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Resum 

El projecte següent té com a pretensió bàsica l’estudi del procés Lurgi dedicat a la producció de 

biodièsel; un mètode bastament aplicat i amb resultats molt prometedors sobre tant la seva 

eficiència com rendibilitat. És per aquest motiu que es pretén analitzar-lo en profunditat per 

descobrir-ne els seus avantatges i aprofitar l’oportunitat per dissenyar una planta que n’empra els 

seus coneixements. 

En el projecte es diferencien dues parts bàsiques: en primer lloc, es duu a terme una simulació del 

procés mitjançant l’eina de simulació Aspen Plus® per tal d’analitzar el procés en profunditat i 

treure’n les dades necessàries per poder donar pas a la segona part important del mateix, que 

consisteix en el disseny de la planta corresponent. 

El disseny vol intimar en conceptes com el càlcul d’equips, la seva disposició a la planta, les seves 

connexions i altres consideracions importants per a poder garantir un bon funcionament d’una planta 

d’aquestes característiques, ja que la planta pretén produir biodièsel (i glicerol) per a la seva venta 

posterior. 

En aquesta part de disseny també hi entren en consideració la confecció de plànols que representen 

la realitat desitjada de la planta de producció; diagrames tals com els de procés (PFD) i els 

d’instrumentació (P&ID) són una meta perseguida per tal de poder donar una visió aproximada de 

com hom imagina el resultat final assolible. 

Com és obvi, també hi ha una part dedicada a l’estudi econòmic i ambiental. La part econòmica 

pretén intentar discernir si és factible, i en darrer terme, rentable la planta en qüestió. I pel que fa a 

l’estudi ambiental, s’examinen els factors a considerar quan es parla d’una planta com aquesta.  

Finalment, i com quedarà palès, es pot dir amb certesa fundada que el mètode Lurgi resulta aplicable 

i queda emparat gràcies a uns resultats acceptables tant des del punt de vista qualitatiu com 

quantitatiu; els números ho recolzen i el disseny proposat respon a les exigències marcades per 

l’equip. 
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1. Prefaci 

La decisió sobre la temàtica del projecte final de carrera no és fàcil. Després de buscar opcions a la 

borsa de la universitat, cap proposta resultava atractiva excepte pel fet que el projecte no havia de 

ser necessàriament fet en solitari. 

Després d’acabar totes les assignatures al mateix temps, i trobant-nos en la mateixa situació, vam 

decidir provar sort. I gràcies al Professor Francesc Recasens, amb el qual ja havíem coincidit durant la 

carrera i amb el que teníem una relació cordial, ens vam posar d’acord.  

Prenent com a base el coneixement que ell té de la indústria química, ens va proposar el tema del 

biodièsel i de seguida ens va cridar l’atenció, tant per la temàtica com per les idees que ell tenia al 

respecte. 

Poder treballar, a diferència de la resta de les assignatures cursades anteriorment, al nostre ritme i 

traslladar els coneixements a un camp en el que podem acabar treballant-hi en un futur, resulta 

prometedor i encoratjador.  

Afegint a la llibertat de moviments el fet de poder veure per nosaltres mateixos un procés utilitzat a 

nivell mundial (Lurgi) i estudiar-lo a fons per poder “jugar” amb ell, contribueix a acabar de posar els 

tocs finals a una decisió que calia prendre per començar a treballar. 

A més de tractar un tema actual com són els biocombustibles, el projecte permet tocar diversos 

temes relacionats amb l’enginyeria química, així com algunes de les disciplines que se’ns han 

ensenyat al llarg de la carrera. 

Si bé és cert que el medi ambient és un tema d’actualitat i que com a químics ens ha de concernir de 

ben a prop, el fet que com a enginyers se’ns permeti treballar amb eines que hem après durant els 

nostres estudis superiors i veure aquests ensenyaments aplicats a temàtiques de la indústria 

moderna, és, per nosaltres, potser el detall definitiu que va acabar de fer-nos decidir. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és simular el procés de producció de biodièsel a partir del mètode Lurgi per 

poder conèixer-lo en profunditat i a arrel dels resultats obtinguts, dissenyar una planta destinada a 

tal fi. A més a més, es vol veure si el projecte resulta econòmicament viable, tot i que la viabilitat des 

del punt de vista tècnic i ambiental són dos punts que seran considerats també degut a la seva pròpia 

importància. 

2.2. Abast del projecte 

Una planta química de procés és un espai complex i perillós; els processos que en ella s’hi duen a 

terme i les mesures de seguretat associades a la mateixa requereixen d’una planificació i execució 

estudiades al detall per garantir no sols l’èxit final sinó evitar problemes de qualsevol índole. 

És per aquest motiu que no es pot deixar de fer incidència en el fet que aquest projecte és didàctic 

més que res; el disseny real d’una planta necessita de temps, d’un equip ampli i qualificat i d’altres 

factors diversos per tal de posar-lo en marxa.; amb el temps del que s’ha disposat i els coneixements 

dels que es partia, el disseny queda reduït a alguns dels passos fonamentals. Per consegüent, l’abast 

del projecte arriba al disseny de la planta de producció en el sentit literal de la paraula: es dissenyen 

els equips a partir de les dades del simulador, així com les canonades (principals i auxiliars) i els 

controladors dels aparells que intervenen directa o indirectament en el procés productiu. També 

s’inclouen els tancs d’emmagatzematge de tant reactius com productes. 

També es detallen el diagrama de blocs, les bombes i vàlvules necessàries, les fitxes de màquines i de 

seguretat dels materials, els fulls amb els índexs d’incendi i explosió i una planimetria bàsica de la 

planta. Els estudis d’impacte ambiental i econòmics també es recullen i valoren; es calcula la petjada 

de carboni del procés per la banda ambiental i es valoren tots els equips en l’apartat monetari.  

Per altra banda, queda fora del projecte el tractament tant dels productes finals obtinguts (biodièsel i 

glicerina) com de la matèria primera. El tractament posterior dels productes requeriria una altra 

secció de planta que aquí s’ha obviat i la matèria primera s’obté ja tractada, de tal manera que ja 

arriba a la planta llesta a falta del condicionament previ que ja es considera en el tractament dels 

reactius. S’exclou també el càlcul en detall dels serveis generals així com tampoc es consideren les 

oficines de la planta o altres edificis presents en una planta química d’aquestes característiques. 
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3. Biodièsel. Procés, mètode i cinètica 

El biodièsel és un biocarburant líquid produït a partir d’olis vegetals i greixos animals, essent la colza, 

el gira-sol i la soja les matèries primeres més emprades per a tal fi. Les propietats del biodièsel són 

pràcticament les mateixes que les del gasoil d’automoció en quant a densitat i nombre de cetà. 

 A més a més, el biodièsel presenta un punt d’inflamació superior al dièsel. Per tot això, el biodièsel 

pot mesclar-se amb el gasoil pel seu ús en motors i, fins i tot, substituir-lo totalment si aquests 

s’adapten  convenientment. 

També és un combustible no contaminant i biodegradable, obtingut a partir de matèries primeres 

renovables, i que és utilitzat a més del sector del transport (urbà, agrícola i marítim), en calderes de 

calefacció, incorporant-lo ja sigui directament o mesclat amb el dièsel (Veure Annex A per a més 

informació sobre el biodièsel). 

El biodièsel consisteix en una mescla d’esters d’àcids grassos. Normalment, els esters metílics d’àcids 

grassos (FAME, “Fatty-Acid Methyl Ester”) són els més involucrats degut a que en la majoria 

d’ocasions, s’utilitza metanol per a la seva producció; no obstant, altres alcohols lleugers, com 

l’etanol, també poden resultar útils. 

3.1. Procés de producció 

El procés de producció del biodièsel està basat en la transesterificació de triglicèrids amb alcohols a 

esters d’àcids grassos, obtenint glicerol com a subproducte. És a dir, els triglicèrids, que tenen una 

naturalesa altament viscosa, es converteixen en esters de cadenes llargues que presenten una 

viscositat inferior i permeten una millor combustió.  

Aquesta reacció ocorre amb la presència d’un catalitzador, que tant pot ser homogeni com 

heterogeni, i que augmenta la velocitat de reacció: 

                                                 è                                                                  (Eq. 3.1) 

Es tracta d’una reacció en cadena *1], que ocorre en tres etapes diferents: 

                                                è              
  
 
   

         è                                              (Eq. 

3.2) 
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           è                                          (Eq. 3.3) 

                                                è              
  
 
   

                                                     (Eq. 3.4) 

En l’actualitat, el biodièsel és produït i utilitzat a tota Europa i ha anat guanyant popularitat mundial 

com a energia renovable degut als seus avantatges, tot i que no es poden deixar de banda algunes 

contrapartides que afecten a aquest combustible. 

També cal afegir que com tot procés, existeixen modificacions i canvis que propicien l’existència de 

diversos processos factibles i que s’utilitzen àmpliament en l’actualitat, i també d’altres que han 

entrat en desús. Alguns d’ells es troben recollits en l’anterior mencionat Annex A. 

3.2. Mètode Lurgi 

3.2.1. Descripció del procés 

El procés Lurgi per obtenir biodièsel se centra en la transesterificació de diferents matèries primeres 

a metilester usant metanol en la presència d’un catalitzador. A la Figura 3.1 es representa el procés, 

en el qual la reacció té lloc en dues unitats duplicades: un reactor CSTR i un decantador.  

 

Figura 3.1 Esquema del procés Lurgi [2] 

De fet, la conversió té lloc als mescladors i la separació del metilester com a fase lleugera i la glicerina 

com a fase densa ocorre als mescladors a causa de la insolubilitat d’ambdós productes i la diferència 

de densitats. Els subproductes són extrets de la fase en la que es troba el metilester en la fase de 
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rentat a contracorrent. I després d’un pas final de secat al vapor, el biodièsel està llest per a ser 

emprat. 

Qualsevol residu de metanol contingut en la fase glicerina és extret en una columna de rectificació. 

En aquesta operació de separació, el metanol té una puresa tal que és adequada per reciclar-lo altre 

cop cap al procés. 

Per a un posterior refinament de la glicerina, estan disponibles passos addicionals tals com 

tractaments químics, evaporació, destil·lació i lixiviació, que tant poden proporcionar glicerina crua a 

aproximadament un 80% de concentració o glicerina en grau farmacèutic (és a dir, puresa superior al 

99,7%).  

Aquest procés també presenta una particularitat significativa que la diferencia d’altres semblants: la 

recirculació de la fase pesant en el segon decantador a l’entrada de procés. Es tracta d’una 

metodologia patentada (veure Annex B) que aprofita un corrent d’altra manera desusat.  

Com a condicions d’aquest procés es poden destacar fets tals com que es tracta d’un procés continu 

a pressió atmosfèrica i aproximadament 333,15 K de temperatura, usant metilat sòdic (NaOCH3 – 

29,5%) com a catalitzador homogeni per ambdues reaccions (esterificació i transesterificació). 

També cal destacar que el rendiment, mesurat com a percentatge de triglicèrid total i àcid gras lliure 

en la matèria primera transformat en metil ester d'àcid gras, és quasi del 100%. I tot i que hi ha residu 

sòlid acumulat de la producció d’aquest biodièsel, només es produeixen volums mínims preocupants 

de residu líquid. 

Aquest procés requereix aproximadament 320 kg de vapor, 25 m3 d'aigua de refredament, 12 kW 

d'energia elèctrica, 96 kg de metanol, 5 kg de catalitzador (Na - Methylate 100%), 10 kg d'àcid 

clorhídric (37%), 1,5 kg de sosa càustica (50 %), 1 Nm3 de nitrogen i 20 kg d'aigua de procés per tona 

de biodièsel produït. 

3.2.2. Resum de la tecnologia 

El procés Lurgi es pot resumir en: 

- Tecnologia adequada per a diverses fonts de matèries primeres 

- Procés continu a pressió atmosfèrica i temperatura al voltant dels 333,15 K 

- Procés d’alt rendiment 

- Baix consum de catalitzador/productes químics/energia 

- Clara separació de fase mitjançant un procés de gravetat especial (sense centrífugues) 

- Baix cost d’operació i manteniment 
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- Qualitat del biodièsel  a ASTM D-6751/DIN 51606/EN 14214 

- Qualitat de la glicerina crua a BS 2621 

- Glicerina farmacèutica  a EP 99,5 (Kosher si la matèria primera és oli/greix verge) 

Tot i que també es poden destacar una sèrie de característiques especials d’aquesta tecnologia: 

- Procés de transesterificació continu totalment automàtic 

- Biodièsel i glicerina d’alta qualitat 

- Metilat sòdic com a catalitzador 

- Solucions per a diverses matèries primeres 

- Operació a pressió atmosfèrica i baixa temperatura (aproximadament 60ºC) 

- Consum baix de catalitzador 

- Procés altament eficient; 1 kg de matèries primeres es tradueixen en 1 kg de biodièsel 

- Procés respectuós amb el medi ambient 

- Estructura oberta d’acer 

- Disseny compacte 

- Separació clara de fases per un procés de gravetat especial (no es requereixen centrífugues) 

- Operació senzilla 

- Cost d’operació i manteniment baix 

- Integració opcional de glicerina de qualitat farmacèutica 

3.2.3. Comparació d’especificacions 

A continuació es recullen a la taula 3.2, una comparativa de les especificacions del biodièsel als Estats 

Units i aquells que s’obtenen d’aplicar el procés Lurgi. Aquesta anàlisi és procedent de la producció 

estable de NEW, Marl, Alemanya amb oli de llavors de colza com a matèria primera i es troba referida 

a [4]. Per tant: 

 ASTM D-6751 Procés Lurgi 

Densitat a 15ºC 0,875 – 0,9 g/ml 0,88 g/ml 

Viscositat a 40ºC 1,9 – 6,0 mm2/s 4,4 mm2/s 

Punt d’Inflamació mín. 130ºC 175ºC 

Aigua i sediment 500 ppm 138 ppm 

Nombre Àcid 0,8 0,2 

Glicerina Lliure 0,02 0,011 

Glicerina Total 0,24 0,10 

Cetà mín. 47 56 

Residu de Carboni 0,05% màx. < 0,01% 

Cloud Point No especificat 
-22ºC 

16 nov. fins 28 feb. 

Estabilitat Oxidativa Informe 8,7 h 

Fòsfor - < 0,5 ppm 
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Sodi + Potassi - < 0,5 ppm 

Calci + Magnesi - < 0,5 ppm 

Contaminació Total - 4 ppm 

Sulfur màx. 0,05% < 0,01% 

Corrosió de Coure màx. No. 3 1 

Temperatura destil·lació 
(90% recuperació) 

màx. 360ºC - 

Índex de Iode - 112 

Contingut d’Ester - 98,3% pes 

Taula 3.2 Comparació d’especificacions: ASTM D-6751 versus Lurgi 

3.3. Cinètica de reacció 

Existeixen diversos estudis cinètics a la literatura referents a l’esterificació d’esters amb alcohol; no 

obstant, només uns quants d’aquests estudis treballen amb olis vegetals i esters d’àcids grassos.  

Aquests estudis determinen les constants de velocitat de reacció com a paràmetres de reacció tals 

com la temperatura, el rati molar d’alcohol/oli i el tipus i concentració de catalitzador, els quals es 

varien. 

Un factor de particular importància en el procés de transesterificació és el grau de mescla entre les 

fases alcohol i triglicèrid. Aquesta i la fase alcohol són immiscibles i formen dues capes líquides sobre 

l’entrada inicial al reactor. El mesclat mecànic normalment s’aplica per incrementar el contacte entre 

els reactants, resultant en un increment del rati de transferència de massa. Per tant, variacions en la 

intensitat de mescla són d’esperar per tal d’alterar la cinètica de la reacció de transesterificació. 

Les dades cinètiques emprades per al cas d’estudi provenen de H. Noureddini i D. Zhu *1], els quals 

van portar a terme experiments a tres intensitats de mescla diferents i cinc nivells de temperatures. 

També es van determinar (per a totes les reaccions directes i inverses) les constants de reacció 

dependents de la temperatura i les energies d’activació. 

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 s’explica 

detalladament a la referència [3], la transesterificació consisteix en tres reaccions reversibles en sèrie 

(Eq’s. 3.2, 3.3 i 3.4): el triglicèrid reacciona amb metanol pas a pas per formar diglicèrid, monoglicèrid 

i finalment glicerol. Un mol de biodièsel com a producte es produeix a cada pas. (Veure apartat 

corresponent a l’Annex A). 
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4. Simulació del procés 

Per a dur a terme el primer pas amb un pes específic dins el que conforma el cos del projecte, 

s’utilitza una eina de simulació, en aquest cas concret, l’Aspen Plus®. El que es pretén 

fonamentalment és treure una idea clara de l’essència del procés; saber com funciona, els 

paràmetres a controlar, les vies i connexions amb les que es treballa, etc. 

Partint del punt en què es designa una quantitat a produir i coneixent la cinètica de la reacció 

implicada en el procés, es treballa amb les mecàniques del mètode Lurgi, incidint en els paràmetres 

designats en ell i executant el sistema fins que s’assoleixin uns resultats prometedors. 

4.1. Simulació amb Aspen Plus® 

4.1.1. Generalitats del simulador 

Aspen Technologies, Inc. és un proveïdor de fabricació intel·ligent i cadena de subministrament de 

software de gestió i serveis per a les indústries de processos. Dins d’aquest, s’hi troben aplicacions 

diverses a la vegada que específiques per a diferents àmbits de l’enginyeria. I per al cas que es tracta, 

s’ha escollit l’aplicació Aspen Plus®, un element central en les aplicacions d'enginyeria d’Aspen Tech. 

Aspen Plus® és una eina de procés líder en el mercat de modelatge per al disseny conceptual, 

l'optimització i supervisió del rendiment per a la indústria química, polímers, productes químics 

especials, metalls i minerals, i les indústries de carbó. 

Com al simulador que és, cal que al programa se li doni la informació necessària per tal que pugui dur 

a terme la simulació en qüestió. Per tant, hi ha un seguit de passos (en l’ordre que es desitgi) que cal 

seguir per poder simular un procés: 

1) Adaptar el programa a les necessitats de l’usuari, és a dir, escollir el sistema d’unitats amb les 

que es vol treballar així com d’altres opcions que permetran un moviment més senzill durant 

la manipulació del simulador. 

2) Introduir els components amb els que es treballarà. Si bé és cert que Aspen posseeix una 

base de dades molt potent en aquest àmbit, a vegades no es disposen de dades d’algun 

component essencial de treball: Aspen permet la creació de components hipotètics 

mitjançant la introducció manual de paràmetres i propietats bàsiques de l’element en 

qüestió, i a continuació ell mateix estima la resta de propietats físiques que manquen. 
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3) Definició dels corrents d’entrada. Cal proporcionar aquelles variables necessàries per tal de 

definir el corrent d’entrada corresponent; normalment es redueixen a composició, 

temperatura i pressió de treball. 

4) Especificació dels equips. Si bé escollir l’equip no sol portar gaires complicacions, és 

important saber especificar-lo correctament: les variables que el definiran i els paràmetre 

que els afectaran solen jugar un paper important durant la simulació del procés. 

5) Cinètica de la reacció. Tot i que no tots els processos que es volen simular són reaccions, el 

cas que es tracta es basa en una reacció química de transesterificació. Introduir totes les 

dades cinètiques necessàries –valor i unitats de les constants, energies d’activació i, fins i tot, 

la pròpia reacció que es du a terme (si és en etapes o no, reversible o irreversible, etc.)- és un 

pas essencial que s’ha de dur a terme amb molt de compte; un error en aquest punt decidirà 

la funcionalitat o no de la simulació. 

4.1.2. Paquets de propietats 

Encara que molts dels paquets termodinàmics que Aspen té serveixen per a aplicacions diverses, no 

tots ells es poden aplicar a qualsevol procés: una mala elecció en aquesta etapa es pot traduir en 

errors, en una mala simulació o, fins i tot, en una impossibilitat per part del simulador per a poder 

treballar en el procés que es pretén estudiar. A la Figura 4.1 es mostra el diagrama en arbre per 

poder decidir el paquet de propietats més idoni. 

 

Figura 4.1 Diagrama per a la selecció del paquet termodinàmic adequat [5] 
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Per aquesta raó, i depenent del que es vulgui executar, l’elecció del paquet termodinàmic ha  de ser 

una tasca específica, que s’adapti el millor possible a les necessitats parcials i globals del procés que 

se simularà. En el cas que tracta aquí, cal buscar un paquet de propietats idoni que sigui capaç de 

treballar amb biodièsel, metanol, glicerol, aigua i oli (específicament, trioleïna i els seus compostos 

homòlegs: dioleïna i monoleïna). 

El paquet de propietats termodinàmiques escollit per a aquesta tasca de simulació ha estat UNIFAC, i 

a més a més, l’especificació UNIF - LL (UNIFAC per sistemes líquid - líquid). Aquest paquet basa les 

seves estimacions pels coeficients de fugacitat de la fase vapor en el mètode de Redlich – Kwong.  

4.1.3. Bases per a la simulació del procés 

Mitjançant la utilització d’Aspen Plus®, s’han especificat els equips implicats en el procés de 

producció de biodièsel, així com les dades principals per iniciar la fase de simulació. Si bé és cert que 

cal conèixer els balanços de matèria i energia, gràcies a l’ús d’aquest programa s’han pogut conèixer 

les mateixes i a partir d’elles, poder especificar els equips. 

A partir de la informació que el simulador proporciona, quelcom ha de ser capaç d’extrapolar-ne la 

informació útil i necessària per poder iniciar el procés de càlcul per al dimensionat de les diferents 

unitats que configuren la totalitat procés estudiat; dades com els volums dels tancs o els temps de 

residència dels mateixos han estat fonamentals a l’hora de poder entrar a dissenyar aquest 

equipament i, en conseqüència, poder trobar equips que compleixin les necessitats reals expressades 

durant la simulació. 

Cal recalcar que la prioritat fonamental que persegueix el projecte no és l’optimització de la pròpia 

planta química, sinó que es basa en l’enginyeria del procés, per la qual cosa s’han fet diverses 

simulacions fins a obtenir la millor opció possible (conversió del triglicèrid el més alta possible, 

rendiments, ...) totes elles intentant assemblar-se el més possible als obtinguts de manera teòrica pel 

procés Lurgi que es troben recollits en la literatura. 

També és important no oblidar les dades d’entrada del programa: si bé és cert que el programa 

permet introduir components hipotètics que no es troben recollits a la pròpia base de dades del 

mateix, és necessari dir que en aquest cas, totes les substàncies emprades es trobaven a la base 

d’Aspen. Es treballa amb metanol, àcid clorhídric, hidròxid sòdic, metilat sòdic, aigua, biodièsel, 

glicerol i trioleïna. 

Al parlar de trioleïna, també cal deixar clar que amb ella s’hi troben incloses els seus compostos 

subsegüents, és a dir, la dioleïna i la monooleïna; la simulació s’ha dut a terme de tal manera que l’oli 

d’entrada és un compost format completament per trioleïna, ja que és una molècula pròpia del 
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mateix i, al seu torn, té l’avantatge que es troba com a molècula d’Aspen i, per tal, quelcom s’estalvia 

l’haver de crear un nou compost hipotètic amb tot el que comporta la creació d’un nou compost. 

4.2. Descripció del procés de simulació 

En el moment en què ja s’han definit els components implicats en el procés, així com inserit el paquet 

de propietats i la reacció que té hi lloc, és hora d’instaurar les unitats que conformaran el sistema de 

treball. 

Cada unitat serà introduïda individualment i es definirà segons les condicions de treball indicades per 

Lurgi (temperatura i pressió principalment), així com també les matèries primeres que s’entren per 

assolir el resultat esperat. Per tant, tot seguit cal connectar aquestes unitats mitjançant els corrents 

necessaris, tenint en compte les seves entrades i sortides pertinents. 

El sistema de treball queda especificat de la manera següent: les matèries primeres consisteixen en la 

trioleïna (TRIOLEIN) i el metanol, així com també el catalitzador. No obstant, el catalitzador cal 

mesclar-lo amb el metanol prèviament. Aquesta incidència se soluciona amb la incorporació d’un 

mesclador (MIXERMET). 

El resultat d’aquesta mescla (METHANOL) és la que entra al primer reactor (CSTR1), juntament amb 

la trioleïna. Si bé és cert que aquestes substàncies es troben en els seus tancs d’emmagatzematge 

corresponents, en el procés de simulació no intervenen. D’aquesta manera només cal condicionar els 

corrents adequadament per poder simular amb normalitat. 

També cal destacar que aquest metanol prové de tres fonts diferents: d’un tanc d’emmagatzematge, 

de la recirculació de la fase pesada (HEAVY2) del segon decantador (DEC2) i també d’una columna de 

rectificació (METHRECO). És gràcies al mesclador abans mencionat que la barreja resulta correcta. 

La relació molar metanol - trioleïna és de 9 : 1, ja que el metanol ha de trobar-se en excés per tal de 

reaccionar de forma eficient. És per aquest motiu que en el segon reactor (CSTR2) cal entrar-hi de 

nou metanol (provinent del tanc d’emmagatzematge) per mantenir la relació (EMETH2). 

Amb un temps de residència de 3 hores, la mescla deixa el tanc per passar a un decantador (DEC1) on 

es produirà una separació efectiva de dues fases diferenciables: una fase lleugera (LIGHT1) formada 

pel biodièsel, el metanol i la trioleïna no reaccionada i una altra fase pesada (HEAVY1), que conté la 

glicerina i una porció de metanol que s’ha quedat amb aquesta glicerina. 

Com que encara queda trioleïna per reaccionar, la fase lleugera anterior (LIGHT1) es disposa a 

l’interior del següent reactor (CSTR2) i, com s’ha comentat abans, s’addiciona el metanol necessari 
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per satisfer la condició molar estequiomètrica que permetrà que la reacció es pugui dur a terme i 

acabi de reaccionar aquesta trioleïna. 

Transcorregudes quasi tres hores més (exactament 2,54 h), la mescla deixa el recipient i passa al 

segon decantador (DEC2) on, per segona vegada, té lloc la separació de fases. No obstant, en aquesta 

ocasió el destí de les fases és diferent: la fase pesada (HEAVY2) és recirculada al primer reactor i la 

lleugera (LIGHT2), que ja disposa del biodièsel objectiu, s’envia a una columna de rentat. 

Aquesta columna (WASHCOL), que treballa a contracorrent, neteja el biodièsel gràcies a l’addició 

d’aigua provinent de la xarxa i també de la recuperada en el rentat de glicerol (WATERREC). Per la 

part inferior de la columna en surt l’aigua juntament amb la resta de metanol i glicerol que aquest 

encara pot haver arrossegat (WASTE1) i per caps es recupera el biodièsel producte.  

En aquesta torre de rentat també hi prenen part les addicions d’àcid clorhídric (HCL) i hidròxid sòdic 

(NAOH), les quals neutralitzen el catalitzador que fins ara s’ha arrossegat, de tal manera que deixa de 

molestar en el camí final del procés. Aquest procés de neutralització no intervé en el rentat del 

biodièsel, que surt de la columna sense rastre de metilat sòdic ni cap altre subproducte no desitjat. 

És per aquesta raó que tot i que es mostren en la Figura 4.2, en la simulació no es tenen en compte 

per dues raons principals: la primera, perquè pel procés de simulació, el tractat posterior de 

subproductes no és un objectiu fixat, i segona, ja que la simulació troba problemes greus de càlcul 

que afecten els corrents generals de matèria. 

Seguint la mateixa línia d’acció, i considerant que les constants cinètiques de la bibliografia *1] ja 

prenen en consideració l’actuació del catalitzador, aquest corrent tampoc intervé en la simulació. La 

raó principal són els problemes d’implementació de la substància degut a que els paquets 

termodinàmics necessaris pel funcionament correcte no contemplen la mateixa. 

El corrent de rebuig (WASTE1) s’uneix a la fase pesant del primer reactor (HEAVY1) en un altre 

mesclador (MIXERWAS) i entra en una columna de recuperació de metanol (METHRECO), on, com a 

producte de caps s’obté metanol (METHREC) i com a producte de cues, el glicerol aquós (GLYREC). 

Finalment, es tracta aquest glicerol en un evaporador flash (GLYRECO); se separa l’aigua que aquesta 

mescla contenia (WATERREC) i permet obtenir un glicerol (GLYCEROL) més o menys pur que, 

depenent dels requeriments del moment, podrà ser més o menys refinat ja es desitgi la glicerina crua 

o bé se’n requereixi un de més pura –glicerina de grau farmacèutic- moment en el qual es farà 

necessari un tractament addicional per obligar a aquesta glicerina a complir els objectius que se li 

marquin. 
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Cal apuntar que tant els corrents METHREC con WATERREC són corrents que es recirculen; tot i que 

en el càlcul i simulació aquesta circumstància s’ha tingut en compte, no es mostren en la imatge 

recollida per la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Esquema PID del procés simulat 

4.3. Dades necessàries 

Es desitja obtenir una producció anual de biodièsel de 50000 tones/any. A més a més, i com que la 

jornada laboral és de 24 hores (3 torns de 8 hores) i es treballen 365 dies (procés continu), cal que 

entrin uns 1,6 kg/s de trioleïna.  

És important recalcar el fet que el corrent de metanol que entra al primer reactor és resultat de tenir 

en compte que aquest conté altres components, ja que no cal oblidar que part d’aquest és provinent 

d’una recirculació, motiu pel qual, la puresa del corrent es veu compromesa. 

També cal que entri el catalitzador que farà possible la reacció de transesterificació; aquest es mescla 

amb el metanol pur prèviament, i després la mescla s’uneix al corrent de recuperació de metanol de 

la columna de rectificació, d’on se n’extrauran els corrents de metanol que han d’entrar al reactors 1 i 

2 respectivament. 

Per tant, i tal i com es posa de manifest a la taula 4.3, cal entrar: 

Corrent Flux màssic (kg/s) 

TRIOLEIN 1,6 

METHANOL 0,5 

CATALYST 4,3 · 10-3 

Taula 4.3 Matèries primeres inicials a entrar al procés 
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Després de separar les fases, es repeteix el procés inicial altre torn, però aquesta vegada el que entra 

al reactor és una mescla que conté trioleïna inicial així com dioleïna i monooleïna que s’han format i 

també metanol no reaccionat. Però també s’hi troben ja productes de reacció tals com el biodièsel i 

la glicerina. 

Per poder satisfer la relació metanol – trioleïna, en aqueta ocasió, com és d’esperar, es requereix una 

quantitat de metanol inferior, ja que la trioleïna ha reaccionat; s’entren  0,048 kg/s de metanol. 

Posteriorment, la fracció lleugera entra a la columna de rentat on, gracies a l’aportació externa 

d’aigua (0,1 kg/s) s’aconsegueix extreure el biodièsel. No obstant això, el subproducte no es 

desaprofita sinó que és enviat, juntament amb la fracció pesada del primer decantador, a la columna 

de rectificació on se separa el metanol del glicerol aquós. 

Finalment, i com ja ha quedat apuntat en altres ocasions, a més del fet que s’utilitza el mètode de 

Lurgi com a fonament, altres dades implementades en el simulador són la pressió i la temperatura de 

procés. Si bé la pressió es manté sense problemes, la temperatura és un altre tema; com que és 

aproximadament 60ºC, ha calgut modificar aquesta xifra (una 10ºC) per poder fer que el sistema 

respongui segons certs requeriments personals marcats. 

Els resultats de la simulació, les dades obtingudes pel procés i dels equips implicats en la simulació, 

així com altres xifres remarcables que donen lloc a la possibilitat del càlcul d’equips posterior es 

troben recollits en l’Annex C. 
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5. Estudi del procés de producció 

Per poder dissenyar la planta de biodièsel, cal primer prendre en consideració allò que serà 

imprescindible per poder dur a terme el procés en si, així com també ser conscients del fet que el 

producte final ha de competir en un mercat concret, per la qual cosa, cal que es compleixen certs 

requisits o especificacions inevitables. 

Per tant, un cop s’hagi descrit el procés, i s’hagin establerts els límits en quant a fabricació, caldrà 

especificar factors rellevants tals com l’especificació de les matèries primeres o els productes finals, 

així com els serveis presents en la planta i que intervenen en el procés ja sigui de forma directa i/o 

indirecta. 

No es pot oblidar tampoc la caracterització del risc de les substàncies que intervenen en el procés de 

producció del biodièsel; presentar i analitzar l’índex d’incendi i explosió serà una eina de doble fil: per 

una banda, permetrà conèixer els riscs associats al procés i, per l’altra, servirà per anticipar possibles 

danys en un hipotètic accident i saber reaccionar correctament i de forma segura, sempre d’acord a 

la situació. 

5.1. Descripció del procés 

És cert que el biodièsel és producte d’una reacció de transesterificació; no obstant, no tot es redueix 

a una simple reacció química en tres etapes. El procés implica algun pas més i del tot imprescindible 

per poder obtenir un resultat satisfactori. 

En primera instància, es mesclen el metanol i el catalitzador (per separat -per afavorir una millor 

mescla i un rendiment millor-) que, seguidament s’adhereixen al corrent de triglicèrid per entrar al 

primer reactor un cop han estat escalfats de forma prèvia per acomodar el corrent d’entrada a les 

condicions del procés Lurgi.  

El resultat del primer temps de reacció s’aboca en un primer decantador, on se separen les dues 

fases presents en la mescla d’entrada, de tal manera que la fase lleugera continua el procés de 

reacció en el segon reactor, juntament amb més metanol i la fase pesada, per la seva banda, es 

destina a la torre de destil·lació per depurar el metanol (aquesta fase pesada conté glicerina producte 

i metanol en abundància, així com altres subproductes). 

Anàlogament pel segon temps de reacció, tot segueix la mateixa trajectòria excepte a la sortida del 

segon decantador, on les dues fases prenen un desviament diferent al cas anterior: ara, la fase 

lleugera ja conté el producte final, que es tractarà a la torre de rentat per poder obtenir el biodièsel 
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cru desitjat, i la fase pesada, es recircularà al primer reactor per fer un aprofitament més òptim tant 

del metanol com del triglicèrid que no hagi reaccionat. 

El residu sortint de la torre de rentat anterior, juntament amb el corrent format per la fase pesant del 

primer decantador ja mencionat abans, convergeixen a la torre de destil·lació mencionada; la 

recuperació del metanol és molt fructuosa, fet pel qual aquest es reutilitza en el procés de forma 

totalitària. 

El corrent de cues conté glicerina amb una gran quantitat d’aigua; és lògic que aquesta glicerina 

s’aprofiti: mitjançant la utilització d’un evaporador flash, l’aigua s’extreu amb èxit i s’obté un glicerol 

producte amb una puresa relativament elevada. 

Si bé el procés aquí dissenyat para en aquest punt, amb un glicerol d’ús industrial de qualitat elevada, 

el glicerol es pot tractar amb posterioritat per tal de purificar-lo fins a tal manera que compleixi els 

requisits de la indústria farmacèutica, que precisa d’unes concentracions molt elevades per a aquesta 

substància. 

5.1.1. Diagrama de blocs 

El procés de producció de biodièsel segons el mètode Lurgi, consta de tres blocs diferenciats; la 

preparació de les matèries primeres, la reacció de transesterificació i el tractament dels productes de 

reacció. A la Figura 5.1 es pot apreciar l’esquema de procés: 

 

Figura 5.1 Diagrama de blocs del procés de producció de biodièsel 
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5.1.2. Diagrama de flux 

Tal i com ha quedat exposat en la descripció del procés, tot seguit es recull el diagrama de flux a la 

Figura 5.2, on es poden veure dits fluxos de matèries primeres així com d’auxiliars i productes finals.  

 

Figura 5.2 Diagrama de flux del procés de producció de biodièsel 

5.2. Abast de la producció 

La planta té una producció real anual de 47453329,39 kg; o el que és el mateix, 47453 t 

aproximadament. Si bé és cert que de forma teòrica, la planta tenia la intenció de produir 50000 kg 

de biodièsel a l’any (ja que 1 kg d’oli produeix 1 kg de biodièsel segons la reacció), la realitat del 

procés és una altra. Amb un rendiment inferior al 100%, el màxim que la planta produeix és el 

mencionat. 

5.3. Bases de disseny del procés 

En aquest apartat es té la intenció d’establir els fonaments que defineixen tots i cadascun dels 

recursos emprats en el procés; en el cas dels reactius o matèries primes, es donaran les 

característiques bàsiques i propietats que els descriuen, per tal, d’alguna manera, justificar la seva 

aptitud com a tals. Els productes, per la seva part, intentaran complir amb les especificacions i 

normatives legítimes de mercat. 

5.3.1. Especificació de les matèries primeres 

- Triglicèrids 

El punt de partida de la reacció de transesterificació es troba en els triglicèrids, un tipus de lípids 

formats per una molècula de glicerol esterificada en la seva totalitat, és a dir, té els seus tres grups 

hidroxil substituïts per tres grups àcid –gras- (ja siguin saturats i/o insaturats). 
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Aquests triglicèrids poden provenir bé del regne animal o del regne vegetal, denominant-se 

respectivament grasses i olis en cada cas. Per tant, per poder obtenir aquests triglicèrids necessaris 

per a la reacció, caldrà proporcionar el sistema amb algun tipus d’oli vegetal, sigui el que sigui. 

Essent conscients que l’eina de simulació que s’usa ha pres com a reactiu la trioleïna (àcid oleic) com 

a homòleg de triglicèrid, i que, com a simplificació del disseny es prenen els olis emprats com a olis 

exempts tant d’aigua com d’àcids grassos lliures, el procés queda limitat per certes restriccions. 

El fet que les assumpcions fetes no afegeixin dificultat extra, sinó tot al contrari, resulta en una arma 

de doble fil: menys dificultat de simulació enfront de pèrdua de versemblança cap a la realitat. 

Per escollir l’oli vegetal més apropiat als requeriments presentats, a continuació es recullen a la taula 

5.3 les composicions de diferents olis vegetals comestibles que podrien actuar com a matèria prima 

real del sistema de reacció. 

 

  Àcids grassos insaturats Àcids grassos saturats 

Tipus d’oli 
Àcids grassos 

lliures (%) 
Àcid oleic 

Àcid 
linoleic 

Àcid 
linolènic 

Àcid 
palmític 

Àcid 
esteàric 

Oli de cotó 0,05 14,7-21,7 46,7-58,3 0-0,4 21,4-26,4 2,1-3,3 

Oli d’alvocat 1,0 56-74 10-17 0-2 9-18 0,4-1 

Oli de cacauet 0,1 36,4-67,1 14,0-43,0 0-0,1 8,3-14,0 1,9-4,4 

Oli de colza 
(oli de canola) 

0,05 52-67 16-25 6-14 3,3-6,0 1,1-2,5 

Oli de càrtam 0,05 8,4-30,0 67,8-83,2 6-14 5,3-8,0 1,9-2,9 

Oli de càrtam  
   (alt oleic) 

0,05 74-80 13-18 6-14 5-6 1,5-2,0 

Oli de coco 0,05 5,4-9,9 0,8-2,1 0-0,2 7,7-10,2 2,3-3,5 

Oli de gira-sol 0,05 13-40 48-74 0-0,3 5-8 2,5-7,0 

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

Oli d’oliva 1,0 55-83 3,5-21 0-1,5 7,5-20 0,5-5,0 

Oli de palma 0,10 36-44 6,5-12,0 0-0,5 40-48 3,5-6,5 

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

Taula 5.3 Composició química d’alguns olis vegetals comestibles *6] 

Prenent la taula com a referència, s’acaba escollint l’oli de colza; provenint de les llavors obtingudes 

de varietats de nap amb baix contingut en àcid erúcic (Brassica napus), s’obté per extracció mecànica 

i/o per solvents. Destaca pel seu baix contingut d’àcids grassos saturats, el que el destaca com a 

nutricionalment molt desitjable. 
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L’oli de colza és el que s’ajusta de manera més apropiada al procés que es vol simular; en proporció, 

és el que posseeix un contingut més elevat en àcid oleic, fet positiu a l’hora d’assumir que la trioleïna 

prové d’aquest tipus d’oli vegetal en concret. 

- Metanol 

Aprofitant el fet de tractar-se d’un alcohol més barat que l’etanol i amb una millor disponibilitat, així 

com també pels seus avantatges físics i químics, el metanol és l’alcohol emprat en el procés de 

producció del biodièsel. 

Degut a que el metanol utilitzat en el procés, ja sigui com a reactiu o com a producte de la 

recirculació un cop ha passat pel procés de recuperació, té una puresa del tot suficient (>95%), no es 

requereix un tractament previ de cap tipus. (Veure la fitxa de seguretat a l’Annex N) 

- Catalitzador 

El catalitzador usat pel procés és el metilat sòdic, un catalitzador de tipus alcalí i homogeni. És un 

compost sòlid orgànic de fórmula CH3ONa, incolor, i que és àmpliament empleat com a reactiu tant a 

nivell industrial com en laboratori. També és una base càustica molt perillosa. (Veure també la fitxa 

de seguretat a l’Annex N) 

5.3.2. Especificació dels productes 

- Biodièsel 

El producte principal del procés és el biodièsel. Aquest es denominarà biodièsel en cru per jugar en 

segur; degut al fet que no compleix la normativa europea (EN 14214) en la seva totalitat (veure la 

normativa corresponent a l’Annex O), seria necessària una secció addicional a la planta de purificació. 

No obstant, el procés Lurgi mostra uns resultats molt prometedors, per la qual cosa, aquí no serà 

necessària. 

La simulació que s’ha portat a terme presenta unes limitacions tècniques i de processament que fan 

impossible obtenir resultats òptims. Malgrat això, i partint de la hipòtesi que el procés estudiat 

obtindria resultats que complirien amb la normativa europea en una prova pilot real, es prenen 

aquests resultats com a acceptables. 

Es pot veure en la taula 5.4 que el biodièsel obtingut compleix totes les especificacions excepte les 

referents a aquesta FAME: queda matèria prima (triglicèrids i derivats) sense reaccionar. Degut als 

impediments abans mencionats (essent aquests, segurament resolubles en un simulador més 

complex o en condicions diferents), no es forma tot el biodièsel possible. 
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Problemes com la cinètica de la reacció (reaccions reversibles i constants de reacció), el catalitzador 

de la reacció, i altres paràmetres difícilment ajustables i que costen de controlar en el simulador són 

les traves més rellevants que dificulten el procés per a obtenir un fi desitjable. 

Així doncs, es pot observar que si reaccionés aquesta matèria primera en la seva totalitat (o quasi), el 

contingut final màssic en biodièsel seria del tot profitós i raonable, excedint el mínim establert sense 

complicacions. 

Component  Normativa Biodièsel (% m/m) Biodièsel producte en cru (%m/m) 

FAME 96,5 92,7 

Triglicèrids 0,2 5,74 

Diglicèrids 0,2 1,06 

Monoglicèrids 0,8 0,07 

Glicerol 0,25 0,00 

Metanol 0,2 0,04 

Taula 5.4 Especificacions del biodièsel 

A la taula anterior només es mostren els valors rellevants al producte final, però substàncies com 

l’aigua entre d’altres s’han apartat dels participants principals. Per a més informació es pot consultar 

la normativa europea del biodièsel (norma EN 14214) a l’Annex O. 

- Glicerina 

El glicerol subproducte que surt de l’evaporador on se li extreu l’aigua que porta adherida té una 

concentració del 94,7% en massa (veure Annex C). Tot i que presenta una puresa raonable, no és 

apte per a usos ni industrials ni farmacèutics, on les pureses mínimes requerides ronden al voltant del 

98% i el 99,0-99,5% respectivament.  

Aquesta és la raó per la qual la glicerina se sol refinar posteriorment per tal d’adequar-la a les 

condicions que el mercat necessiti o interessi en el moment. Però també és una possibilitat factible 

l’optimitzar l’evaporador que la planta ja té a disposició per assegurar un evaporat més eficient del 

que en resulti un glicerol producte de puresa apte per a la indústria pertinent. 

5.4. Caracterització del risc de les substàncies implicades en el procés 

5.4.1. Índex d’incendi i explosió (F&EI) 

L’índex d’incendi i explosió (F&EI) és un instrument per a l’avaluació objectiva pas a pas del potencial 

real d’un foc, una explosió o la reactivitat de les unitats de procés i el seu contingut en una planta 

química, estimant la probabilitat de que es produeixi un accident. 
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Així doncs, el propòsit del sistema F&EI és: 

1) Quantificar el dany esperat d’un foc potencial, una explosió i incidents de reactivitat en 

termes reals. 

2) Identificar els equips que podrien ser probables a contribuir a la creació o a l’escalament d’un 

incident. 

3) Comunicar el risc potencial de F&EI a l’administració. 

Darrere de tots els números, gràfics i taules de les que el sistema en fa ús, llau la meta més important 

del sistema F&EI, que és la de fer conscient a l’enginyer de la potencial pèrdua de cada àrea de 

procés i ajudar-lo a identificar maneres d’alleugerir la severitat i la conseqüent incident pèrdua 

monetària de manera efectiva i eficient. 

Malgrat estar dissenyat principalment per a qualsevol operació en la qual un material inflamable, 

combustible o reactiu s’emmagatzemi, es manipuli o es transformi, també es pot utilitzar en l’anàlisi 

del potencial de pèrdua d’aigües residuals, instal·lacions de tractament, sistemes de distribució, 

canonades, rectificadors, transformadors, calderes, oxidants tèrmics i certs elements de les centrals 

elèctriques. 

El sistema també pot ser utilitzat per les avaluacions de risc de processos petits amb inventaris 

modestos de materials potencialment perillosos, i la seva aplicació en plantes pilot és molt 

recomanable. No obstant, el sistema es pot aplicar si el maneig és de com a mínim 1000 lb (454 kg) 

aproximadament d’un material inflamable o reactiu. 

El procediment de càlcul escollit es troba recollit a [7], i a l’Annex J s’hi poden veure els fulls de càlcul 

per a l’índex d’incendi i explosió (F&EI). A continuació, a més, es mostra a la Figura 5.5, el procés de 

càlcul en forma de diagrama de blocs: 

 

Figura 5.5 Procediment pel càlcul de l’índex d’incendi i explosió *7] 
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Com s’ha representat en el diagrama, el procés comença anàlogament per a cada unitat de procés, 

amb la determinació, primerament, del factor de material (FM), que es troba recollit en taules (cal 

tenir present el component majoritari en mescles o bé la composició de la mescla a estudi).  

Seguidament, es calcularan els factors de risc generals i especials del procés (F1 i F2 respectivament); 

el primer s’ha de considerar inicialment en la determinació de la magnitud d’un incident durant un 

procés, ja que són comuns en la majoria de processos. El segon, per la seva banda, engloba els factors 

considerats com els que contribueixen principalment a la probabilitat de pèrdues degudes a 

incidents. 

El producte del factor de riscs generals pel valor del factor de riscs especials del procés proporciona el 

factor de risc de la unitat específica a cada cas (F3). I el valor de l’índex d’incendi i explosió (F&EI) 

s’obté altre cop pel producte d’aquest (F3) i el factor de material. 

A les taules següents (5.6, 5.7 i 5.8), es recullen els valors obtinguts per l’índex d’incendi i explosió 

pels diferents elements del procés: 

  F1 F2 F3 F&EI 

Reactor 1 2,5 4,88 12,2 195,2 

Reactor 2 2,5 4,88 12,2 195,2 

Decantador 1 1,5 3,8 5,7 91,2 

Decantador 2 1,5 3,67 5,505 88,08 

Torre de rentat 1,3 3,64 4,73 47,32 

Columna de destil·lació 1,85 5,13 9,4905 151,848 

Evaporador Flash 1,5 5,07 7,605 30,42 

Taula 5.6 Resultats dels índexs d’incendi i explosió (F&EI) pels equips 

 

  F1 F2 F3 F&EI 

Oli vegetal 1,25 3,52 4,4 16,6 

Metanol 1,85 2,26 4,181 66,896 

Glicerol 1 2,22 2,22 8,88 

Biodièsel 1,5 2,71 4,065 40,65 

Baló de reflux 1,85 1,87 3,4595 55,352 

Catalitzador 1,4 1,73 2,422 16,954 

Taula 5.7 Resultats dels índexs d’incendi i explosió (F&EI) pels tancs 
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  F1 F2 F3 F&EI 

Intercanviador de calor 1 1,5 4,72 7,08 113,28 

Caldera 2,9 2,93 8,497 178,437 

Calderí de la columna de destil·lació 1 4,81 4,81 19,24 

Condensador de la columna de destil·lació 1,85 4,78 8,843 141,488 

Taula 5.8 Resultats dels índexs d’incendi i explosió (F&EI) per altres serveis de la planta 

Segons la taula 5.9, es poden relacionar els valors dels índex d’incendi i explosió amb el grau de perill 

que suposen: 

F&EI INDEX RANGE DEGREE OF HAZARD 

1 - 60 Light 

61 - 96 Moderate  

97 - 127 Intermediate 

128 - 158 Heavy 

159 - up Severe 

Taula 5.9 Relació rang índex F&EI – grau de perillositat [7] 

Per tant, es pot dir que les unitats queden definides pel perill que suposen. Així doncs, tenen una 

perillositat lleugera la torre de rentat, l’evaporador flash, els tancs de l’oli vegetal, del glicerol, del 

biodièsel, del catalitzador i el baló de reflux i, finalment, el calderí de la columna de destil·lació. Per la 

seva banda, els dos decantadors i el tanc del metanol presenten un nivell moderat i l’intercanviador 

de calor 1 té un perill intermedi. 

I els més compromesos són la columna de destil·lació i el seu condensador amb un grau de perill 

pesant i, per acabar, amb una perillositat severa hi ha els dos reactors i la caldera de vapor. Aquestes 

unitats especificades són amb les que caldrà prendre mesures de seguretat apropiades i pertinents 

per evitar possibles incidències de gravetat considerable.  

5.5. Especificació dels serveis disponibles 

Per tal de poder dur a terme el procés de producció del biodièsel, es fan necessaris diversos serveis 

auxiliars, les condicions d’operació dels quals es descriuran tot seguit; distribuïts en diverses 

localitzacions adequades al llarg de la planta (normalment en seccions laterals de la mateixa), 

inclouen vapor d’aigua –saturat i sec-, aigua de refrigeració, aire comprimit, gas inert –nitrogen- i 

energia elèctrica. 
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5.5.1. Vapor d’aigua saturat i sec 

El vapor d’aigua es necessita als intercanviadors de calor E-101 i al calderí de la columna de 

destil·lació E-104. La caldera escollida produeix vapor tal que pot complir amb els requisits de la 

planta -vapor saturat a 0,6 MPa -6 bar (a)- de pressió- (veure Annex H). 

La caldera funciona amb gas natural i es troba situada en un edifici adjacent a la planta, juntament 

amb altres serveis com el compressor (Veure Plànol 2). A la taula 5.10 es recullen les propietats 

d’aquest vapor d’aigua: 

Pressió (MPa) Tsat (K) v (m3/kg)  (kJ/kg) 

0,6 438,25 0,2723 2066 

Taula 5.10 Propietats del vapor d’aigua saturat i sec *8] 

5.5.2. Aigua de refrigeració 

L’aigua de refrigeració s’usa en el condensador de la columna de destil·lació (D-102), i en els reactors 

CSTR (R-101 i R-102 respectivament). Prové de la xarxa, a una temperatura al voltant de 20ºC 

(temperatura ambient). No obstant, i degut a la funció a la que és sotmesa, aquesta aigua retorna 

més calenta. És per aquest motiu que no es retorna directament a la xarxa. 

El que succeeix és que s’envia al tanc d’aigua que hi ha a la planta de producció, on es refreda de 

forma natural (l’increment de temperatures sofert no és massa significatiu) i es reutilitza (veure 

plànol 2). D’aquesta manera, al desfer-se d’aquesta aigua al lloc pertinent (ja sigui a una estació de 

tractament primari o secundari o la mateixa xarxa), no suposa un perill mediambiental. 

5.5.3. Aire comprimit 

A la planta hi ha un compressor d’aire amb el que es pot disposar d’aire comprimit sense oli que, al 

seu torn, permet el funcionament adequat de totes i cadascuna de les vàlvules de control que es 

troben repartides al llarg de la planta. 

Per a complir amb aquest objectiu, la compressió es realitza a 0,7 MPa -7 bar (a)- i a les vàlvules 

s’utilitza a 0,25 MPa. En quan a la seva localització específica, es troba, com s’ha dit abans, en un 

edifici de serveis auxiliars, juntament amb la caldera de vapor. 
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5.5.4. Nitrogen 

Per a crear una atmosfera inert es necessita nitrogen. I aquest té com a objectiu fonamental el crear 

un medi inert en el tanc d’emmagatzematge de l’oli vegetal (triglicèrids). També participa en el 

procés d’inertització de tots els equips de la planta abans de posar-los en funcionament. 

Com a mesura de prevenció, es farà servir una bateria de 10 bombones de N2 centralitzades, de 

puresa 4-9. I tal i com ha passat en els casos anteriors, aquestes es trobaran situades a l’exterior i just 

annexades a l’edifici de serveis. 

5.5.5. Energia elèctrica 

El subministrament d’energia de tipus elèctric és imprescindible pel funcionament de la planta en 

general i dels equips en particular. El contracte amb la xarxa de distribució de la companyia elèctrica 

serà amb una tensió normalitzada de 230/400 V. I la zona on està localitzada la planta està 

classificada com a zona 1. A l’Annex K es mostra un càlcul aproximat del consum elèctric de la planta. 
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6. Selecció dels equips instal·lats 

En aquest capítol merament s’enumeren les unitats de procés de la planta (equips, tancs 

d’emmagatzematge i intercanviadors de calor) escollides. La informació addicional referent a 

dimensions, control dels equips i paràmetres de disseny seguits es troba recollida als annexos 

corresponents (Annexos D, E i F respectivament). 

Les fitxes d’aquestes màquines, juntament amb els seus plànols es troben agrupats en l’Annex I, on a 

banda de les seves mides i altres característiques específiques, un croquis bàsic de la seva aparença 

s’adjunta també. 

També s’inclouen les bombes i vàlvules que intervenen en el procés. Les dades addicionals per a 

aquestes dues unitats es recullen a l’Annex G. 

6.1. Unitats de procés 

6.1.1. Reactors agitats CSTR 

Designats en la planimetria amb l’etiquetes R-101 i R-102 respectivament, i sabent les xifres amb les 

que el reactor treballa i que, per tant, ha de complir, es busca un equip que compleixi aquestes 

especificacions, o si més no, que s’apropin el més possible als requisits que es persegueixen i que 

s’han obtingut del simulador.  

Els reactors que s’utilitzen són del fabricant De Dietrich Process Systems, models SA-8000 i GL-6000 

respectivament. 

6.1.2. Decantadors DEC 

Amb les designacions S-101 i S-102, els decantadors presenten una inconveniència a l’hora d’escollir 

l’equip idoni; degut a que els fabricants de decantadors requereixen de les mides per fabricar l’equip, 

i sabent que hom disposa d’elles, el decantador complirà amb les especificacions desitjades i serà 

dissenyada a mida.  

Per les mateixes raons que han regit les decisions pel decantador 1, el procediment d’actuació és ara 

el mateix: el fabricant de l’equip rebrà les especificacions que ha de complir el decantador i, 

d’aquesta manera, s’assegurarà la compatibilitat del mateix amb la resta del sistema. 
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6.1.3. Columna de rentat WASHCOL 

Com passa amb els decantadors, no existeixen columnes de rentat preconstruïdes, sinó que a partir 

de les especificacions del demandant, el fabricant treballa a partir d’elles per fer la columna desitjada. 

Per tant, només cal redreçar-se a elles per trobar les especificacions de l’equip. 

No obstant, la columna serà de la marca Sulzer, ja que tant el rebliment com els interiors, així com la 

resta de paràmetres, estan referits a una columna d’aquest tipus. En aquesta ocasió, la designació 

pertinent per aquest equip és D-101. 

6.1.4. Columna de destil·lació METHRECO 

La columna de destil·lació del metanol es representa segons la simbologia D-102. Com passa en altres 

casos, el disseny de la columna de destil·lació fa necessari el compliment de certes característiques 

tècniques i de disseny que disten dels paràmetres de disseny estàndards. És per aquest motiu que 

resulta improbable trobar un equip en el mercat que compleixi aquestes de manera fidel, pe això és 

indispensable posar-se en contacte amb una empresa especialitzada a tal efecte. 

Donant les característiques que l’equip en qüestió ha de complir, l’empresa fabricarà el model a 

mida, per tal que pugui desenvolupar la funció per a la qual s’ha dissenyat. Per tant, com s’ha fet en 

altres equips, aquesta columna es dissenyarà especialment. 

6.1.5. Evaporador GLYRECO 

L’evaporador es representa amb l’etiqueta D-103 i, tal i com s’ha procedit fins ara, l’evaporador 

també es farà a mida; en aquest cas, però, s’encarregarà a l’empresa GEA Wiegand, doncs és una 

empresa especialitzada en plantes d’evaporació.  

Tot i que en aquest cas només es du a terme una evaporació de la glicerina aquosa, si en un futur es 

volgués tractar aquesta glicerina amb mes profunditat (per obtenir unes pureses superiors i poder 

comercialitzar aquesta glicerina), resultaria mes senzill fer les modificacions pertinents a la planta 

amb un equip que ja està dissenyat per a fins més concrets. 

6.2. Tancs d’emmagatzematge 

6.2.1. Oli vegetal OIL TANK 

El tanc escollit és de la marca De Dietrich, de la sèrie VT (de 300 a 35000 galons). Es tracta de cinc 

tancs verticals amb una capacitat cadascun d’uns 133000 litres aproximadament (35000 galons). La 

designació per a aquests equips és T-101. 
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6.2.2. Metanol METHANOL TANK 

En aquesta ocasió, el tanc escollit és també de la marca De Dietrich, de la sèrie VT (de 300 a 35000 

galons). Es tracta de dos tancs verticals idèntics amb una capacitat cadascun d’uns 114000 litres 

(30000 galons). L’etiqueta és T-102. 

6.2.3. Catalitzador CATALYST TANK 

A diferència dels dos casos anteriors, ara el tanc serà horitzontal, però continuarà essent de la marca 

De Dietrich, però el model serà de la sèrie HT (de 300 a 3000 galons). A més a més, serà un tanc de 

capacitat de l’entorn dels 7571 litres més o menys (2000 galons per ser exactes). I es designarà com 

T-109. 

6.2.4. Àcid clorhídric HCL TANK 

El tanc que s’ha triat és de la marca De Dietrich, de la sèrie CR&CRJ (de 13 a 200 galons). Es tracta 

d’un únic tanc vertical amb una capacitat d’uns 95 litres (25 galons) i es denomina com T-103. 

6.2.5. Hidròxid sòdic NAOH TANK 

El tanc triat és també de la marca De Dietrich, de la sèrie CR&CRJ (de 13 a 200 galons). Ara es tracta, 

però, d’un únic tanc vertical amb una capacitat d’uns  473 litres aproximadament (125 galons). En 

aquest cas, s’etiqueta com T-104. 

6.2.6. Aigua WATER TANK 

El tanc escollit és de la marca De Dietrich, de la sèrie VT en aquest cas (de 300 a 35000 galons) i amb 

una capacitat del voltant de 47318 litres (12500 galons). S’etiqueta com T-107. 

6.2.7. Biodièsel BIOFUEL TANK 

El tanc escollit és de la marca De Dietrich, de la sèrie VT (de 300 a 35000 galons). Són dos tancs 

verticals idèntics amb una capacitat cadascun de 94635 litres aproximadament (25000 galons). Es 

denominen T-106. 

6.2.8. Glicerol GLYCEROL TANK 

En aquest cas, el tanc escollit és de la marca De Dietrich, de la sèrie HT (de 4000 a 12500 galons): es 

tracta d’un tanc horitzontal de capacitat al voltants dels 15142 litres (4000 galons) i es reconeix per 

l’etiqueta T-105. 
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6.2.9. Altres BALÓ DE REFLUX 

Per a l’elecció d’aquest dipòsit, l’elecció és la següent: un tanc vertical de la marca De Dietrich, de la 

sèrie VT (de 300 a 35000 galons) d’uns 1893 litres de capacitat (500 galons). Es denomina com T-108. 

6.3. Intercanviadors de calor i caldera 

6.3.1. Calderí de la columna de destil·lació 

El calderí queda definit com E-104 i l’escollit és de tipus Thermosyphon vertical. La raó que motiva la 

seva elecció és que és el més econòmic. A aquest fet se li suma la consideració que aquest equip 

treballarà en les condicions normals de funcionament d’aquest aparell.  

6.3.2. Condensador de la columna de destil·lació 

El condensador de reflux es denomina com E-105 i serà horitzontal en aquest cas, amb la 

condensació dels vapors dins dels tubs; per tant, l’aigua de refrigeració circularà òbviament per la 

carcassa.  

6.3.3. Intercanviador de calor 1 

Aquest intercanviador s’etiqueta amb E-101 i degut a les reduïdes dimensions que presenta aquest 

intercanviador de calor, es requerirà que aquest es fabriqui a petició a un fabricant especialitzat.  

6.3.4. Intercanviador de calor 2 

Com passa en el cas anterior, la decisió final recau en el disseny característic d’aquesta unitat. No 

obstant, la denominació varia i queda com E-102. 

6.3.5. Caldera de vapor 

A la vista de les dades recollides a l’Annex F, el consum de vapor de la instal·lació és de 1,239 kg/s, o 

el que és el mateix, uns 4500 kg/h aproximadament. Per aquest motiu, cal buscar una caldera que 

compleixi amb aquest requisit, juntament amb l’assumpció que el vapor ha d’estar a 6 bar de pressió. 

Conseqüentment, es decideix escollir una caldera de l’empresa H. G. Servitec S.A. La caldera en 

qüestió és de la sèrie GPT, model 5000. L’etiqueta per a identificar la caldera és E-103. 
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6.4. Bombes 

Després de fer una tria rigorosa, s’escull la bomba “Megachem /CPK” de la marca KSB [9]. Aquesta 

bomba recull totes les especificacions que la converteixen en l’opció més viable per a dur a terme el 

seu propòsit. En l’Annex pertinent s’hi troba el procés de selecció seguit. 

Aquesta bomba és mono etapa, i presenta un disseny de tipus cos de rodaments, carcassa partida 

radialment tipus “back – pull -out”, rodet radial tancat, instal·lació horitzontal, succió axial i 

descàrrega radial, segell mecànic de l’eix o premsa estopa muntada sobre casquet. 

Les bombes queden definides per les etiquetes P-10X, on X és per cada bomba implicada en el 

procés. Per veure quina bomba actua en cada secció, es pot observar el Plànol 5. 

6.5. Vàlvules 

A diferència de les bombes, en el qual amb una sola elecció ja es compleixen les especificacions, el 

cas de les vàlvules és diferent; per a cada funció determinada és necessària una vàlvula adequada 

que respongui a les demandes estipulades pel mateix procés. Tot i així, totes són de la mateixa marca 

que les bombes, KSB. 

La vàlvula “Danais” és una vàlvula de papallona d’alt rendiment; excèntrica, per a instal·lació entre 

brides, de cos metàl·lic i amb brides, amb seient PTFE i metàl·lic, papallona metàl·lica, i reparable, té 

una distància entre cares segons ISO 5752 sèrie 20 i amb actuador manual, elèctric, pneumàtic o 

hidràulic. S’acostuma a utilitzar en serveis pesats de plantes industrials, de petroli i gas, de 

petroquímica, de sucre, de cel·lulosa i paper, d’energia nuclear, en criogènia i en construcció naval. 

Per altra banda, la vàlvula “Serie 2000”, és una vàlvula de retenció “Duocheck”; està dissenyada amb 

cos metàl·lic, per a instal·lació entre brides, cos wafer, amb doble clapeta, seient metàl·lic o 

elastomèric, amb distància entre cares segons API 594. Aquest tipus de vàlvula s’usa principalment en 

aigua, condensat, vapor, gasos, criogènica, àcids, lixiviació, hidrocarburs i petroquímica. 

Per a instal·lació entre brides segons norma ANSI B 16.5, però només dues d’elles tenen volant 

ascendent i distància entre cares segons ANSI B 16.10; són els models “Ecoline GT ANSI” i “Ecoline GL 

ANSI”. El primer, amb segell de l’eix amb premsa estopa, té comporta amb seient metàl·lic. El segon, 

per contra, tot i tenir també segell de l’eix amb premsa estopa, té con amb seient metàl·lic. Per altra 

banda, la tercera vàlvula es caracteritza per tenir la clapeta amb seient metàl·lic, amb disseny segons 

B5 1868, entre cares segons ANSI B 16.10. 

També cal diferenciar-les pel fet que la GT és una vàlvula de comporta, la GL és de globus i la SC és 

una vàlvula de retenció “Swing Check”. No obstant, les tres són aptes per a les mateixes aplicacions: 
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en refineria, plantes d’energia i indústria en general pel maneig d’aigua, vapor, hidrocarburs, àcids i 

gasos. 
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7. Impacte ambiental 

En general, es pot afirmar que el procés de producció de biodièsel ocasiona escassos impactes 

ambientals sobre l’entorn en els que s’ubiquen les instal·lacions de producció. Aquest fet es deriva 

principalment de l’origen renovable de la matèria primera i de la no utilització en el procés productiu 

de substàncies perjudicials pel medi ambient. 

En aquest apartat, el focus principal se centra en  totes les possibles implicacions sobre el medi 

ambient local de les instal·lacions de producció de biodièsel, així com també el tractament més 

plausible davant aquestes incidències mediambientals. 

7.1. Aspectes ambientals de la producció de biodièsel 

7.1.1. Emissions atmosfèriques 

Les emissions atmosfèriques generades en el procés de producció de biodièsel a partir de llavors 

oleaginoses es corresponen principalment amb les ocasionades en les instal·lacions de combustió 

auxiliars necessàries per generar l’energia tèrmica precisa pel procés. 

En aquest cas, en què s’utilitza de gas natural com a combustible, les emissions de SO2 i partícules són 

inexistents. Per tant, la incidència sobre la qualitat de l’aire en allò referent a aquestes substàncies 

d’una planta de biodièsel és escassa. 

La combustió del gas natural també genera NOx. Les calderes es poden dotar de tecnologia que 

minimitzi la formació d’aquests compostos (cremadors de  baix NOx). Amb aquesta tecnologia, es pot 

assumir que la concentració de NOx en els gasos de combustió serà inferior a 150 mg/Nm3.  

En qualsevol cas, cal una alçada de xemeneia adequada  per aconseguir una efectiva dispersió de les 

emissions. Aquest aspecte es verifica mitjançant la realització d’un estudi de dispersió atmosfèrica de 

les emissions que contempla la meteorologia i topografia de la zona. 

Per altra part, indicar que el propi procés de producció de biodièsel disposa d’una sèrie de mesures 

per evitar l’emissió a l’atmosfera de corrents amb vapors d’oli o metanol, que és usat com a reactiu 

per a la transesterificació dels olis vegetals per obtenir-lo. 

La instal·lació disposa d’un complet sistema de recuperació de les traces de metanol que no han 

reaccionat en el procés, de manera que és reutilitzat en el propi procés i s’evita la seva emissió a 

l’atmosfera. Aquest sistema està compost (típicament i també en aquesta ocasió) per una columna 
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de rectificació de metanol i un rentador, i disposa d’un flux de cabal mínim pel que s’emet a 

l’atmosfera  un corrent residual  pràcticament exempt de metanol.  

Aquesta emissió pràcticament menyspreable és tal que garanteix concentracions de metanol a l’aire 

ambient molt per sota dels criteris de qualitat de l’aire establerts per l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS), evitant qualsevol molèstia sobre la població. 

Donades les seves característiques, el procés de producció de biodièsel no comporta emissions 

atmosfèriques de metalls ni de compostos com hidrocarburs aromàtics policíclics. 

7.1.2. Efluents líquids 

La generació d’efluents líquids en la producció de biodièsel és poc significativa, tant des del punt de 

vista del cabal com de la càrrega contaminant. Els efluents es generen principalment en el procés de 

preparació dels olis per a la seva transformació en biodièsel i en els sistemes auxiliars de tractament 

d’aigües i refrigeració i aquí, per tant, no suposen cap problema.  

7.1.3. Generació de residus 

Els principals subproductes del procés de producció de biodièsel tenen valor econòmic i es poden 

destinar a la seva comercialització; la glicerina obtinguda com a subproducte en la reacció amb 

metanol, és una substància que es dedica a la seva valorització econòmica de manera que no 

constitueixen un residu del procés.  

7.1.4. Sorolls 

Les instal·lacions s’han de projectar de manera que les especificacions acústiques dels equips 

impliquin nivells d’emissió sonora a l’exterior inferiors als estipulats per la normativa aplicable. El 

compliment d’aquesta normativa s’ha de demostrar mitjançant el corresponent estudi d’impacte 

acústic. 

7.2. Tractament dels residus generats 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, es generen pocs residus a la planta, ja siguin derivats del procés 

de producció en si, o de servies auxiliars i altres. De tota manera, és imprescindible i inevitable tractar 

qualsevol d’aquests de manera segura i adequada, seguint la normativa pertinent i els canals 

destinats a tals tasca. 

És per aquest motiu que a continuació es resumeixen els diferents residus generats, ja enumerats en 

l’apartat anterior, així com el seu correcte tractament o corresponent disposició dels mateixos. 
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7.2.1. Efluents gasosos 

Degut al fet que les emissions que es produeixen a la planta es poden quantificar com a 

menyspreables, el seu tractament queda obsolet. Si bé els gasos inerts es poden emetre directament 

a l’atmosfera degut a que el nitrogen és un component majoritari de l’aire, el metanol no corre la 

mateixa sort. 

Tot i que no es podria emetre a l’atmosfera per raons òbvies, com ja s’ha constatat, les emissions 

adjudicades a tal reactiu són nímies, per la qual la seva dissipació a l’atmosfera es pot considerar 

tolerable. A més, les recirculacions s’encarreguen de solucionar una possible incidència.  

7.2.2. Efluents líquids 

A la planta es produeixen dos tipus d’efluents d’aquesta índole: els procedents del procés productiu i 

els associats a altres serveis de la planta no directament relacionats al procés de producció del 

biodièsel. 

Els efluents d’aigua sanitària (procedent de lavabos i serveis principalment –designades aigües 

negres-) es recullen a través d’un col·lector que desemboca a la xarxa de clavegueram municipal. 

Aquests són conduits posteriorment a la corresponent EDAR; aquest és el motiu pel qual no es 

requereix un sistema específic pel tractament d’aquestes aigües residuals.  

En el moment de la neteja de la planta, es produeix una barreja d’hidrocarbur, oli i metanol que 

també cal ser dirigit a la xarxa de clavegueram municipal. En aquest cas, no obstant, el destí final per 

aquestes aigües és l’estació depuradora corresponent, ja que aquestes aigües cauen dins la categoria 

de les anomenades aigües grises. 

7.2.3. Residus sòlids 

Aquests residus, a mesura que es van produint, es van emmagatzemant en recipients adequats que, 

una vegada se n’han acumulat una quantitat determinada i suficient, s’entreguen a un gestor de 

residus homologat i censat en el “Registre General de Gestors de Residus de Catalunya”. 

7.2.4. Soroll i vibracions 

El soroll està considerat com el contaminat més comú associat als llocs de treball en qualsevol 

activitat industrial. És per aquesta raó que s’han establert límits d’emissió que es troben recollits a la 

legislació així com a la normativa d’aplicació a totes les instal·lacions. 
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Les vibracions (i l’efecte que produeixen) han de ser afegides al mateix sac del soroll. Aquestes són 

funció de la freqüència d’oscil·lació de les parts mòbils de la maquinària i motors, i es mesuren, de la 

mateixa manera que els sorolls, en decibels (dB). Tot i tractar-se de fenòmens diferents, normalment 

es comptabilitzen de manera conjunta. 

Aquesta mesura s’estableix en base a un valor de referència i no es pot addicionar aritmèticament; 

en el cas de les vibracions, en concret, s’utilitza com a referència el valor de la freqüència del 

fenomen. 

Seguint la legislació espanyola vigent, el nivell màxim de soroll en les zones de treball és de 85 dB i és 

d’obligatori compliment l’adopció de mesures de protecció per al personal. I pel que fa a les 

vibracions, quan és necessari, la maquinària ja disposa de sistemes d’amortiment (dels elements 

vibrants) amb els que es redueix l’efecte de les vibracions a nivells que no resultin perjudicials per a la 

salut del treballador, així com eviten la manifestació a l’exterior. 

7.2.5. Pols 

En el procés de producció de biodièsel no es troba cap operació en la que es manipuli i/o generi pols 

en qualsevol forma. És per això que no es fa necessària l’adopció de mesures enfocades a la 

prevenció de tal factor, és a dir, que les consideracions respecte aquest tipus de consideració són 

innecessàries del tot. 

7.3. Petjada de carboni 

En vista del debat sobre el canvi climàtic global i la contínua pujada dels preus energètics, la limitació 

en les emissions de CO2 està esdevenint un fet important. El mètode de càlcul requereix una 

comparació quantitativa en la que es defineix una unitat equivalent d’emissió de CO2 per qualsevol 

forma d’energia gastada. 

La manera més senzilla és la feta via gas fuel, on l’oxidació d’un mol de metà (CH4) emet un mol de 

CO2. Per a altres formes d’energia, s’han de calcular equivalents mitjançant mètodes més complexos, 

recollits a la taula 7.1. 

 

Taula 7.1 Dades bàsiques pel càlcul de la petjada de CO2 [10] 
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És per aquesta raó que tot seguit es calculen les emissions de CO2 produïdes anualment a la planta, 

és a dir, la petjada de carboni existent en la instal·lació. Per a fer-ho, se segueix la metodologia de 

càlcul exposada a [10]. 

Tots aquests valors es calculen de forma relativament conservadora. Per exemple, generar energia 

elèctrica en una planta d’incineració de lignit requereix més CO2 que en una planta a gas i a més no té 

una eficiència superior aproximada al 40%. De fet, per kWh d’energia elèctrica, quelcom pot assumir 

entre 439 g CO2/kWh i 1306 g CO2/kWh (veure Figura 7.2), que correspon des de 0,22 m3 CO2/kWh 

fins a 0,65 m3 CO2/kWh. 

 

Figura 7.2 Emissions de CO2 per kWh d’energia elèctrica *10] 

En el cas proposat, es considera que l’energia elèctrica es produeix a partir de gas. I veient els rangs 

existents, es pren un valor intermedi (i conservador) de 0,3 m3 CO2/kWh. 

És necessari conèixer, tanmateix, el consum d’energia que suposa la producció d’un m3 de cadascun 

dels serveis de la planta. Tot i que el nitrogen que s’usa a la planta no es considera degut al fet de no 

tractar-se d’un consum constant, a la taula 7.3 es recullen valors típics dels que sí que es prenen en 

consideració. 

 

Aire comprimit 0,15 kWh/m3 

Aigua de refrigeració  0,75 kWh/m3 

Taula 7.3 Valors estàndard de consum elèctric [10]  

Seguidament, ja es pot procedir al càlcul de les emissions de CO2 que es produeixen a partir de saber 

aquest consum per a cadascun dels serveis. 
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- Consum d’aire comprimit 

La funció de l’aire comprimit es basa en el control de les vàlvules. Del P&ID (veure Plànol 5), se’n pot 

extreure el nombre usat; en són 40. Segons l’article *11+, una vàlvula de 2” subministrant aire 

comprimit a 0,25 MPa, consumeix 0,25 Nm3 aire/h. Per tant, el consum de la totalitat de les vàlvules 

és de: 

              
   

 
 
    

     
 
        

     
      

   

   
 

- Consum d’aigua de refrigeració 

L’aigua de refrigeració és necessària en el condensador de la columna de destil·lació (D-102), i en els 

reactors CSTR (R-101 i R-102 respectivament). Tal i comes troba recollit en l’Annex F, el consum 

d’aigua de refrigeració és de 18,352 kg/s; o el que és el mateix, 578748,67 m3/any. 

- Consum de gas natural 

El gas natural s’usa a la caldera de vapor per a poder produir el vapor d’aigua sec i saturat que es 

requereix a la planta. Aquest vapor, tal i com queda exposat en l’Annex, fa falta als intercanviadors de 

calor E-101 i al calderí de la columna de destil·lació E-104, amb unes necessitats de 252,08 W i 

2431,62 kW respectivament. 

No obstant, no es pot oblidar el fet que aquesta distribució de vapor d’aigua està dimensionada per 

transportar un 20% del vapor necessari per aquests dos intercanviadors de calor per si es fes 

necessària la instal·lació d’un altre consum addicional (veure Annex H). 

Així doncs, el consum de vapor de la planta és de 2887,90 kW. I tenint en compte un rendiment de la 

caldera aproximat del 95% (usualment), a més de conèixer el poder calorífic del gas natural (50137,8 

kJ/kg), es pot procedir a determinar el consum de gas natural a la planta que es requerirà per produir 

el vapor d’aigua. Així: 
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- Consum d’electricitat 

La potència instal·lada a la planta és de 129,040 kW (1130390,4 kWh/any). El càlcul d’aquest consum 

es troba expressat de forma detallada a l’Annex K. A la taula 7.4 mostrada a continuació s’hi troben 

recollits els consums de serveis auxiliars necessaris a la planta i calculats prèviament. Per tant: 

Servei Consum 

Aire comprimit 87600 Nm3/any 

Aigua de refrigeració 578748,67 m3/any 

Gas natural (pel vapor d’aigua) 26629477,89 kWh/any 

Electricitat 1130390,4 kWh/any 

Taula 7.4 Consums anuals dels serveis auxiliars 

Per consegüent, els serveis aquí esmentats produeixen una quantitat de CO2 tal que: 

Servei Emissió de CO2 

Aire comprimit 3942 Nm3/any 

Aigua de refrigeració 130218,45 Nm3/any 

Gas natural (pel vapor d’aigua) 7988843,37 Nm3/any 

Electricitat 339117,12 Nm3/any 

TOTAL 8462120,94 Nm3/any 

Taula 7.5 Emissions anuals de CO2 

Partint de la dada de producció anual real de biodièsel, la qual pren un valor de 47453329,4 kg en 

concepte de combustible cru, es pot calcular la petjada de carboni d’aquesta instal·lació, essent 

aquesta: 

                              
       
   

 
   

                  
       

       
       

 

O el que és el mateix, 178,33 Nm3 CO2 /t FAME. 

No obstant, no s’han trobat dades pel procés Lurgi en referència a la petjada de carboni, motiu pel 

qual aquest resultat no es pot comparar amb el que es denominaria teòric. Però a la bibliografia [12], 

aquest valor es pot estudiar juntament amb altres dades trobades sobre processos que generen 

també emissions de CO2 (si bé provenen del Regne Unit). 
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8. Estudi econòmic 

La realització d’un estudi econòmic d’una planta de producció de biodièsel consisteix en avaluar la 

inversió inicial per les instal·lacions, els costos de producció que es tindran i finalment, els beneficis 

estimats. Tots aquest passos desemboquen en l’objectiu final: dirimir la rendibilitat de la planta.  

Per a calcular la inversió de la planta se segueix el procediment de Lang estès [13]. Aquest 

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

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

Estime Method” del IFP (Institut Francès del Petroli) *14]. El següent pas és comptabilitzar el cost 

anual de producció de la planta i el cost per tona de biodièsel. 

Per veure el benefici, s’ha de saber el preu de venta del biodièsel. Degut a la dificultat de poder 

conèixer-lo, s’ha pres el preu orientatiu proporcionat per Argus *15]. Així, es poden calcular els 

ingressos i, per tant, els beneficis. (Per veure els càlculs detallats, veure Annex M) 

A la taula 8.1, es recullen els resultats més rellevants en quant a l’anàlisi econòmica realitzada a la 

planta dissenyada; l’estudi considera tant l’equipament, com els serveis, així com altres costos 

ressenyables i dades tals com inversions totals per poder donar una visió del conjunt el més apropada 

a la realitat possible. 

  

Cost equips 3,6695 M€  

Inversió total 17,2939 M€  

Cost producció anual 39,0625 M€ / any 

Cost biodièsel per tona 823,1777 € / t 

Ingressos anuals 45,382 M€ /any 

Beneficis anuals 6,3267 M€ /any 

Taula 8.1 Resum de l’estudi econòmic 

Un cop conegut el benefici anual, i considerant una rendibilitat mínima exigida al projecte del 15% i, 

en un període de cinc anys, s’obtenen els resultats següents: 
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Els resultats mostrats no donen lloc a dubtes, doncs tots apunten cap a la possibilitat certa de 

viabilitat de la planta. Per tant, es veu que amb les consideracions fetes durant el projecte, aquest 

resulta ser rentable i aplicable econòmicament parlant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

mètode Lurgi.  Pàg. 53 

 

9. Viabilitat 

Quan es realitza un projecte, ja sigui d’una temàtica o una altra, o en aquest cas, específica al disseny 

d’una planta de producció, el més important és veure si al final, aquest projecte serà viable tant des 

del punt de vista tecnològic, com econòmic i, a més, que des d’una perspectiva mediambiental el 

resultat sigui de compliment de la legislació vigent. 

El projecte s’ha basat en el procés Lurgi, que actualment disposa de plantes pilot arreu d’Europa, ja 

sigui en fase de construcció o ja hagin entrat en producció. Per tant, el punt entorn la viabilitat 

tecnològica queda assolit sense problema algun. 

En quant a la viabilitat econòmica del projecte, el més important és que aquest tingui beneficis; tot 

projecte productiu (i de qualsevol altre tipus) persegueix un desenllaç positiu sigui del caire que sigui, 

tot i que usualment, aquest guany es tradueix en un resultat monetari.  A més, el projecte cal que 

sigui rentable. 

Després de dur a terme els comptes necessaris, i en vista d’altres exemples existents, es confirma que 

s’obtenen uns beneficis positius;  tant el valor actual net com la taxa interna de retorn, dos 

paràmetres econòmics que se solen usar en el marc econòmic per designar si un projecte és o no 

rentable, diuen que el projecte estudiat és rentable i, per consegüent, viable. 

La viabilitat també pot justificar-se des del punt de la demanda. La producció de biodièsel té 

l’objectiu de resoldre un problema de pol·lució i escassetat en qüestions de necessitat de 

combustible, ambdós relacionats amb els combustibles fòssils actuals. Com que mediambientalment 

el procés es pot considerar com a mediambientalment respectable, es pot dir que és viable des 

d’aquesta perspectiva diferent. 
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Conclusions 

Amb la conclusió del projecte es poden, finament, confirmar o negar amb major fonament que al 

principi del mateix, alguna o totes de les ambicions que perseguia aquest. La realització del projecte 

ha ajudat a aportar llum a una tecnologia coneguda i desconeguda al mateix temps; el fonament era 

la part coneguda (d’on procedeix el biodièsel?). La part que es desconeixia era la referent al procés de 

producció. 

Si bé se sabia teòricament que el biodièsel és un ester i que, per tant, el seu procés d’obtenció partia 

d’una reacció de transesterificació amb un alcohol, veure que existeix un procés bastament estès 

(Lurgi) i poder fer simulacions amb ell, jugant amb els paràmetres del mateix, i estudiant pas per pas 

com és el procés dins de cadascuna de les unitats que hi intervenen, ha comportat una entesa en 

diversos aspectes. 

Observar amb dades pròpies com es pot obtenir aquest biocombustible a partir d’oli vegetal, poder 

dissenyar (o si més no intentar) els equips dels que consta la planta, posicionar-los en un plànol i 

veure el resultat final, permet obtenir una visió bastant global del què s’ha fet durant la carrera de 

forma teòrica. 

Degut a les incerteses propiciades per la cinètica de la reacció, així com el catalitzador de la mateixa, 

totes elles degudes a la manca de dades concretes, podria fer dubtar d’alguns dels resultats 

obtinguts. Si bé és cert que els resultats no són òptims, s’acosten de forma bastant raonable a la 

bibliografia disponible, motiu pel qual es prenen com a un indicador de que s’ha assolit un final 

raonable. 

I si no fos així, l’existència de plantes de producció de biodièsel que actualment funcionen 

perfectament i són pioneres en el camp dels biocombustibles des del punt de vista productiu (i 

també altres àmbits com el mediambiental, etc) solidifica la hipòtesi que el mètode Lurgi funciona i 

bé. 

També cal fer menció de l’aspecte ambiental: la poca informació referent a la petjada de carboni, 

dificulta l’anàlisi dels resultats. A més, és un concepte interessant que pot aportar llum, per la qual 

cosa, degut a la mancança de dades, no s’ha pogut allargar massa l’estudi del tema. 

Finalment, qualsevol procés és sostenible a canvis i millores; intentar incorporar modificacions i veure 

si optimitzen allò ja conegut pot ser un pas desitjable de fer. Encara que el procés és així, sempre es 

pot utilitzar de base de partida per a futures consideracions o implementacions. 
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Agraïments 

Sense el recolzament de persones molt importants per nosaltres, el projecte hauria estat, 

segurament, marcat per un sabor molt diferent del que ens quedem finalment. L’assistència no 

només es manifesta de forma física, sinó que el mer suport moral que donen algunes persones és 

suficient per motivar-te a ser millor i tenir èxit. 

En aquest marc entra en joc la família, que de forma més o menys directa i, en ocasions, inclòs de 

forma merament indirecta, proporcionen uns valors amb els que t’adones que, la majoria de vegades 

(si és que no sempre) l’esforç mereix la pena. 

Per això, tots dos volem agrair des d’aquí a les nostres famílies el seu suport incondicional. I no 

només parlem del punt de vista sentimental, sinó que volem reiterar les nostres gràcies als nostres 

pares en particular per l’oportunitat que ens han donat: poder estudiar una carrera universitària i 

realitzar el projecte final de carrera sense presses i amb paraules constants d’ànim, amb la promesa 

de no haver de preocupar-nos per res a excepció de gaudir amb el que fem i treballar amb ganes per 

construir un futur millor o si més no igual que el que ells han tingut. 

I, finalment, i no per tant, menys important, volem donar les gràcies de tot cor al nostre director de 

projecte, el professor F. Recasens. Sense el seu entusiasme, la seva ajuda i, més important, la seva 

implicació personal i professional durant tot el projecte, part del projecte hauria estat una costa difícil 

de pujar. La seva experiència i les hores abocades als nostres interessos particulars són dues coses 

que no es paguen ni amb tots els diners del món, per la qual cosa, només podem dir sincerament, 

que moltes gràcies. 
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