicerol.  

Finalment, la fase rica en Glicerol és enviada a la secció de la planta on es produeix la 

refinació del Glicerol; i la fase rica en FAME és enviada a la secció de la planta on es refina; 

és a dir, s’acaba d’ajustar la composició per tal de que compleixi les especificacions 

desitjades per normativa. 

 

Figura  4.1. Diagrama de blocs del procés proposat. 
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Taula  4.2. Especificacions del Biodièsel. 

4.2. Capacitat de fabricació 

S’ha dissenyat la planta de producció de Biodièsel per a que sigui capaç de tractar 50.000 

tones per any de triglicèrids. 

Amb aquesta quantitat de triglicèrids es produeixen aproximadament 51.000 tones per any 

de Biodièsel cru. 

4.3. Bases de disseny del procés. Especificacions de les 

matèries primeres i productes 

4.3.1. Especificacions del producte 

4.3.1.1. Biodièsel 

En la secció de la planta que s’ha dissenyat (S-100) es produeix Biodièsel en cru, degut a 

que no compleix perfectament la normativa europea (EN 14214). Per això, és necessària 

una altra secció a la planta, la secció de purificació (S-200). 

El Biodièsel cru produït compleix les especificacions de la normativa sobre contingut en 

FAME, en monoglicèrids i triglicèrids; però no la compleix en el contingut en metanol, 

diglicèrids i en Glicerol. 

En l’Annex Q es pot observar la normativa europea del Biodièsel (EN 14214). 

 

Component  Normativa  Biodièsel (%wt) Biodièsel cru produït (%wt) 

Metanol 0,2 (màxim) 1,50 

Triglicèrids 0,2 (màxim) 0,22 

Diglicèrids 0,2 (màxim) 0,43 

Monoglicèrids 0,8 (màxim) 0,17 

Glicerol 0,25 (màxim) 0,62 

FAME 96,5 (mínm) 97,06 
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4.3.1.2. Glicerol 

El Glicerol obtingut com a subproducte en la producció de FAME és d’una puresa del 76,4% 

wt. (Veure Annex R). El Glicerol necessita una puresa mínima del 99% per ser utilitzat com a 

Glicerol per a la indústria i per a farmàcia. Així, és per aquest motiu que el Glicerol obtingut 

és enviat a la secció de la planta on es produeix la refinació (S-200). 

4.3.2. Especificacions de la matèria primera 

4.3.2.1. Triglicèrids 

Els triglicèrids són un tipus de lípids formats per una molècula de Glicerol que té esterificats 

els seus tres grups hidroxil per tres àcids grassos, saturats o insaturats. Els triglicèrids poden 

ser d’origen animal, grasses; o d’origen vegetal, olis. Així, la matèria primera que 

proporcionarà els triglicèrids a la reacció serà algun tipus d’oli vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

Es considera que, per a la simplificació del disseny de la planta, els olis utilitzats per a la 

producció de Biodièsel no contenen àcids grassos lliures, ni aigua.  

A més, per a la simplificació de la simulació del procés, s’ha considerat que els olis vegetals 

utilitzats només estan formats per trioleïna (àcid oleic).  

En la Taula 4.4., es pot veure la composició de diferents olis vegetals que podrien servir per 

a la producció de Biodièsel. Observant la composició de cada un, l’oli de canola  és el que 

més s’ajustaria a la matèria primera del procés simulat, és el que conté més àcid oleic. 

L’oli de canola prové de les llavors de diferents espècies de nap. Al tenir pocs àcids grassos 

saturats (àcid palmític i esteàric), fa que nutricionalment sigui molt desitjat, i per tant, utilitzat 

com a oli d’alimentació.  

Figura  4.3. Molècula de triglicèrids. 
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Taula  4.5. Propietats del Amberlyst-15 [20]. 

 

Àcids 

grassos 

lliures (%) 

Àcid 

oleic 

Àcid 

linoleic 

Àcid 

linolènic 

Àcid 

palmític 

Àcid 

esteàric 

Girasol 0,05 13-40 48-74 0-0,3 5-8 2,5-7 

Canola 0,05 52-67 16-25 6-14 3,3-6 1,1-25 

Blat de 

moro 
0,10 20-42,2 39,4-65 0,5-1,5 9,2-16,5 0-3,3 

Palma 0,1 36-44 6,5-12 0-0,5 40-48 3,5-6,5 

Soja 0,05 17,7-28,5 49,8-57,1 5,5-9,5 9,7-13,3 3-5,4 

 

4.3.2.2. Metanol 

L’alcohol que s’utilitza en el procés de producció del Biodièsel és el metanol, degut a que, a 

Espanya, és més barat que l’etanol i que té major disponibilitat. 

El metanol és comprat amb una puresa del 99,85% wt. Per aquest motiu no és necessari 

fer-li cap tractament previ.  

4.3.2.3. Catalitzador 

El catalitzador que s’utilitza és el Amberlyst-15. Es tracta d’un catalitzador àcid heterogeni, 

ordenat en el rebliment. 

En la Taula 4.5. es presenten les propietats més importants del Amberlyst-15, extretes de la 

referència [20]. 

Densitat (kg/m3) Grups actius (eq/kg) 

608 4,7 

 

Taula  4.4. Composició de  diferents olis vegetals. [23]
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4.3.3. Caracterització del risc de les substàncies del procés. Índex d’Incendi i 

Explosió (F&EI) 

El Índex d’Incendi i Explosió (F&EI) és una eina per a l’avaluació del potencial real del foc, 

explosió i reactivitat de les unitats de procés i del contingut d’una planta química, estimant la 

probabilitat de que es produeixi un accident. Es segueix el procediment de càlcul recomanat 

en [14]. En l’Annex P es troben els fulls de càlcul del Índex d’Incendi i Explosió (F&EI). 

Per a la determinació del Índex d’Incendi i Explosió (F&EI) serà necessari, en primer lloc, 

realitzar una selecció dels equips que es consideri que poden tenir un risc especial per les 

seves condicions d’operació o per el seu contingut. En el cas de la planta que es tracta en 

aquest projecte s’han seleccionat el tanc d’emmagatzematge de metanol, el pre-reactor i la 

columna de destil·lació reactiva. 

Una vegada feta la selecció es procedirà a la determinació del Factor de Matèria (FM) per a 

cada una de les unitats. 

Com en cada una d’aquestes unitats el component majoritari que hi circularà és el metanol, 

s’ha calculat de forma comú el seu Factor de Matèria.  El Factor de Matèria s’obté a partir 

dels índexs de reactivitat (NR) i de inflamabilitat (NF). MF=16 

A continuació, es procedeix al càlcul del Factor de Risc General del Procés (F1). Aquests 

factors s’han de tenir en compte inicialment en la determinació de la magnitud d’un incident 

en el procés, ja que son comuns en la majoria de processos. 

El següent pas és la obtenció del Factor de Riscos Especials del Procés (F2). Aquest factor 

engloba els factors considerats com els que contribueixen principalment a la probabilitat de 

pèrdues per incidents. Son les condicions específiques del procés que poden introduir 

accidents importants. Per al procés que aquí es tracta els factors que tindran importància 

seran la Toxicitat del Metanol i les Condicions de d’operació de cada unitat.  

Aquests valors del Factor de Riscos Especials del Procés (F2), multiplicats per el Factor de 

Risc General (F1) proporcionen el Factor de Risc de la Unitat de Procés (F3).  

Un cop determinat el Factor de Risc de la Unitat de Procés (F3) s’obté el valor del Índex 

d’Incendi i Explosió (F&EI) multiplicant el Factor de Risc de la Unitat de Procés (F3) amb el 

Factor de Matèria (FM).  

Per als diferents equips de procés s’han obtingut els següents valors del Índex d’Explosió i 

Incendi (F&EI) que es presenten en la Taula 4.6. 
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Taula  4.6. Resultats del càlcul del F&EI. 

Taula  4.7. Resultats del càlcul del F&EI [14]. 

 F1 F2 F3 F&EI 

Tanc emmagatzematge 1,85 2,75 5,09 81,04 

Pre-reactor 2,15 4,55 12,60 203,04 

Columna de destil·lació reactiva 2,15 4,45 9,57 153,08 

 

Coneixent els valors del Índex d’Explosió i Foc (F&EI) es podrà predir el grau de risc de les 

instal·lacions segons la Taula 4.7. 

 

DEGREE OF HAZARD FOR F&EI 

F&EI INDEX RANGE DEGREE OF HAZARD 

1-60 Light 

61-96 Moderate 

97-127 Intermediate 

128-158 Heavy 

159-up Severe 

 

Observant la taula anterior i comparant els valors obtinguts per a cada unitat, es veu que el 

tanc d’emmagatzematge de metanol té un risc moderat, degut principalment a la 

inflamabilitat del metanol. En canvi, la columna de destil·lació reactiva, amb un elevat risc, i 

el pre-reactor amb un risc sever, a més de la inflamabilitat del metanol hi influeixen les 

condicions d’operació. 

Per aquest motiu, s’hauran de prendre les mesures corresponents per garantir la seguretat 

de la planta. 
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Taula  4.8. Propietats del vapor d’aigua saturat. 

4.4. Bases de disseny del procés. Especificacions dels 

serveis disponibles  

En el procés de producció de Biodièsel s’utilitzen diferents serveis auxiliars. A continuació, 

es detallaran les condicions d’operació dels serveis necessaris. El serveis seran aportats 

des d’una secció lateral de la planta i inclouran: vapor, aigua de refredament, aire comprimit, 

gas inert (nitrogen), i energia elèctrica. 

4.4.1. Vapor d’aigua saturat i sec 

El vapor d’aigua saturat s’utilitza en un intercanviador de calor (E-101) i en el calderí de la 

columna de destil·lació reactiva (E-104). Així, en la planta existeix una caldera que 

proporciona el vapor d’aigua saturat a 400 kPa (a) per tal de que arribi a les unitats a 300 

kPa (a). (Veure Annex M) 

La caldera funciona amb Gas natural i està situada en l’edifici de serveis (Veure plànol 4) 

Propietats del vapor d’aigua saturat: 

 

P (kPa) Tsat (ºC) V específic (m3/kg) Calor latent (kJ/kg) 

300 133,6 0,6058 2163,8 

 

4.4.2. Aigua de refredament 

L’aigua de refredament s’utilitza en el intercanviador de calor (E-102) i en el condensador de 

la columna de destil·lació reactiva. 

L’aigua de refredament prové del dipòsit d’aigua procedent de la torre de refrigeració (T-

301), a una temperatura de 20ºC, i s’accepta un increment en la seva temperatura de retorn, 

de 35ºC. Degut al increment de temperatura que sofreix l’aigua per refredar els corrents 

aquesta és retornada a la torre de refrigeració que hi ha en la planta de producció de 

Biodièsel, al costat de l’edifici de serveis (Veure plànol 4). 

4.4.3. Aire comprimit 

En la planta de producció de Biodièsel existeix un compressor d’aire per tal de disposar 

d’aire comprimit sec sense oli, per fer funcionar totes les vàlvules de control que hi ha a la 
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planta, es comprimeix a 700 kPa (a) i s’utilitza en les vàlvules a 250 kPa (a). El compressor i 

unitat d’assecatge es troben a l’edifici de serveis. El compressor estarà situat juntament amb 

la caldera de vapor d’aigua. 

4.4.4. Nitrogen 

El nitrogen s’utilitza en la planta per crear atmosferes inerts. Així, el dipòsit 

d’emmagatzematge de triglicèrids estarà inertitzat, a més de que s’inertitzaran tots els 

equips abans de posar-los en funcionament. S’utilitza una bateria de 10 botelles 

centralitzades de N2, de puresa 4-9. Les botelles de nitrogen estaran situades al costat de 

l’edifici de serveis. 

4.4.5. Energia elèctrica 

La planta de producció de Biodièsel necessita energia elèctrica per fer funcionar els equips. 

El subministre de l’energia elèctrica procedirà de la xarxa de distribució de la companyia 

elèctrica, a la tensió normalitzada de 230/400V. 

La classificació de la planta de procés és zona 1, (ATEX95: Ex II 2 G EEx d IIB T1), amb tots 

els motors elèctrics segons UNE/DIN IP65, sota tub d’acer galvanitzat. 
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5. Funcionament de les unitats principals 

5.1. Pre-reactor 

La primera etapa del procés de producció de Biodièsel consisteix en un pre-reactor. Aquest 

serveix per garantir el bon contacte entre les matèries primeres, a més de que converteix 

aproximadament un 30% dels triglicèrids inicials. 

El pre-reactor treballa a pressió, 200 kPa (a), degut a que al ser la reacció exotèrmica es 

podria vaporitzar part dels reactius, fet que no interessa ja que la reacció de 

transesterificació ocórrer en fase líquida. És un reactor adiabàtic de llit fix amb catalitzador 

heterogeni, Amberlyst-15 (Diàmetre 0,2m i alçada 3,18m). 

El reactor estarà equipat amb diferents controladors, tant de pressió, com de nivell, com de 

cabal, que garanteixen la correcta conversió dels triglicèrids. 

En l’Annex B es detalla el càlcul del dimensionat del pre-reactor, i en l’Annex C es detalla el 

control necessari per al seu correcte funcionament. 

5.2. Columna de destil·lació reactiva 

La columna de destil·lació reactiva és l’encarregada de convertir els triglicèrids que no han 

reaccionat en el pre-reactor, a més de recuperar per caps el metanol en excés que no ha 

reaccionat. 

Degut a que la reacció de transesterificació és reversible, interessa introduir lateralment el 

metanol recuperat per caps per tal de desplaçar l’equilibri cap a productes. Per aquest motiu, 

la columna té cinc alimentacions; una provinent del pre-reactor, i les altres quatre de metanol 

recirculat. Aquestes alimentacions estan situades en la part reactiva de la columna, on 

ocórrer la reacció, degut a que hi ha el catalitzador heterogeni necessari.  

D’altra banda, en la columna de destil·lació reactiva també hi ha rebliment inert en la part 

d’enriquiment i en la d’esgotament. Així, la columna és capaç d’obtenir per caps el metanol 

de gran puresa (99,99% wt.), i aconseguir en les cues una temperatura acceptable per tal de 

que el calderí no necessiti oli tèrmic per funcionar, sinó que sigui suficient amb vapor d’aigua 

saturat. 

La columna de destil·lació reactiva treballa a pressió atmosfèrica i en un rang de 

temperatura entre els 65-100ºC.  
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Figura  5.1. Diagrama de Blocs del procés. 

El seu diàmetre és de 0,7m i té una alçada aproximada de 12m. 

La columna de destil·lació reactiva disposa de diferents indicadors de temperatura i pressió, i 

també disposa d’un indicador controlador de nivell per tal de que no s’inundi la part inferior. 

En l’Annex D es detalla el càlcul del dimensionat de la columna de destil·lació reactiva, i en 

l’Annex E es detalla el control necessari per al seu correcte funcionament. 

5.3.  Decantador 

El decantador és l’encarregat de separar les dues fases que s’han format en la reacció de 

transesterificació, degut a que el Glicerol i el FAME son pràcticament immiscibles.   

El decantador actua per gravetat; el corrent de cues de la columna de destil·lació reactiva 

entra al decantador a una velocitat molt baixa, i degut a que el decantador és molt llarg, les 

gotes de la fase pesant (Glicerol) cauen al fons del decantador i es separen de les lleugeres 

(FAME) que queden en la part superior del decantador. 

El decantador opera a pressió atmosfèrica i a una temperatura de 100ºC. És un recipient 

cilíndric horitzontal de 8,1m de diàmetre i 16,2m de longitud. 

El decantador està equipat amb un controlador indicador de pressió, i dos indicadors 

controladors de nivell; un per a cada fase; per a garantir el seu correcte funcionament. 

En l’Annex F es detalla el càlcul del dimensionat del decantador, i en l’Annex G es detalla el 

control necessari per al seu correcte funcionament. 
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6. Normativa de seguretat a aplicar en el disseny 

6.1. Introducció 

El disseny de la instal·lació està realitzat en consideració dels codis o normes generals de 

disseny per a aquest tipus d’instal·lacions, complementat per les disposicions aplicables que 

es contemplen en la reglamentació que es cita en els següents apartats. 

6.2. Codi tècnic i normes d’edificació 

 Real Decret 314/2006, de 17 de març, en el que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació: 

- DB SI Seguretat en cas d’Incendi. 
- DB SU Seguretat de Utilització. 
- DB HS Salubritat. 
- DB HE Estalvi d’energia. 
 Normes Tecnològiques de l’Edificació, N.T.E., Ministeri de Obres Públiques i 

Transports. 
 Real Decret 1751/1998, de 31 de juliol, en el que s’aprova el Reglament de 

instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITE). 

 Codi de construcció mecànica de recipients a pressió: ASME Section VIII Division 
1 (2005), i Codis EN corresponents. 

6.3. Activitat industrial 

 Real Decret 475/2007, de 13 d’abril, en el que s’aprova la Classificació Nacional 
d’Activitats Econòmiques 2009. 

 Real Decret 2135/1980, de 26 de Setembre sobre liberalització industrial. Ordre 
19 de desembre 1980 sobre normes de procediment i desenvolupament del R.D. 
26/9/1980 en matèria de liberalització, ampliació i trasllat. 

 Normativa Seveso per a industries de procés 

6.4. Instal·lacions elèctriques 

 Normativa CENELEC (Comitè Europeu de Normalització Electrotècnia). 
 Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, en el que s’aprova el Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries. 
 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals 

elèctriques, substacions i centres de transformació (RD. 3275/82). 
 ATEX95 de UNE 
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6.5. Protecció contra incendis 

 Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics (RD. 668/80) i 
Instruccions Tècniques Complementàries (MIE-APQ). 

 Reglament de Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RD. 1942/93). 

6.6. Climatització i A.C.S 

 Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 
Instruccions Tècniques IT (R.D. 1027/2007, de 20 de juliol). 

6.7. Sorolls 

 Ordenances Municipals sobre el nivell de soroll, límits de potència, etc. segons 
correspongui. 

 Decret 20/1987 per la protecció del medi ambient contra la contaminació per 
emissió de sorolls i vibracions (Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del 
Territori). 

6.8. Protecció personal 

 Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses (D. 2414/61) i 
Normes Complementàries d’Aplicació (OM.  15.03.63). 

 Ordenança General de Seguretat e Higiene en el Treball (OM. 9.03.71). 
 Reglament de Seguretat en Màquines (RD. 1495/86). 
 Determinació i limitació de potencia acústica en instal·lacions (RD. 245/89). 
 Protecció dels treballadors davant als riscs derivats de la exposició al soroll durant 

el treball (RD. 1316/89). 
 R.D. 486/1997, de 14 d’abril, en el que s’estableixen les disposicions mínims de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 
 R.D. 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 

6.9. Supressió de les barreres arquitectòniques 

 Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i supressió de les 
barreres arquitectòniques. 

 Decreto 110/2010, de 15 d’octubre, en el que s’aprova el reglament de Supressió 
de Barreres Arquitectòniques. 
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7. Especificació dels equips principals 

A continuació es presenten les diferents fulles d’especificacions de les unitats que 

intervenen en el procés: 

- Pre-reactor R-101 
- Columna de destil·lació reactiva T-101 
- Decantador S-101 
- Intercanviadors de calor E-101; E-102; E-103; E-104 
- Tancs d’emmagatzematge V-101; V-102; V-103; V-104; V-105; V-106; V-107; V-

108 

En els Annexos B, D, F, H, J, i K es detalla el càlcul de cada equip principal. 
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL 

 PRE-REACTOR 
R-101 

Condicions d’operació Esquema 

Tipus: Reactor adiabàtic de llit fix 

Pressió (kPa): 200 

Temperatura (ºC): 60 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries.  

Diàmetre 60,32mm. 

Dimensions del reactor 

Altura (m): 3,18 

Diàmetre (m): 0,2 

Gruix (mm): 8 mm 

Material: Acer inoxidable 304 

Interiors: Disposarà d’una malla metàl·lica 

d’acer inoxidable amb forats de 0,1mm, per 

aguantar el catalitzador. 

Observacions 

El pre-reactor disposarà d’una vàlvula d’alleujament. 

Existiran diferents indicadors de temperatura al llarg del reactor i un manòmetre; també 

disposarà d’un controlador indicador de pressió i cabal. 

El reactor disposarà d’una boca d’home, al igual que diferents entrades i sortides per a la 

càrrega del catalitzador. 

 

A

B
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FULL D’ESPECIFICACIONS DE LA 

COLUMNA DE DESTIL·LACIÓ 

REACTIVA 

T-101 

Condicions d’operació Esquema 

Tipus: Columna de rebliment 

Pressió (kPa): 100 

Temperatura (ºC): 65-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries.  

Diàmetre 60,32/10,29mm i 200/60,32mm 

Dimensions de la columna 

Diàmetre (m): 0,7 

Altura total (m): 11,69 

Elevació (m): 3 

Gruix (mm): 9,2 

Material: Acer inoxidable 304 

Interiors: Distribuïdors de líquid i 

empaquetatge del catalitzador, estructures 

de suport. 

Observacions 

També existiran diferents indicadors de temperatura al llarg de la columna, així com un 

manòmetre. Finalment, disposarà d’un indicador controlador de nivell en la part inferior i un 

indicador controlador de temperatura. 

La columna disposarà d’una boca d’home i diferents entrades per a l’alimentació, al igual 

que per a la càrrega del catalitzador. La columna de destil·lació reactiva disposarà d’una 

vàlvula d’alleujament. 

 

A

B 
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL DECANTADOR S-101 

Condicions d’operació Observacions 

Tipus: Separador líquid-líquid per gravetat 

Pressió (kPa): 100 

Temperatura (ºC): 95 

El decantador disposa d’un controlador 

indicador de pressió per alleujar els 

increments de pressió. També existeixen 

dos indicadors controladors de nivell. 

Estarà equipat amb una boca d’home i 

d’una entrada i dues sortides de fluid. 

 

 

Dimensions del decantador 

Diàmetre (m): 8,1 

Llargària (m): 16,2 

Material: Acer inoxidable 304 

Esquema 

 

 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries. Diàmetre 48,26mm. 

 

  

A 

B
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL 

INTERCANVIADOR DE CALOR 
E-101 

Condicions d’operació Esquema 

FLUID CALENT (carcassa): Vapor d’aigua  

Temperatura entrada (ºC): 133,6 

Temperatura sortida (ºC): 133,6 

Pressió (kPa): 300 

FLUID FRED (tubs): Mescla metanol-

triglicèrids 

Temperatura entrada (ºC): 12,58 

Temperatura sortida (ºC): 60 

Pressió (kPa): 200 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries.  

Diàmetre 60,32mm. 

Dimensions del 

intercanviador de calor 
Observacions 

Codi de disseny: TEMA AES 

Àrea (m2): 2,65 

Diàmetre dels tubs(mm): 25 

Espessor dels tubs (mm): 5 

Longitud dels tubs (m): 2,44 

Nº de tubs: 14 

Diàmetre carcassa (mm): 209,03 

Espessor carcassa (mm): 9,3 

Material: AISI 304 i acer al carboni 

El intercanviador de calor disposarà d’un 

indicador controlador de temperatura, així 

com d’una vàlvula d’alleujament. 

Estarà equipat amb dues entrades i dues 

sortides, una per a cada fluid. A més d’una 

boca d’home per facilitar la seva neteja. 

 

 

A 

B
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL 

INTERCANVIADOR DE CALOR 
E-102 

Condicions d’operació Esquema 

FLUID CALENT (tubs): Mescla reaccionada al 

pre-reactor 

Temperatura entrada (ºC): 82,89 

Temperatura sortida (ºC): 65 

Pressió (kPa): 200 

FLUID FRED (carcassa): Aigua de refrigeració 

Temperatura entrada (ºC): 20 

Temperatura sortida (ºC): 55 

Pressió (kPa): 100 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries.  

Diàmetre 60,32mm. 

Dimensions del 

 intercanviador de calor 
Observacions 

Codi de disseny: TEMA  AES 

Àrea (m2): 2,98 

Diàmetre dels tubs(mm): 25 

Espessor dels tubs (mm): 5 

Longitud dels tubs (m): 2,44 

Nº de tubs: 16 

Diàmetre carcassa (mm): 221,44 

Espessor carcassa (mm): 9,3 

Material: AISI 304 i acer al carboni 

El intercanviador de calor disposarà 

d’un indicador controlador de 

temperatura, així com d’una vàlvula 

d’alleujament. 

Estarà equipat amb dues entrades i 

dues sortides, una per a cada fluid. A 

més d’una boca d’home per facilitar la 

seva neteja. 

 

A 

B
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL 

CONDENSADOR 
E-103 

Condicions d’operació Esquema 

FLUID CALENT (tubs): Metanol 

Temperatura entrada (ºC): 64,85 

Temperatura sortida (ºC): 64,85 

Pressió (kPa): 100 

FLUID FRED (carcassa): Aigua de refrigeració 

Temperatura entrada (ºC): 20 

Temperatura sortida (ºC): 55 

Pressió (kPa): 100 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries.  

Diàmetre 200mm i 42,16mm. 

Dimensions del condensador Observacions 

Codi de disseny: TEMA AES 

Àrea (m2): 72,47 

Diàmetre dels tubs(mm): 25 

Espessor dels tubs (mm): 5 

Longitud dels tubs (m): 2,44 

Nº de tubs: 379 

Diàmetre carcassa (mm): 904,13 

Espessor carcassa (mm): 9,5 

Material: AISI 304 i acer al carboni 

El condensador disposarà d’un 

indicador controlador de pressió, així 

com d’una vàlvula d’alleujament. 

Estarà equipat amb dues entrades i 

dues sortides, una per a cada fluid. A 

més d’una boca d’home per facilitar la 

seva neteja. 

 

A 

B
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL CALDERÍ E-104 

Condicions d’operació Esquema 

FLUID CALENT (carcassa): Vapor d’aigua 

Temperatura entrada (ºC): 133,6 

Temperatura sortida (ºC): 133,6 

Pressió (kPa): 300 

FLUID FRED (tubs): Producte de cues de 

la columna de destil·lació reactiva. 

Temperatura entrada (ºC): 67,82 

Temperatura sortida (ºC): 99,08 

Pressió (kPa): 100 

 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries.  

Diàmetre 60,32mm i 170mm. 

Dimensions del 

 intercanviador de calor 
Observacions 

Codi de disseny: Termosyphon 

Àrea (m2): 21,67 

Diàmetre dels tubs(mm): 25 

Espessor dels tubs (mm): 5 

Longitud dels tubs (m): 2,44 

Nº de tubs: 114 

Diàmetre carcassa (mm): 526,74 

Espessor carcassa (mm): 9,5 

Material: AISI 304 i acer al carboni 

El calderí disposarà d’un indicador 

controlador de temperatura, així com d’una 

vàlvula d’alleujament. 

Estarà equipat amb dues entrades i dues 

sortides, una per a cada fluid. A més d’una 

boca d’home per facilitar la seva neteja. 

 

A

B
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL DIPÒSIT V-101 

Condicions d’operació Esquema 

Emmagatzematge de metanol. 

Pressió (kPa): 100 

Temperatura (ºC): 20 

Dies d’autonomia: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries.  

Diàmetre 17,15mm. 

Dimensions del dipòsit 

Tipus: Cilíndric vertical 

Unitats: 1 

Volum (m3): 82,53 

Diàmetre (m): 3,27 

Alçada (m): 9,82 

Material: Acer inoxidable 304 

Observacions 

El dipòsit estarà equipat amb un controlador indicador de nivell. 

Existirà una boca d’home per a la seva neteja. 

Disposarà d’una vàlvula d’alleujament. 

 

 

A 

B 
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL DIPÒSIT V-102 

Condicions d’operació Esquema 

Emmagatzematge de triglicèrids. 

Pressió (kPa): 100 

Temperatura (ºC): 2 

Dies d’autonomia: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries.  

Diàmetre 42,16mm. 

Dimensions del dipòsit 

Tipus: Cilíndric vertical, fons cònic. 

Unitats: 3 

Volum (m3): 528,24 

Diàmetre (m): 4,21 

Alçada (m): 12,63 

Material: Acer inoxidable 304 

Observacions 

El dipòsit estarà equipat amb un controlador indicador de nivell, i amb una vàlvula 

d’alleujament. 

Disposarà d’un sistema calefactor o de refredament per mantenir la temperatura 

adequada. 

Existirà una boca d’home per a la seva neteja 

 

 

A 

B
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL DIPÒSIT V-103 

Condicions d’operació Esquema 

Dipòsit mescla metanol i triglicèrids. 

Pressió (kPa): 100 

Temperatura (ºC): 12,58 

Temps d’autonomia (min): 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries.  

Diàmetre 60,32mm. 

Dimensions del dipòsit 

Tipus: Cilíndric vertical 

Unitats: 1 

Volum (m3): 3,05 

Diàmetre (m): 1,09 

Longitud (m): 3,27 

Material: Acer inoxidable 304 

Observacions 

El dipòsit estarà equipat amb un controlador indicador de nivell. 

Existirà una boca d’home per a la seva neteja. 

Disposarà d’una vàlvula d’alleujament. 

 

 

A 

B
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL DIPÒSIT V-104 

Condicions d’operació Observacions 

Dipòsit pulmó de la columna de destil·lació 

reactiva. 

Pressió (kPa): 100 

Temperatura (ºC): 65 

Temps d’autonomia (min): 10 

El dipòsit estarà equipat amb un 

controlador indicador de nivell. 

Existirà una boca d’home per a la seva 

neteja. 

Disposarà d’una vàlvula d’alleujament. 

 

 

 

Dimensions del dipòsit 

Tipus: Cilíndric horitzontal. 

Unitats: 1 

Volum (m3): 2,86 

Diàmetre (m): 1,07 

Longitud (m): 3,20 

Material: Acer inoxidable 304 

Esquema 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries. Diàmetre 60,32mm. 

 

A

B 
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL DIPÒSIT V-105 

Condicions d’operació Observacions 

Baló de reflux de la columna de destil·lació 

reactiva. 

Pressió (kPa): 100 

Temperatura (ºC): 65 

Temps d’autonomia (min): 5 

El dipòsit estarà equipat amb un 

controlador indicador de nivell. 

Existirà una boca d’home per a la seva 

neteja. 

Disposarà d’una vàlvula d’alleujament. 

 

 

 
Dimensions del dipòsit 

Tipus: Cilíndric horitzontal 

Unitats: 1 

Volum (m3): 0,72 

Diàmetre (m): 0,67 

Longitud (m): 2,02 

Material: Acer inoxidable 304 

Esquema 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries. Diàmetre 42,16mm. 

A

B 
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL DIPÒSIT V-106 

Condicions d’operació Observacions 

Dipòsit pulmó del decantador. 

Pressió (kPa): 100 

Temperatura (ºC): 100 

Temps d’autonomia (min): 10 

El dipòsit estarà equipat amb un 

controlador indicador de nivell. 

Existirà una boca d’home per a la seva 

neteja. 

Disposarà d’una vàlvula d’alleujament. 

 

 

 

Dimensions del dipòsit 

Tipus: Cilíndric horitzontal 

Unitats: 1 

Volum (m3): 2,39 

Diàmetre (m): 1,01 

Longitud (m): 3,01 

Material: Acer inoxidable 304 

Esquema 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries. Diàmetre 48,26mm. 

  

A

B 
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL DIPÒSIT V-107 

Condicions d’operació Esquema 

Emmagatzematge FAME. 

Pressió (kPa): 100 

Temperatura (ºC): 95 

Dies d’autonomia: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre  0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries.  

Diàmetre 48,26mm. 

Dimensions del dipòsit 

Tipus: Cilíndric vertical 

Unitats: 3 

Volum (m3): 297,73 

Diàmetre (m): 3,48 

Alçada (m): 10,44 

Material: Acer inoxidable 304 

Observacions 

El dipòsit estarà equipat amb un controlador indicador de nivell. 

Existirà una boca d’home per a la seva neteja. 

Disposarà d’una vàlvula d’alleujament. 

 

 

A

B 
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FULL D’ESPECIFICACIONS DEL DIPÒSIT V-108 

Condicions d’operació Esquema 

Emmagatzematge Glicerol. 

Pressió (kPa): 100 

Temperatura (ºC): 95 

Dies d’autonomia: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Boques d’home. Diàmetre 0,5m. 

B: Entrades i sortides matèries.  

Diàmetre 13,72mm. 

Dimensions del dipòsit 

Tipus: Cilíndric vertical 

Unitats: 1 

Volum (m3): 30,56 

Diàmetre (m): 2,35 

Alçada (m): 7,05 

Material: Acer inoxidable 304 

Observacions 

El dipòsit estarà equipat amb un controlador indicador de nivell. 

Existirà una boca d’home per a la seva neteja. 

Disposarà d’una vàlvula d’alleujament. 

 

 

A 

B
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8. Impacte ambiental 

8.1. Residus generats i preservació del medi ambient 

Per oferir una informació sobre la repercussió que el present projecte té sobre el medi 

ambient, en els següents apartats es fa referència als diferents efluents i residus generats. 

Els punts conflictius del procés, en quant a la possibilitat de generació de residus, son: 

- Els rebliments utilitzats en el pre-reactor i en la columna de destil·lació reactiva. 
- Hidrocarburs utilitzats en la neteja dels equips. 
- L’aigua sanitària. 

8.1.1. Residus sòlids generats 

En les instal·lacions de producció de Biodièsel es produeixen residus sòlids en el pre-reactor 

i en la columna de destil·lació reactiva, i en menor mesura, en els filtres disposats al llarg de 

la instal·lació. 

Els residus dels filtres son partícules sòlides, normalment òxids procedents de canonades, i 

la seva producció estimada és inferior a 0,5 kg/mes. 

Aquests residus son totalment inerts i la seva composició correspon a òxids metàl·lics, 

normalment de ferro. 

Els residus generats en el pre-reactor i en la columna de destil·lació reactiva corresponen a 

les partícules de catalitzador utilitzat. Es considera que el catalitzador es desactiva cada any, 

és a dir, que en la parada anual per manteniment de la planta es canviarà el rebliment 

utilitzat. Per això, es produeixen aproximadament uns 40kg/any. 

Aquests residus, a mesura que es vagin produint, s’aniran emmagatzemant en recipients 

adequats, i una vegada s’hagi acumulat certa quantitat, s’entregaran a un gestor de residus 

que estigui homologat i censat en el “Registre General de Gestors de Residus de 

Catalunya”. 

8.1.2. Efluents líquids 

Es produeixen efluents d’aigua sanitària, procedent dels lavabos i serveis, que es recullen a 

través d’un col·lector que desemboca en la xarxa de clavegueram municipal i son conduïts a 

la corresponent EDAR, per el que no es requereix d’un sistema de tractament específic per a 

aquestes aigües residuals. 
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També es produeix una barreja de hidrocarburs, oli i metanol en el moment en que es neteja  

la planta. Aquest efluent també és conduit a la xarxa de clavegueram municipal per a que 

sigui tractat correctament en la estació depuradora corresponent. 

8.1.3. Efluents gasosos 

Es distingeixen dos tipus d’emissions de compostos gasosos. Una de nitrogen, com a 

conseqüència de les operacions que necessiten atmosfera inert; i l’altra emissió consisteix 

en metanol pur que es pugui descarregar per alleujar la pressió del condensador de la 

columna de destil·lació reactiva. 

Les emissions de nitrogen no presenten problemes de contaminació, ja que es tracta d’un 

gas inert que és component majoritari del aire. 

En canvi, l’emissió de metanol, si presenta problemes de contaminació ambiental, però es 

pot menysprear degut a la poca quantitat de metanol que es dissiparà a l’atmosfera. Només 

ocorrerà en el moment en que s’augmenti la pressió en el condensador o en la columna de 

destil·lació reactiva, i per tant, s’obri la vàlvula d’alleujament. 

8.1.4. Soroll i vibracions 

El soroll és considerat el contaminant més comú que acompanya als llocs de treball, en 

qualsevol activitat industrial. Així, s’han establert límits d’emissió que s’han recollit en la 

legislació i normativa d’aplicació a totes les instal·lacions. Al soroll, cal afegir-hi l’efecte 

produït per les vibracions, funció de la freqüència d’oscil·lació de les parts mòbils de la 

maquinària i motors, que també son mesurades en decibels (dB), com el soroll, i que, encara 

que es tractin de fenòmens diferents, normalment es comptabilitzen de manera conjunta. 

La mesura de soroll i vibracions, en dB, s’estableix en base a un valor de referència i no es 

pot addicionar aritmèticament. En el cas de les vibracions s’utilitza com a referència el valor 

de la freqüència del fenomen. 

Segons la legislació espanyola aplicable, el nivell màxim de soroll en les zones de treball és 

inferior a 85dB i s’adopten mesures de protecció per al personal.  

Per a les vibracions, quan és necessari, la maquinària disposa de sistemes d’amortiguació 

dels elements vibrants, amb el que es redueix el efecte de les vibracions a nivells que no 

resulten perjudicials per a la salut del treballador, ni es manifesten a l’exterior. 
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8.1.5. Pols 

En cap operació del procés es manipulen ni es generen productes en forma de pols. Així, no 

és necessari adoptar mesures enfocades a la seva prevenció. És a dir, no es precisa fer cap 

consideració sobre aquests tipus especial de contaminació. 

8.2. Sostenibilitat de les matèries primeres i productes 

El fet de que la obtenció de Biodièsel sigui a partir de matèries primeres renovables, a 

diferència del dièsel provinent del petroli, no significa que sigui un combustible del tot 

sostenible.  

Si que és cert, que al no provenir del petroli, no conté elements indesitjables presents en els 

combustibles convencionals, com el sofre i compostos orgànics aromàtics; fet que beneficia 

al medi ambient.  

També és cert que el fet de que es pugui produir Biodièsel a partir d’olis utilitzats (olis de 

cuina); fa que es revaloritzin aquests, convertint un residu en matèria primera. 

Però, també és cert, que no tot el Biodièsel es produeix amb olis utilitzats. Molts països en 

via de desenvolupament desforesten els seus boscos per tal de poder cultivar plantes que 

siguin capaces de produir olis aptes per a la producció de Biodièsel. La desforestació de 

boscos no només comporta la desaparició dels arbres, sinó que també destrueix 

l’ecosistema i la biodiversitat animal. 

Encara que, el fet de que es necessitin olis vegetals per a la producció de Biodièsel genera 

un mercat on els agricultors el poden vendre. 

A més, la utilització de terres per a cultivar plantes que produeixin olis per a Biodièsel deixa 

menys terres per a cultius alimentaris.  

8.3. Petjada de carboni 

Degut al canvi climàtic global que s’està experimentant i a la contínua pujada de preus de 

l’energia, la limitació d’emissions de CO2 s’està convertint en un fet bàsic per tal d’evitar 

aquests fets. 

Així, a continuació, es calcula la petjada de carboni que produeix la instal·lació, és a dir, les 

emissions de CO2 que es produeixen anualment en la planta, seguint el procediment de 

càlcul de [9]. 
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Per a aquest càlcul es necessita conèixer l’equivalència entre l’energia utilitzada i el CO2 

produït. Aquest valor depèn del tipus d’energia utilitzada i de com s’ha produït aquesta, en 

aquest cas es considera que l’energia elèctrica s’ha produït a partir de gas. Per això, existeix 

un rang de valors que estan entre els 0,439 kg CO2/kWh i els 0,688 kg CO2/kWh, que 

correspon a un valor entre els 0,22 mn
3 CO2/ kWh i els 0,65 mn

3 CO2/ kWh (veure Figura 

8.1.).  En aquest cas, s’utilitza un valor bastant conservador, 0,3 mn
3 CO2/kWh. 

 

 

 

 

 

Es necessita, també, conèixer el consum d’energia per produir un m3 de cada servei que 

s’utilitza en la planta. En la següent Taula 8.2. es poden veure uns valors típics. El nitrogen 

utilitzat en la planta no es té en compte degut a que no és un consum constant. 

 

Aire comprimit 0,15 kWh/m3  

Aigua de refredament 0,75 kWh/m3 

Finalment, coneixent el consum de cada servei es pot calcular l’emissió de CO2 que es 

produeix. 

1) Consum aire comprimit: 

L’aire comprimit s’utilitza per controlar les vàlvules de control. Com es pot comprovar en el 

P&ID (veure Plànol 3), en el procés s’utilitzen 25 vàlvules de control. Degut, però, a que no 

s’ha dissenyat la secció S-200, no es coneix la totalitat de les vàlvules. Per aquest motiu, es 

suposa que existiran 25 vàlvules més a la secció de purificació. 

Figura  8.1. Emissions de CO2 per kWh d’energia elèctrica [9]. 

Taula  8.2. Valors típics de consum d’energia elèctrica [9]. 
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Segons l’article [5], una vàlvula de 2” que subministra aire comprimit a 250 kPa, consumeix 

0,25 mn
3/h d’aire. 

Així, el consum de les 50 vàlvules és de: 

50 0,25 8760 109.500  

2) Consum aigua de refredament: 

L’aigua de refredament s’utilitza en el intercanviador de calor E-102 i en el condensador E-

103. Com es pot comprovar en l’Annex H, el consum d’aigua de refredament és de 8,5 kg/s; 

és a dir, 268.056 m3/any. 

3) Consum de Gas natural: 

El Gas natural s’utilitza en la caldera per produir el vapor d’aigua saturat i sec que 

necessiten el intercanviador de calor E-101 i el calderí E-104. En l’Annex R, es comprova 

que es necessiten 151,57 kW per al intercanviador de calor E-101 i 910,10 kW per al calderí 

E-104. S’ha tingut en compte, però, que la distribució de vapor d’aigua està dimensionada 

per portar un 20% del vapor necessari per aquests dos intercanviadors per si es necessita 

instal·lar un altre consum (veure Annex M). 

Així, el consum de vapor en kW serà de 1274,02. 

Tenint en compte que la caldera té un rendiment aproximat del 95%, i que el poder calorífic 

del Gas natural és de 52.000 kJ/kg, es coneix el consum de Gas natural per produir el vapor. 

1274,02
0,95

8760 109.500  

 
1274,02

0,95
1 

52.000 
3600

1
8760
1

813.307,06  

4) Consum d’electricitat: 

La potència instal·lada a la planta és de 62.968 W, o el que és el mateix, 551.599 kWh/any. 

El càlcul detallat de la potència instal·lada a la planta es troba en el Annex N. 

En la Taula 8.3. es resumeixen els consums de serveis auxiliars necessaris. 

Aire comprimit 109.500 mn
3/any 
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Aigua de refredament 268.056 m3/any 

Vapor d’aigua (GN) 11.747.768,59 kWh/any 

Electricitat 551.599 kWh/any 

Així, cada servei produeix la següent quantitat de CO2. 

Aire comprimit 4.927,5 mn
3/any 

Aigua de refredament 60.312 mn
3/any 

Vapor d’aigua (GN) 3.524.330,58 mn
3/any 

Electricitat 165.479 mn
3/any 

TOTAL: 3.755.051 mn
3 /any 

Tenint en compte que en la planta es produeixen 50.952,7 t/any de FAME cru, la petjada 

de carboni de la instal·lació serà de: 

  
3.755.051 1 

50.952,7  
73,70   

Degut a que no s’han trobat dades de la Petjada de Carboni que produeix el procés Lurgi, 

no es pot comparar amb aquest. 

Taula  8.3. Consum dels serveis auxiliars.

Taula  8.4. Emissions de CO2 anuals.
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9. Estudi econòmic 

L’estudi econòmic de la planta de producció de Biodièsel i Glicerol avalua la inversió a 

realitzar, així com la viabilitat econòmica que tindrà aquesta avaluant el cost de producció 

del Biodièsel cru. 

Per a calcular la inversió que s’ha de realitzar es segueix el procediment de Lang. Aquest 

procediment consisteix en calcular la inversió de tota la planta a partir de la inversió de 

l’equip principal.  

D’altra banda, el càlcul de la inversió dels equips principals es realitza segons el “Pré-Estime 

Method” del IFP (Institut Francès del Petroli) [1]. 

Addicionalment, ja que els equips estan avaluats al 2000, s’ha actualitzat el preu al 2011, 

mitjançant el CE Plant Construction Cost Index. 

D’altra banda, el càlcul del cost de producció del Biodièsel es realitza a partir del cost de les 

matèries primeres involucrades en el procés i dels serveis auxiliars necessaris. També es té 

en compte, que la producció de Biodièsel genera un subproducte, el Glicerol, que pot ser 

venut al mercat, és a dir, genera uns beneficis. Per aquest motiu, el cost de producció del 

Biodièsel disminueix. 

S’ha de tenir en compte que el cost de producció del Biodièsel pot variar, ja que al estar lligat 

amb el cost de les matèries primeres i el preu de venta del Glicerol, si aquests varien el seu 

cost també ho farà el del Biodièsel.   

En el Annex O es presenta el mètode de càlcul desenvolupat. 

En la Taula 9.1. es presenten els preus utilitzats per els càlculs, i en la Taula 9.2. es 

presenten els resultats obtinguts. 

 
Preu (€/t) 

Triglicèrids 360,69 

Metanol 198,38 

Glicerol 228,90 

Taula  9.1. Preus de les matèries primeres i del Glicerol [6]. 
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Cost inversió equips principals (M€) 1,72 

Cost inversió de la planta (M€) 15,49 

Cost matèries primeres (M€/any) 18,03 

Cost serveis auxiliars (€/any) 150.964 

Cost de producció del Biodièsel (€/t) 356,85 

Cost de producció del Biodièsel (€/l) 0,381 

Segons l’article [6], el cost de producció del Biodièsel a Estats Units és de 389,81 €/t. Així, 

observant el valor obtingut del cost de producció del Biodièsel es comprova que la 

destil·lació reactiva és una tecnologia econòmicament viable, degut a que la diferència en el 

cost depèn únicament dels equips utilitzats ja que s’han utilitzat els mateixos valors del cost 

de la matèria primera per al càlcul. Realment, també depèn del cost dels serveis auxiliars, 

però aquest cost s’ha menyspreat degut a que el seu valor és insignificant respecte al cost 

de les matèries primeres i dels equips principals. 

El cost de producció del Biodièsel obtingut és molt favorable. Degut al cost obtingut 

l’empresa que produeixi Biodièsel utilitzant la destil·lació reactiva obtindrà un producte 

totalment competitiu en el mercat, ja que podrà obtenir uns beneficis i encara deixar prou 

marge a l’Estat per aplicar-hi les tasses corresponents sense que el preu de venta al públic 

es vegi augmentat.  

Taula  9.2. Resultats de l’estudi econòmic. 
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10. Viabilitat de la tecnologia utilitzada 

Aquest projecte pretén demostrar la viabilitat de la destil·lació reactiva per a la producció de 

Biodièsel. 

Es considera que la tecnologia serà idònia si els resultats obtinguts des del punt de vista 

tècnic, econòmic i de impacte ambiental són favorables. És a dir, si comparats amb els 

resultats de la tecnologia actual, Procés Lurgi, aquests són millors als existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des del punt de vista tècnic, s’ha demostrat que la destil·lació reactiva serveix per a la 

producció de Biodièsel, degut a que amb tant sols 3 equips principals, pre-reactor, columna i 

decantador; s’aconsegueix la producció desitjada, així com es pot observar en el Diagrama 

de Blocs del procés (Figura 10.2.). Mentre que, en la tecnologia de Lurgi son necessaris 2 

reactors i diferents columnes de destil·lació. 

 

 

 

 

 

 

Figura  10.1. Diagrama del procés Lurgi [16]. 

Figura  10.2. Diagrama del procés desenvolupat. 
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El fet de que la zona de producció sigui més simplificada, implica uns avantatges econòmics 

en front del procés Lurgi. Aquests avantatges econòmics son deguts a que la inversió a 

realitzar serà menor ja que es necessiten menys equips principals, i per tant, també, menys 

espai per a la seva implementació. 

D’altra banda, la destil·lació reactiva suposa un estalvi en la inversió al ser capaç de 

realitzar, en la mateixa unitat, la reacció de transesterificació i recuperació del metanol no 

reaccionat. 

Un altre avantatge econòmic que ofereix la destil·lació reactiva és degut al poc excés de 

metanol que utilitza (relació molar 4:1), ja que es recupera pràcticament tot el metanol no 

reaccionat per caps de la columna i pot tornar a ser utilitzat. Així, el cost en matèries 

primeres és més baix respecte del procés convencional que es realitza amb una relació 

molar de 25:1. Aquest estalvi en el cost del metanol, es reflexa en el cost de les matèries 

primeres, i per tant, en el cost de producció del Biodièsel.  

Segons l’article [6] el cost de les matèries primeres és de 13,19 M€/any per a produir 35.500 

t/any de Biodièsel. Si es compara per a produir la mateixa quantitat de Biodièsel (51.000 

t/any) el cost de les matèries primeres és de 19 M€/any. En canvi, utilitzant la destil·lació 

reactiva el cost en matèries primeres és de 18 M€/any. 

S’ha de tenir en compte, però, que el cost de producció del Biodièsel està totalment lligat en 

el cost de les matèries primeres. Així, el cost de producció variarà segons on es produeixi el 

Biodièsel, degut a que factors com el transport influeixen en el preu de les matèries 

primeres.  

Finalment, el impacte ambiental que genera el procés és mínim. Pràcticament no es 

produeixen residus, tant sols el catalitzador desactivat i els efluents generats en la neteja de 

la planta de producció. 
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Conclusions 

Un cop s’ha realitzat aquest projecte es poden extreure diferents conclusions. 

La primera és que la destil·lació reactiva és una tecnologia totalment viable per a la 

producció de Biodièsel. Realitzant la simulació del procés amb el programa ASPEN TECH 

s’ha comprovat que es pot produir la quantitat de Biodièsel desitjada sense la necessitat de 

la implementació d’una gran planta química.  

Encara que s’ha de comentar que, el fet de no disposar de les constants cinètiques 

adequades per al catalitzador utilitzat, fa que els resultats obtinguts no siguin del tot acurats. 

Aquest fet podria fer que la destil·lació reactiva fos menys factible del que s’ha vist si les 

constants cinètiques utilitzades son més favorables que les reals. 

D’altra banda, ja que s’ha comprovat que aquest procés és adequat per a produir Biodièsel 

és podria seguir estudiant per tal de millorar-lo. S’hauria d’estudiar si realment és necessari 

el pre-reactor, ja que la seva funció és només convertir un 30% dels triglicèrids inicials. Així, 

per el fet de que el pre-reactor no fos necessari, es produiria una disminució del cost dels 

equips principals, i per tant, de la inversió a realitzar. 

Per aquest mateix motiu, s’hauria d’avaluar la conveniència d’utilitzar un altre tipus de 

decantador. Per exemple  es podria comprovar si es necessitaria menys espai per a la 

implementació del decantador si aquest fos centrífug, ja que, degut a la força centrípeta les 

fases es separarien més fàcilment. 

Finalment, s’ha de comentar que la disponibilitat de dades del procés Lurgi és limitada i que 

per tant, no s’ha pogut comparar, numèricament, la disminució del cost de inversió de la 

planta, així com el impacte ambiental creat per la Petjada de carboni. 
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