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ANNEX D – Fabricació de margarina per un procés 
supercrític 

 

La hidrogenació en solvent supercrític 

Les substàncies pures poden trobar-se en estat sòlid, en estat líquid i en estat gasós. En el 

diagrama temperatura-pressió les regions que corresponen a aquestes tres fases estan 

separades per les corbes de canvi d'estat, concurrents en el punt triple. La corba de 

vaporització (líquid-gas) presenta un punt anomenat punt crític, que correspon a un parell 

temperatura-pressió (Tc, Pc). La majoria dels compostos orgànics simples arriben fàcilment a 

aquest punt. Sobre d'aquest punt crític (P>Pc i T>Tc) existeix un únic estat i es diu que el 

fluid és supercrític. Els fluids supercrítics i els líquids "subcrítics" (P>Pc però T<Tc) s'utilitzen 

generalment en un domini de pressió de 0,9 fins 1,2Tc; on tenen una densitat propera a la 

dels líquids i una viscositat lleugerament superior a la dels gasos. A més a més és molt fàcil 

modificar de manera important la seva densitat i correlativament el seu poder solvent 

canviant la seva pressió i/o temperatura. Aquestes propietats fan dels fluids supercrítics uns 

solvents amb una "geometria variable": són solvents excel·lents en condicions supercrítiques 

i molt dolents quan es troben com a gas comprimit. 

Una altra característica important d'aquests fluids és que es reciclen fàcilment i permeten la 

separació de compostos dissolts amb una expansió o despressurització gradual. Així s'evita 

l'ús de productes cars o consumidors d'energia per assecar. A més a més s'eviten els 

residus de solvent en els productes, tema important a la indústria de l'alimentació. 

Els fluids supercrítics fan que el procés d'hidrogenació sigui fiable, ràpid i també fàcilment 

controlable en el domini de la química orgànica i considerant l'escala de laboratori. 

 

La miscibilitat completa dels fluids supercrítics amb altres gasos és una de les 

característiques importants d'aquest tipus de medi de reacció i especialment en el cas de les 

reaccions d'hidrogenació. L'hidrogen té una solubilitat limitada en molts líquids. Així doncs, 
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les velocitats d'hidrogenació molts cops es controlen per la transferència de massa de 

l'hidrogen al líquid. 

Els lípids són solubles en els solvents orgànics que són molt polars o solubles en solvents 

aquosos i també ho són en els fluids supercrítics. La solubilitat dels lípids en els fluids 

supercrítics varia de forma considerable segons la polaritat de les molècules implicades i del 

tipus de fluid utilitzat. 

En el procés d'hidrogenació parcial clàssica la majoria dels dobles enllaços cis es 

transformen en trans. S'observa una mitja de 30 fins a 50% de trans durant la hidrogenació 

parcial de l'oli. A causa de la polèmica sobre els efectes dels àcids grassos trans sobre la 

salut, l'ús de la hidrogenació parcial ha anat disminuint. 

Actualment hi ha dos maneres per arribar al punt de fusió desitjat amb un contingut d'àcids 

grassos trans per sota del 5% (que correspon a un nivell normal per a la mantega). La 

primera manera consisteix en la hidrogenació total d'un oli líquid i una posterior 

transesterificació d'aquest oli. La segona manera és utilitzar olis exòtics com el de palma. 

Encara que aquestes dues maneres són més cares que el procés tradicional d'hidrogenació 

parcial, el seu ús no para de créixer perquè resolen el problema de la producció d'àcids 

grassos trans. Un nou mètode és el que utilitza la tecnologia supercrítica, que pot disminuir el 

nivell de trans en un procés d'hidrogenació total. 

 

En el cas de la hidrogenació dels lípids, la velocitat de la reacció ve limitada per la 

concentració de l'hidrogen a la superfície del catalitzador. Això és conseqüència de les 

resistències de transport del gas, que es donen entre la fase gas i la fase líquida; dins la fase 

líquida i entre la fase líquida i el catalitzador. Es poden suprimir aquestes resistències de 

transport utilitzant la tecnologia supercrítica. Si se suma un solvent com propà, dimetil èter o 

CO2 al sistema, llavors és possible portar la mescla de reacció a un estat supercrític o quasi 

crític. En aquestes condicions el solvent dissol al mateix temps el lípid i l'hidrogen, formant-se 

una fase homogènia en la qual les resistències de transport s'eliminen. D'aquesta manera 

s'augmenta el grau d'hidrogenació i els olis són menys sensibles a l'oxidació. 
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Avantatges de la hidrogenació en solvent supercrític 

Resumint tot el que s'ha explicat a l'apartat anterior, les aportacions d'una tecnologia 

supercrítica en el cas de la hidrogenació d'olis són les següents: 

• Producció menor d'àcids grassos trans en comparació amb el procés d'hidrogenació 
clàssic. 

• Augment de la solubilitat dels lípids en els fluids supercrítics. 

• Milloria del transport de l'hidrogen al catalitzador i les velocitats de les reaccions. Com 
a conseqüència d'això, amb el mateix rendiment que un procés clàssic, es necessita 
un reactor més petit, donant lloc a un procés molt més econòmic. 

• Reciclatge fàcil. Procés més econòmic. 

• Millora de la separació del solvent amb els productes, evitant una possible 
contaminació del producte final. Procés més saludable. 

• Procés d'hidrogenació fàcilment controlable. 

La conclusió és que els beneficis d'utilitzar una tecnologia supercrítica en un procés 

d'hidrogenació d'oli són nombrosos i importants i sobretot compleixen les exigències actuals 

per a la indústria de l'alimentació (procés saludable, ecològic i econòmic). 

 

Elecció del reactor 

Un cop escollit el model cinètic que millor s'ajusta al procés d'hidrogenació realitzat al 

laboratori ja estem en situació de poder estudiar quin reactor és el més apropiat per a 

elaborar margarina. 

Tal com ja s'ha explicat anteriorment l'objectiu de l'estudi del procés d'hidrogenació amb 

solvent supercrític és veure quines condicions són les més favorables per a obtenir una 

margarina saludable i competitiva amb les existents al mercat. La composició d'àcids grassos 

que tenen les margarines existents al mercat es presenta a la Taula 1, on es resumeixen les 

dades publicades a la Revista Consumer: 
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Taula 1.Percentatge en massa dels àcids grassos de les margarines 

 

No s'ha d'oblidar que aquests percentatges són els que hi ha a la margarina acabada, és a 

dir, al producte final. Aquesta composició s'aconsegueix fent mescles dels olis hidrogenats o 

fent altres reaccions com la transesterificació. A continuació mostrem la composició de l'oli 

de gira-sol hidrogenat en el procés convencional de fabricació de margarina: 

 

Taula 2. Comparació entre l'oli de gira-sol hidrogenat experimentalment* i la margarina i 

els greixos convencionals utilitzats com a matèria prima. 
 

* Condicions experimentals: 120ºC, catalitzador 0,02 wt% Ni, 250 psi H2, 250 psi CO2. 

 

Amb les constants obtingudes i utilitzant el programa Polymath podem simular el procés 

d'hidrogenació amb diferents tipus de reactors. Estudiarem dos tipus de reactor continu, el 
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reactor de mescla completa (CSTR) i el reactor flux-pistó. Per ambdós casos estudiarem el 

cas isotèrmic i el cas adiabàtic. 

Un reactor continu és aquell que opera contínuament, en el qual entren i surten corrents 

sense interrupció, és a dir, no existeixen etapes de parada, càrrega o descàrrega. 

El reactor continu de mescla completa és un model de flux d'un reactor en el qual el fluid es 

mescla de forma total, fet que fa que s'assoleixi una homogeneïtat completa, de tal manera 

que la composició i la temperatura són iguals en tots els punts de la mescla. 

El reactor de flux pistó és un model de flux a l'interior d'un reactor tubular en el qual el front 

de reacció progressa seguint la longitud del reactor com un pistó o èmbol, fet que condiciona 

la no existència de mescla en la direcció del desplaçament. 

Un reactor isotèrmic és aquell on la temperatura de reacció es manté constant durant tot el 

procés degut a la presència d'un fluid exterior que absorbeix la calor generada per la reacció 

química. 

En un reactor adiabàtic la calor generada no s'eliminarà i la temperatura augmentarà amb el 

temps. Aquest augment de temperatura afectarà el valor de les constants de reacció i per 

tant la composició de l'oli hidrogenat serà diferent segons el reactor amb el qual treballem. 

A continuació es tenen els resultats de l'estudi comparatiu per als diferents tipus de reactors 

en el procés continu en condicions supercrítiques. 

 

Elecció de les condicions òptimes per a hidrogenar oli de girasol per a 
elaborar margarina en condicions supercrítiques 

 

• Tipus de reactor 

Un cop estudiat cada reactor (Annex) i la composició de la margarina que tindríem en cada 

cas ja estem en situació de poder escollir. 

Hem vist en els apartats anteriors que en el cas d'un reactor adiabàtic, tant si és CSTR com 

flux pistó, es forma una gran quantitat d'àcid elàidic, que com ja hem explicat és poc 
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saludable des del punt de vista nutricional. Per tant, el reactor que ens permetria obtenir una 

millor margarina ha de ser isotèrmic. 

Després d'haver escollit si treballem en condicions isotèrmiques o adiabàtiques s'ha de veure 

si és més adequat un reactor isotèrmic tipus CSTR o tipus flux pistó. Tal com s’ha vist, és 

preferible treballar amb un reactor CSTR isotèrmic que amb un flux pistó isotèrmic ja que 

obtenim una margarina més saludable, amb menys àcid elàidic i amb una relació 

insaturats/saturats major. 

 

• Temperatura 

En el nostre cas estudiarem quina de les dues temperatures a les que s'ha treballat és més 

apropiada per a fabricar margarina. 

Per a comparar els casos anteriors, realitzats a 183ºC, amb un cas a 210ºC, escollirem unes 

condicions experimentals semblants a aquesta temperatura. Per a simular un cas a alta 

temperatura farem servir les condicions de: 1% d'oli, 9% d'hidrogen i 90% de dimetil èter. 

Les fraccions màssiques obtingudes al fer la simulació del procés amb un reactor CSTR 

isotèrmic a 210ºC ens mostren que la margarina que obtindríem en aquest cas tindria una 

quantitat molt gran d'àcid elàidic. 

Per tant la millor temperatura per a realitzar la hidrogenació d'oli de gira-sol amb dimetil èter i 

amb un CSTR isotèrmic és 183ºC. 

 

• Percentatge d'hidrogen 

Un cop escollit el reactor i la temperatura més favorables podem estudiar quin dels 

percentatges d'hidrogen amb els que hem treballat al laboratori ens permet obtenir una millor 

qualitat de l'oli hidrogenat. 

Simulant les condicions inicials dels darrers experiments realitzats es pot saber la composició 

d'àcids grassos que obtindríem al tenir un 4%, 7% i 9% d'hidrogen. Amb les dades de les tres 

simulacions a 183ºC realitzarem un gràfic on es representa el percentatge en massa de cada 
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component de les tres margarines que obtindríem a partir d'aquests processos. Mitjançant 

aquest gràfic podrem veure quin percentatge d'hidrogen ens permet obtenir una margarina 

amb millors propietats. 

 

 

Figura 1. Composició de la margarina segons el %  d'hidrogen del procés d'hidrogenació 

 

Analitzant el gràfic podem veure com el percentatge d'àcid elàidic és menor en el procés 

amb un 9% d'hidrogen. A més a més el percentatge d'àcid linoleic és major en aquest cas 

que en els altres. Aquest últim aspecte s'ha de tenir en compte ja que l'àcid linoleic és un 

àcid gras essencial que el nostre organisme necessita i no pot sintetitzar. A més a més, tot i 

que la relació d'insaturats/saturats sembla la mateixa en els tres casos, és lleugerament 

superior en el cas d'un 9% d'hidrogen. A continuació mostrem aquests valors: 

• Relació insaturats/saturats 4% d'hidrogen = 2,55 
• Relació insaturats/saturats 7% d'hidrogen = 2,50 
• Relació insaturats/saturats 9% d'hidrogen = 2,62 

Per totes les raons anteriors podem considerar que el procés amb un 9% d'hidrogen és 
l'òptim per aquest procés. 


