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ANNEX A. GENERALITATS I PARTICULARITATS DEL BIODIÈSEL 

A.1. Especificacions del i pel biodièsel 

La definició de biodièsel proposta per les especificacions ASTM (“American Society for Testing and 

Material Standard”, associació internacional de normativa de qualitat) el descriu com a esters 

monoalquílics d’àcids grassos de cadena llarga derivats de lípids renovables tals com olis vegetals o 

greixos d’animals, i que s’usen en motors d’ignició per compressió. 

No obstant, els esters més utilitzats són els de metanol i etanol (obtinguts a partir de la 

transesterificació de qualsevol tipus d’olis vegetals o greixos animals o de l’esterificació dels àcids 

grassos) degut al seu baix cost i als seus avantatges químics i físics.  

A diferència d’altres combustibles, els biocarburants presenten la particularitat d’utilitzar productes 

vegetals com a matèria prima. Això és la causa de que sigui precís tenir en compte les 

característiques dels mercats agrícoles, juntament a la complexitat que ja de per si presenten els 

mercats energètics.  

En aquest sentit, cal destacar que el desenvolupament de la indústria dels biocarburants no depèn 

principalment de la disponibilitat local de matèria prima, sinó de l’existència d’una demanda 

suficient. A l’assegurar l’existència d’una demanda de biocarburants, el desenvolupament del seu 

mercat pot aprofitar-se per a potenciar altres polítiques com l’agrícola, afavorint la creació de llocs de 

treball en el sector primari, la fixació de població en l’àmbit rural, el desenvolupament industrial i 

d’activitats agrícoles, i reduint a la vegada els efectes de la desertització gràcies a la plantació de 

cultius energètics.  

En quant a la utilització del biodièsel com a combustible d’automoció, s’ha de senyalar que les 

característiques dels esters són més semblants a les del gasoil que les de l’oli vegetal sense modificar; 

la viscositat de l’ester és dues vegades superior a la del gasoil en front a deu vegades o més de la de 

l’oli cru; a més a més, l’índex de cetà dels esters és superior, essent els valors adequats per al seu ús 

com a combustible. L’ASTM ha especificat diferents proves que s’han de realitzar als combustibles 

per assegurar el seu correcte funcionament. 

El biodièsel necessita disposar d’unes especificacions que enumeri les propietats i garanteixi la 

qualitat del producte. A més a més, el biodièsel ha de complir els requisits pels combustibles minerals 

d’automoció i que es troben recollits en la normativa europea. Els requeriments específics i els 

mètodes de control per a la comercialització i distribució d’esters metílics d’àcids grassos –FAME- per 

a la seva utilització en motors dièsel amb 100% de concentració es troben en la norma EN 14214 
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(veure Annex O) transcrita a la legislació espanyola en el RD 398/1996 [RD398, 1996] i el RD 

1728/1999 [RD1728, 1999] en concordança amb la Directiva Europea 98/70/CE.  

A la taula A.1 s’enumeren les especificacions establertes pel biodièsel i el mètode d’assaig 

corresponent.  

 Límits  

Propietat Unitat Mínim Màxim Mètode d’assaig 

Contingut en ester % (m/m) 96,5  EN 14103 

Densitat a 15ºC kg/m2 860 900 
EN ISO 3675 
EN ISO 121875 

Viscositat a 40ºC mm2/g 3,50 5,00 EN ISO 3104 

Punt d’inflamació ºC 120 - prEN ISO 3679 

Contingut de sofre mg/kg - 10,0 
prEN ISO 20846 
prEN ISO 20884 

Residu de carboni  
(en 10% de residu destil·lat) 

% (m/m) - 0,30 EN ISO 10370 

Índex de cetà  51,0  EN ISO 5165 

Contingut de cendres sulfatades % (m/m) - 0,02 ISO 3987 

Contingut en aigua mg/kg - 500 EN ISO 12937 

Contaminació total mg/kg - 24 EN 12662 

Corrosió de la tira de coure 
 (3h a 50ºC) 

Classificació Classe 1  EN ISO 2160 

Estabilitat a la oxidació 110ºC hores 6,0 - EN 14112 

Índex d’àcid mg KOH/g  0,50 EN 14104 

Índex de iode (actualment 140) g de iode/100 g  120 EN 14111 

Ester de metil d’àcid linoleic % (m/m)  12,0 EN 14103 

Esters de metil poli-insaturats    

( a 4 dobles enllaços) 
% (m/m)  1  

Contingut de metanol % (m/m)  0,20 EN 14110 

Contingut en monoglicèrids % (m/m)  0,80 EN 14105 

Contingut en diglicèrids % (m/m)  0,20 EN 14105 

Contingut en triglicèrids % (m/m)  0,20 
EN 14105 
EN 14106 

Glicerol lliure % (m/m)  0,02 
EN 14105 
 

Glicerol lliure % (m/m)  0,25 EN 14105 

Metalls del grup I (Na+K) mg/kg  5,0 
EN 14108 
EN 14109 

Metalls del grup II (Ca+Mg) mg/kg  5,0 prEN 14538 

Contingut en fòsfor mg/kg  10,0 EN 14107 

Taula A.1 Propietats del biodièsel [16] 

Com s’observa en les especificacions, el valor d’índex de iode ha pujat de 120 a 140. L’índex de iode 

mesura el nombre d’instauracions i una major proporció de dobles enllaços suposa una major 
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tendència a l’oxidació. L’especificació de 120 podria excloure als esters de gira-sol, una mica més 

insaturats i amb l’índex de iode més alt, però a Espanya, a l’haver-se fixat l’índex de iode a 140 ja no 

existeix aquest problema amb el que sí que entrarien dins de les especificacions productes com el 

gira-sol, matèria prima habitualment utilitzada per a produir biodièsel al nostre país.  

És per aquesta raó que a Espanya s’estan desenvolupant treballs en els últims anys per a la utilització 

de biodièsel de gira-sol en diferents proporcions. En aquesta línia, Repsol també ha realitzat assajos 

en banc de motors amb mescles d’esters de gira-sol al 30%; dels resultats d’aquests projectes es 

dedueix que no té perquè excloure’s als esters de gira-sol de l’especificació ja que el seu 

comportament és similar als de la colza.  

Actualment s’està discutint la possibilitat d’establir un índex de iode per al producte final (per a la 

mescla emprada) per la qual cosa l’índex de iode en la mescla de l’ester metílic de gira-sol i dièsel 

mineral estaria dins les especificacions. 

A.2. Avantatges i desavantatges del biodièsel 

A.2.1. Avantatges 

Nombrosos estudis destaquen els beneficis d’usar biodièsel enlloc de dièsel o, al menys, una mescla 

d’ambdós. A continuació es presenten alguns dels principals avantatges del biodièsel: 

- La seva fabricació necessita poca energia, essencialment utilitzada en els processos 

d’extracció, llaurat de les zones agrícoles i creació de vapor. 

- Permet augmentar el nombre de cetà, o sigui, la capacitat d’autoignició del combustible, 

produint una millor combustió. 

- És un combustible biodegradable que es dissol fàcilment a la natura sense crear 

contaminació de l’ambient, en cas de vessament accidental. 

Aquest combustible permet una reducció notable de les emissions nocives a l’atmosfera tal com es 

mostra a la Figura A.2; té un balanç neutre en CO2 perquè el diòxid de carboni es consumeix per 

fotosíntesi en vegetals, que es poden usar per a fabricar de nou biodièsel. 

Com es pot veure, l’ús de biodièsel permet disminuir de manera important les emissions de material 

en partícules PM, el monòxid de carboni CO i els hidrocarburs no cremats HC. Com més important és 

la proporció de biodièsel en la mescla amb dièsel, més gran és el decreixement dels contaminants 

tradicionals.  
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Figura A.2 Emissions segons l’ús de biodièsel en dièsel 

A la Figura A.3 es mostra com si s’usa biodièsel pur, les emissions netes de diòxid de carboni (CO2) i 

de diòxid de sofre (SO2) es redueixen un 100%, l’emissió de sutge es redueix un 40-60%, i les 

d’hidrocarburs (HC) un 10-50%. I pel que fa a l’emissió d’hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs), i 

en particular, derivats de comprovada acció cancerígena com el fenantrè (-97%), el benzofluorantè (-

56%) i els benzopirens (-71%), també s’observa aquest fet. Finalment, l’emissió de compostos 

aromàtics i aldehids es redueix un 13%. 

 

Figura A.3 Reducció d’emissions amb l’ús de biodièsel pur 

- La viscositat cinemàtica és major, millorant la capacitat del biodièsel a lubricar el motor. Això 

permet reduir els additius utilitzats en el petroli dièsel. Pel que fa al contingut de sofre, 

aquest és molt baix, inferior a 15ppm, permetent disminuir les emissions de SO2 i material en 

partícules. Aquest element naturalment present en el petroli dièsel augmenta la lubricitat 
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però l’ús de biodièsel en mescla amb dièsel de baix contingut en sofre permet compensar 

aquesta propietat degut a la seva major viscositat. 

- Aquest nou combustible és fàcil d’implementar perquè es pot usar en mescla amb dièsel; 

s’usa el símbol Bxx per a designar la proporció de biodièsel, ‘xx’ designant el percentatge de 

biodièsel en el dièsel. Fins a un 20%, no es requereixen canvis en el motor, i per a 

percentatges de reemplaçament superiors, els canvis són mínims. 

- Les característiques del motor són similars, o sigui que el rendiment, el parell motor i el 

consum no canvien significativament. Els canvis pel conductor són imperceptibles; el seu 

major punt d’ignició disminueix el perill d’explosió durant l’emmagatzemament: el biodièsel 

és un combustible classe IIIB i, com a tal, no té majors requeriments de protecció contra 

incendis que els del petroli dièsel, que és classe II. I a més, no són necessàries modificacions 

de la infraestructura de distribució (estacions de servei, transport, etc.). 

A.2.2. Desavantatges 

Malgrat les millores que comporta el seu ús en motors de combustió interna, el biodièsel presenta 

alguns desavantatges que no es poden obviar: 

- Les emissions d’òxids de nitrogen NOx augmenten fins un 10% quan es fa servir biodièsel pur. 

Aquest compost participa en la creació d’smog fotoquímic, però es pot eliminar de manera 

eficient amb l’ús d’un catalitzador. 

- El cost de producció del biodièsel és més alt que el del petroli dièsel si hom es basa en els 

preus  vistos en els darrers anys; depèn molt del preu de les matèries primes (en un 80% més 

o menys), però l’evolució dels preus del petroli podrien convertir-lo en una alternativa 

possible a llarg termini. 

- Produir biodièsel suposa expandir les zones i les quantitats de vegetals cultivades, fet que 

genera una utilització creixent de fertilitzants i pesticides. Així, s’incrementen els residus a 

l’atmosfera i, per una altra banda, es tiren a terra compostos químics que contaminen el sòl. 

- El biodièsel pur genera corrosió i és incompatible amb alguns plàstics, motiu pel qual s’han 

de canviar certes parts del motor per a usar-lo com a B100 per exemple. 

- La glicerina present en el compost final ha de ser purificada, amb cost addicional, mitjançant 

un arrossegament amb vapor. 

- Aquest combustible té problema de fluïdesa a baixes temperatures. Tal característica 

impedeix el seu ús en certes regions de clima difícil o l’obligació d’agregar-li additius 

especials. 

- La seva vida útil és inferior a 6 mesos degut a la seva escassa estabilitat oxidativa, o sigui que 

perd la seva capacitat per oxidar-se en el procés de combustió en la càmera del motor. No es 
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pot emmagatzemar durant un temps llarg i s’ha de vendre ràpidament després de la seva 

fabricació. 

A.3. Processos de producció del biodièsel 

A.3.1. Procés discontinu 

Els processos de producció més antics són en discontinu. La reacció de transesterificació ocorre en un 

reactor agitat en 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 i la reacció ocorre a 

una temperatura aproximada d’entre 60 i 80 ºC. 

Primer, 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 un 5% en els olis vegetals i pot augmentar fins un 30% en els 

olis de cuina prèviament 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. És per 

aquest motiu que, a continuació, la mescla de FAME i glicerol és separada mitjançant decantació o 

centrifugació. 

A la fase de la mescla que conté el FAME es neutralitza amb àcid el catalitzador, es renta amb aigua i 

s’asseca. Per a aquesta 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. Seguidament, 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. A la Figura A.4 es mostra 

l’esquema del procés: 
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Figura A.4 Diagrama de blocs del procés discontinu [17] 

A.3.2. Procés catalític continu 

La Figura A.5 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’una 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. 

 

Figura A.5 Diagrama de blocs del procés catalític continu [17] 
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Per garantir que la conversió sigui suficientment alta (sobre el 98,5%) i 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 a separació del glicerol. 

A continuació, la mescla de reacció és separada en les dues 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 i el metanol es recupera per evaporació (unitat S-2) i es 

recircula. Pel que fa a la fase rica en FAME, es separa del metanol que conté en les unitats S-3 i S-4. 

A.3.3. Procés supercrític 

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

Diferents estudis [17] han demostrat que es pot produir biodièsel sense utilitzar catalitzador si les 

condicions de reacció són de 350ºC i 200bar, amb una relació molar de 42:1. 

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

severes i és per això que es necessiten equips especials. No obstant, el problema que es presenta és 

la degradació tèrmica del biodièsel en aquestes condicions de treball. Per aquest motiu és interessant 

disminuir la temperatura i la pressió al màxim que es pugui. (L’addició d’un co-solvent fa disminuir la 

temperatura d’operació). 

Malgrat que es tracta d’una tècnica que presenta diferents avantatges, no és utilitzada a nivell 

industrial. 

A.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 a més, la hidròlisi pot ocórrer sense catalitzador. 

A la Figura A.6 es pot veure el procés representat: l’oli i l’aigua són portats a gran pressió a un 

mesclador i són escalfats amb una relació volumètrica de 1:1. L’hidròlisi ocorre al rector 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 tal que es separin els àcids grassos lliures. A 

continuació, és enviat al rector R-2 per a què ocorri la reacció d’esterificació. Del reactor 
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d’esterificació R-2 s’obtenen els FAME mesclats amb metanol, del que s’obté el biodièsel amb les 

especificacions desitjades a partir de l’evaporador Ev-1. 

En la unitat S-3, es recupera l’aigua i el metanol, que són 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 quasi la relació estequiomètrica. 

 

Figura A.6 Diagrama de blocs del procés de hidròlisi i esterificació [17] 

A.3.5 Procés enzimàtic 

La reacció de transesterificació pot ser catalitzada per enzims. La reacció ocorre en condicions 

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

El rendiment de la reacció depèn de factors molt diferents tals com la temperatura, el pH, l’enzim 

utilitzat o l’ús d’un co-solvent. Aquest rendiment no és massa alt; a més a més, es necessita molt de 

temps de reacció. Per aquests motius, el procés enzimàtic no és un procés suficientment competitiu. 

A.3.6 Hidrogenació i piròlisi de triglicèrids 

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

seguida per la piròlisi dels triglicèrids en presència d’un catalitzador. El combustible produït és una 

mescla d’hidrocarburs i esters de cadena llarga. A més a més, el glicerol és convertit en propà, que fa 

que el combustible resultant sigui més combustible. 
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D’altra banda, però, aquesta tècnica necessita una font econòmica d’hidrogen i equips més 

complexos, resultat que es tradueix també en un increment monetari important. 

A.4. Situació actual del biodièsel 

El biodièsel és un combustible alternatiu als combustibles fòssils, fabricat a partir de material vegetal. 

La seva combustió emet a l’atmosfera una quantitat de CO2 que serà absorbida per un altre vegetal 

en el procés de fotosíntesi. Així, l’ús d’un motor d’encesa per compressió amb biodièsel no modifica 

el cicle de carboni i només incorpora addicionalment el CO2 de l’energia necessària a la fabricació del 

combustible.  

S’ha observat un fort creixement de l’ús de combustibles renovables a nivell mundial, degut a la 

preocupació cada vegada major dels països en disminuir la seva dependència del petroli com a 

combustible i les seves emissions de compostos perjudicials a l’atmosfera. En efecte, el petroli 

constitueix avui dia la primera font d’energia al món, però les incerteses que pesen sobre la 

continuïtat del seu abastiment en el temps motiven als governs per trobar altres fonts d’energia. 

Les reserves provades de petroli haurien d’aconseguir abastir el món durant uns 70 anys més, però 

les tensions polítiques entre el món occidental i els països productors no garanteixen un preu baix 

estable. De fet, ja es va veure l’any 2006 que el preu del barril s’havia elevat considerablement, degut 

a la forta demanda respecte al nivell de producció previst per membres de la OPEP (Organització de 

Països Exportadors de Petroli). 

A més a més, amb ajuda de la comunitat científica internacional, la gent pren a poc a poc consciència 

del nivell excessiu de les emissions lligades tant a la seva manera de viure com de consumir. L’ús de 

combustibles amigables amb la natura resulta ser la millor via per continuar amb un increment de la 

qualitat de vida sense perjudicar més la naturalesa i els seus recursos. 

Europa i els Estats Units van ser els pioners en la fabricació de biodièsel, essent avui els principals 

productors d’aquest combustible; els Estats Units tendeixen generalment a baixar els impostos sobre 

aquest combustible per a desenvolupar la via “verda”, degut a que el cost de producció és més alt 

respecte al petroli dièsel clàssic.  L’exempció d’impostos juntament amb una obligació de mesclar 

biocombustibles al petroli fòssil haurien de portar a tots els països a vendre el seu dièsel amb un 

percentatge raonable de biodièsel. 

A.4.1. Producció de biodièsel a Espanya 

Segons la referència [16], actualment a Espanya existeixen 10 plantes que produeixen biodièsel i 

desenes es troben en projecte. No obstant això, només 128 de les més de 8500 gasolineres que hi ha 
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a Espanya ofereixen biodièsel; per contra, a Alemanya i Àustria, aquest producte es comercialitza ja a 

1800 gasolineres. 

Espanya va experimentar un creixement en producció de biodièsel proporcional a la tendència 

europea aconseguint, a finals de 2004, gairebé el 50% de l’objectiu inicial del PER (Pla d’Energies 

Renovables). A la Figura A.7 es pot observar el creixement exponencial experimentat en la producció 

de biodièsel a Espanya; és especialment significatiu el creixement aconseguit entre els anys 2004 i 

2005. 

 

Figura A.7 Gràfica de la producció de biodièsel a Espanya [16] 

Encara que a finals de 2005 la capacitat instal·lada a Espanya, d’acord amb la gràfica anterior, era de 

300000 t, si es té en compte que algunes de les plantes no es posarien en servei fins a finals d’any i 

que, per tant, la seva activitat era testimonial, la producció de biodièsel a Espanya efectiva a l’any 

2005 va ser de l’ordre de les 150000 t.  

Es presenta a la taula A.8 una relació de les plantes de biodièsel que es troben en estudi i projecció. 

N’existeixen d’altres, però per la seva importància i per l’avançat estat del projecte, s’enumeren les 

següents:  

Promotor Localitat Província Capacitat (Tm/any) 

Grup Ecològic Natural Llucmajor Mallorca 16000 

ACOR Olmedo Valladolid 66000 

Biodiésel Castila La Mancha Ocaña Toledo 80000 

Biocombustibles Andaluces Arahal Sevilla 60000 

Biodiésel Productions Escombreras Murcia 250000 

Bioenergética Extremaña 2020 S.L. Valdetorres Badajoz 60000 

General de Biocarburantes S.A. (Geobiosa) Pontejos Cantàbria 150000 

Taula A.8 Plantes de biodièsel a Espanya en estudi [16] 
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Finalment, a la taula A.9 s’adjunten les instal·lacions de producció de biodièsel existents a Espanya 

que es troben en producció: 

Promotor Emplaçament Capacitat (Tm/a) Tecnologia Observacions 

Stocks del Vallès Montmeló (B) 6000 B.D.I. (A) 
En producció 
(12/02) 

Bionor 
Transformació 

Berantevilla (A) 30000 Nopek (EE.UU) 
En producció 
(05/03) 

Bionet Europa Reus (T) 50000 AT Agrar (D) 
En producció 
(10/03) 

UCM / IDAE Alcalá de Henares (M) 5000 UCM 
En producció 
(04/04) 

Bionorte San Martín (As) 4000 - 
En producció 
(03/05) 

Biodiésel 
Castilla la Mancha 

Santa Olalla (To) 10000 B.D.I. (A) 
En producció 
(05/05) 

E.H.N. Caparroso (Na) 35000 Lurgi (D) 
En producció 
(05/05) 

Biocarburantes 
Almadén 

Almadén (CR) 20000 Enegea (A) 
En construcció 
(11/05) 

General  
de Biocarburantes 

Pontejos (S) 150000 AT Agrar (D) 
En construcció 
(12/05) 

Grupo Ecológico 
Natural 

Palma de Mallorca (IB) 6000 -En projecte  

EMTs de Cataluña/ 
IDAE/Sammet 
on Plus 

Martorell (B) 100000 -En projecte  

Taula A.9 Instal·lacions de biodièsel a Espanya [16] 

A.4.2. Producció de biodièsel a Europa 

Segons publica la European Biodiesel Board, Alemanya destaca com a primer productor, tal i com es 

pot veure a la taula A.10. 

País Producció en t 

Alemanya 1035000 

França 348000 

Itàlia 320000 

Dinamarca 70000 

Àustria 57000 

Eslovàquia 15000 

Espanya 13000 

Regne Unit 9000 

Lituània 5000 

TOTAL 2004 1932000 

Taula A.10 Producció de biodièsel a Europa el 2004 [16] 
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S’estan duent a terme moltes accions de sensibilització per part de governs i organismes oficials per a 

la promoció de les energies renovables i, en particular, del biodièsel. A títol il·lustratiu i demostrant 

l’interès que té per a la UE el foment d’aquestes tecnologies, s’assenyala que el juliol de l’any 2005, 

tots els vehicles que transportaven als líders mundials, ministres i tècnics que van assistir a la reunió 

del G8 a Gleneagles (Escòcia), estaven propulsats per biodièsel. Aquest combustible, fabricat per 

l’empresa Argent Energy, consistia en una barreja al 5% de dièsel mineral de baix contingut en sofre i 

biodièsel produït a partir d’olis reutilitzats i greixos vegetals. 

Aquesta proporció, 5% biodièsel i 95% carburant convencional, és la més usada a Europa però no per 

això suposa el límit màxim que pot ser utilitzat. Diverses flotes captives americanes i canadenques 

funcionen amb barreges al 20%. A Califòrnia es distribueix biodièsel sense barrejar, al que se li 

afegeixen additius perquè pugui funcionar fins a -20ºC. Aquest mateixa fórmula s’està provant a 

Alemanya i Àustria.  

D’acord amb el Consell Europeu de Biodièsel (EDD), la producció de biodièsel de la UE s’estima que 

va passar de 1,45 milions de t el 2003 a 1,85 milions el 2004. Prop del 80% del biodièsel de la Unió 

Europea és elaborat amb oli de llavor de colza, i aproximadament una tercera part de la collita 

d’aquesta llavor de 2004 va ser utilitzada en la producció de biocarburants. Durant els darrers anys, la 

demanda d’oli de llavor de colza per a la fabricació de combustible ha repuntat en la mesura que la 

Unió Europea està fent un esforç per disminuir la seva dependència en les importacions de 

combustibles fòssils, així com la de tallar l’emissió de gasos hivernacle.   

A.4.3. Biodièsel a Alemanya 

Alemanya és, amb diferència, el país de la Unió Europea amb major producció de biodièsel, per la 

qual cosa es reflecteix en aquest apartat les característiques de la producció en aquest país (la 

capacitat de producció alemanya de biodièsel el 2004 va ascendir a 1,1 milions de t). 

Les vendes de biodièsel el 2004 a través d’estacions de servei a Alemanya van ascendir a 376,6 

milions de litres, des dels 360,2 milions de litres el 2003 i 189,6 milions de litres el 2002. El 2003, 

Alemanya va presentar com a dada 800000t de biodièsel consumides, la qual cosa significa  l’1,4% del 

consum total de combustibles. I Alemanya, a més, importa tota la producció danesa de biodièsel 

(41000t el 2003). A més, va tenir un consum de 5000t d’oli pur de colza (0,88% del consum total). 

Per comprendre l’evolució alemanya és interessant destacar el fet que fins al començament del 2004, 

la barreja de biocarburant no gaudia d’exempció fiscal, per la qual cosa la producció alemanya de 

biocarburant (biodièsel) ha anat dirigida en exclusiva a la utilització pura del mateix. A partir de gener 

de 2004, el govern alemany va eximir als biocarburants barrejats amb combustibles amb l’objectiu de 
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donar un major impuls al biodièsel i bioetanol al país. Actualment, es permeten barreges de fins al 5% 

pel biodièsel, encara que no es descarta que en un futur s’aconsegueixin barreges de fins al 40%. 

A.5. Aplicacions del biodièsel 

Els carburants obtinguts a partir de cultius i d'altres matèries orgàniques, els anomenats 

biocarburants, presenten una sèrie d'avantatges per al sector del transport. En primer lloc, els 

biocarburants poden contribuir a reduir el creixement en les emissions de diòxid de carboni (CO2) 

fent possible així que la Unió Europea compleixi els compromisos adquirits en virtut del Protocol de 

Kyoto. 

D’altra banda, reduint la dependència que el sector del transport té del petroli (actualment del 98%), 

també poden contribuir a diversificar i millorar la seguretat en el subministrament de carburant. Així 

mateix, aquests carburants poden ser fonts alternatives d'ingressos per a les àrees rurals de la Unió 

Europea. 

El percentatge a Espanya de biocarburants utilitzats en el sector transports des de 1994 ha 

anat augmentat constantment d'un any a un altre, tal com es representa en la Figura A.11. 

 

Figura A.11 Percentatge de biocarburants en el consum total de carburants en el sector del transport, 

1994-2002 [16] 

 



Simulació, disseny i estudi de la viabilitat d’una planta de producció de biodièsel a partir d’oli vegetal segons el 

mètode Lurgi.  Pàg. 17 

 

El biodièsel és una barreja d'esters metílics derivats dels àcids grassos presents en els olis vegetals 

obtinguts de manera majoritària per reacció de transesterificació dels mateixos amb metanol. Es 

tracta, per tant, d'un combustible renovable amb un balanç d'emissió de CO2 baix, que ajudaria a 

complir els compromisos signats en el protocol de Kyoto per Espanya. La reducció d'emissions de CO2 

en usar biocarburants no és del 100%, doncs cal tenir en compte l'energia consumida en el procés de 

producció dels mateixos, a causa de la qual el balanç no és nul i s'emet CO2. 

Els esters metílics derivats dels olis vegetals posseeixen unes característiques fisicoquímiques 

semblants al gasoil, la qual cosa permet barrejar-los en qualsevol proporció i usar-los en els vehicles 

dièsel convencionals, sense realitzar importants modificacions en el disseny bàsic del motor. No 

obstant això, en proporcions superiors al 5% és necessari reemplaçar el material emprat en el circuit 

d'alimentació de combustible per un altre més resistent, ja que es pot deteriorar pel major poder 

dissolvent del biodièsel. 

Per evitar introduir les modificacions en els motors que es requereixen per a la utilització d'olis 

vegetals sense modificar, i millorar substancialment les seves característiques com a carburants, es 

recorre a transformar-los en els seus derivats esters metílics o etílics. 

Els olis procedents de plantes generalment contenen àcids grassos, fosfolípids i altres impureses, la 

qual cosa dificulta la utilització dels olis com a combustible directament. Però el seu gran 

inconvenient és l'elevada viscositat que tenen, com es pot veure en la taula A.12. Per superar aquest 

problema, l'oli necessita modificar-se químicament, principalment per transesterificació, piròlisi o 

emulsificació. De tots ells, com ja s'ha esmentat, la transesterificació és el procés que produeix 

combustibles de forma més neta i respectuosa amb el medi ambient.  

Propietat Gasoil 
Oli de gira-

sol 
Metilester 
de gira-sol 

Oli de 
colza 

Metilester 
de colza 

Densitat  
(15ºC) (kg/l) 

0,84 0,92 0,98 0,9 0,883 

Punt 
 d’ignició (ºC) 

63 215 183 200 153 

Viscositat cinemàtica  
(37,8ºC) (mm2/s) 

3,2 35 4,2 39 4,8 

Nombre de cetà 45-50 33 47-51 35-40 52 

Calor bruta de combustió 
 (mJ/kg) 

44 39,5 40 - 40 

Punt enterboliment (ºC) 0-(+3) -6,6 3 - -3 

Sofre  
(% pes) 

0,3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Residu de carbó  
 (% pes) 

0,2 0,42 0,05 - - 

Taula A.12 Diferències entre les propietats del gasoil, olis vegetals i biodièsel [16] 
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Les formes d'utilització dels olis vegetals o dels esters metílics en els motors dièsel (motors de 

compressió MEC) poden variar depenent de diferents factors. Així, les diferents maneres d'utilització 

per aconseguir un òptim rendiment en el motor, poden ser: 

- Adaptació del motor dièsel per a ús d'olis 

- Motors específics per a ús d'olis (Motor Elsbett) 

- Barreges de gasoil amb oli 

- Barreges de gasoil amb esters metílics 

- Barreges de gasoil amb alcohol 

Tant l'adaptació de motors dièsel com la barreja del biodièsel amb oli vegetal, així com la utilització 

de Motors Elsbett no tenen el grau d'implantació i desenvolupament que les barreges de gasoil amb 

esters (sobretot metílics) i amb alcohol, que es presenten com les opcions més viables 

comercialment. 

El biodièsel s'utilitza a més d’en automoció, per substituir al gasoil C de calefacció. D'altra banda, el 

biodièsel dissol els hidrocarburs pel que també s'ha utilitzat per netejar abocaments d'hidrocarburs 

(per exemple en l'accident de l'Erika a la costa francesa). Els esters metílics són també intermedis en 

la síntesi de molts productes utilitzats en la química fina. 

A.5.1. Obligacions normatives 

Cal tenir en consideració les obligacions normatives relatives al biodièsel. En aquest sentit, d'acord 

amb allò expressat pels productors d'aquests combustibles, algunes normes no són apropiades per 

als biocarburants i frenen el seu desenvolupament. Dos d'elles són, al seu judici, especialment 

nocives: l'obligació de mantenir existències mínimes de seguretat i les especificacions tècniques. 

L'obligació de mantenir unes reserves estratègiques no té en compte la naturalesa i el volum del 

producte gestionat, i, així, no està definit si els estocs de matèria primera, com l'oli usat, 

comptabilitzen dins d'elles o afecten als subministraments a llarg termini. 

Com que l'obligació recau sobre l'operador que introdueix el carburant al mercat de consum –que 

normalment és l'últim majorista de la cadena o l'importador–, la situació dificulta l'expansió de les 

xarxes de distribució. 

Respecte a les especificacions tècniques, l'aplicació dels requisits del carburant fòssil al biocarburant 

comporta la impossibilitat de comercialitzar barreges amb més d'un determinat percentatge. En el 

cas del biodièsel, passat el 15% o el 20% és necessari comercialitzar-ho pur. 
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La solució, en aquest cas, pot passar per elaborar especificacions concretes per determinats 

percentatges de barreja de carburant o per aplicar les especificacions que li són pròpies a cadascun 

dels components de la barreja per separat. 

L'aprovació d'unes especificacions tècniques adaptades als biocarburants –igual que la finalització 

dels estudis en curs sobre emissions i rendiments– és un punt importantíssim per potenciar la seva 

utilització per part dels fabricants de vehicles i per adaptar la logística del subministrament. 

A.5.2. Utilització de biodièsel com a combustible 

Per a la utilització de biocarburants en motors dièsel es pot utilitzar bé olis vegetals (la implantació 

dels quals és pràcticament testimonial a nivell industrial), o bé produir esters metílics d'olis vegetals 

per a la seva utilització com a combustible (biodièsel). El biodièsel es pot emprar al seu torn pur (com 

es fa a Brasil i als EUA) o en barreges de biodièsel/gasoil, que és la manera d'utilització més estesa. 

A.5.3. Utilització directa d'olis vegetals 

La naturalesa dels olis vegetals planteja una sèrie d'inconvenients per a la seva utilització directa en 

motors, ja que aquests precisen d'una preparació consistent en un desgomat i filtració previs. Les 

llavors són premsades separant-se l'oli de la coca, sotmetent normalment a les llavors a un 

escalfament previ i a l'acció d'un dissolvent de cara a aconseguir rendiments d'extracció d'oli propers 

al 100%.  

La coca que s'obté com a subproducte, té un alt contingut en proteïna per la qual cosa és possible la 

seva comercialització per a alimentació animal, amb el que s'aconsegueix abaratir els costos del 

procés d'extracció. 

En la Figura A.13 es representa un esquema de les possibilitats d'utilització d'olis vegetals com a 

combustibles d'automoció: 

 

Figura A.13 Olis vegetals com a combustible d’automoció [16] 
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La naturalesa dels olis vegetals planteja una sèrie d'inconvenients per a la seva utilització directa en 

motors. Així, la utilització d'olis sense transformar requereix, bé realitzar una sèrie de 

transformacions en els motors, o bé utilitzar motors Elsbett. Això és fonamentalment a causa dels 

problemes de viscositat del biodièsel. 

Els àcids grassos dels olis vegetals varien en la seva longitud i en el nombre de dobles enllaços 

continguts en la cadena (reflectit per l'índex de iode). La presència de dobles enllaços els confereix 

que siguin aptes per al consum sent el seu funcionament millor a baixes temperatures, si bé els fa 

fàcilment susceptibles d'oxidació. 

D'altra banda, llargues molècules amb dobles enllaços confereix als olis un caràcter viscós que implica 

una major dificultat de bombament i atomització del combustible en els injectors, traduït en un 

menor rendiment. Els àcids grassos poliinsaturats tenen una elevada reactivitat que els fa 

susceptibles a la  polimerització i formació de gomes, que es formen per oxidació durant 

l'emmagatzematge o per una deficient polimerització tèrmica i oxidativa. 

Altrament, com més gran és el grau d’instauració d'un oli, millor és el seu funcionament com a 

combustible en condicions de baixa temperatura, la qual cosa és fonamental per a un combustible 

dièsel. 

Quan es pretén utilitzar olis vegetals en motors d'injecció directa cal recórrer a barreges de l'oli 

vegetal amb gasoil, la qual cosa permet, modificant la proporció dels components, mantenir les 

característiques del combustible. En qualsevol cas, aquestes barreges d'oli vegetal i dièsel segueixen 

presentant part dels problemes associats als olis vegetals, que són: 

- Els àcids grassos poliinsaturats tenen una elevada reactivitat que els fa molt 

susceptibles a la polimerització i formació de gomes. 

- No es cremen completament donant per resultat dipòsits carbonosos. 

- Espessiment de l'oli lubrificant. 

- Elevada viscositat. Dificultat per al bombament i la formació de gotes. 

- Baix nombre de cetà. Combustió deficient en motors ràpids. 

- Comportament deficient en fred. Problemes de bombament i capacitat de filtració. 

- Embrutiment d'injectors. Deteriorament de les prestacions del motor. 

- Una solució a aquests problemes seria a través de la modificació del motor dièsel. 

- Preescalfament del combustible. 

- Injecció en precàmera. Injectors autonetejants. 

- Motors més adiabàtics: cambra de combustió llaurada, menor refrigeració. 

- Sistema d'arrencada amb gasoil. 
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S'ha demostrat que es poden utilitzar en motors dièsel sense modificar barreges de fins a 1:2 

(biodièsel : gasoil), en el cas de l'oli de soja. Una altra alternativa, és emprar barreges d'olis vegetals 

bruts amb gasolines (14%) i alcohol (5%), que es pot utilitzar com a carburant dels motors dièsel de 

manera directa. 

A.6. Matèries primes 

A.6.1. Olis 

Les matèries primes més comunes utilitzades a Espanya per a la fabricació de biodièsel són els olis de 

fregir usats i l’oli de gira-sol (el contingut mig del gira-sol en oli és de 44% pel que a Espanya serà la 

millor opció en quant a agricultura energètica). 

Tant a Espanya com a nivell internacional, es pot dir que la producció de biodièsel tendeix a provenir 

majoritàriament dels olis extrets de plantes oleaginoses, especialment gira-sol (a Espanya i Itàlia) i 

colza (en països centreeuropeus). Les oleaginoses s’importen a Europa per a obtenir la proteïna i 

després els olis són reexportats fora de la UE. 

La utilització dels mateixos olis en la fabricació de biodièsel donaria sortida interior a dit producte, 

evitant la reexportació. Qualsevol matèria que contingui triglicèrids es pot utilitzar per a la producció 

de biodièsel (gira-sol, colza, soja, olis de fregir usats, sèu de vaca,...). Per altra banda, a Espanya, la 

utilització d’olis usats és encara significativa. 

A continuació es detallen les principals matèries primes per a l’elaboració de biodièsel: 

- Olis vegetals convencionals: oli de gira-sol, oli de colza, oli de soja, oli de coco i oli de palma. 

- Olis vegetals alternatius: oli de Brassica carinata, oli de Cynara curdunculus, oli de Camelina 

sativa, oli de Crambe abvssinica, oli de Pogianus i oli de Jatropha curcas. 

- Olis de llavors modificades genèticament: olis de gira-sol d’alt oleic. 

- Greixos animals: sèu de vaca o sèu de búfal. 

- Altres: olis de fregir usats, olis d’altres fonts, olis de produccions microbianes i olis de 

microalgues. 

A.6.2. Altres matèries primeres essencials 

Per a la producció de biodièsel, i a part de l’oli, es fan necessàries altres matèries per a dur a terme la 

seva producció. És per això que el catalitzador, el metanol, l’aigua, l’àcid clorhídric i l’hidròxid sòdic 

constitueixen el conjunt de material primordial i indispensable amb el que cal comptar per poder dur 

a terme el procés de producció del biodièsel. 
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Per tal que es pugui dur a terme la reacció i, a més, sigui possible des d’un punt de vista cinètic, és 

necessari comptar amb catalitzadors. Aquests catalitzadors, en el cas de la transesterificació, poden 

ser àcids homogenis, àcids heterogenis, bàsics homogenis o enzimàtics, essent els catalitzadors bàsics 

els que s’utilitzen a nivell industrial en la transesterificació ja que actuen molt més ràpid i a més a més 

permeten operar en condicions moderades.  

L’únic problema d’aquests catalitzadors és que han de ser anhidres per evitar que es produeixin 

reaccions secundàries, com la de saponificació, que reduirien el rendiment del procés. Per altra 

banda, els triglicèrids han de tenir una baixa proporció d’àcids grassos lliures per evitar que es 

neutralitzi amb el catalitzador i es formin també sabons. 

S’ha observat que la reacció és més ràpida quan es catalitza amb un alquil. Tanmateix, es poden 

utilitzar catalitzadors àcids de Bronsted, preferiblement sulfúrics i sulfònics. Aquests catalitzadors 

produeixen rendiments molt alts en esters alquílics però les reaccions són lentes, necessitant 

temperatures superiors als 100ºC i més de 3 hores per a completar la conversió.  

S’ha provat també la metanòlisi de l’oli de soja en presència de l’1% d’H2SO4 amb una relació molar 

alcohol/oli de 30:1. A una temperatura de reacció de 65ºC es completa la conversió en 20 hores, 

mentre que la butanòlisi a 177ºC i l’etanòlisi a 78ºC usant les mateixes quantitats d’alcohol, 

necessitaren 3 i 18 hores, respectivament. 

Finalment es recull en la Figura A.14 diferents catalitzadors homogenis i característiques que els 

comparen: 

 

Figura A.14 Catalitzadors homogenis: característiques rellevants 
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L’alcohol també és indispensable per poder dur a terme la reacció. Normalment s’utilitza alcohol 

metílic o metanol del 95% de puresa, ja que és un producte comú i d’utilització quotidiana en la 

indústria. No obstant això, també es pot utilitzar etanol o alcohol etílic, sempre i quan sigui anhidre o 

bé tingui una puresa del 99,5%. 

En l’etapa de rentat del biodièsel es requereix aigua corrent per a poder dur a terme aquest rentat. 

L’efluent resultant és alcalí i té un contingut significatiu de sabons, grasses i traces de metanol. 

Després de la separació de la glicerina i l’eliminació de l’alcohol, cal neutralitzar el catalitzador amb 

àcid clorhídric. En aquesta etapa, el combustible posseeix un pH molt elevat degut al metilat sòdic 

que s’ha usat en la reacció com a catalitzador; per extreure aquest catalitzador, és necessari 

neutralitzar-lo amb l’àcid clorhídric aquós. 

En aquest cas, un cop l’àcid clorhídric ha neutralitzat el catalitzador, l’excés d’àcid que hi pugui haver 

es neutralitza, al seu torn, amb aquest hidròxid sòdic. 

Degut al fet que el procés que es vol dur a terme es basa en el procés Lurgi, cal seguir-lo el més 

fidelment possible. És per aquest motiu que se seleccionaran les següents matèries primeres: 

- Oli de colza 

- Metanol  

- Catalitzador alcalí homogeni: metilat sòdic  

- Àcid clorhídric 

- Hidròxid sòdic 

- Aigua 

A.7. Estudi de la reacció de transesterificació 

La reacció que es porta a terme en la producció de biodièsel és una transesterificació, que es basa en 

la reacció química de triglicèrids amb metanol per formar metilesters i glicerina mitjançant la 

presència d’un catalitzador alcalí. 

En principi, la majoria d’olis i greixos –animals i vegetals- poden ser transesterificats. Degut a les 

propietats especifiques del fuel, olis pre-tractats com la colza, així com matèries primeres alternatives 

com llavors de soja i de gira-sol són utilitzats a Europa. 
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A.7.1. Àcids grassos 

Un àcid gras és una biomolècula orgànica d’origen lipídic que està format per una cadena llarga i 

lineal hidrocarbonada, de nombre parell d’àtoms de carboni, en l’extrem de la qual hi ha un grup 

carboxílic. 

Cada àtom de carboni s’uneix al següent i al precedent per mitjà d’un enllaç ja sigui senzill o doble; a 

l’àtom del seu extrem li queden lliures tres enllaços que són ocupats per àtoms d’hidrogen i els altres 

àtoms tenen lliure dos enllaços, que són igualment ocupats per àtoms d’hidrogen. 

Els àcids grassos formen part dels fosfolípids i dels glucolípids, molècules que constitueixen la bicapa 

lipídica de totes les membranes cel·lulars. En els mamífers, inclòs l’esser humà, la majoria dels àcids 

grassos es troben en forma de triglicèrids, molècules on els extrems carboxílics de tres àcids grassos 

s’esterifiquen amb cadascun dels grups hidroxils del glicerol. 

A.7.2. Reacció de transesterificació 

La transesterificació és el procés mitjançant el qual es produeix un intercanvi entre el grup alcoxi d’un 

ester per un altre alcohol. Aquest tipus de reaccions són normalment catalitzades mitjançant l’addició 

d’un àcid o una base. 

Un dels primers usos de l’oli vegetal transesterificat o biodièsel fou per a potenciar vehicles potents a 

Àfrica abans de la Segona Guerra Mundial. Va ser patentat als Estats Units als anys 50 per l’empresa 

Colgate, tot i que la transesterificació biolipídica podria haver estat descoberta molt abans (als anys 

40, els investigadors estaven buscant un mètode per a produir glicerina més ràpid: s’utilitzava per 

produir explosius durant la guerra). 

En la Figura A.15 es presenten les diferents reaccions que tenen lloc en la transesterificació, la qual 

consisteix químicament en tres reaccions reversibles i consecutives; el triglicèrid és convertit 

consecutivament en diglicèrid, monoglicèrid i glicerina: en cada reacció, un mol d'ester metílic és 

alliberat. 

En la reacció de transesterificació s'utilitza un catalitzador per millorar la velocitat de reacció i el 

rendiment final, ja que sense ell no seria possible aquesta reacció. Els catalitzadors poden ser àcids 

homogenis (H2SO4, HCl, H3PO4, R-SO3), àcids heterogenis (Zeolites, Resines Sulfòniques, SO4/ZrO2, 

WO3/ZrO2), bàsics heterogenis (MgO, CaO, Na/NaOH/Al2O3), bàsics homogenis (KOH, NaOH) o 

enzimàtics (Lipases: Candida, Penicillium, Pseudomones); de tots ells, els catalitzadors que se solen 

utilitzar a escala comercial són els catalitzadors homogenis bàsics ja que actuen molt més ràpid i a 

més permeten operar en condicions moderades. 
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En el cas de la reacció de transesterificació, quan s'utilitza un catalitzador àcid es requereixen 

condicions de temperatures elevades i temps de reacció llargs, per això és freqüent la utilització de 

derivats d'àcids més actius. 

No obstant això, la utilització d’àlcalis, que com s'ha comentat és l'opció més utilitzada a escala 

industrial, implica que els glicèrids i l'alcohol han de ser anhidres (<0,06 % v/v) per evitar que es 

produeixi la saponificació. A més, els triglicèrids han de tenir una baixa proporció d'àcids grassos 

lliures per evitar que es neutralitzin amb el catalitzador i es formin també sabons. 

 

Figura A.15 Reaccions implicades en la transesterificació [16] 

A.7.3. Variables que afecten a la reacció de transesterificació 

Entre les variables més importants que afecten a la reacció de transesterificació s'expliquen les 

següents: 
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- Acidesa i humitat 

Els continguts d'àcids grassos i d'humitat són els paràmetres determinants de la viabilitat del procés 

de transesterificació de l'oli vegetal. Perquè es realitzi la reacció completa es necessita un valor 

d'àcids grassos lliures, -de l'anglès Free Fatty Acid (FFA)-, menor al 3%. Com més alta és l'acidesa de 

l'oli, menor és la conversió. A més, tant l'excés com la deficiència de catalitzador poden produir la 

formació de sabó, ja que la presència d’humitat disminueix el rendiment de la reacció, doncs l’aigua 

reacciona amb els catalitzadors formant sabons. 

El procés de catàlisi àcida (així com la bàsica) es pot usar per a l'esterificació dels àcids grassos. Les 

matèries primeres usades com a base per al procés d’alcohòlisi han de complir certes especificacions: 

els triglicèrids han de tenir un valor àcid baix i els materials han de contenir baixa humitat. 

L'addició de catalitzadors d'hidròxid de sodi compensa l'alta acidesa, però el sabó resultant provoca 

un augment de viscositat o de formació de gels que interfereixen en la reacció i en la separació del 

glicerol. Quan no es donen aquestes condicions els rendiments de la reacció es redueixen 

substancialment. L'hidròxid i metòxid de sodi o de potassi han de mantenir un grau d'humitat baix. El 

seu contacte amb l'aire disminueix l'efectivitat del catalitzador per la seva interacció amb el diòxid de 

carboni i la humitat. 

Actualment, la major part del biodièsel produït procedeix d'olis vegetals al que se li afegeix metanol i 

un catalitzador alcalí. No obstant això, hi ha molts olis de baix cost i grasses animals que poden ser 

utilitzats. El seu problema radica en que solen contenir gran quantitat d'àcids grassos que no es 

poden convertir en biodièsel usant catalitzadors alcalins. En aquests casos és necessari fer 

l'esterificació en dues etapes: inicialment ha de realitzar-se un pretractament per convertir els FFA en 

esters metílics amb un catalitzador àcid, i en un segon pas es realitza la transesterificació amb un 

catalitzador alcalí, per completar la reacció. 

- Tipus de catalitzador i concentració 

Els catalitzadors emprats per la transesterificació dels triglicèrids es poden classificar en alcalins, 

àcids, enzimàtics o catalitzadors heterogenis, sent els bàsics i, en particular, els hidròxids, els més 

utilitzats. Si l'oli usat té un alt grau d'àcids grassos i elevada humitat els catalitzadors àcids són els més 

adequats. Aquests àcids poden ser sulfúric, fosfòric o àcid sulfònic orgànic.  

Encara que el procés de transesterificació amb catalitzadors alcalins, per transformar els triglicèrids 

en els seus corresponents esters metílics té una conversió molt alta en un període més curt de temps, 

té alguns inconvenients: el catalitzador ha de ser separat del producte final, la recuperació del glicerol 

pot resultar difícil, l'aigua alcalina resultant del procés ha de ser tractada i els àcids grassos i l'aigua 

afecten a la reacció. 



Simulació, disseny i estudi de la viabilitat d’una planta de producció de biodièsel a partir d’oli vegetal segons el 

mètode Lurgi.  Pàg. 27 

 

Els catalitzadors enzimàtics poden obtenir resultats rellevants en sistemes tant aquosos com no 

aquosos, la qual cosa resol algun dels problemes anteriors. En particular el glicerol es pot separar 

fàcilment i, també, els àcids grassos continguts en l'oli reutilitzat es poden convertir completament 

en esters alquílics. En canvi l'ús d'aquests catalitzadors enzimàtics té un cost superior que el dels 

alcalins. 

- Relació molar d’alcohol / oli i tipus d’alcohol 

Una de les variables més importants que afecten al rendiment del procés és la relació molar de 

l'alcohol i els triglicèrids. La relació estequiomètrica requereix tres mols d'alcohol i un mol de 

triglicèrid per produir tres mols d’esters i un mol de glicerol. La transesterificació és una reacció 

d'equilibri que necessita un excés d'alcohol per conduir la reacció al costat dret. Per a una conversió 

màxima s'ha d'utilitzar una relació molar de 6:1. En canvi, un valor alt de relació molar d'alcohol, 

afecta a la separació de glicerina a causa de l'increment de solubilitat. Quan la glicerina es manté en 

la solució fa que la reacció reverteixi cap a l'esquerra, disminuint el rendiment dels esters. 

La formació d'ester etílic comparativament és més difícil que la d'ester metílic, especialment, la 

formació d'una emulsió estable durant l’etanòlisi és un problema. L'etanol i el metanol no es dissolen 

amb els triglicèrids a temperatura ambienti i la barreja ha de ser agitada mecànicament perquè hi 

hagi transferència de massa. Durant la reacció generalment es forma una emulsió; en la metanòlisi, 

aquesta emulsió descendeix ràpidament formant-se una capa rica en glicerol, quedant-se en la part 

superior una altra zona rica en ester metílic. En canvi, en l’etanòlisi aquesta emulsió no és estable i 

complica molt la separació i purificació dels esters etílics. L’emulsió està causada en part per la 

formació de monoglicèrids i diglicèrids intermedis, que contenen tant grups hidròxids polars com 

cadenes d'hidrocarburs no polars. 

- Efecte del temps de reacció i temperatura 

La conversió augmenta amb el temps de reacció i la transesterificació es pot produir a diferents 

temperatures, depenent del tipus d'oli. En el cas d'oli refinat amb metanol (6:1) al 1% de NaOH, la 

reacció es pot dur a terme a tres temperatures diferents: després de 6 minuts, els rendiments són de 

94%, 87% i 64% per a temperatures de 60, 45 i 32ºC, respectivament.  
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A.8. Cinètica de reacció i equilibri de fases 

L’oli de colza està format per diferents cadenes d’àcids grassos, les quals varien en longitud (nombre 

de carbonis a la cadena) i en el nombre d’enllaços insaturats. Per simplificar l’anàlisi de la cinètica i la 

termodinàmica de la reacció, l’oli es pot considerar com a trioleïna pura, un triglicèrid en el qual les 

tres cadenes d’àcid gras són àcid oleic, tal com queda patent per la Figura A.16: 

 

 

 

Figura A.16 Molècula de trioleïna (estructura i disposició química) 

Una molècula de trioleïna té quasi el nombre real d’àtoms de carboni i hidrogen i un pes molecular 

que s’aproxima bastant al valor per l’oli de soja. Per tant, la dioleïna, la monooleïna i la metiloleïna  es 

poden utilitzar per representar al diglicèrid, al monoglicèrid i al biodièsel respectivament. 

A.8.1. Cinètica de la reacció 

La forma general del conjunt d’equacions diferencials governants que caracteritza les reaccions per 

etapes involucrades en la transesterificació del triglicèrid TG es recull en el paquet d’equacions Eq. 

A.1. 

     

  
                                                           

     

  
                                                       

     

  
                 

                           
           

       

  
                                                       

                                                          

       

  
  

       

  
  

          
     

  
                 

                            
            

   (Eq. A.1) 

En les equacions Eq. A.1 (pel cas sense el pla de derivació de la reacció), kG i k_G són iguals a zero. La 

següent equació d’Arrhenius (Eq. A.2), modificada és la suggerida a continuació:  
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                                                      (Eq. A.2) 

Els paràmetres es recullen a la taula A.17: 

Constants de reacció a 50ºC (
 

       
) Energia d’activació a 50ºC (

   

     
) 

   0,050    13,145 

    0,110     9,932 

   0,215    19,860 

    1,228     14,639 

   0,242    6,421 

    0,007     9,588 

Taula A.17 Paràmetres cinètics de la reacció de transesterificació [1] 

Després de realitzar les operacions pertinents, a continuació es recullen les dades introduïdes en el 

simulador Aspen Plus®. 

Factor preexponencial  (
   

 
) Energia d’activació (

   

   
) 

   215,590    11707 

    3,117     8482 

   3,332 · 107    18439 

    7,796 · 104     13433 

   2,933    7937 

    223,524     12992 

Taula A.18 Paràmetres cinètics de la reacció de transesterificació 

A.8.2. Equilibri de fases 

Seguint la referència [3], pel procés de simulació, és essencial assumir un equilibri de fases no ideal. 

No obstant, per aquest sistema, la informació experimental sobre les propietats termodinàmiques és 

insuficient a la literatura, degut a les baixes pressions de vapor tant del TG, DG, MG, FAME com del 

GL, així com també a la necessitat de tècniques acurades de mesura. Per tant, el model UNIFAC s’usa 
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pel càlcul genèric, tenint en compte l’especificació LL ( líquid – líquid) que engloba la reacció de 

transesterificació. 

L’azeòtrop binari de glicerol (GL) – metanol (MeOH) es pot apreciar a la Figura A.19: 

 

Figura A.19 Triangle de fases pel sistema líquid - líquid GL – MeOH - FAME a T = 60ºC (cercle: dades 

predites; cercle sòlid: dades experimentals) [3] 

Degut a que les constants d’equilibri de la primera i segona etapa de reacció són relativament petites, 

la conversió en un pas és petita i es requereix un excés de metanol per consumir tot el triglicèrid. 

Conseqüentment, el sistema de reacció és una part molt important en un a planta de biodièsel: un 

sistema de reacció més eficient necessitarà un índex de conversió de metanol a triglicèrid inferior 

comportant uns costos d’operació i capital inferiors en el sistema de separació. 
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ANNEX B. PATENT DE LURGI: “Glycerin Cross – Flow” 

Patent application title: PROCESS FOR CONTINUOUSLY PREPARING FATTY ACID METHYL ESTERS OR 

FATTY ESTERS 

Inventors:  Helmut Saft (Niddatal, DE)  Klaus Hohmann (Hofheim, DE)  Rudolph Bönsch (Mainz, 

DE)  Rudolph Bönsch (Mainz, DE)  

Assignees:  LURGI GMBH  

IPC8 Class: AC11C306FI  

USPC Class: 554167  

Class name: Another reactant contains alcoholic or phenolic hydroxy (e.g., methy ricinoleate, etc.)  

Publication date: 04/29/2010  

Patent application number: 20100105935 

- Abstract: 

In a process for producing fatty acid methyl ester (FAME) from fats or oils by transesterification with 

methanol in the presence of an alkaline catalyst in at least two reaction stages traversed in 

succession, each consisting of a stirred-tank reactor and a downstream separator, a phase containing 

FAME and a phase containing glycerol are generated, which are separated in the separator, wherein 

the phase containing FAME is recirculated into the stirred-tank reactor of the next succeeding 

reaction stage and the phase containing glycerol is recirculated into the stirred-tank reactor of the 

first reaction stage, and the crude FAME withdrawn from the separator of the last reaction stage is 

transferred into a separator and the FAME withdrawn is dried. To increase the yield of FAME, the 

aqueous phase containing glycerol, methanol, undissociated soaps and FAME, which is obtained 

upon withdrawal of the FAME, is thoroughly mixed with the phases withdrawn from the separators 

of the first to penultimate reaction stages, which contain glycerol and FAME, and the mixture is 

separated in a separator into a phase containing FAME and a phase containing glycerol. 

- Claims: 

A process for the continuous production of fatty acid methyl ester (FAME) or fatty acid ethyl ester 

(FAEE), from vegetable and/or animal fats and/or oils by transesterification of the triglycerides 

contained in the fats and oils with methanol or ethanol in the presence of an alkaline catalyst in liquid 

http://www.faqs.org/patents/inventor/hohmann-de-5/
http://www.faqs.org/patents/inventor/rudolph-7/
http://www.faqs.org/patents/inventor/bnsch-6/
http://www.faqs.org/patents/assignee/lurgi-gmbh/
http://www.faqs.org/patents/class/000547585
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phase at a temperature of 30 to 90.degree. C. and at atmospheric pressure in at least two reaction 

stages traversed in succession, which each comprise a stirred-tank reactor with downstream 

separator, in that a light phase containing FAME or FAEE and a heavy phase containing glycerol are 

generated in the stirred-tank reactors, the light phase containing FAME or FAEE and the heavy phase 

containing glycerol are separated from each other in the separator downstream of the respective 

stirred-tank reactor, the phase containing FAME or FAEE is supplied to the stirred-tank reactor of the 

next succeeding reaction stage, the glycerol-containing phase withdrawn from the separator of the 

second to last reaction stages is recirculated into the stirred-tank reactor of the first reaction stage, 

the crude FAME or crude FAEE withdrawn from the separator of the last reaction stage is transferred 

into a separator after acid water washing, and the FAME or FAEE withdrawn from this separator is 

dried, wherein the aqueous phase comprises 0.5 to 2 wt-% of glycerol, 2 to 8 wt-% of methanol or 

ethanol, 0.05 to 0.5 wt-% of undissociated soaps and 0.05 to 0.5 wt-% of FAME or FAEE, which is 

discharged from the separator, is thoroughly mixed with the heavy phases withdrawn from the 

separators of the first to penultimate reaction stages, which contain glycerol and 0.5 to 3 wt-% of 

FAME or FAEE, and then is supplied to a separator, in which a separation into a phase containing 

FAME or FAEE and a phase containing glycerol is effected.  

The process according to claim 1, wherein the glycerol-containing phase withdrawn from the 

separator is thermally separated into crude glycerol and methanol or ethanol, and methanol or 

ethanol and the FAME or FAEE withdrawn from the separator are recirculated into the stirred-tank 

reactor of the first reaction stage. 

The process according to claim 1, wherein the aqueous phase containing 0.5 to 2 wt-% of glycerol, 2 

to 8 wt-% of methanol, 0.05 to 0.5 wt-% of undissociated soaps and 0.05 to 0.5 wt-% of FAME or FAEE 

and the phase containing glycerol with 0.5 to 3 wt-% of FAME or FAEE at a pH value of 0.5 to <6 and a 

temperature of 40 to 60.degree. C. are thoroughly mixed for a period of 15 to 60 min, and the 

mixture is cooled to a temperature of 25 to 35.degree. C. 

The process according to claim 3, wherein mixing is effected at a pH value of 1 to 4 and a 

temperature of 40 to 50.degree. C. for a period of 20 to 45 min. 

The process according to claim 1, wherein the acid water washing of the crude FAME or crude FAEE is 

performed with a weak acid, preferably with 1 to 5% hydrochloric acid, sulfuric acid phosphoric acid 

or citric acid in an intensive mixer. 

- Description: 

[0001] This invention relates to a process for the continuous production of fatty acid methyl ester 

(FAME) or fatty acid ethyl ester (FAEE), in particular for Diesel combustion engines, from vegetable 
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and/or animal fats and/or oils by transesterification of the triglycerides contained in the fats and oils 

with methanol or ethanol in the presence of an alkaline catalyst in liquid phase at a temperature of 

30 to 90° C. and at atmospheric pressure in at least two reaction stages traversed in succession, 

which each consist of a stirred-tank reactor with downstream separator, in that a light phase 

containing FAME or FAEE and a heavy phase containing glycerol are generated in the stirred-tank 

reactors, the light phase containing FAME or FAEE and the heavy phase containing glycerol are 

separated from each other in the separator downstream of the respective stirred-tank reactor, the 

phase containing FAME or FAEE is supplied to the stirred-tank reactor of the next succeeding reaction 

stage, the glycerol-containing phase withdrawn from the separator of the second to last reaction 

stages is recirculated into the stirred-tank reactor of the first reaction stage, the crude FAME or crude 

FAEE withdrawn from the separator of the last reaction stage is transferred into a separator after acid 

water washing, and the FAME or FAEE withdrawn from this separator is dried.  

[0002] The above-described process known from DE-A-4123928 for generating fatty acid methyl 

ester (FAME) or fatty acid ethyl ester (FAEE) and glycerol by transesterification of oils or fats is 

operated in at least two reaction stages, wherein each reaction stage includes a mixing reactor with a 

downstream separator for physical separation into a light phase rich in ester and a heavy phase rich 

in glycerol. To the mixing reactor of the first reaction stage, oil or fat as well as methanol or ethanol 

and catalyst is supplied, and to the mixing reactor of the second and each further reaction stage, 

methanol or ethanol and catalyst is supplied together with the light phase rich in ester, which is 

obtained in the respectively preceding reaction stage. The heavy phase rich in glycerol, which is 

separated in the separator of the second to last reaction stages, is at least partly recirculated into the 

mixing reactor of the first reaction stage. From the light phase rich in ester, which is separated in the 

last reaction stage, FAME or FAEE is obtained by at least one further separation treatment. This 

process, with which relatively large throughputs of material can be achieved, can be performed in a 

relatively simple and inexpensive way.  

[0003] The total amount of methanol or ethanol supplied to the mixing reactors is 1 to 3 times the 

stoichiometrically necessary quantity. NaOH, KOH, CH3ONa or C2H5ONa preferably are used as 

alkaline catalysts, generally in a concentration of 0.1 to 1.0 wt-%, based on the amount of fat or oil to 

be converted.  

[0004] In operation of the process, 20 to 60%, preferably 35 to 45%, of the entire methanol or 

ethanol and 20 to 60%, preferably 30 to 50%, of the entire alkaline catalyst expediently are supplied 

to the mixing reactor of the first reaction stage. The rest of the methanol or ethanol and of the 

catalyst is charged to the mixing reactor of the second reaction stage. What is disregarded here are 

the small amounts which by recirculation of the phase rich in glycerol from the separator of the 

second reaction stage get into the mixing reactor of the first reaction stage.  
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[0005] From the heavy phase rich in glycerol, which is withdrawn from the separator of the first 

reaction stage, the methanol or ethanol is thermally separated from the glycerol and recirculated 

into the mixing reactor of the first reaction stage. Upon extraction with water, the light phase rich in 

ester, which is discharged from the separator of the last reaction stage, is subjected to a separation 

under the influence of centrifugal force and separated into FAME or FAEE with a water content of not 

more than 2.0 wt-% and into an aqueous phase containing methanol or ethanol and glycerol. To 

reduce the water content of FAME or FAEE, it is possible to heat the FAME or FAEE in a heat 

exchanger and subsequently perform drying. The aqueous phase containing methanol or ethanol and 

glycerol, which is almost free from methanol or ethanol, is added to the heavy phase rich in glycerol, 

which is discharged from the separator of the first reaction stage, prior to the thermal separation 

thereof.  

[0006] In the two-phase separation of the transesterification products in the separators downstream 

of the mixing reactors into a light phase rich in ester and a heavy phase rich in glycerol, up to 3 wt-% 

of ester are left in the heavy phase rich in glycerol. In addition, up to 2 wt-% of ester are washed out 

in the acid water washing of the phase rich in ester recovered from the last reaction stage, which 

upon separation of the FAME or FAEE are contained in the aqueous phase containing methanol or 

ethanol, glycerol and undissociated soaps. In the thermal separation of the mixture consisting of the 

phase rich in glycerol of the first reaction stage and of methanol or ethanol and glycerol of the 

aqueous phase into methanol or ethanol on the one hand and crude glycerol on the other hand, 

some ester remains in the crude glycerol.  

[0007] It is the object of the present invention to develop the process described above such that the 

total yield of FAME or FAEE is increased and hence the economy of the process recognizably is 

improved.  

[0008] This object is solved in that the aqueous phase containing 0.5 to 2 wt-% of glycerol, 2 to 8 wt-

% of methanol or ethanol, 0.05 to 0.5 wt-% of undissociated soaps and 0.05 to 0.5 wt-% of FAME or 

FAEE, which is obtained upon separation of FAME or FAEE after the acid water washing, is thoroughly 

mixed with the heavy phases withdrawn from the separators of the first to penultimate reaction 

stages, which contain glycerol and 0.5 to 3 wt-% of FAME or FAEE, and then is supplied to a 

separator, in which a separation into a phase containing FAME or FAEE and a phase containing 

glycerol is performed.  

[0009] A development of this measure consists in that the phase containing glycerol is thermally 

separated into crude glycerol and methanol or ethanol, and methanol or ethanol and the FAME or 

FAEE withdrawn from the separator are recirculated into the stirred-tank reactor of the first reaction 

stage.  
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[0010] One aspect of the invention consists in that the aqueous phase containing 0.5 to 2 wt-% of 

glycerol, 2 to 8 wt-% of methanol or ethanol, 0.05 to 0.5 wt-% of undissociated soaps and 0.05 to 0.5 

wt-% of FAME or FAEE is thoroughly mixed with the heavy phases containing glycerol and 0.5 to 3 wt-

% of FAME or FAEE at a pH value of 0.5 to <6, preferably a pH value of 1 to 4, and at a temperature of 

40 to 60° C., preferably a temperature of 40 to 50° C., for a period of 15 to 60 min, preferably for a 

period of 20 to 45 min, and the mixture is cooled to a temperature of 25 to 35° C., so that the FAME 

or FAEE will float on the mixture and can easily be withdrawn.  

[0011] Expediently, the acid water washing of the crude FAME or crude FAEE is performed with a 

weak acid, preferably with 1 to 5% hydrochloric acid, sulfuric acid, phosphoric acid or citric acid in an 

intensive mixer. 

[0012] The invention will be explained in detail below by means of an embodiment and with 

reference to a process flow diagram shown in the drawing.  

[0013] 1000 kg/h of rape-seed oil pretreated by desliming, bleaching and deacidifying are supplied to 

the stirred-tank reaktor (2) of the first reaction stage via conduit (1), 74 kg/h of anhydrous methanol 

are supplied via conduit (3), and 2.4 kg/h of sodium methylate (CH3ONa) serving as catalyst are 

supplied via conduit (4). In the production of FAEE, sodium ethylate (C2H5ONa) is used as catalyst. 

These components are intensively mixed in the stirred-tank reactor (2) at a temperature of 75° C. and 

at atmospheric pressure. As is known, the stirred-tank reactor (2) can consist of a plurality of mixing 

chambers arranged in series. The rape-seed oil substantially consists of glycerol as basic carrier with 

three long fatty acid chains (C18 chains) attached thereto; in the transesterification, the same react 

with methanol, with the catalyst promoting the reaction. In the transesterification, the long-chain 

branched molecule is exchanged for three individual, shorter molecules. Oils and fats consist of 97% 

glycerol as basic carrier and fatty acid chains attached thereto with 16 to 22 C atoms, which have 

linked to the glycerol by releasing water; such compounds are referred to as triglycerides. The rest 

are free fatty acids, vitamins, water, phosphorus compounds and small amounts of sulfur. From the 

stirred-tank reactor (2), the transesterification product flows through conduit (5) over the heat 

exchanger (6), is cooled in the same to a temperature of 60° C., and is then charged via conduit (7) to 

the separator (8), in which a separation into a light phase containing FAME and a heavy phase 

containing glycerol is effected. The light phase containing FAME, which is withdrawn from the 

separator (8) via conduit (9), is passed over the heat exchanger (10), in which the temperature of the 

transesterification product is lowered to 45° C., and subsequently supplied via conduit (11) to the 

stirred-tank reactor (12) of the second reaction stage. Via conduit (13), 118 kg/h of methanol and via 

conduit (14) 3.6 kg/h of CH3ONa as catalyst are added to the transesterification product, and the 

components are intensively mixed at a temperature of 60° C. and at atmospheric pressure. The 

transesterification product flowing off from the stirred-tank reactor (12) via conduit (15) is cooled to 
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a temperature of 35° C. in the succeeding heat exchanger (16) and then charged via conduit (17) to 

the separator (18), from which crude FAME, in which at least 99% of the fatty acids contained in the 

rape-seed oil are present in the form of FAME, is withdrawn and supplied to a mixer (20). In the mixer 

(20), the residual soaps contained in the crude FAME are dissociated by adding 3% hydrochloric acid 

flowing in via conduit (21) with a pH value of 6 to 7, and the catalyst as well as the phosphorus 

compounds are destroyed and the water-soluble substances, substantially methanol and glycerol, are 

extracted. The heavy phase containing glycerol, which is withdrawn from the separator (18) via 

conduit (22), is recirculated into the stirred-tank reactor (1) of the first reaction stage. The phase 

containing FAME, which flows off from the mixer (20) via conduit (23), is separated in a downstream 

separator (24) into FAME with a water content of less than 2 wt-% and into an aqueous phase 

substantially containing 1.5 wt-% of glycerol, 4.5 wt-% of methanol, 0.3 wt-% of undissociated soaps 

and 0.25 wt-% of FAME. Upon preheating to a temperature of 95° C. in the downstream heat 

exchanger (26), the FAME discharged from the separator (24) via conduit (25) is supplied via conduit 

(27) to a vacuum drier (28), in which the water contained in the FAME is removed. Via conduit (29), 

1001 kg/h of FAME are discharged from the vacuum drier (28), which upon examination in 

accordance with indicated testing methods satisfies the requirements of the European standard for 

biodiesel (DIN EN 14214).  

[0014] The aqueous phase of the aforementioned composition, which leaves the separator (24) via 

conduit (30), and the heavy phase containing glycerol and 2.5 wt-% of FAME, which flows off from 

the separator (8) of the first reaction stage via conduit (31), are introduced into the stirred tank (32), 

in which the same are intensively mixed for a period of 30 min, heated to a temperature of 24° C., 

and the pH value is adjusted to 2 by adding hydrochloric acid. The FAME floating on the surface of the 

mixture is discharged from the stirred tank (32) via conduit (33) and can be recirculated into the 

stirred tank (2) of the first reaction stage. The phase containing methanol and FAME beside glycerol is 

discharged from the stirred tank (32) via conduit (34) and charged to the separator (35), in which 

FAME is deposited almost completely at a temperature of 20° C. and with a concentration gradient of 

almost 7% in the phase containing glycerol, and 0.5 kg/h of FAME are withdrawn from the separator 

(35) via conduit (36). The remaining aqueous phase, which almost only contains glycerol and 

methanol, flows via conduit (37) to the rectification column (38), in which a separation into a glycerol 

phase and a methanol phase is effected at a bottom temperature of 110° C. and at atmospheric 

pressure. From the bottom of the rectification column (38), 1.5% glycerol is withdrawn via conduit 

(39), and at the top 99.9% methanol is withdrawn via conduit (40). The methanol is fed into the 

methanol stream flowing in conduit (3) and supplied to the stirred-tank reactor (2) of the first 

reaction stage, and the aqueous glycerol phase is supplied to a cleaning.  
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ANNEX C. RESULTATS DE LA SIMULACIÓ 

Aquí s’hi poden trobar les dades obtingudes de la simulació del procés utilitzant Aspen Plus®, ja siguin 

dades generals com poden ser temperatures o pressions, com dades més concretes (composicions de 

corrents) i, fins i tot, particulars a equips concrets. 

A més a més, es disposa del Plànol 1, en el qual es pot veure la disposició de la planta, així com els 

corrents numerats per tal de poder veure les correspondències alfanumèriques entre els dos 

documents. 

C.1. Resultats a la sortida dels equips 

Taula de resultats SCSTR1 

 

Flux màssic (kg/s) Fracció màssica Percentatge màssic (%) 

Trioleïna 0,25072265 0,1162765 11,63 

Dioleïna 0,05412871 0,02515375 2,51 

Metanol 0,37667607 0,174689343 17,47 

Glicerol 0,15496483 0,071867332 7,19 

Biodièsel 1,30998341 0,60752503 60,75 

Monooleïna 0,00543827 0,002522082 0,25 

Catalitzador 0,004348509 0,002016688 0,20 

Taula C.1 Corrent SCSTR1: sortida del primer reactor (CSTR1) 

 

Taula de resultats DEC1 - FASE LLEUGERA 

 

Flux màssic (kg/s) Fracció màssica Percentatge màssic (%) 

Trioleïna 0,25072246 0,146458944 14,65 

Dioleïna 0,05412537 0,031617209 3,16 

Metanol 0,08884151 0,051896562 5,19 

Glicerol 0,00057722 0,000337182 0,03 

Biodièsel 1,30845949 0,76433358 76,43 

Monooleïna 0,0048213 0,002816351 0,28 

Catalitzador 0,004348509 0,002540172 0,25 

Taula C.2 Unitat decantador 1 (DEC1): sortida per la fase lleugera (LIGHT1) 
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Taula de resultats DEC1 - FASE PESADA 

 

Flux màssic (kg/s) Fracció màssica Percentatge màssic (%) 

Trioleïna 9,22 · 10-8 2,08 · 10-7 0,00 

Dioleïna 3,31 · 10-6 7,46 · 10-6 0,00 

Metanol 0,2878346 0,64774209 64,77 

Glicerol 0,15438764 0,34743346 34,74 

Biodièsel 0,00152344 0,00342836 0,34 

Monooleïna 0,00061696 0,00138842 0,14 

Taula C.3 Unitat decantador 1 (DEC1): sortida per la fase pesada (HEAVY1) 

 

Taula de resultats SCSTR2 

 

Flux màssic (kg/s) Fracció màssica Percentatge màssic (%) 

Trioleïna 0,09317036 0,052940837 5,29 

Dioleïna 0,01725261 0,009803199 0,98 

Metanol 0,11560165 0,065686642 6,57 

Glicerol 0,02337673 0,013283019 1,33 

Biodièsel 1,5049282 0,855123435 85,51 

Monooleïna 0,00121781 0,000691978 0,07 

Catalitzador 0,004348509 0,00247089 0,25 

Taula C.4 Corrent SCSTR2: sortida del segon reactor (CSTR2) 

 

Taula de resultats DEC2 - FASE LLEUGERA 

 

Flux màssic (kg/s) Fracció màssica Percentatge màssic (%) 

Trioleïna 0,09317036 0,054853177 5,49 

Dioleïna 0,01725252 0,01015726 1,02 

Metanol 0,07732567 0,045524764 4,55 

Glicerol 0,00050069 0,000294777 0,03 

Biodièsel 1,50474369 0,88590375 88,59 

Monooleïna 0,00119939 0,00070613 0,07 

Catalitzador 0,004348509 0,002560144 0,26 

Taula C.5 Unitat decantador 2 (DEC2): sortida per la fase lleugera (LIGHT2) 
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Taula de resultats DEC2 - FASE PESADA 

 

Flux màssic (kg/s) Fracció màssica Percentatge màssic (%) 

Trioleïna 2,20 · 10-9 3,59 · 10-8 0,00 

Dioleïna 8,91 · 10-8 1,45 · 10-6 0,00 

Metanol 0,03827597 0,62384401 62,38 

Glicerol 0,02287603 0,37284686 37,28 

Biodièsel 0,00018451 0,00300739 0,30 

Monooleïna 1,84 · 10-5 0,00030024 0,03 

Taula C.6 Unitat decantador 2 (DEC2): sortida per la fase pesada (HEAVY2) 

 

Taula de resultats BIOFUEL 

 

Flux màssic (kg/s) Fracció màssica Percentatge màssic (%) 

Trioleïna 0,09317036 0,05738139 5,74 

Dioleïna 0,01725252 0,01062541 1,06 

Metanol 0,00059632 0,00036726 0,04 

Glicerol 6,9387 · 10-28 4,27 · 10-28 0,00 

Biodièsel 1,5047352 0,92673038 92,67 

Monooleïna 0,00119342 0,000735 0,07 

Aigua 0,00675549 0,00416054 0,42 

Taula C.7 Columna de rentat (WASHCOL): corrent BIOFUEL 

 

Taula de resultats METHRECO - METHREC 

 

Flux màssic (kg/s) Fracció màssica Percentatge màssic (%) 

Trioleïna 4,45 · 10-158 1,22 · 10-157 0,00 

Dioleïna 1,60 · 10-156 4,39 · 10-156 0,00 

Metanol 0,36222374 0,99637599 99,64 

Glicerol 4,36 · 10-34 1,20 · 10-33 0,00 

Biodièsel 7,38 · 10-154 2,03 · 10-153 0,00 

Monooleïna 3,00 · 10-154 8,26 · 10-154 0,00 

Aigua 0,00131747 0,003624 0,36 

Taula C.8 Columna de rectificació de metanol (METHRECO): corrent de metanol (METHREC) 
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Taula de resultats METHRECO - GLYREC 

 

Flux màssic (kg/s) Fracció màssica Percentatge màssic (%) 

Trioleïna 9,22 · 10-8 3,32 · 10-7 0,00 

Dioleïna 3,31 · 10-6 1,19 · 10-5 0,00 

Metanol 0,0023402 0,00843557 0,84 

Glicerol 0,15488833 0,55831551 55,83 

Biodièsel 0,00153193 0,00552206 0,55 

Monooleïna 0,00062293 0,00224544 0,23 

Aigua 0,11803399 0,42546913 42,55 

Taula C.9 Columna de rectificació de metanol (METHRECO): corrent de glicerina aquosa (GLYREC) 

 

Taula de resultats GLYRECO - GLYCEROL 

 

Flux màssic (kg/s) Fracció màssica Percentatge màssic (%) 

Trioleïna 9,22 · 10-8 5,70 · 10-7 0,00 

Dioleïna 3,31 · 10-6 2,05 · 10-5 0,00 

Metanol 4,60 · 10-5 0,00028416 0,03 

Glicerol 0,15321603 0,94690438 94,69 

Biodièsel 0,00153193 0,00946765 0,95 

Monooleïna 0,00062293 0,00384984 0,38 

Aigua 0,006387 0,0394729 3,95 

Taula C.10 Evaporador Flash de glicerina (GLYRECO): corrent de glicerina (GLYCEROL) 

 

Taula de resultats GLYRECO - WATERREC 

 

Flux màssic (kg/s) Fracció màssica Percentatge màssic (%) 

Trioleïna 6,97 · 10-75 6,03 · 10-74 0,00 

Dioleïna 1,01 · 10-76 8,77 · 10-76 0,00 

Metanol 0,00229422 0,01984391 1,98 

Glicerol 0,00167228 0,01446441 1,45 

Biodièsel 8,91 · 10-77 7,71 · 10-76 0,00 

Monooleïna 1,10 · 10-78 9,52 · 10-78 0,00 

Aigua 0,11164699 0,96569167 96,57 

Taula C.11 Evaporador Flash de glicerina (GLYRECO): corrent d’aigua (WATERREC) 
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C.2. Corrents: propietats i composicions 

 

 

Taula C.12 Flux molar (kmol/s) dels corrents – 1 

 

 

Taula C.13 Flux molar (kmol/s) dels corrents – 2 

 

 

Taula C.14 Fracció molar dels corrents – 1 

 

Mole Flow kmol/s BIOFUEL CATALYST EMETH1 EMETH2 GLYCEROL GLYREC HCL HEAVY1 HEAVY2 LIGHT1

  TRIOLEIN 0,00010539 0 0 0 1,0433E-10 1,0433E-10 0 1,0433E-10 2,4899E-12 0,00028362

  DIOLEIN 2,7827E-05 0 0 0 5,3451E-09 5,3451E-09 0 5,3449E-09 1,4368E-10 0,000087299

  METHANOL 1,8635E-05 0 0,015 0,0015 1,4369E-06 7,3131E-05 0 0,00899483 0,00119612 0,00277629

  GLYCEROL 7,5421E-30 0 0 0 0,00166539 0,00168356 0 0,00167812 0,00024865 6,2742E-06

  BIOFUEL 0,00508356 0 0 0 5,1755E-06 5,1755E-06 0 5,1468E-06 6,2337E-07 0,00442047

  MONOLEIN 3,3523E-06 0 0 0 1,7498E-06 1,7498E-06 0 1,7331E-06 5,1747E-08 0,000013543

  WATER 0,00037498 0 0 0 0,00035453 0,00655188 0 0 0 0

  CATALYST 0 8,05279E-05 0 0 0 0 0 0 0 8,05279E-05

  HCL 0 0 0 0 0 0 0,000113142 0 0 0

  NAOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mole Flow kmol/s LIGHT2 METHANOL METHREC NAOH SCSTR1 SCSTR2 TRIOLEIN WASTE1 WASTE2 WATER WATERREC

  TRIOLEIN 0,00010539 2,4899E-12 5,029E-161 0 0,00028362 0,00010539 0,00182189 8,5839E-17 1,0433E-10 0 7,8817E-78

  DIOLEIN 2,7827E-05 1,4368E-10 2,576E-159 0 8,7304E-05 2,7827E-05 0 2,4962E-13 5,3451E-09 0 1,6354E-79

  METHANOL 0,00241642 0,01619612 0,01131949 0 0,01177112 0,00361255 0 0,00239779 0,01139262 0 7,1695E-05

  GLYCEROL 5,4424E-06 0,00024865 4,7443E-36 0 0,0016844 0,00025409 0 5,4424E-06 0,00168356 0 1,8177E-05

  BIOFUEL 0,00508359 6,2337E-07 2,495E-156 0 0,00442561 0,00508421 0 2,8678E-08 5,1755E-06 0 3,0101E-79

  MONOLEIN 3,3691E-06 5,1747E-08 8,434E-157 0 1,5276E-05 3,4208E-06 0 1,6759E-08 1,7498E-06 0 3,0933E-81

  WATER 0 0 7,3131E-05 0 0 0 0 0,00662501 0,00662501 0,007 3,0933E-81

  CATALYST 8,0528E-05 8,0528E-05 0 0 8,0528E-05 8,0528E-05 0 0 0 0 0

  HCL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  NAOH 0 0 0 3,2614E-05 0 0 0 0 0 0 0

Mole Frac BIOFUEL CATALYST EMETH1 EMETH2 GLYCEROL GLYREC HCL HEAVY1 HEAVY2 LIGHT1

  TRIOLEIN 0,01877463 0 0 0 5,1435E-08 1,2546E-08 0 9,7685E-09 1,7226E-09 0,036987364

  DIOLEIN 0,00495686 0 0 0 2,6353E-06 6,4279E-07 0 5,0046E-07 9,9402E-08 0,01138481

  METHANOL 0,00331955 0 1 1 0,00070842 0,00879457 0 0,84222504 0,82750876 0,362060675

  GLYCEROL 1,3435E-27 0 0 0 0,82108088 0,20246122 0 0,15713026 0,17202407 0,000818229

  BIOFUEL 0,90555397 0 0 0 0,00255163 0,00062238 0 0,00048191 0,00043126 0,57648097

  MONOLEIN 0,00059716 0 0 0 0,0008627 0,00021042 0 0,00016227 0,0000358 0,001766166

  WATER 0,06679782 0 0 0 0,17479368 0,78791074 0 0 0 0

  CATALYST 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,010501786

  HCL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

  NAOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Taula C.15 Fracció molar dels corrents – 2 

 

 

Taula C.16 Flux màssic (kg/s) dels corrents – 1 

 

 

Taula C.17 Flux màssic (kg/s) dels corrents – 2 

 

 

Taula C.18 Fracció màssica dels corrents – 1 

Mole Frac LIGHT2 METHANOL METHREC NAOH SCSTR1 SCSTR2 TRIOLEIN WASTE1 WASTE2 WATER WATERREC

  TRIOLEIN 0,01364702 1,5067E-10 4,414E-159 0 0,01545794 0,0114954 1 9,5078E-15 5,2936E-09 0 1,2536E-75

  DIOLEIN 0,00360334 8,6942E-09 2,262E-157 0 0,00475827 0,00303523 0 2,7649E-11 2,7121E-07 0 2,6012E-77

  METHANOL 0,31290375 0,98004032 0,99358085 0 0,64155282 0,39403837 0 0,26558644 0,57806702 0 0,01140321

  GLYCEROL 0,00070474 0,01504601 4,1644E-34 0 0,09180363 0,02771483 0 0,00060281 0,08542506 0 0,00289109

  BIOFUEL 0,65827728 3,7721E-05 2,19E-154 0 0,24120581 0,55455948 0 3,1765E-06 0,0002626 0 4,7876E-77

  MONOLEIN 0,00043627 3,1313E-06 7,403E-155 0 0,00083258 0,00037312 0 1,8563E-06 8,8786E-05 0 4,9199E-79

  WATER 0 0 0,00641915 0 0 0 0 0,73380571 0,33615624 1 0,98570569

  CATALYST 0,01042761 0,00487281 0 0 0,00438896 0,00878357 0 0 0 0 0

  HCL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  NAOH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Mass Flow kg/s BIOFUEL CATALYST EMETH1 EMETH2 GLYCEROL GLYREC HCL HEAVY1 HEAVY2 LIGHT1

  TRIOLEIN 0,09317036 0 0 0 9,2224E-08 9,2224E-08 0 9,2224E-08 2,201E-09 0,25072246

  DIOLEIN 0,01725252 0 0 0 3,314E-06 3,314E-06 0 3,3138E-06 8,9082E-08 0,05412537

  METHANOL 0,00059632 0 0,48 0,048 0,00004598 0,0023402 0 0,2878346 0,03827597 0,08884151

  GLYCEROL 6,9387E-28 0 0 0 0,15321603 0,15488833 0 0,15438764 0,02287603 0,00057722

  BIOFUEL 1,5047352 0 0 0 0,00153193 0,00153193 0 0,00152344 0,00018451 1,30845949

  MONOLEIN 0,00119342 0 0 0 0,00062293 0,00062293 0 0,00061696 1,8422E-05 0,0048213

  WATER 0,00675549 0 0 0 0,006387 0,11803399 0 0 0 0

  CATALYST 0 0,004348509 0 0 0 0 0 0 0 0,004348509

  HCL 0 0 0 0 0 0 0,004129674 0 0 0

  NAOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mass Flow kg/s LIGHT2 METHANOL METHREC NAOH SCSTR1 SCSTR2 TRIOLEIN WASTE1 WASTE2 WATER WATERREC

  TRIOLEIN 0,09317036 2,201E-09 4,445E-158 0 0,25072265 0,09317036 1,61055893 7,5882E-14 9,2224E-08 0 6,9674E-75

  DIOLEIN 0,01725252 8,9082E-08 1,597E-156 0 0,05412871 0,01725261 0 1,5477E-10 3,314E-06 0 1,014E-76

  METHANOL 0,07732567 0,51827595 0,36222374 0 0,37667607 0,11560165 0 0,07672935 0,36456395 0 0,00229422

  GLYCEROL 0,00050069 0,02287602 4,3647E-34 0 0,15496483 0,02337673 0 0,00050069 0,15488833 0 0,00167228

  BIOFUEL 1,50474369 0,00018451 7,384E-154 0 1,30998341 1,5049282 0 8,4888E-06 0,00153193 0 8,9098E-77

  MONOLEIN 0,00119939 1,8422E-05 3,003E-154 0 0,00543827 0,00121781 0 5,9662E-06 0,00062293 0 1,1012E-78

  WATER 0 0 0,00131747 0 0 0 0 0,11935146 0,11935146 0,12610696 0,11164699

  CATALYST 0,00434851 0,00434851 0 0 0,00434851 0,00434851 0 0 0 0 0

  HCL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  NAOH 0 0 0 0,00130455 0 0 0 0 0 0 0

Mass Frac BIOFUEL CATALYST EMETH1 EMETH2 GLYCEROL GLYREC HCL HEAVY1 HEAVY2 LIGHT1

  TRIOLEIN 0,05738139 0 0 0 5,6996E-07 3,3243E-07 0 2,0754E-07 3,5874E-08 0,146458944

  DIOLEIN 0,01062541 0 0 0 2,0481E-05 1,1946E-05 0 7,4574E-06 1,4519E-06 0,031617209

  METHANOL 0,00036726 0 1 1 0,00028416 0,00843557 0 0,64774209 0,62384401 0,051896562

  GLYCEROL 4,2734E-28 0 0 0 0,94690438 0,55831551 0 0,34743346 0,37284686 0,000337182

  BIOFUEL 0,92673038 0 0 0 0,00946765 0,00552206 0 0,00342836 0,00300739 0,76433358

  MONOLEIN 0,000735 0 0 0 0,00384984 0,00224544 0 0,00138842 0,00030024 0,002816351

  WATER 0,00416054 0 0 0 0,0394729 0,42546913 0 0 0 0

  CATALYST 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,002540172

  HCL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

  NAOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Taula C.19 Fracció màssica dels corrents – 2 

 

 

Taula C.20 Propietats dels corrents – 1 

 

 

Taula C.21 Propietats dels corrents – 2 

 

Mass Frac LIGHT2 METHANOL METHREC NAOH SCSTR1 SCSTR2 TRIOLEIN WASTE1 WASTE2 WATER WATERREC

  TRIOLEIN 0,05485318 4,0333E-09 1,223E-157 0 0,1162765 0,05294084 1 3,8598E-13 1,4388E-07 0 6,0265E-74

  DIOLEIN 0,01015726 1,6324E-07 4,394E-156 0 0,02510302 0,0098032 0 7,8723E-10 5,1703E-06 0 8,7702E-76

  METHANOL 0,04552476 0,94973909 0,99637599 0 0,17468934 0,06568664 0 0,39028954 0,56877621 0 0,01984391

  GLYCEROL 0,00029478 0,04192024 1,2006E-33 0 0,07186733 0,01328302 0 0,00254684 0,24164979 0 0,01446441

  BIOFUEL 0,88590375 0,00033811 2,031E-153 0 0,60752503 0,85512343 0 4,3179E-05 0,00239005 0 7,7066E-76

  MONOLEIN 0,00070613 3,3758E-05 8,26E-154 0 0,00252208 0,00069198 0 3,0348E-05 0,00097187 0 9,5248E-78

  WATER 0 0 0,003624 0 0 0 0 0,60709009 0,18620676 1 0,96569167

  CATALYST 0,00256014 0,00796863 0 0 0,00201669 0,00247089 0 0 0 0 0

  HCL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  NAOH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Property BIOFUEL CATALYST EMETH1 EMETH2 GLYCEROL GLYREC HCL HEAVY1 HEAVY2 LIGHT1

Total Flow kmol/s 0,00561376 8,0528E-05 0,015 0,0015 0,00202829 0,00831551 0,00011314 0,01067984 0,00144545 0,0075875

Total Flow kg/s 1,62370333 0,00434851 0,48 0,048 0,16180729 0,2774208 0,00412967 0,44436605 0,06135504 1,70754738

Total Flow m3/s 0,00201114 1,0529E-05 0,00060166 6,0166E-05 0,00013635 0,00025805 1,662E-07 0,00049594 0,00006749 0,00227465

Temperature ºC 64,308165 20 20 20 115 106,242087 20 69 68,5 69

Temperature K 337,458165 293,15 293,15 293,15 388,15 379,392087 293,15 342,15 341,65 342,15

Pressure N/m2 101325 101325 101325 101325 20265 101325 101325 101325 101325 101325

Vapor Frac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liquid Frac 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Solid Frac 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Enthalpy J/kmol -701442649 -10906,8233 -239109615 -239109615 -584501133 -355096487 -69501,8825 -301178778 -307469873 -584075196

Enthalpy J/kg -2425155,1 -588968,461 -7472175,5 -7472175,5 -7326857 -10643792 -2536818,71 -7238496,3 -7243625,7 -2595345,2

Enthalpy W -3937732,4 - -3586644,2 -358664,42 -1185538,9 -2952809,4 - -3216542 -444432,98 -4431674,9

Entropy J/kmol · K 2709697,29 480,130392 -242573,01 -242573,01 -471307,66 -223605,16 7,10183537 -277388,12 -282794,44 1552163,92

Entropy J/kg · K 9368,4583 25927,0412 -7580,4064 -7580,4064 -5907,9506 -6702,4232 259,216991 -6666,7143 -6662,3018 6897,05919

Density kmol/m3 2,79132288 7,64507031 24,9308835 24,9308835 14,8746545 32,2238213 0,0418051 21,5343354 21,4173746 3,33567495

Density kg/m3 807,351626 413,017202 797,788272 797,788272 1186,62783 1075,04594 1524,24074 895,998911 909,102393 750,684338

Average MW 289,236201 54 32 32 79,7751522 33,361839 36,5 41,6079203 42,4469577 225,047209

Liq Vol 60F m3/s 0,00186231 0 0,00060501 6,0502E-05 0,00013079 0,00024688 1,322E-07 0,00048805 6,6679E-05 0,00195903

Property LIGHT2 METHANOL METHREC NAOH SCSTR1 SCSTR2 TRIOLEIN WASTE1 WASTE2 WATER WATERREC

Total Flow kmol/s 0,00764205 0,01644545 0,01139262 3,2614E-05 0,01826735 0,0090875 1,82E-03 0,00902829 0,01970813 0,007 0,00628722

Total Flow kg/s 1,69419234 0,54135501 0,36354122 0,00130455 2,15191394 1,75554738 1,61055893 0,19659597 0,64096202 0,12610696 0,11561349

Total Flow m3/s 0,00212182 0,00066926 0,00048902 7,3192E-07 0,00276916 0,00218931 0,00177416 0,0002317 0,00073534 0,00012626 0,99994617

Temperature ºC 68,5 25,044362 64,633422 20 68,5 68,5 65 71,161648 73,25228 20 115

Temperature K 341,65 298,194362 337,783422 293,15 341,65 341,65 338,15 344,311648 346,40228 293,15 388,15

Pressure N/m2 101325 101325 101325 101325 101325 101325 1,01E+05 101325 101325 101325 20265

Vapor Frac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Liquid Frac 1 1 1 1 1 1 1,00E+00 1 1 1 0

Solid Frac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enthalpy J/kmol -571968847 -245118051 -234706270 -141940,17 -418803598 -529897837 -1,87E+09 -269761187 -286786387 -286029134 -239247941

Enthalpy J/kg -2580000,8 -7446272,5 -7355204,6 -5677606,81 -3555175,7 -2742990,9 -2114458 -12388265 -8818034,3 -15877030 -13010633

Enthalpy W -4371017,6 -4031076,9 -2673920 - -7650432,1 -4815450,5 -3405459,3 -2435483 -5652025,1 -2002203,9 -1504204,7

Entropy J/kmol · K 1940450,35 -245671,75 -227385,74 33,077663 482074,938 1586822,69 -4185110,1 -168791,58 -224207,95 -163847,45 -23387,123

Entropy J/kg · K 8752,86035 -7463,093 -7125,7945 1323,10652 4092,27881 8214,11215 -4734,2875 -7751,4298 -6893,8886 -9094,9157 -1271,824

Density kmol/m3 3,60164365 24,572498 23,2967923 47,3662672 6,59670603 4,15084685 1,02690619 38,96526 26,8012448 55,4400046 0,00628755

Density kg/m3 798,460205 808,882939 743,406 1894,5138 777,099214 801,870957 907,785075 848,489634 871,64916 998,767206 0,11561972

Average MW 221,693283 32,9182217 31,9102299 40 117,801098 193,182496 884 21,7755414 32,5227117 18,01528 18,3886478

Liq Vol 60F m3/s 0,00195267 0,00067169 0,00045788 6,8787E-07 0,00244709 0,00201934 0,00177452 0,0002167 0,00070476 0,00012635 0,00011608
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C.3. Miscel·lània de resultats 

En aquest apartat s’hi troben el conjunt de dades pertinents a unitats determinades de les que es 

requereixen informació addicional per poder dimensionar-les amb posterioritat. 

C.3.1. Columna de rentat del biodièsel 

 

Taula C.22 Dades de propietats pels plats de la torre de rentat 

 

 

Figura C.23 Perfils de la torre 

 

 

Figura C.24 Perfils de composició la torre per plats (primer líquid) 

Plat L1 L2 Total  rL1  rL2  mL1  mL2

1 0,00013358 0,00201453 0,00214811 953,2252 805,9984 0,00044328 0,00221259

2 0,00013645 0,0020284 0,00216485 943,1528 801,099 0,00039798 0,00192607

3 0,00013921 0,0020325 0,00217171 938,1655 800,1525 0,00039079 0,00186241

4 0,00014312 0,00203567 0,00217879 932,5681 799,845 0,0003893 0,00182439

5 0,00014942 0,00203994 0,00218936 924,4013 799,5754 0,00038863 0,00177881

6 0,00016065 0,00204679 0,00220744 911,4001 799,1786 0,0003876 0,00171148

7 0,0001841 0,00205901 0,00224311 889,0211 798,4835 0,00038524 0,00160493

8 0,00023166 0,00208429 0,00231595 848,5279 797,0572 0,0003802 0,00142911

Flux volumètric (m3/s) Densitat (kg/m3) Viscositat (Pa · s)
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Figura C.25 Perfils de composició la torre per plats (segon líquid) 

 

C.3.2. Columna de destil·lació del metanol 

 

Taula C.26 Composició per plats de la columna de destil·lació 

 

 

Taula C.27 Propietats termodinàmiques de la columna de destil·lació – 1 

 

Plat TRIOLEIN DIOLEIN METHANOL GLYCEROL BIOFUEL MONOLEIN WATER

1 4,42E-184 2,26E-182 0,99739899 2,68E-39 2,19E-179 7,41E-180 0,002601

2 4,41E-159 2,26E-157 0,99358085 4,16E-34 2,19E-154 7,40E-155 0,00641915

3 3,67E-134 1,88E-132 0,98573532 5,67E-29 1,82E-129 6,16E-130 0,01426468

4 3,04E-109 1,56E-107 0,96964874 8,51E-24 1,51E-104 5,10E-105 0,03035126

5 2,50E-84 1,28E-82 0,93682144 1,53E-18 1,24E-79 4,20E-80 0,06317856

6 2,03E-59 1,04E-57 0,87061766 3,66E-13 1,01E-54 3,41E-55 0,12938234

7 1,61E-34 8,25E-33 0,74189461 1,20E-07 7,99E-30 2,70E-30 0,25810527

8 1,52E-34 7,80E-33 0,47155426 5,91E-07 7,55E-30 2,55E-30 0,52844515

9 1,51E-34 7,76E-33 0,16351128 2,41E-06 7,51E-30 2,54E-30 0,83648631

10 1,56E-33 8,00E-32 0,03416794 5,22E-05 7,75E-29 2,62E-29 0,96577989

Temperature Pressure Heat duty Liquid flow Vapor flow Liquid feed Vapor feed Mixed feed

Plat K N/m2 W kmol/s kmol/s kmol/s kmol/s kmol/s

1 337,783422 101325 -2406328,4 0,05696311 0 0 0 0

2 337,928572 101325 0 0,05684183 0,06835573 0 0 0

3 338,228055 101325 0 0,05659499 0,06823446 0 0 0

4 338,847211 101325 0 0,05609869 0,06798762 0 0 0

5 340,131985 101325 0 0,05512755 0,06749131 0 0 0

6 342,806843 101325 0 0,05330336 0,06652017 0 0 0

7 348,986156 101325 0 0,0698668 0,06469598 0,01970813 0 0

8 359,804806 101325 0 0,06774661 0,06155129 0 0 0

9 369,577234 101325 0 0,0673193 0,0594311 0 0 0

10 379,392087 101325 2431619,59 0,00831551 0,05900379 0 0 0
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Taula C.28 Propietats termodinàmiques de la columna de destil·lació – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquid product Vapor product Liquid enthalpy Vapor enthalpy Flux màssic líquid Flux màssic vapor Densitat liquid Densitat vapor

Plat kmol/s kmol/s J/kmol J/kmol kg/s kg/s kg/m3 kg/m3

1 0,01139262 0 -234706270 -199352817 1,818794 - 743,4059 -

2 0 0 -235152851 -199503649 1,807986 2,182552 743,9602 1,16672

3 0 0 -236069272 -199813562 1,785947 2,171744 745,1323 1,161596

4 0 0 -237942440 -200448949 1,741465 2,149706 747,6788 1,151106

5 0 0 -241732099 -201745314 1,653756 2,105224 753,5024 1,129765

6 0 0 -249143620 -204359010 1,4886 2,017514 767,9921 1,087018

7 0 0 -271041863 -209410075 1,815069 1,852359 835,2783 1,003051

8 0 0 -283561797 -220174053 1,496511 1,537889 899,722 0,8416659

9 0 0 -288330825 -232634020 1,37163 1,21933 935,6522 0,6747321

10 0,00831551 0 -355096487 -237709884 0,2771803 1,094449 1075,046 0,5982907
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ANNEX D. DIMENSIONAT DELS EQUIPS 

Per a poder dur a terme el procés Lurgi per a la producció de biodièsel, es requereixen dos reactors 

agitats (CSTR –Continuous Stirred - Tank Reactor-), els volums dels quals es coneixen prèviament 

gràcies a la simulació que s’ha dut a terme. A partir dels mateixos, d’algunes regles d’or per a mescla i 

agitació, així com també per a reactors, i els gràfics corresponents, es podran dimensionar els equips 

correctament. 

En un pas següent, se cerca en la literatura i/o en empreses especialitzades un model real que 

compleixi amb totes o, si més no, la majoria o més rellevants especificacions del susdit equip que 

permetran el posterior disseny de la planta d’una manera més equànime i realista. És per aquest 

motiu que cal fer un dimensionament previ i acurat per tal de poder trobar un equip que s’ajusti el 

millor possible a les necessitats reals que es precisen. 

Anàlogament als reactors, la resta d’equips es dissenyen seguint la mateixa metodologia exposada 

aquí, si bé cal discernir el funcionament de la unitat per poder escollir el pla d’acció més convenient. 

D.1. Reactors 

D.1.1. Regles de disseny per a reactors 

Les regles per a reactors es resumeixen en 10 punts segons la bibliografia [18], dels quals només hom 

en farà ús per als casos que interessi a l’objectiu principal. Per tant: 

1) La velocitat de reacció en cada instant ha d’establir-se al laboratori, i el temps de residència o 

velocitat espaial i la distribució del producte final s’ha trobar en una planta pilot. 

2) Les dimensions de les partícules de catalitzador són 0,1 mm en llits fluïditzats, 1 mm en llits 

en suspensió, i 2-5 mm en llits fixos. 

3) Les proporcions òptimes de reactors agitats són amb nivell de líquid igual al diàmetre del 

tanc, però a altes pressions, proporcions més primes són econòmiques. 

4) La potència d’entrada a un tanc agitat en una reacció homogènia és de 0,5-1,5 HP/1000 gal, 

però és tres vegades aquesta quantitat quan la calor s’ha de transferir. 

5) El comportament d’un CSTR ideal (reactor continu de tanc agitat) s’assoleix quan el temps de 

residència mitjà és 5-10 vegades el temps que es necessita per aconseguir homogeneïtat, la 

qual s’obté amb 500-2000 voltes d’un agitador ben dissenyat. 
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6) Les reaccions Batch es condueixen en tancs agitats per a ratis de producció diaris o quan els 

temps de reacció són llargs o quan algunes condicions tals com la velocitat d’alimentació o la 

temperatura s’han de programa d’alguna manera. 

7) Reaccions relativament lentes de líquids i fangs es duen a terme en tancs continus agitats; 

una bateria de quatre o cinc en sèrie és més econòmic. 

8) Els reactors de flux tubular són adequats per temps de residències curts (s o min) a velocitats 

de producció altes i quan una transferència de calor substancial és necessària. En aquest cas, 

s’utilitzen tubs encastats o construccions de carcassa - i - tub. 

9) En reactors amb rebliment amb catalitzador granular, la distribució del temps de residència 

sovint no és millor que la d’un CSTR en cinc etapes en sèrie. 

10) Per conversions per sota del 95% aproximadament de l’equilibri, l’actuació d’un CSTR en cinc 

etapes en sèrie s’aproxima a la d’un flux tipus pistó. 

D.1.2. Regles de disseny per a mescla i agitació 

A continuació es recullen les 8 regles d’or que permetran dissenyar de la millor manera el sistema de 

mescla i agitació que el tanc necessita [18]. Conseqüentment: 

1) L’agitació suau s’obté fent circular el líquid amb un impulsor a velocitats superficials de 0,1-

0,2 ft/s, i agitació intensa a 0,7-1,0 ft/s. 

2) Les intensitats d’agitació amb impulsors en tancs amb deflectors (o bafles) es mesuren 

mitjançant la potència d’entrada, HP/1000 gal, i velocitat punta de l’impulsor: 

Operació HP/1000 gal Velocitat punta (ft/s) 

Mesclat 0,2 – 0,5  

Reacció homogènia 0,5 – 1,5 7,5 – 10 

Reacció amb transferència de calor 1,5 – 5,0 10 – 15 

Mescles líquid - líquid 5 15 -20 

Mescles líquid - gas 5 – 10 15 – 20 

Abeurades 10  

Taula D.1 Relacions de potència i velocitat per a diverses operacions [18] 

3) Les proporcions d’un tanc agitat relatives al diàmetre D són: nivell de líquid = D; diàmetre de 

l’impulsor de la turbina = D/3; nivell de l’impulsor per sobre del fons = D/3; amplada de la 

fulla de l’impulsor = D/15; quatre deflectors verticals amb amplada = D/10. 

4) Les hèlixs es fan fins a un màxim de 18 in., els impulsors de les turbines fins a 9 ft. 

5) Les bombolles de gas que bombollegen al fons del recipient es traduiran en agitació suau a 

una velocitat superficial del gas d’1 ft/min, agitació severa a 4 ft/min. 
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6) La suspensió de sòlids amb una velocitat d’assentament de 0,03 ft/s s’assoleix amb tant una 

turbina com amb un impulsor d’hèlix, però quan la velocitat d’assentament és per sobre dels 

0,15 ft/s es necessita una agitació intensa amb una hèlix. 

7) La potència per portar a terme una mescla d’un gas i un líquid  pot ser un 25-50% menys que 

la potència per dur a terme la líquida solament. 

8) Els mescladors en línia són adequats quan un temps de contacte d’un segon o dos és 

suficient, amb entrades de potència de 0,1-0,2 HP/gal. 

D.1.3. Disseny del reactor CSTR1 

Per a dissenyar el reactor correctament, el primer pas consisteix en recollir totes les dades de les que 

es disposen inicialment. Això es tradueix en prendre les dades del simulador, ja sigui el propi volum 

del reactor com dades termodinàmiques, cinètiques i de tot tipus, les quals puguin resultar útils a 

l’hora de fer els càlculs corresponents. 

En aquest cas, les dades recopilades són: 

- Volum del reactor: 30 m3 

- Calor a dissipar: 213895,9 W 

- Densitat de la mescla: 778,4 kg/m3 

- Viscositat de la mescla: 8,912 · 10-4 Pa · s 

- Cp de la mescla: 2032 J · kg-1 · K-1 

- Conductivitat de la mescla: 0,1119 W · m-1 · K-1 

- Coeficient de convecció de l’aigua (a v = 10 m/s): 1000 W · m-2 · K-1 

- Conductivitat de l’acer inoxidable: 15 W · m-1 · K-1 

- Temperatura del reactor: 68,5ºC 

- Temperatura d’entrada de l’aigua de refrigeració: 20ºC 

Partint de la base que es coneix el volum del tanc i, a la vegada, també es té la viscositat de la mescla, 

a partir de la Figura D.2 es pot estimar quin tipus d’agitador serà la millor opció.  

Tal i com es pot apreciar en el gràfic, la millor opció és, o bé una hèlix (1150 rpm) o bé una turbina. En 

aquest cas, la balança es decanta cap a l’hèlix, en concret, una hèlix amb diàmetre igual al pas de 

l’hèlix i amb 4 deflectors. 

Tot i que la gràfica anterior proporciona unes revolucions màximes, per escollir la velocitat idònia, es 

busca el disseny de velocitats puntes, i resulta que pel cas de dispersions líquid/líquid, l’ interval de 

velocitats se situa entre els 1000-1200 ft/min.  Com a conseqüència, es pren el valor de velocitat de 

1000 ft/min (5,08 m/s). 
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Figura D.2 Guia de selecció de l’agitador [19] 

El següent pas recau en el càlcul del diàmetre del tanc, així com l’alçada del mateix. Seguint les regles 

d’or, la relació entre ambdues serà de 1. Per tant, solucionant el sistema d’equacions mostrat a 

continuació (Eq. D.1 i D.2) es trobaran ambdues dades: 

                                                                                      
    

 
                                                                   (Eq. D.1) 

                                                                                          
 

 
                                                                        (Eq. D.2)  

Així, H = T = 3,37 m (on T és el diàmetre del tanc i H és l’alçada del mateix). Tanmateix, també es pot 

calcular el diàmetre de les pales de l’agitador, D, que és un terç del valor anterior, és a dir, 1,12 m. 

I a partir del diàmetre de les pales, es poden calcular les revolucions a les que girarà l’agitador, N, que 

són 4,53 rps. És en aquest moment que es pot calcular el paràmetre adimensional de Reynolds, 

gràcies al qual es podrà determinar el nombre de potència i, subseqüentment, la potència que cal 
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aplicar perquè la mescla es pugui agitar. Per tant, mitjançant l’ús de les fórmules Eq. D.3 i Eq. D.4, i el 

gràfic de la Figura D.3: 

                                                                             
      

 
                                                                            (Eq. D.3) 

                                                                            
 

                                                                                   (Eq. D.4) 

 

Figura D.3 Gràfic per a la determinació de la potència de l’agitador [19] 

Sabent que Re = 4980969,68 i que la corba escollida és la nº2, s’obté un  = 0,35, que al seu torn, es 

tradueix en una P = 45 kW. A aquest valor se l’hi ha d’afegir un paràmetre de seguretat (1,2), així com 

un rendiment ( = 0,9) i el fet que es tenen dos agitadors. Per tant, la potència requerida és de 97,22 

kW (100 kW aproximadament). 

Finalment, es calcula el gruix mínim que ha de tenir la carcassa cilíndrica. Tenint en compte la fórmula 

Eq. D.5: 

                                                                   
    

            
                                                                          (Eq. D.5) 

on P’ és la pressió de disseny (1,1 · P), T el diàmetre del tanc,  la tensió de disseny, E el factor de 

soldadura i c l’espessor extra de corrosió, es pot calcular el valor. Cal tenir en compte que el tanc serà 

d’acer inoxidable AISI 316 (veure Taula D.4), dada important pel càlcul de la tensió i la determinació 

del valor de l’espessor extra. Per tant, emínim = 4,39 mm. 
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Material NaOH Metanol Glicerina Àcids grassos Oli de soja Dièsel 

Acer inoxidable 
316 

Bona Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Acer inoxidable 
304 

Bona Excel·lent Excel·lent Bona Excel·lent Excel·lent 

Acer al carboni 
Efecte 
sever 

Excel·lent Excel·lent Regular Bona Excel·lent 

Ferro forjat 
Efecte 
sever 

Excel·lent Excel·lent Regular Excel·lent Excel·lent 

Llautó 
Efecte 
sever 

Excel·lent Bona Regular N/A Excel·lent 

Alumini 
Efecte 
sever 

Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Bronze 
Efecte 
sever 

Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Coure Bona Bona Excel·lent Efecte sever N/A Excel·lent 

Titani Bona Bona Excel·lent Bona Excel·lent Bona 

Grafit N/A Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Magnet ceràmic N/A Excel·lent N/A N/A N/A N/A 

PVC Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

CPVC Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Polipropilè Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Polietilè de baixa 
densitat 

Efecte 
sever 

Excel·lent Excel·lent Efecte sever Excel·lent Regular 

Policarbonat 
Efecte 
sever 

Bona Excel·lent Bona N/A Excel·lent 

Poliuretà Bona 
Efecte 
sever 

Efecte 
sever 

Bona Bona Regular 

Cautxú natural Excel·lent Excel·lent Excel·lent Regular 
Efecte 
sever 

Efecte 
sever 

Nitril (Buna N) Excel·lent Excel·lent Excel·lent Bona Excel·lent Excel·lent 

Tefló® Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Neoprè Bona Excel·lent Excel·lent Regular Regular Bona 

Silicona Excel·lent Excel·lent Excel·lent Regular Excel·lent 
Efecte 
sever 

PVDF (Kynar®) 
Efecte 
sever 

Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Epoxy Excel·lent Bona Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Nylon Excel·lent Bona Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Viton® Bona Regular Excel·lent Excel·lent Excel·lent Excel·lent 

Taula D.4 Adaptació de diferents materials a determinades substàncies químiques 

Per a dur a terme els càlculs de la camisa refrigerant que el reactor ha de portar instal·lada (ja que la 

reacció que al seu interior hi té lloc és exotèrmica), la incògnita es troba en la temperatura amb la 
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que l’aigua de refrigeració surt del sistema. Per a trobar-la es buscaran primer els valors dels 

paràmetres adimensionals de Prandtl i de Nusselt, les expressions dels quals són respectivament, els 

expressats per les equacions Eq. D.6 i D.7:  

                                                                               
    

 
                                                                              (Eq. D.6) 

                                                                                                                                              (Eq. D.7) 

I a partir d’ells, es pot trobar el coeficient de convecció del fluid, el qual està relacionat amb el Nusselt 

segons Eq. D.8: 

                                                                               
    

 
                                                                               (Eq. D.8) 

Seguidament, es procedeix als càlculs del coeficient global de transferència, U,  i de l’àrea de 

transferència de calor, A, mitjançant les quals es podrà trobar T, amb el que es podrà determinar 

finalment la temperatura de sortida de l’aigua de refrigeració (gràcies a un mètode iteratiu). Per tant, 

segons el sistema d’equacions Eq. D.9 – D.12: 

                                                                    
 

 

      
 

 

     
 

 

      

                                                                 (Eq. D.9) 

                                                                                                                                     (Eq. D.10) 

                                                                                                                                                      (Eq. D.11) 

                                                                       
          

  
             
              

                                                                (Eq. D.12) 

D’aquí se n’obtenen Pr = 16,18; Nu = 12086,47; hfluid = 401,59 W · m-2 · K-1; U = 346,77 W · m-2 · K-1; A = 

35,82 m2; T= 17,22ºC i, finalment, Tsort = 64,93ºC. 

D.1.4. Disseny del reactor CSTR2 

En el segon reactor, se seguiran els mateixos passos que en el primer, tenint en compte però, que les 

dades han canviat. Per tant, a continuació es recullen els resultats obtinguts després d’aplicar la 

metodologia anterior. Així, en aquest cas, les dades recopilades són: 

- Volum del reactor: 20 m3 

- Calor a dissipar: 25111,217 W 

- Densitat de la mescla: 811,58 kg/m3 

- Viscositat de la mescla: 1,172 · 10-3 Pa · s 
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- Cp de la mescla: 1972,81 J · kg-1 · K-1 

- Conductivitat de la mescla: 0,0998 W · m-1 · K-1 

- Coeficient de convecció de l’aigua (a v = 10 m/s): 1000 W · m-2 · K-1 
- Conductivitat de l’acer inoxidable: 15 W · m-1 · K-1 

- Temperatura del reactor: 68,5ºC 

- Temperatura d’entrada de l’aigua de refrigeració: 60ºC 

Anàlogament al cas anterior, també es farà servir una hèlix amb diàmetre igual al pas de l’hèlix i amb 

4 deflectors. La velocitat, u, es mantindrà constant, però les dimensions es veuran afectades, de tal 

manera que ara H = T = 2,94 m, i D = 0,98 m. Per tant, N = 5,18 rps, Re = 3450709,93,  = 0,35 (la 

corba continua essent la nº2), i la potència requerida –després d’afegir-li els canvis pertinents- és de 

77,36 kW. 

Com abans, queda ara el càlcul del gruix mínim o espessor de la carcassa del reactor. En aquest cas, 

emínim = 4,25 mm. 

Procedint de la mateix manera altre cop, ara els resultats obtinguts per la camisa refrigerant són: Pr = 

23,16; Nu = 10033,49; hfluid = 340,45 W · m-2 · K-1; U = 301,13 W · m-2 · K-1; A = 27,35 m2; T= 3,05ºC i, 

finalment, Tsort = 67,85ºC. 

D.1.5. Control dels reactors 

Els dos reactors que participen en el procés treballen a pressió atmosfèrica; no obstant això, es 

col·loca un controlador indicador de pressió (PIC) a la sortida de cadascun d’ells per assegurar que 

aquesta pressió d’operació es mantingui en els nivells establerts. 

De la mateixa manera, cal disposar d’un controlador indicador de cabal (FIC) que regularà la velocitat 

de pas del fluid per garantir unes condicions adequades per tal que es pugui dur a terme la reacció 

sense problemes. 

No es poden oblidar, tampoc, els diversos indicadors de temperatura (TI), els quals són 

indispensables pel control de la reacció i el seu correcte avanç. Aquests indicadors són especialment 

necessaris perquè la reacció s’ha de dur a terme en unes condicions de temperatures determinades 

per tal que la transesterificació es pugui produir sense problemes. 

Però el més important és el control del rendiment de la reacció: per assegurar que la reacció té lloc, 

és a dir, per assegurar la conversió dels triglicèrids, cal garantir els temps de residència i la 

temperatura de reacció. Fixats aquests dos factors, s’espera que la conversió de la reacció sigui 

l’esperada. 
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Un llaç que controli el cabal d’entrada per garantir el temps de residència fixat, és a dir, un indicador 

controlador del cabal (FIC) en l’alimentació i en cadascuna de les entrades dels reactius assegurarà 

que l’ajust de l’obertura de les vàlvules segons la consigna de cabal que tinguin, sigui adequat. 

Malgrat tot, no es coneix la composició de la sortida dels reactors, per la qual cosa, podria ocórrer 

que la reacció no tingués lloc, perquè, per exemple, el catalitzador s’ha desactivat o per altres raons 

alienes al procés. Per aquesta raó, es prendrà una mostra del corrent i s’analitzarà en cada torn de 

treball (mesura off-line). 

No existeix una forma automàtica (d’anell tancat) que permeti controlar de retroactivament la 

conversió i la qualitat; pot ser possible que, amb un refractòmetre de procés, es pugui calcular la 

relació molar entre els triglicèrids i el glicerol en temps real. 

D.2. Decantadors 

Com passa amb el cas dels reactors, en el procés Lurgi per a la producció de biodièsel, es requereixen 

dos decantadors, els quals es regeixen per la característica diferencial de ser decantadors que 

separen per gravetat, és a dir, es prescindeix de l’ús de centrífugues. 

Sabent això, i disposant d’alguns consells de disseny sobre els decantadors, es procedeix al càlcul dels 

mateixos, els quals seran cilíndrics. A més a més, i seguint els passos anteriors, també es buscaran els 

seus homòlegs en empreses, de tal manera que es trobin els decantadors adequats que responguin a 

les necessitats reals del sistema. D’aquesta manera, es podran usar per a poder dissenyar la planta 

que es pretén. 

D.2.1. Regles de disseny per a separadors 

Són 14 els punts que regulen el disseny de separadors en general [18]. Com que en aquesta ocasió, es 

parla de decantadors, només se seguiran les regles que es considerin oportunes, és a dir, les dirigides 

a separadors líquid – líquid. Per tant: 

1) Els separadors són recipients relativament petits per proporcionar capacitat de reacció o la 

separació de fases. 

2) Els separadors líquids són normalment horitzontals. 

3) Els separadors gas/líquid són verticals. 

4) La relació llargada/diàmetre = 3, però és comú un interval de 2,5-5,0. 

5) El temps d’espera és 5 minuts per a separadors mig plens de reflux, 5 – 10 min per a servir de 

producte d’alimentació a una altra torre. 

6) En separadors alimentant un forn, es permeten 30 minuts mig ple. 
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7) Separadors d’eliminació per davant de compressors haurien de tenir no menys de 10 

vegades el volum de líquid que passa per minut. 

8) Els separadors líquid/líquid es dissenyen per velocitats d’assentament de 2 – 3 in./min. 

9) La velocitat del gas en separadors gas/líquid,     
  

  

   ft/s, amb k = 0,35 amb teixit de 

malla, k = 0,1 sense teixit de malla. 

10) S’aconsegueix una extracció del 99% amb coixinets de malla de 4-12 in. de grossor; grossors 

de 6 in. són populars. 

11) Per coixinets verticals, el valor del coeficient en el pas 9 es redueix en un factor de 2/3. 

12) S’espera una bona actuació a velocitats del 30-100% de les calculades amb la k donada; 75% 

és popular. 

13) És adequada la creació d’espais de 6-18 in. passat el coixinet i 12 in. per sobre del coixinet. 

14) Els separadors ciclònics es poden dissenyar per la recollida del 95% de les partícules de 5 mm, 

però normalment només s’han d’extreure les gotes més grans de 50 mm. 

D.2.2. Disseny del decantador DEC1 

Per a dissenyar el decantador, que serà horitzontal, cal primer de tot, recopilar les dades que seran 

d’utilitat durant el disseny d’aquest. Les dades es prendran del simulador; aquestes són: 

- Cabal fase lleugera: 2,275 · 10-3 m3/s 

- Cabal fase pesant: 4,960 · 10-4 m3/s 

- Viscositat de la fase lleugera: 1,149 cP 

- Viscositat de la fase pesant: 0,744 cP 

- Densitat de la fase lleugera: 773,6 kg/m3 

- Densitat de la fase pesant: 897,5 kg/m3 

- Diàmetre de les gotes: 80 m 

Per començar a dissenyar, es calcula el valor de theta, segons l’expressió Eq. D.13: 

                                                            
       

       
  

               

               
 
   

                                              (Eq. D.13) 

Com que  = 4,997 > 3,3, la fase dispersa és la HEAVY1. Conseqüentment, la fase contínua serà la 

formada per la fase LIGHT1. Aquesta distinció acompanyarà els càlculs posteriors. I ara, es calcula la 

velocitat segons Eq. D.14: 

                                                                           
    

         

     
                                                             (Eq. D.14) 
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Tenint en compte que els subíndexs D i C que es troben en els termes de densitat i viscositat 

corresponen a la fase dispersa i a la fase contínua respectivament. Així, la velocitat pren un valor de 

3,761 · 10-4 m/s 

Sabent que aquesta velocitat ha de ser major que el quocient entre el cabal de la fase contínua i 

l’àrea, segons es mostra a l’expressió Eq. D.15: 

                                                                                   
  

  
                                                                       (Eq. D.15) 

 i juntament amb el sistema d’equacions Eq. D.16 – D.23, es poden obtenir els valors desitjats. 
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                                                                                                                                                           (Eq. D.22) 

                                                                      
 

  
 

 

       
                                                                   (Eq. D.23) 

 

Figura D.5 Esquema del decantador i la seva nomenclatura 
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Un cop realitzats els càlculs corresponents, els resultats obtinguts són: L = 4,98 m; D = 1,66 m i tr = 

1,08 h. (Altres dades: w = 1,41 m; z = 0,70 m; emínim = 3,79 mm; AH = 0,39 m2; AL = 1,77 m2; Ai = 6,05 m2 

 7 m2) 

D.2.3. Disseny del decantador DEC2 

A diferència del cas anterior, i com passa amb els reactors agitats, ara és moment de modificar les 

dades anteriors i adaptar-les al cas que recau. Per tant: 

- Cabal fase lleugera: 2,122 · 10-3 m3/s 

- Cabal fase pesant: 6,750 · 10-5 m3/s 

- Viscositat de la fase lleugera: 1,259 cP 

- Viscositat de la fase pesant: 0,803 cP 

- Densitat de la fase lleugera: 812,2 kg/m3 

- Densitat de la fase pesant: 910,1 kg/m3 

- Diàmetre de les gotes: 80 m 

Procedint d’igual manera que en primer decantador, s’obté que  = 34,769 > 3,3; la fase dispersa és 

la HEAVY2. Conseqüentment, es repeteix la hipòtesi: la fase contínua serà la formada per la fase 

LIGHT2 i aquesta distinció acompanyarà també els càlculs posteriors.  

Per altra banda, la velocitat és de 2,713 · 10-4 m/s i, seguint els passos marcats amb anterioritat, es 

recullen els resultats següents: L = 6,85 m; D = 2,28 m i tr = 3,57 h. (Altres dades: w = 1,17 m; z = 0,58 

m; emínim = 4,02 mm; AH = 0,13 m2; AL = 3,97 m2; Ai = 7,82 m2  8 m2) 

D.2.4. Control dels decantadors 

El control dels decantadors es distingeix pel fet que s’ha de vigilar el nivell dels dos líquids que es 

troben en el seu interior. És per aquesta raó que es requereixen dos indicadors controladors de nivell 

(LIC), que actuen sobre eles vàlvules de sortida dels dos fluids. 

Per altra banda, cal un indicador controlador de pressió (PIC), el qual actua sobre una vàlvula 

d’alleujament. Per contra, en aquests equips, la temperatura no cal ser controlada, però sí que cal ser 

mesurada, motiu pel qual només es farà precís l’ús d’un indicador de temperatura (TI). També cal 

remarcar que el decantador es calorifugarà per tal de mantenir la temperatura al llarg de tota la seva 

longitud. 

Finalment, es pren l’opció de posar un indicador controlador de cabal (FIC); la raó primordial 

d’aquesta elecció recau en el fet que aquest cabal hauria d’estar regulat per les bombes 
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corresponents, però a causa de la disposició espacial dels equips, aquesta no es fa necessària i és per 

això que és fa obligatori l’ús d’aquest tipus de controlador. 

D.3. Columna de rentat 

La columna de rentat que apareix en el procés Lurgi per a la producció de biodièsel, es basa en una 

columna de rebliment que renta, a contracorrent, i mitjançant la utilització d’aigua, la fase lleugera 

procedent del segon decantador i que conté el biodièsel desitjat.  

Fent entrar aquesta fase per la cua de la columna i, al seu torn, l’aigua pel cap de la mateixa, 

s’aconsegueix separar d’aquest biodièsel les restes de subproductes que en ell s’hi puguin tractar; 

metanol, glicerina i altres acostumen a ser els subproductes que se separen del biodièsel final, que 

contindrà un percentatge petit d’aigua, la qual es podrà separar posteriorment assecant aquest 

biodièsel. 

La columna en qüestió serà de rebliment i constarà d’un nombre de plats tal que permeti assolir els 

resultats desitjats. És per això que, procedint de la mateixa manera que en els altres casos, es faran 

els càlculs pertinents per al seu disseny i la posterior tria de la millor opció industrial. 

D.3.1. Regles de disseny per a la destil·lació i l’absorció de gasos 

Si bé aquestes regles engloben la destil·lació i l’absorció [18], cal dir que entre elles s’hi troben les 

relacionades amb el rentat que es pretén dur a terme. És per aquesta raó que s’adjunten aquí 

aquestes regles que, a la vegada, serviran també en la posterior destil·lació del metanol.  

No cal oblidar que el rentat a contracorrent entra dins aquests dos tipus d’operacions bàsiques, 

comportant-se com una mescla d’ambdós processos. Per tant: 

1) La destil·lació és normalment el mètode de separació de líquids més econòmic, superior a 

l’extracció, l’adsorció, la cristal·lització, o altres. 

2) Per mescles ideals, la volatilitat relativa és el rati de pressions de vapor 12 = P2/P1. 

3) La pressió d’operació de la torre es determina amb major freqüència per la temperatura del 

medi de condensació disponible, 100-120ºF si és aigua de refrigeració; o per la temperatura 

màxima permissible del calderí, 150 psig de vapor, 366ºF. 

4) La seqüenciació de columnes per separar mescles multi component: (a) efectuar primer la 

separació més senzilla, és a dir, la que sigui menys demandant en quant a plats i reflux, i 

deixar la més difícil o complicada pel final; (b) quan ni la volatilitat relativa ni la concentració 

de l’alimentació varien àmpliament, extreure els components un per un com a productes de 

caps; (c) quan els components adjacents ordenats en l’alimentació varien àmpliament en 
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quant a volatilitat relativa, seqüenciar les divisions en l’ordre de volatilitat decreixent; (d) 

quan les concentracions en l’alimentació varien àmpliament però les volatilitats relatives no, 

extreure els components en l’ordre de concentració decreixent en l’alimentació. 

5) La relació de reflux econòmicament òptima és aproximadament 1,2 vegades la relació de 

reflux mínima Rm. 

6) El nombre econòmicament òptim  de plats és quasi dues vegades el mínim valor de Nm. 

7) El nombre mínim de plats es troba amb l’equació de Fenske - Underwood: 

                                                                                                            (Eq. D.24) 

8) El reflux mínim per a mescles binàries o pseudobinàries s’obté mitjançant la següent 

equació,quan la separació és essencialment completa (xD  1) i D/F és la relació de producte 

de caps i les velocitats d’avanç: 

                 quan l’alimentació està a punt de bombolleig, 

                   quan l’alimentació està a punt de rosada. 

9) S’aconsella un factor de seguretat del 10% al nombre de plats calculats pels millors mitjans. 

10) Les bombes de reflux estan fetes amb una mida extra d’ almenys el 25%. 

11) Per raons d’accessibilitat, l’espai entre plats es fan del voltant de 20-24 in. 

12) La màxima eficiència dels plats és a valors del factor de vapor         en un interval 1,0-

1,2 (ft/s)          . Aquest interval de Fs estableix el diàmetre de la torre. Aproximadament, 

les velocitats lineals són 2 ft/s a pressions moderades i 6 ft/s a buit. 

13) El valor òptim del factor d’absorció de Kremser – Brown          està en l’ interval 1,25-

2,0. 

14) La caiguda de pressió per plat és de l’ordre de 3 in. d’aigua o 0,1 psi. 

15) Les eficiències del plat per la destil·lació d’hidrocarburs lleugers i solucions aquoses són 60-

90%; per absorció de gasos i stripping, 10-20%. 

16)  Els plats perforats tenen forats amb diàmetre 0,25-0,50 in., essent l’a`rea del forat un 10% 

de la secció creuada activa. 

17) Els plats de vàlvula tenen orificis de diàmetre 1,5 in. cadascun proveïts d’una tapa elevable, 

de secció creuada activa de 12-14 tapes/sqft. 

18) Els plats de bombolleig només s’utilitzen quan el nivell de líquid s’ha de mantenir a relació de 

cobertura baixa; es poden dissenyar per caigudes de pressió més baixes que qualsevol de 

tamís o plats de vàlvula. 

19) Les alçades dels abocadors són 2 in., les llargades dels abocadors són aproximadament el 

75% del diàmetre del plat, la taxa líquida és d’un màxim del voltant del 8 gpm/in. en 

l’abocador; els arranjaments multi pas s’utilitzen en les taxes altes de líquid. 
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20) Els rebliments de caràcter aleatori i estructurat són adequats especialment a torres amb 

diàmetre inferior a 3 ft on s’aconsella la baixa caiguda de pressió. Amb una distribució inicial 

adequada i una redistribució periòdica, les eficiències volumètriques es poden fer més grans 

que aquelles de les torres de plats. Els interiors empaquetats s’usen com a reemplaçaments 

per assolir un major rendiment o la separació en els cascs de la torre existent. 

21) Per taxes de gas de 500 cfm, usar rebliment de 1 in.; per taxes de gas de 2000 cfm o més, 

usar 2 in. 

22) El rati de diàmetres de la torre i el rebliment hauria de ser almenys 15. 

23) A causa de la tendència a deformar-se, els rebliments plàstics estan limitats a profunditats de 

10-15 ft sense suport, els metàl·lics a 20-25 ft. 

24) Els redistribuïdors líquids es necessiten cada 5-10 diàmetres de torre amb anells pall almenys 

cada 20 ft. El nombre de corrents líquids hauria de ser 3-5/sqft en torres majors de 3 ft de 

diàmetre (alguns experts diuen 9-12/sqft), i més nombrosos en torres més petites. 

25) L’alçada equivalent per a un plat teòric (HETP) per contacte vapor – líquid és 1,3-1,8 ft per 1 

in. d’anells pall, 2,5-3,0 ft per 2 in. d’anells pall. 

26) Les torres de rebliment haurien d’operar prop del 70% de la taxa d’inundació donada per la 

correlació de Sherwood, Lobo, et al. 

27) Els tambors de reflux són normalment horitzontals, amb un retràs de 5 min mig ple. Una olla 

d’enlairament per a una segona fase líquida, tal com l’aigua en els sistemes d’hidrocarburs, 

es dimensiona per una velocitat lineal d’aquella fase de 0,5 ft/s, diàmetre mínim de 16 in. 

28) Per torres del voltant de 3 ft de diàmetre, afegir 4 ft a la part superior de la separació de 

vapor i 6 ft a la part inferior de nivell de líquids i el retorn del calderí. 

29) Limitar l’alçada de la torre a aproximadament 175 ft màxim a causa de la càrrega del vent i 

les consideracions de fundació. Un criteri addicional és que L/D ha de ser inferior a 30. 

D.3.2. Disseny de la torre de rentat WASHCOL 

El primer pas recau en la cerca de dades que puguin resultar útils durant els càlculs de la columna; tot 

i que l’inici lògic seria el còmput del nombre de plats teòrics que la columna en qüestió hauria de 

tenir, gràcies a la simulació feta prèviament, se sap que aquesta té 8 plats, ja que és aquest nombre 

el que permet assolir els resultats esperats. 

Per altra banda, ara cal reunir les dades necessàries però no globals, és a dir, són necessàries les 

dades referents a cada plat; a la taula D.6 es recullen dites xifres, On L1 i L2 les dues “fases” líquides 

presents a la columna: L1 està formada pel corrent WASTE1, que conté el metanol i l’aigua, i L2 és el 

també anomenat corrent BIOFUEL, el qual està compost pel propi biodièsel.  
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Flux volumètric (m3/s) Densitat (kg/m3) Viscositat (Pa · s) 

Plat L1 L2  rL1  rL2  mL1  mL2 

1 0,00013358 0,00201453 953,2252 805,9984 0,00044328 0,00221259 

2 0,00013645 0,0020284 943,1528 801,099 0,00039798 0,00192607 

3 0,00013921 0,0020325 938,1655 800,1525 0,00039079 0,00186241 

4 0,00014312 0,00203567 932,5681 799,845 0,0003893 0,00182439 

5 0,00014942 0,00203994 924,4013 799,5754 0,00038863 0,00177881 

6 0,00016065 0,00204679 911,4001 799,1786 0,0003876 0,00171148 

7 0,0001841 0,00205901 889,0211 798,4835 0,00038524 0,00160493 

8 0,00023166 0,00208429 848,5279 797,0572 0,0003802 0,00142911 

Taula D.6 Dades termodinàmiques de la columna de rentat 

Un cop reunides les dades amb les que es treballarà, el primer pas consisteix en calcular els valors 

necessaris per poder usar el gràfic de Lobo, mitjançant el qual, un cop calculades les abscisses, es 

trobarà el seu respectiu valor en ordenades, que, al seu tron, permetrà trobar la velocitat d’inundació 

de la columna. 

 

Figura D.7 Gràfic de Lobo [18] 
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Conseqüentment, també es poden trobar les velocitats dels fluxos. Totes les expressions es recullen a 

Eq. D.25 – D.27: 

                                                                   
       

       

  
   

   

 
   

                                                 (Eq. D.25) 

                                                           
       

   

 
   

                                                 (Eq. D.26) 

                                                                                                                                                (Eq. D.27) 

Per tant, a la taula D.8, es mostren els resultats assolits per cada plat, tenint en compte, tal i com es 

recull a les equacions, els canvis d’unitats pertinents: 

 Gràfica 
  

 Abscisses Ordenades Velocitat (m/s) 

Plat - - uf uv 

1 0,07211048 0,2 0,02605381 0,02084305 

2 0,07299076 0,2 0,02567014 0,02053611 

3 0,07416401 0,2 0,02531737 0,0202539 

4 0,07591547 0,2 0,02483221 0,01986576 

5 0,0787575 0,2 0,02408616 0,01926893 

6 0,08381853 0,2 0,02284342 0,01827473 

7 0,09434489 0,2 0,02052705 0,01642164 

8 0,11467829 0,19 0,01471648 0,01177318 

Taula D.8 Resultats per al càlcul de les velocitats des fluxos a la columna 

El següent pas a realitzar és el càlcul dels cabals volumètrics per unitat de superfície; per a fer el 

còmput, cal el sistema d’equacions Eq. D.28 i Eq. D.29: 

                                                                         
                                                                          (Eq. D.28) 

                                                                         
 

  

  
     

                                                                    (Eq. D.29) 

I posteriorment, es pot calcular l’àrea de cada plat, amb la qual es podrà determinar el diàmetre de la 

columna que es vol dissenyar segons Eq. D.30 – D.32: 

                                                                          
        

    

                                                                       (Eq. D.30) 

                                                                          
        

    

                                                                       (Eq. D.31) 
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                                                                           (Eq. D.32) 

Els resultats es recullen a la taula D.9, on es poden veure les dades definitives que ajudaran a acabar 

de dissenyar la columna. Per tant: 

 W0 (m
3/(m2 · h)) A (m2) D (m) 

Plat L2 L1 L1 L2 - 

1 65,6556107 4,35350999 0,11045984 0,11045984 0,37502244 

2 64,6887609 4,35159802 0,11288267 0,11288267 0,37911302 

3 63,7997701 4,36977417 0,11468693 0,11468693 0,38213079 

4 62,5771587 4,39955541 0,11711002 0,11711002 0,38614648 

5 60,6971277 4,44589783 0,12099063 0,12099063 0,39249212 

6 57,5654111 4,51823748 0,12800124 0,12800124 0,40370316 

7 51,7281581 4,625113 0,14329596 0,14329596 0,42714176 

8 37,0855221 4,1218986 0,20232812 0,20232812 0,50755509 

Taula D.9 Resultats dels càlculs executats  

A continuació es calcula F, el factor de vapor, mitjançant Eq. D.33 i gràcies al qual es podrà 

determinar l’altura equivalent a un plat teòric (HETP –en anglès, height equivalent to a theoretical 

plate-) segons el gràfic de la Figura D.10: 

                                                                                                                                                        (Eq. D.33) 

 

Figura D.10 Gràfic per a la determinació de HETP a partir de F [20] 
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Com es pot veure, cal primer escollir un rebliment adequat; com es podrà veure a l’apartat 

corresponent, el rebliment escollit és del tipus Mellapak® 250.Y amb una superfície específica de 250 

m2/m3. 

Amb aquest valor i sabent que F = 0,7 (aproximadament, i com a valor promig), s’obté que HETP = 

0,38 m, i coneixent el nombre de plats que té la columna (8), s’obté una torre de 3,04 m d’altura, 

amb un diàmetre de 0,5 m (es pren com a diàmetre de la columna, el valor més gran dels calculats 

segons la taula D.9). 

Finalment, es determina la caiguda de pressió de la columna segons la gràfica recollida a la Figura 

D.11: 

 

Figura D.11 Gràfic per a la determinació de  P/z a partir de F [20] 

Per tant, s’obté que la columna tindrà una caiguda de pressió de 0,3 mbar/m, o el que és el mateix, 

3,039 · 10-4 Pa per metre de columna. 

Un cop dissenyada la columna de plats, cal ara centrar-se en el rebliment que portarà la columna. El 

rebliment escollit és del tipus Mellapak un tipus de rebliment molt versàtil, que disposa de diferents 

variants: 

- Mellapak 64.X/64.Y 

- Mellapak 125.X/125.Y 

- Mellapak 170.X/170.Y 



Pàg. 66  Annexos. Volum I 

 

- Mellapak 2 X/2 Y 

- Mellapak 250.X/250.Y 

- Mellapak 350.Y 

- Mellapak 500.X/500.Y 

- Mellapak 750.Y 

- Altres tipus 

A més a més, aquest rebliment es pot fabricar amb diversos materials, tals com acers inoxidables, 

acer al carboni, hastelloy, monel, alumini, coure - bronze, llautó, titani, níquel o altres materials. 

 

Figura D.12 Mellapak 250.Y/X 

En quant a les aplicacions d’aquest tipus de rebliment, aquestes abracen des de química bàsica i 

petroquímica, fins a operacions amb etilbenzè/estirè, àcids grassos, olis pesants, 

ciclohexanona/ciclohexanol, caprolactama, operacions de refineria, columnes d’absorció/desorció i 

assecat de gas natural.  

Aquest tipus de rebliment es troba des de 80 mm fins a 17 m (depenent del tipus), pot treballar des 

de buit fins a altes pressions i amb càrregues líquides de 0,2 fins a més de 200 m3/(m2 · h). 

Les característiques rellevants d’aquest rebliment són que són universals a més de ser les més 

utilitzades a nivell mundial, adequades per una àmplia gamma d’aplicacions i que poden suportar 

(com s’ha mencionat abans) des de càrregues líquides baixes fins a molt altes. 

En aquest cas, per tant, el rebliment serà Mellapak 250.Y i estarà fet d’acer inoxidable, com la resta 

d’equips, ja que aquest material presenta les millors característiques en resposta als components que 

es tracten en el procés. 

Després de tenir el rebliment, fa falta mirar la gràfica recollida en la Figura D.13, que permetrà 

escollir el distribuïdor de líquid. Tenint el diàmetre de la columna i prenent el valor més gran de la 
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càrrega líquida específica, es determina que, al ser una càrrega líquida elevada, la millor opció serà un 

Distribuïdor a Través VK (model VKG). La resta de components són estàndards. 

 

Figura D.13 Gràfica per determinar els interiors de la columna [20] 

Per tenir una visió aproximada del resultat final de la columna, a la Figura D.14 es pot apreciar una 

simulació de la mateixa, on es poden veure diferenciades quatre zones: 1) rebliment estructurat, 2) 

distribuïdors de líquid, 3) rebliment aleatori i 4) flats de fraccionament. 
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Figura D.14 Columna de rentat Sulzer [21] 

D.3.3. Control de la torre de rentat 

El sistema de control bàsic de la columna de rentat es basa en un indicador de cabal (FI) a 

l’alimentació de la mescla i en un controlador de cabal (FC) a l’entrada de l’aigua. La temperatura no 

cal regular-la degut a la simplicitat del procés i a que aquesta variable no afecta el desenvolupament 

del procés. 

No obstant, es troben indicadors de pressió (PI) tant en la part superior com en la part inferior de la 

torre per poder calcular el diferencial d’ambdós. Per tant, no es fa necessària la instal·lació d’un 

controlador d’aquesta variable; amb l’indicador ja es compleix l’objectiu que es persegueix. 

D.4. Columna de destil·lació 

La necessitat de disposar d’una columna de destil·lació en el procés Lurgi recau en dos factor 

primordials: per una banda, és indispensable recuperar el metanol utilitzat en el procés, ja que se 

n’utilitza una quantitat important que no es pot deixar perdre; l’ús de la columna permetrà recuperar 

aquest metanol amb una puresa tal que es podrà tornar a introduir en el sistema sense problemes 

gràcies a sistemes de recirculació presents. 
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Per altra banda, la glicerina, que tot i que esdevé un subproducte del procés, és, a la fi i al cap, un 

producte desitjat i que té utilitat posterior en altres processos industrials, cal també recuperar-la. I 

amb aquest procés, al separar-se el metanol de la mescla resultant, s’obté aquesta glicerina aquosa 

que, d’altra amanera, es perdria durant la producció del biodièsel. 

Per tant, i procedint de forma paral·lela als altres passos del procés, es dissenyarà la columna que es 

necessita per complir els requeriments que el sistema presenta. També cal tenir present que aquesta 

columna és de destil·lació, i que a diferència de la columna de rentat anterior, aquesta és una 

columna de plats que no requereix rebliment. 

D.4.1. Regles de disseny per a la destil·lació i l’absorció de gasos 

Tal i com es pot veure en el subcapítol D.3.1., les regles són les mateixes pels dos equips, de tal 

manera que per obtenir informació addicional, cal redirigir-se a tal apartat. 

D.4.2. Disseny de la columna de destil·lació METHRECO 

A causa de la utilització de les equacions de Heaven per als càlculs de la columna de destil·lació, així 

com per als càlculs del condensador i del calderí que acompanyen a la columna de destil·lació,  a 

continuació es poden apreciar les dades necessàries per a poder dur a terme dits càlculs (es 

presenten en les unitats en les que funciona l’equació). Per tant: 

- Pressió de la columna, P: 1 atm 

- Flux de destil·lat, D:  41,01 kmol/h 

- Relació de reflux, R: 5 

- Temperatura de rosada del vapor en el condensador, TDV: 337,78 K 

- Nombre d’etapes ideals, S: 10 plats 

- Eficiència promig dels plats de la columna, : 0,8 

- Calor en el condensador, Q: 2406328,4 W 

- Calor en el calderí, Q: 2431619,59 W 

- Coeficient global de transferència de calor del condensador, U: 3500 W/(m2 · K) 

- Coeficient global de transferència de calor del calderí, U: 4000 W/(m2 · K) 

- Tentrada: 20ºC 

- Tvapor: 140ºC 

També cal apuntar que pel plat superior (plat nº1), surt el metanol pur (corrent METHREC); pel plat 

inferior (plat nº10), surt la glicerina aquosa (corrent GLYREC) i que l’alimentació entra pel plat nº7 

(corrent WASTE2). 
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Tal i com s’ha esmentat abans, es farà ús de les equacions de Heaven [22] per a determinar el 

diàmetre i l’altura de la columna de destil·lació. Per a determinar el diàmetre de la columna, Dc, es 

necessitaran les equacions Eq. D.34 i D.35, mentre que pel càlcul de l’altura de la columna, es 

requereix l’equació Eq. D.36: 
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                                                               (Eq. D.35) 

                                                                        
 

 
                                                                    (Eq. D.36) 

Per tant, s’obté una columna de destillació de 11,90 m d’alçada, 1,77 m de diàmetre i un volum, en 

conseqüència, de 29,35 m3. 

Pel càlcul del condensador i el calderí respectivament, cal dirigir-se a l’Annex F, en el qual es troben 

calculats els intercanviadors de calor que es necessiten en el procés i, en concret, el condensador i el 

calderí d’aquesta columna de destil·lació. 

D.4.3. Control de la columna de destil·lació 

La columna de destil·lació és un equip que necessita diferents llaços de control per assegurar-se un 

correcte funcionament; les variables es controlen retroactivament. Per tant, els llaços de control que 

es troben a la columna de destil·lació són: 

- Control de la pressió a la columna 

Aquest dispositiu no és realment necessari degut a que la pressió és regulada automàticament, 

connectant el condensador a l’atmosfera. S’instal·la en el condensador una vàlvula d’alleujament 

(flame arrester), que actua de forma immediata en el moment en què augmenta la pressió, expulsant 

una part del vapor. A més a més, a la columna hi ha instal·lats diferents manòmetres que asseguren 

el correcte funcionament  d’aquesta vàlvula d’alleujament del condensador. 

- Control de la producció i de la qualitat del producte de caps 

Per la part superior de la columna de destil·lació (coneguda com a cap de la columna) es recupera el 

metanol que no ha reaccionat. Cal que aquest metanol que es recupera tingui una puresa molt alta, 

ja que aquest es recircula al circuit general i cal que el metanol actuï com el reactiu pur que 

s’introdueix al principi. 
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Per poder garantir aquesta puresa, cal un llaç de control: un indicador controlador de temperatura 

(TIC) a la part superior de la columna ajuda a assegurar que el metanol recuperat sigui el més pur 

possible; d’aquesta manera, la temperatura d’aquest metanol s’aproximarà a la temperatura 

d’ebullició del metanol pur. 

L’indicador controlador de temperatura (TIC) actuarà, al seu torn, sobre un indicador controlador del 

cabal de reflux (FIC). Així, si la temperatura mesurada és superior a la temperatura de consigna 

(temperatura d’ebullició del metanol pur), el TIC demanarà més cabal de reflux, el qual s’aconseguirà 

mitjançant l’actuació del FIC sobre la vàlvula de reflux. 

Per tant, per rectificar més el metanol, cal que la vàlvula s’obri per tal de permetre el pas del cabal de 

líquid necessari per refredar la temperatura de caps de la columna, o sigui, rectificar el metanol. 

Finalment, la producció de destil·lat es controlarà mitjançant un indicador controlador de nivell (LIC) 

al baló de reflux, per tal d’evitar la inundació d’aquest. 

- Control de la producció en el fons de la columna 

Al fons de la columna s’hi situa un indicador controlador de nivell (LIC), que controla l’obertura de la 

vàlvula del corrent de cues. D’aquesta manera, si s’acumula més nivell de líquid que l’establert per 

consigna, el controlador pren part activa en el procés i obre més la vàlvula. 

També cal un indicador controlador de temperatura (TIC), que mesura la temperatura del líquid del 

corrent de cues: si aquesta temperatura mesurada és inferior a la temperatura de consigna (hi ha 

més metanol del que s’espera), és necessari que el controlador actuï sobre la vàlvula del cabal de 

vapor d’aigua que entra al calderí, per tal que entri més cabal de vapor d’aigua i, conseqüentment, 

s’evapori més quantitat de metanol al calderí. 

D.5. Evaporador 

La utilització d’un evaporador tipus Flash es tradueix en una necessitat per extreure l’aigua en excés 

que conté la glicerina producte. Si bé és cert que aquesta glicerina no pren importància en l’obtenció 

del biodièsel final, aquesta s’aprofita per a fer-ne un ús posterior com a producte químic. 

També és cert que depenent del propòsit final de la mateixa, caldrà fer-la passar per un tractament o 

un altre; en aquest cas, amb una evaporació simple ja s’assoleix una glicerina amb una puresa 

superior al 80%, grau acceptable segons Lurgi. 

Si es volgués obtenir glicerina amb una puresa del 99,5% (grau farmacèutics), tal i com promet Lurgi, 

caldria seguir els passos que aquest especifica per obtenir-la. No obstant, com que el propòsit del 



Pàg. 72  Annexos. Volum I 

 

projecte no persegueix aconseguir una glicerina tan pura, la simulació i, en conseqüència, la planta, 

no recolliran aquests aspectes d e refinament extres. 

D.5.1. Regles de disseny per a evaporadors 

De manera anàloga als altres casos, a continuació es recullen les regles que regulen el disseny 

d’evaporadors [18]. Per tant: 

1) Els evaporadors verticals de tub llarg amb o bé circulació natural o bé circulació forçada  són 

els més populars. Els tubs són d’entre 19-63 mm de diàmetre i 12-30 ft de longitud. 

2) En circulació forçada, les velocitats lineals en els tubs són de 15-20 ft/s. 

3) L’elevació del punt d’ebullició a causa de sòlids dissolts es tradueix en diferències de 3-10ºF 

entre solució i vapor saturat. 

4) Quan l’elevació del punt d’ebullició és apreciable, en nombre econòmic d’efectes en sèrie 

amb alimentació directa és 4-6. 

5) Quan l’elevació del punt d’ebullició és petit, el cost mínim s’obté amb 8-10 efectes en sèrie. 

6) En alimentació cap enrere, la solució més concentrada s’escalfa amb vapor d’alta 

temperatura, de manera que la superfície de calefacció es redueix, però la solució ha de ser 

bombejada entre etapes. 

7) L’economia de vapor d’una bateria de N – etapes és aproximadament 0,8N lb evaporació / lb 

de vapor exterior.  

8) Les pressions del vapor entre etapes es poden impulsades amb compressors de vapor jet 

d’eficiència entre el 20-30% o amb compressors mecànics del 70-75% d’eficiència. 

D.5.2. Disseny de l’evaporador GLYRECO 

Per a dur a terme el càlcul de l’evaporador del glicerol, el procediment de càlcul cau en mans de la 

metodologia aplicada per Harry Silla [23] per a dimensionar separadors verticals gas – líquid. Per a 

poder fer els càlculs necessaris, a continuació es presenten les dades que caldrà emprar, així om 

aquelles extretes del simulador. Per tant: 

- kV = 0,03045 m/s 

-   
  = 1186,63 kg/m3 

-   
  = 0,1156 kg/m3 

-   
  = 0,9999 m3/s 

-   
  = 1,364 · 10-4 m3/s 

- tS = 5 min 

On els subíndexs L i V signifiquen líquid i vapor respectivament. 
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Com es recull en l’apartat anterior, a continuació es recullen les equacions que s’han emprat per 

calcular els paràmetres de disseny de l’evaporador. Per tant, segons [23]: 

                                                                         
  

    
 

  
  

   

                                                      (Eq. D.37) 

                                                                             
                                                                     (Eq. D.38) 

                                                                                 
  

 
                                                               (Eq. D.39) 

                                                                                                                                            (Eq. D.40) 

                                                                   
     on LL > 0,610 m                                           (Eq. D.41) 

                                                    o L = 2,59 m (el que sigui superior)                 (Eq. D.42) 

Seguint la metodologia anterior, es pot concloure que l’evaporador tindrà un diàmetre de 0,64 m i 

una alçada de 2,59 m, que es tradueix en un equip de 0,32 m2 d’àrea. 

D.5.3. Control de l’evaporador 

L’evaporador necessita un indicador controlador de nivell (LIC) que controli l’obertura de la vàlvula 

del corrent d’entrades. A més a més, cal controlar mitjançant un indicador controlador de 

temperatura (TIC) aquesta variable per assegurar que la transferència de calor sigui l’adequada 

perquè es dugui a terme la separació entre l’aigua i el glicerol.  

Per altra banda, també calen un indicador controlador del cabal (FIC) i un indicador controlador de 

pressió (PIC); el primer s’encarrega de tenir en compte les variacions en la producció i el segon, com 

el seu nom indica, controla que la pressió es mantingui estabilitzada, ja que al treballar a buit, aquest 

valor de pressió s’ha de preservar el més constant possible. 

D.5.4. Particularitats de l’evaporador escollit 

S’ha escollit un evaporador de pel·lícula descendent, el funcionament del qual es basa en què el líquid 

a concentrar s’introdueix per la part superior dels tubs d’escalfament i es distribueix uniformement 

en el seu interior com una pel·lícula fina que descendeix per les parets dels tubs. La pel·lícula del 

líquid comença a bullir degut a l’escalfament extern, produint-se una vaporació parcial. 

El producte descendeix per l’interior dels tubs induït per la seva pròpia gravetat i pel descens dels 

bafs aspirats pel sistema de vapor. Els bafs se separen definitivament del fluid concentrat, primer en 

la part inferior de la carcassa i després en el separador centrífug.  
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Per a l’òptim funcionament de l’evaporador de pel·lícula descendent és imprescindible que la 

superfície d’escalfament en la seva totalitat, és a dir, les parets interiors dels tubs, estigui totalment 

coberta per una pel·lícula uniforme de líquid. Per això és imprescindible un adequat sistema de 

distribució en el capçal de l’evaporador; en cas contrari, en les superfícies seques es produiran 

incrustacions i dipòsits. A la Figura D.15, es mostren els detalls. 

 

Figura D.15 Esquema de l’evaporador escollit [24] 

L’espessor de la pel·lícula es pot incrementar utilitzant tubs d’escalfament més llargs, dividint la 

carcassa de l’evaporador en diversos passos o mitjançant la recirculació del producte. 

Aquest tipus d’evaporació presenta un seguit de trets característics que el defineixen i distingeixen de 

la resta: 

- Millor qualitat de producte – gràcies a una evaporació menys agressiva, normalment 

realitzada a buit i amb uns temps de residència en l’evaporador extremadament curts. 

- Alta eficiència energètica – gràcies als múltiples efectes o a l’escalfament utilitzant un 

recompressor de bafs mecànic o un termocompressor i amb diferències de temperatura 

molt petites entre el cantó vapor i el costat producte. 

- Control de procés i automatització simple – gràcies al cabal tan reduït de productes circulant 

pels evaporadors de pel·lícula descendent, poden reaccionar i ajustar-se ràpidament davant 

les variacions en el subministrament d’energia, característiques del buit, cabals 
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d’alimentació, concentracions, etc. Això és imprescindible per a obtenir un concentrat final 

uniforme. 

- Funcionament flexible – arrancada ràpida i fàcil pas del mode d’operació al mode neteja; 

possible variació del producte d’alimentació. 
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ANNEX E. CÀLCUL DELS TANCS D’EMMAGATZEMATGE 

El procés Lurgi de producció de biodièsel és un procés continu, per la qual cosa cal que la planta 

sempre disposi de matèries primeres emmagatzemades, per la qual cosa s’haurà de disposar de tancs 

d’emmagatzematge tant de matèries primeres com de productes. 

En quant a matèries primeres, existeixen dos tipus de tancs de matèries primeres, el que contindrà 

l’oli vegetal i el que tindrà metanol. No cal oblidar, no obstant, que també el catalitzador és una 

matèria prima, raó per la qual el metilat sòdic caldrà estar emmagatzemat per poder tenir una 

reserva quan calgui. 

Per altra banda, també cal disposar de dipòsits per emmagatzemar els productes, ja que aquests 

seran redirigits en passos posteriors a seccions de refinament, tant en el cas de biodièsel cru com el 

de la glicerina també crua. Per això, caldrà disposar d’un tanc per a cadascun dels dos productes de 

reacció. 

Tots els tancs d’emmagatzematge estaran fabricats en acer inoxidable 304, que seran cilíndrics 

verticals amb una relació L = 3 · D, i seran horitzontals o verticals segons recomani Walas [18] en cada 

cas. Segons el mateix, també caldrà diferenciar entre tancs subjectats per potes o bé ancorats al sòl 

mitjançant formigó armat.  

Tanmateix, disposaran d’una cubeta que retindrà el líquid en cas d’alguna fuita accidental, de la 

mateixa manera que una comporta (escotilló) serà útil per a les tasques de neteja dels equips.  

E.1. Regles de disseny per a tancs 

Per als tancs d’emmagatzematge, les regles de disseny que cal seguir són les recollides a continuació: 

1) Per menys de 1000 gal, usar tancs verticals subjectats per potes. 

2) Entre 1000 i 10000 gal, usar tancs horitzontals en suports de formigó. 

3) Per sobre de 10000 gal, usar tancs verticals sobre fonaments de formigó. 

4) Líquids subjectes a pèrdues per respiració haurien de ser emmagatzemats en tancs amb 

sostre flotant o d’expansió per a conservació. 

5) El francbord és del 15% per sota dels 500 gal i del 10% per sobre els 500 gal de capacitat. 

6) Normalment s’especifica una capacitat per a trenta dies per a les matèries primeres i 

productes, però depèn de la connexió dels horaris de l’equip de transport. 
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7) Les capacitats dels tancs d’emmagatzemament són al menys 1,5 vegades la mida de la 

connexió de l’equip de transport; per exemple, camions cisterna de 7500 gal, tancs de 34500 

gal, i pràcticament il·limitada la capacitat de barcasses cisterna. 

E.2. Disseny dels tancs 

E.2.1. Oli vegetal OIL TANK 

Els triglicèrids s’emmagatzemen normalment en dipòsits verticals, però si no es disposa de bombes 

especialitzades a dita tasca, s’acostumen a dissenyar  amb la part inferior en forma cònica, per tal de 

facilitar la sortida de la matèria primera, ja que aquesta substància té una viscositat considerable. 

Aquests triglicèrids s’han d’emmagatzemar a un rang de temperatures situat entre els 2ºC i els 8ºC, 

per la qual cosa aquest dipòsit haurà de disposar d’un sistema per mantenir aquests valors. A més a 

més, cal que es trobi en una atmosfera inert (nitrogen) per tal que els triglicèrids no s’oxidin. 

Per poder dur a terme els càlculs pertinents, primer cal disposar de les dades següents: 

- Cabal del corrent TRIOLEIN: 1,774 · 10-3 m3/s 

- Autonomia: 4 dies 

Tot seguit es dimensiona el dipòsit, suposant una autonomia (com s’ha vist abans) de 4 dies; això és 

degut a que, com a màxim, els triglicèrids es conserven durant 7 dies. 

                        
  

 
        

    

     
 

   

      
          

A causa de la gran capacitat que ha de tenir el dipòsit, es considera implementar un total de 5 tancs 

iguals, cadascun dels quals tindrà un volum de 122,6 m3. Sabent això, i prenent la consideració que L 

= 3 · D, s’obté que els tancs d’emmagatzematge de l’oli vegetal tindran unes dimensions de 3,734 m 

de diàmetre i de 11,21 m d’alçada. 

E.2.2. Metanol METHANOL TANK 

El tanc pel metanol també tindrà una autonomia de 4 dies, així que coneixent el cabal volumètric de 

mtanol necessari al procés, es pot determinar el volum del mateix i, en conseqüència, les dimensions 

que aquest ha de tenir. 

Tenint en compte les consideracions anteriors, es procedeix al recull de les dades útils per a poder 

calcular les dimensions del tanc. Per tant: 
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- Cabal total: 6,491 · 10-4 m3/s 

- Autonomia: 4 dies 

Cal tenir en compte que el catalitzador ja porta una quantitat de metanol, per la qual cosa, aquest 

valor del cabal ja contempla aquesta incidència. 

Procedint de forma anàloga al cas anterior, es té: 

                   
  

 
        

    

     
 

   

      
          

Com passa en el cas de l’oli vegetal, el dipòsit adequat té unes dimensions massa importants, per la 

qual cosa se n’implementen 2 unitats del mateix cadascun dels quals tindrà un volum de 112,2 m3. I, 

tanmateix, aquests tindran un diàmetre de 3,624 m i una alçada de 10,87 m. 

E.2.3. Catalitzador CATALYST TANK 

El catalitzador que s’empra en el procés és el metilat sòdic, el qual ha de romandre emmagatzemat 

en un recipient ben tancat i en un ambient fres, sec i ben ventilat (veure la fitxa de seguretat 

corresponent a l’Annex N). A més a més, el catalitzador es presenta en mescla amb metanol, per la 

qual cosa caldrà considerar aquesta mescla en els càlculs dels corrents. 

En aquest cas, cal tenir en compte altres dades termodinàmiques que permetran calcular les 

dimensions del tancs d’emmagatzematge. Per tant:  

- Densitat del metanol: 797,8 kg/m3 

- Densitat del catalitzador: 413,0 kg/m3 

- Densitat de la mescla: 682,4 kg/m3 

- Cabal de catalitzador necessari: 4,349 · 10-3 kg/s 

- Mescla necessària: 0,01450 kg/s 

- Autonomia: 4 dies 

A continuació es pot procedir al càlcul del volum del tanc del catalitzador, així: 

              
            

           
        

    

     
 

   

      
          

En aquesta ocasió, només es posarà un tanc, el qual tindrà un diàmetre de 1,461 m i una alçada de 

4,382 m. 
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E.2.4. Àcid clorhídric HCL TANK 

El tanc destinat a contenir l’àcid clorhídric que servirà per depurar el catalitzador que quedi sense 

reaccionar emmagatzemarà aquest àcid en un dipòsit vertical, i tindrà una autonomia també de 4 

dies. 

Per poder dur a terme els càlculs pertinents, primer cal disposar de les dades següents: 

- Cabal del corrent HCL: 1,662 · 10-7 m3/s 

- Autonomia: 4 dies 

Suposant l’autonomia de 4 dies, a continuació es calcula el dimensionat del tanc pertinent. Per tant: 

               
  

 
        

    

     
 

   

      
           

Com que el volum requerit és relativament petit, amb un sol tanc serà suficient per assolir els 

requeriments. Aquest tanc, amb un volum de 0,0574 m3, i partint de la suposició L = 3 · D, s’obté que 

el tanc d’emmagatzematge de l’àcid clorhídric tindrà unes dimensions de 0,290 m de diàmetre i de 

0,8699 m d’alçada.  

E.2.5. Hidròxid sòdic NAOH TANK 

El tanc que conté l’ hidròxid de sodi que servirà, també, per depurar el catalitzador que quedi sense 

reaccionar (amb l’ajuda de l’àcid clorhídric). Aquesta base s’emmagatzemarà en un dipòsit vertical, i 

tindrà una autonomia també de 4 dies. 

Cal recollir les dades necessàries per poder dur a terme els càlculs que es considerin oportuns. Així: 

- Cabal del corrent NAOH: 7,319 · 10-7 m3/s 

- Autonomia: 4 dies 

Presumint la mateixa autonomia que en el cas anterior, tot seguit es procedeix al dimensionat del 

tanc: 

                
  

 
        

    

     
 

   

      
           

Tal i com ha passat amb el tanc anterior, el volum és suficientment petit com per només necessitar 

un sol tanc, que amb un volum de 0,2530 m3, i partint de la mateixa suposició que s’ha considerat en 

tots els altres casos (L = 3 · D), tindrà unes dimensions de 0,4753 m de diàmetre i de 1,426 m 

d’alçada.  



Simulació, disseny i estudi de la viabilitat d’una planta de producció de biodièsel a partir d’oli vegetal segons el 

mètode Lurgi.  Pàg. 81 

 

E.2.6. Aigua WATER TANK 

Aquest tanc en particular, es destina únicament a contenir l’aigua de procés, entenent com a tal 

procés, el rentat a contracorrent del biodièsel. Si bé és cert que aquest tanc podria tenir una 

autonomia superior a la resta, per a la homogeneïtzació dels càlculs, s’ha pres la determinació que en 

aquest cas l’autonomia també es reduirà a una assumpció de quatre dies. 

Anàlogament a la resta de casos, es necessiten dues dades amb les que poder treballar, per la qual 

cosa: 

- Cabal del corrent WATER: 1,263 · 10-4 m3/s 

- Autonomia: 4 dies 

Procedint de la mateixa manera que abans, es dimensiona el tanc seguint la metodologia de sempre. 

Per tant: 

                 
  

 
        

    

     
 

   

      
          

Amb un volum de 43,64 m3, i partint de la suposició L = 3 · D, a més a més de la decisió d’utilitzar un 

sol dipòsit, es té un tanc vertical de dimensions 2,646 m de diàmetre i 7,937 m d’alçada.  

E.2.7. Biodièsel BIOFUEL TANK 

Com que el biodièsel és el producte fonamental que s’espera, l’autonomia d’aquests serà d’un dia, ja 

que aquesta substància serà tractada immediatament o bé serà retirada en breu. Malgrat tot, la 

metodologia a seguir serà la mateixa a excepció de l’autonomia. 

Les dades termodinàmiques necessàries es resumeixen en dues:  

- Cabal del corrent BIOFUEL: 2,011 · 10-3 m3/s 

- Autonomia: 1 dia 

Com en les ocasions anterior: 

                     
  

 
       

    

     
 

   

      
          

A diferència del catalitzador, en aquest moment es fan necessaris 2 tancs, de capacitat nominal 86,88 

m3 i de dimensions tals que el diàmetre mesura 3,328 m i l’alçada del mateix és de 9,986 m.  
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E.2.8. Glicerol GLYCEROL TANK 

De la mateixa manera que succeeix amb el biodièsel, el glicerol es tractarà igualment: només es 

conservarà durant 24 hores. 

Anàlogament al cas precedent, les dades termodinàmiques necessàries es resumeixen en dues:  

- Cabal del corrent GLYCEROL: 1,364 · 10-4 m3/s 

- Autonomia: 1 dia 

Procedint de manera igual, es té: 

                    
  

 
       

    

     
 

   

      
          

A diferència del biodièsel, ara només es necessita un sol dipòsit, que tindrà un diàmetre de 1,710 m i 

una alçada de 5,130 m.  

E.2.9. Altres BALÓ DE REFLUX 

En aquest apartat es pretén dissenyar qualsevol altre tanc o dipòsit que es trobi a la planta i que no 

sigui un tanc d’emmagatzematge pròpiament dit. Aquí sols es dimensionarà el baló de reflux, que 

s’utilitza en la columna de destil·lació com a dipòsit pulmó: un cop els vapors que surten de la 

columna es condensen, es dirigeixen cap al baló de reflux. 

En aquest baló de reflux s’hi emmagatzemen aquests condensats a l’espera que la bomba de reflux 

aspiri la quantitat necessària per al reflux. Walas [18] recomana que es dimensioni el baló de reflux 

de tal manera que, estant a mitja capacitat, hi hagi una retenció de líquid de 5 minuts. 

Com en els casos anteriors, calen dades amb les que poder treballar posteriorment, per tant:  

- Cabal de destil·lat: 0,3635 kg/s 

- Cabal de reflux: 1,818 kg/s 

- Cabal total: 2,181 kg/s 

- Densitat del corrent: 743,4 kg/m3 

- Autonomia: 5 minuts 

Seguint la mateixa metodologia que abans: 
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Amb aquests valors, es pot extreure que el dipòsit (un sol equip) tindrà un diàmetre de 0,9074 m i 

una alçada de 2,722 m.  

E.3. Control dels tancs 

Tots i cadascun dels tancs d’emmagatzematge disposarà dels seus respectius controladors de nivell, 

així com les seves corresponents vàlvules d’alleujament de la pressió. 
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ANNEX F. DIMENSIONAT DELS EQUIPS DE CALOR 

En la planta de producció de biodièsel es necessiten intercanviadors de calor, que tindran una funció 

o una altra depenent dels requeriments de la planta: alguns seran utilitzats per condicionar la 

temperatura d’un corrent determinat, altres ajudaran al sistema de refrigeració dels equips, i d’altres 

seran emprats per assegurar un bon funcionament d’una unitat determinada. 

En el cas concret de la columna de destil·lació del metanol, aquestes necessitats es tradueixen en el 

condensador i el calderí de la mateixa. Amb tot, tots els intercanviadors de la planta treballen amb 

vapor d’aigua a 6 bar si la seva funció és escalfar, i amb aigua de refrigeració a 20ºC si la seva tasca 

recau en refredar. 

Pel que fa al material de construcció dels mateixos, els intercanviadors de calor estaran fabricats amb 

acer al carboni galvanitzat pel que respecta a la carcassa i amb acer inoxidable 304 pels tubs, tots 

sota el codi de disseny corresponent. 

F.1. Regles de disseny per a intercanviadors de calor 

Per al correcte funcionament d’aquests aparells, a continuació també es recullen les regles de disseny 

per a aquest tipus d’equip [18]. Per tant: 

1) Prendre flux a contracorrent en un intercanviador de carcassa i tub com a base. 

2) Els tubs estàndard són de ¾ in. OD, 1 in. amb espaiat triangular, 16 ft de llarg; una carcassa 

de 1 ft de diàmetre ocupa 100 sqft; 2 ft de diàmetre, 400 sqft, 3 ft de diàmetre, 1100 sqft. 

3) El costat dels tubs és per a fluids corrosius, bruts, amb escates i a alta pressió. 

4) El costat de la carcassa és per a fluids viscosos i de condensació. 

5) Les caigudes de pressió són de 1,5 psi per ebullició i 3-9 psi per altres serveis. 

6) La mínima temperatura proposta és 20ºF amb refrigerants normals (coolants), 10ºF o menys 

amb refrigerants. 

7) La temperatura d’entrada de l’aigua és de 90ºF, la màxima a la sortida és de 120ºF. 

8) Els coeficients de transferència de calor, per a propòsits d’estimació, Btu/(h)(sqft)(ºF): aigua a 

líquid, 150; condensadors, 150; líquid a líquid, 50; líquid a gas, 5; gas a gas, 5; calderí, 200. El 

flux màxim al calderí, 10000 Btu/(h)(sqft). 

9) Un intercanviador de doble tub és competitiu a càrregues que requereixen 100-200 sqft. 

10) Els intercanviadors compactes (placa i aleta) tenen 350 sqft/cuft, i aproximadament 4 

vegades la transferència de calor per cuft de les unitats amb carcassa i tub. 
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11) Els intercanviadors de placa i marc són adequats a serveis d’alt sanejament, i són 25-50% 

més barats en construcció d’acer inoxidable que les unitats de carcassa i tubs. 

12) Els refrigerants d’aire: els tubs són d’entre 0,75-1.00 in. OD, la superfície de les aletes 15-20 

sqft/sqft superfície neta, U = 80-100 Btu/(h)(sqft superfície neta)(ºF), potència d’entrada del 

ventilador, 2-5 HP/(MBtu/h), aproximant-se a 50ºF per més. 

13) Escalfadors: coeficient radiant, 12000 Btu/(h)(sqft); coeficient de convecció, 4000; velocitat 

del tub amb oli fred, 6 ft/s; transferència de calor aproximadament igual en les dues 

seccions; eficiència tèrmica 70-75%; temperatures dels gasos de combustió 250-350ºF per 

sobre de l’alimentació d’entrada; temperatures dels gasos de xemeneia 650-950ºF. 

F.2. Disseny dels equips 

F.2.1. Calderí de la columna de destil·lació 

Per a poder efectuar els càlculs pertinents, primer cal anar al simulador i recollir aquelles dades que 

puguin resultar necessàries per a tal fi. Per tant, a continuació es recullen dites característiques, així 

com altres dades termodinàmiques i de disseny que seran d’utilitat durant el transcurs dels diferents 

càlculs implicats en el procés: 

- Temperatura del calderí: T = 379,392087 K 

- Calor: Q = 2431619,59 W 

- Temperatura de saturació (6 bar): Tsat = 438,19 K 

- Temperatura crítica: Tc = 647,3 K 

- Longitud dels tubs: L = 3,7 m 

- Diàmetre dels tubs: D = 0,025 m 

- Diàmetre exterior dels tubs: d0 = 0,030 m 

- Tubs d’un pas: K1 = 0,215 

- Tubs d’un pas: n1 = 2,207 

El calderí es calcularà a partir de la calor necessària per evaporar part del líquid que surt per la part 

inferior de la columna per poder retornar-lo a la mateixa. Segons Fair [13], la transferència de calor i 

la caiguda de pressió en els tubs es calcula segons la mitjana entre les condicions d’entrada i de 

sortida del fluid. Frank i Prickett van aconseguir trobar una solució gràfica a la correlació de Fair. 

Aquesta solució, però, té les següents limitacions: 

- Tubs de mesures estàndards: entre 2,5 i 3,7 m de llargària i diàmetre de 25 mm. 

- Pressió mínima d’operació: 0,3 bar. 

- El fluid no ha d’estar subrefredat. 
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- Canonades d’entrada i sortida simples. 

- Coeficient de transferència de calor: 6000 W/(m2 · ºC) 

La solució es troba a la Figura F.1: 

 

Figura F.1 Solució gràfica a la correlació de Fair [13] 

Conseqüentment, coneixent la diferència de temperatures entre els fluids implicats i la temperatura 

reduïda, es pot conèixer de manera ràpida el flux de calor per unitat de superfície. Per tant: 

                                

   
 

  
 

      

     
      

Tenint les dades suficients, i amb l’ajuda de la gràfica recollida en la Figura F.1, es troba que el flux de 

calor necessari per unitat de superfície és de 53000 W/m2. Amb aquest valor es pot calcular l’àrea 

necessària per a la transferència de calor, així: 
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Tenint en consideració que els tubs a utilitzar són d’un pas, amb unes mides característiques de 3,7 

mm de llargària i 25 mm de diàmetre interior (30 mm de diàmetre exterior), el nombre de tubs 

necessaris serà de: 

                               

      
 

    
 

     

    
                 

El següent pas recau en el dimensionament de la carcassa dels tubs, considerant una disposició 

quadrada dels tubs dins de la carcassa. Fent incís en el fet que el vapor d’aigua saturat i sec circularà 

per la carcassa i que el producte de cues de la columna de destil·lació ho farà pels tubs, amb l’ajuda 

de la correlació següent es podrà calcular el diàmetre que ocupen els tubs. Per tant: 

       
     

  
 
    

        
   

     
 
       

         

Pel fet de fer servir tubs fixos verticals, i tal i com es recull a la Figura F.3, el diàmetre interior de la 

carcassa serà de: 

                                                    

 

Figura F.2 Gràfic per a la determinació del diàmetre de la carcassa [13] 
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Finalment, i considerant que la carcassa del calderí està feta d’acer al carboni galvanitzat, es pot 

conèixer el gruix necessari de la carcassa segons la taula F.4: 

Diàmetre interior carcassa 

(mm) 

Acer al carboni 
Acer aliat 

Tub Placa 

150 7,1 - 3,2 

200-300 9,3 - 3,2 

330-580 9,5 7,9 3,2 

610-740 - 7,9 4,8 

760-990 - 9,5 6,4 

1010-1520 - 11,1 6,4 

1550-2030 - 12,7 7,9 

2050-2540 - 12,7 9,5 

Taula F.3 Espessors mínims [17] 

Per tant, el gruix de la carcassa serà de 9,5 mm. 

F.2.2. Condensador de la columna de destil·lació 

Com ha passat amb el cas del calderí, a continuació es recullen les dades que faran possible el càlcul 

per al dimensionament del condensador de la columna de destil·lació: 

- Temperatura del calderí: T = 333,783422 K (64,63ºC) 

- Calor: Q = 2406328,4 W 

- T1 = 20ºC 

- T2 = 55ºC 

- Coeficient de transferència de calor: U = 3000 W/(m2 · K) 

- Longitud dels tubs: L = 2,5 m 

- Diàmetre dels tubs: D = 0,025 m 

- Diàmetre exterior dels tubs: d0 = 0,030 m 

- Tubs d’un pas: K1 = 0,215 

- Tubs d’un pas: n1 = 2,207 

Els càlculs es faran partint de la calor necessària que ha d’absorbir l’aigua de refrigeració per 

condensar els vapors de metanol. Amb l’ajuda també del coeficient de transferència de calor i 

coneixent la diferència logarítmica de temperatures mitjana (Tml) es podrà determinar l’àrea 

necessària del condensador. Per tant: 
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Anàlogament al cas anterior, però tenint ara en compte que els tubs seran de 2,5 m de longitud i de 

25 mm de diàmetre interior (30 mm de diàmetre exterior) mantenint-se igual a l’altre cas, es pot 

conèixer el nombre de tubs. Així: 

                               

      
 

    
 

     

    
                 

Tenint en compte que seran necessaris 179 tubs d’un pas, amb disposició quadrada a la carcassa, es 

calcula el diàmetre que ocuparan aquests tubs. I com abans, i amb la metodologia anterior, sabent 

que també estarà feta d’acer al carboni galvanitzat, es podrà determinar el gruix d’aquesta carcassa. 

Per tant: 

       
     

  
 
    

        
   

     
 
       

         

                                                    

Per tant, el gruix de la carcassa serà de 9,5 mm. 

F.2.3. Intercanviador de calor 1 

Aquest intercanviador té la única i específica funció de condicionar el corrent d’entrada de trioleïna al 

primer reactor. A diferència dels casos anteriors, el dimensionat dels intercanviadors ara es basa en la 

diferència de temperatures mitjana entre els fluid que intervenen en el procés. 

Però primer de tot, i procedint anàlogament als altres casos, cal recollir aquelles dades que serviran 

posteriorment per als càlculs. Així doncs: 

- Calor: Q = 252,080862 W 

- Temperatura d’entrada del fluid calent: T1 = 165,04ºC 

- Temperatura de sortida del fluid calent: T2 = 165,04ºC 

- Temperatura d’entrada del fluid fred: t1 = 20ºC 

- Temperatura de sortida del fluid fred: t2 = 65ºC 

- Coeficient de transferència de calor: U = 300 W/(m2 · K) 

- Longitud dels tubs: L = 0,25 m 

- Diàmetre dels tubs: D = 0,01 m 
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- Diàmetre exterior dels tubs: d0 = 0,015 m 

- Tubs d’un pas: K1 = 0,215 

-  Tubs d’un pas: n1 = 2,207 

Fent ús de la metodologia anterior, es calcula l’àrea de transferència de calor. Cal tenir en compte, 

però, que en aquesta situació, el fluid fred és el corrent de trioleïna i el calent, per tant, el vapor 

d’aigua saturat a 6 bar de pressió. Així: 

     
                

  
       
         

 
                       

  
           
             

          

  
 

      
 

          

          
               

Com que l’àrea és tant petita, els tubs que s’utilitzaran seran de 0,25 m de longitud i de 0,01 m de 

diàmetre interior (0,015 m de diàmetre exterior): 

                                     

      
 

    
 

          

          
              

Aquest tub tindrà un diàmetre i un gruix de la carcassa corresponent tals com els que es calculen tot 

seguit: 

       
     

  
 
    

        
 

     
 
       

        

                                                    

Per tant, el gruix de la carcassa escollit serà de 7,1 mm. 

F.2.4. Intercanviador de calor 2 

Pel que fa referència a aquest intercanviador, la seva tasca fonamental és la de condicionar la 

temperatura de la refrigeració que acompanya el reactor CSTR2; en concret, s’encarrega d’escalfar 

l’aigua de refrigeració per tal que la reacció pugui tenir lloc.  

Com en el cas anterior, els passos a seguir són els mateixos. D’aquesta manera: 

- Calor: Q = 127905,469 W 

- Temperatura d’entrada del fluid calent: T1 = 165,04ºC 
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- Temperatura de sortida del fluid calent: T2 = 165,04ºC 

- Temperatura d’entrada del fluid fred: t1 = 20ºC 

- Temperatura de sortida del fluid fred: t2 = 60ºC 

- Coeficient de transferència de calor: U = 3000 W/(m2 · K) 

- Longitud dels tubs: L = 1 m 

- Diàmetre dels tubs: D = 0,025 m 

- Diàmetre exterior dels tubs: d0 = 0,030 m 

- Tubs d’un pas: K1 = 0,215 

- Tubs d’un pas: n1 = 2,207 

Actuant de la mateixa manera que abans, es calcula l’àrea de transferència de calor. En aquesta 

ocasió, el fluid fred és el corrent d’aigua i el calent, el vapor d’aigua saturat a 6 bar de pressió. Per 

consegüent: 

     
                

  
       
         

 
                       

  
           
             

          

  
 

      
 

          

           
           

Com que l’àrea és tant petita, els tubs que s’utilitzaran seran de 0,25 m de longitud i de 0,01 m de 

diàmetre interior (0,015 m de diàmetre exterior): 

                              

      
 

    
 

      

     
              

Per acabar, es calcula el diàmetre interior de la carcassa, que tindrà disposició quadrada, i també 

s’escull un gruix per a aquesta adequat. Per tant: 

       
     

  
 
    

        
 

     
 
       

         

                                                     

Així doncs, el gruix de la carcassa escollit serà de 7,1 mm. 
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F.3. Consums d’aigua 

F.3.1. Consum d’aigua de refrigeració 

Per calcular el consum d’aigua de refrigeració, cal saber quines unitats precisen dels seus serveis: el 

condensador de la columna de destil·lació del metanol (METHRECO), el reactor 1 (CSTR1) i el reactor 

2 (CSTR2) responen a aquesta necessitat. És important tenir present el valor de la calor específica de 

l’aigua, CP = 4180 J/kg Per tant, a la taula F.5 es recullen els resultats: 

Unitat Consum d’aigua (kg/s) 

Condensador de la columna de destil·lació 16,448 

CSTR1 1,139 

CSTR2 0,765 

TOTAL 18,352 

Taula F.4 Consum d’aigua de refrigeració 

F.3.2. Consum de vapor d’aigua 

Com en el cas anterior, cal conèixer quines unitats requereixen vapor d’aigua; en aquest cas, el 

calderí de la columna de destil·lació del metanol (METHRECO), el reactor 2 (CSTR2) per a la seva 

correcta refrigeració i el corrent TRIOLEIN (per condicionar-lo). Així, a la taula F.6 es presenten les 

xifres (cal recordar que la calor latent del vapor d’aigua a 6 bar és  = 2066000 J/kg): 

Unitat Consum de vapor (kg/s) 

Calderí de la columna de destil·lació 1,177 

Entrada TRIOLEIN 1,220 · 10-4 

Refrigeració CSTR2 0,06191 

TOTAL 1,239 

Taula F.5 Consum de vapor d’aigua 

F.4. Control de les unitats 

F.4.1. Control dels intercanviadors de calor 

- Calderí de la columna de destil·lació 

El control del calderí està fonamentat en el control del cabal de vapor d’aigua que permet 

l’evaporació de part del líquid que surt de la columna de destil·lació. D’aquesta manera, incorporant 
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un indicador controlador de temperatura (TIC), la qual actuï sobre l’obertura de la vàlvula del corrent 

d’entrada de vapor d’aigua, es pot controlar la quantitat de vapor produït per introduir a la columna. 

- Condensador de la columna de destil·lació  

Per poder controlar el condensador de la columna, només cal un controlador indicador de pressió 

(PIC), que actuï sobre la vàlvula de sortida del cabal d’aigua de refrigeració. Per altra banda, també 

s’usa un indicador de temperatura (TI) per comprovar el correcte funcionament. 

- Intercanviadors de calor 1 i 2 

El correcte funcionament dels intercanviadors de calor es fonamenta en el control de cabal del vapor 

d’aigua o de l’aigua de refrigeració. Per tant, a partir d’un indicador controlador de temperatura (TIC) 

en el corrent de sortida del fluid a escalfar o refredar es controla l’obertura de la vàlvula que permet 

el pas de més o menys vapor d’aigua o aigua de refrigeració en el seu detriment. 

F.4.2. Control de la caldera 

La caldera ha de tenir en compte, en el seu control, els següents aspectes: 

- Nivell 

- Cabal 

- Pressió 

- Flama 

- Temperatura 

Cal regular el nivell d’aigua d’alimentació mitjançant un indicador (LI). Pel que fa referència al cabal, 

amb un controlador (FC) serà suficient, així com en el cas de la pressió (PC). Un altre factor important 

és el control de la flama de la caldera, ja que és l’eina fonamental que permetrà la combustió que 

s’ha de dur a terme. 

Finalment, i en quant a la temperatura, calen dos indicadors controladors de la variable (TIC): un 

d’ells s’encarregarà de regular la reacció de combustió i l’altre, per la seva banda, es farà càrrec dels 

gasos de sortida de la caldera, per tal de comprovar que aquests compleixen les especificacions 

necessàries. 


